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Omslagfoto: Op de omslagfoto ziet u v.l.n.r. Harry Dekkers, Chris Meekers, 
Peter Heerink, Herman Kraesgenberg en Bennie Nijhof. Herman Kraesgen-
berg is eigenaar van de grond waarop de overige heren (leden van onze 
Werkgroep Markestenen) zochten naar een steen. Een passende foto bij het 
artikel over de ‘verdwaalde landmeter’ dat u in dit nummer kunt lezen. 
Maar niet minder belangrijk: een mooie herinnering aan ons bestuurslid 
Bennie Nijhof, die op 12 juni 2021 overleden is. 
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Fotoverantwoording: 
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL (in-
kleuring door Andries Kuperus) .  
Nieuwere foto’s gemaakt door Andries Kuperus.  
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HERINNERINGEN AAN BENNIE NIJHOF 
 
Op 12 juni 2021 bereikte ons het verdrietige bericht dat ons bestuurslid Ben-
nie Nijhof was overleden. Bennie was al geruime tijd ziek, maar bleef altijd 
opgewekt en belangstellend voor iedereen. Zo overviel het overlijdensbe-
richt ons toch nog omdat we niet alleen onherroepelijk afscheid moesten ne-
men van een zeer gewaardeerd bestuurslid, maar ook van een goede vriend. 
Wij zullen hem erg missen. 
Onze gedachten zijn en blijven bij Mieke, hun kinderen en kleinkinderen. 
 

 
Bennie Nijhof, naar een foto, getekend door zijn zoon Ruben. 
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Bennie was al snel na de oprichting in 1969 lid geworden van de Historische 
Kring Losser en daarmee nu (naar lidmaatschapsjaren) één van de oudste en 
zeker één van de meest trouwe leden.  
 
In 2005 droeg de HKL hem voor als lid van de gemeentelijke monumenten-
commissie. Bennie bleek, mede door zijn bouwkundige achtergrond, een 
zeer deskundige inbreng te hebben. Ook zijn kennis m.b.t. het kerkdorp 
Overdinkel en zijn aandacht voor de mogelijke aantasting van het landschap 
in het buitengebied waren opvallend. Genoemd mogen ook worden zijn inzet 
voor het behoud van Erve Beernink, dat tot zijn grote spijt niet in Overdinkel 
is gebleven maar weer wordt opgebouwd in de nabijheid van Singraven. En 
natuurlijk zijn betrokkenheid bij het tot stand komen van de gemeentelijke 
monumentenlijst. Belangrijk is daarbij ook zijn medewerking aan de latere 
inspectie-inventarisatie van de monumenten in Dorp en Marke Losser. En-
kele jaren geleden heeft hij de staat van de objecten in dorp en marke Losser 
(dus ook de kerkdorpen Overdinkel en Glane) die in die lijst staan, geïnven-
tariseerd en daar rapport over uitgebracht. 
 
Door de ervaringen binnen de gemeentelijke monumentencommissie leek 
Bennie Nijhof een geschikte kandidaat voor het HKL bestuur. In januari 2007 
is hij gevraagd en stemde toe. Door zijn toetreden kwam er weer een verte-
genwoordiger van Overdinkel in het bestuur. En dat hebben wij geweten …  
 
Bennie hield voortdurend de belangen van Overdinkel in het oog. Hij deed 
dat door veel Overdinkelse onderwerpen uit te diepen en documentatiema-
teriaal (ook veel foto’s) te verzamelen. Dat heeft er toe geleid dat er in de 
laatste 10 jaar in Oet Dorp en Marke (ons tijdschrift) steeds meer aandacht 
aan Overdinkel is besteed. Zo schreef hij grote artikelen over bekende inwo-
ners van Overdinkel, zoals Tjibbe Knol, dominee Pasma, wethouder Hassing 
en winkelier Lassche. Zijn kennis van de geschiedenis van Overdinkel speelde 
recent een belangrijke rol bij het tot stand komen van het, door de journalist 
Felix Nijland in 2019 geschreven, boek ‘Overdinkel is met ons: honderd jaar 
zusters aan de grens’. 
 
Daarnaast is Bennie door zijn enthousiasme ‘met vlag en wimpel’ de meest 
succesvolle ledenwerver voor de HKL geworden. Ook deze activiteit was 
vooral gericht op Overdinkel, met als resultaat dat wij daar nu ongeveer 200  
leden tellen. Een jaar of vijf geleden waren dat er niet meer dan 70. 
 
Bennie hield ook regelmatig lezingen, over Overdinkelse onderwerpen, bij 
voorkeur in het Twents, voor ouderenbonden, in verzorgingshuizen en bij de 
dagopvang. 
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Binnen het bestuur maakte Bennie deel uit van de Werkgroep Loakstenen. 
Daarvan getuigt deze foto, waarbij Bennie door andere leden van de werk-
groep de helpende hand krijgt toegestoken om ‘uit de sloot op de wal te ko-
men’.  
 
Met name voor zijn verdiensten voor de HKL werd Bennie Nijhof in 2019 be-
noemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen 
werden hem op 16 november 2019 opgespeld, tijdens de receptie ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan van de HKL. 
Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden. 
 
Bestuur en leden Historische Kring Losser 
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VAN HET BESTUUR 
 
Als u dit boekje onder ogen krijgt is de zogenaamde nazomer al weer begon-
nen. Wij hadden gehoopt dat er in augustus al voldoende duidelijkheid zou 
zijn over de mogelijkheden om een en ander voor u in het najaar te organi-
seren, maar helaas er is nog veel onzeker en voorzichtigheid blijft geboden. 
 
Ook in deze editie wordt aandacht besteed aan Overdinkel, met name om 
onze waardering te tonen voor ons in juni jl. overleden bestuurslid Bennie 
Nijhof. Die waardering spreekt ook uit het artikel waarmee deze Oet Dorp en 
Marke opent. 
 
Vooralsnog moeten wij vasthouden aan het uitgangspunt dat bezoek aan 
onze ruimte in het Lossers Hoes alleen op afspraak mogelijk is. Dit om te 
voorkomen dat er onbedoeld te veel mensen tegelijk in de ruimte zijn, zodat 
er onderling onvoldoende afstand kan worden gehouden. Mocht u een be-
zoek willen brengen aan onze ruimte dan kunt u een mail sturen naar secre-
taris@historischekringlosser.nl. 
 
Ondanks de beperkingen is het bestuur met een aantal interessante pro-
jecten bezig waar wij u graag over informeren. 
 
Een van de oorlogsmonumenten die deel uitmaakt van de fietsroute ‘Plaat-
sen van herinnering’ is de Schuilplaats Ondergrondse (nr. 18 De Schuilhut) 
aan de Oldenzaalsestraat t/o de Losser Hof. Deze schuilplaats ligt op terrein 
van Natuurmonumenten en is in de loop der jaren overwoekerd geraakt door 
wildgroei van bomen en struiken. De HKL wil deze schuilhut zodanig (laten) 
herstellen dat de oorspronkelijke vormen en afmetingen weer goed zicht-
baar zijn. Natuurmonumenten heeft vorig jaar op ons verzoek het toegangs-
pad gemaaid zodat beter zichtbaar is waar de schuilhut te vinden is. Er is in-
middels overleg geweest over de plannen met een vertegenwoordiger van 
Natuurmonumenten en met wethouder Nijhuis. Wij wachten op verdere be-
richten van Natuurmonumenten. (Voor de financiering van dit plan zullen we 
een beroep doen op subsidies en sponsoren.) 
 
Het jaarlijkse project over de Tweede Wereldoorlog voor leerlingen van 
groep 8 van de basisschool zou dit jaar gehouden worden op De Verrekijker. 
Als gevolg van de beperkingen die verband hielden met de coronapandemie 
is dit niet doorgegaan. Het project vindt daarom komend jaar alsnog op deze 
school plaats. Binnenkort wordt met de voorbereidingen begonnen. 
 

mailto:secretaris@historischekringlosser.nl
mailto:secretaris@historischekringlosser.nl
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/48171257/ondergrondse-schuilplaats?toptext=1751510
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Voorts is de HKL gestart met het project ‘vloggen’, waarbij samenwerking 
met Fundament en RTV Losser is gezocht. Beide organisaties hebben inmid-
dels aangegeven met ons te willen samenwerken. Dit project komt uit de 
Brabantse plaats Gemert. Een vlog is in wezen een soort dagboek op internet 
dat voor het grootste deel uit videobeelden (filmpjes) bestaat, en voorname-
lijk gemaakt wordt met een mobiele telefoon. Het bijzondere van dit project 
is dat daarbij aan kinderen wordt gevraagd een historische plek in hun om-
geving op film te zetten waarbij iemand van de HKL uitleg geeft. Een mooie 
samenwerking tussen de jonge en oudere generatie, die leidt tot filmpjes 
voor het nageslacht en hopelijk interesse bij jongeren voor (de activiteiten 
van) de HKL.  
 
Tot slot graag uw aandacht voor onze noodkreet! De HKL heeft dringend be-
hoefte aan nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Velen van onze bestuurs-
leden en vrijwilligers zijn 70+ers en voor het voortbestaan van de vereniging 
is het van het grootste belang dat er voldoende aanwas is. Heeft u nog wat 
vrije tijd die u zinvol wilt besteden, neemt u dan via de telefoon of email con-
tact op met de secretaris. (secretaris@historischekringlosser.nl) Er is een 
grote verscheidenheid aan werkzaamheden beschikbaar. 
 
Schenkingen 
Ook in de afgelopen maanden ontvingen wij weer enkele schenkingen.  
❖ Fotoalbum (om te scannen) van mevrouw Roelofsen, met o.a. foto’s van 

het interieur van de drogisterij van Wil Morsink aan de toenmalige Froen-
straat 41 (later Van Doorn). 

❖ Mevrouw Janny Verbeek – Doosje schonk ons een diascanner. 
❖ Harry Weda bracht ons oude foto’s en distributiekaarten van zijn oma 

Kemperink. 
❖ Van Mathilde Damhuis ontvingen wij een ingelijste ‘Herinnering aan de 

plechtige hernieuwing van de Geloofsbelijdenis en Doopbeloften’ van 
Gerhardus Johannes Damhuis op 6 juni 1943 in de H. Maria Geboortekerk 
in Losser. En ook nog een exemplaar van ‘Losser weer vrij’ (Bevrijdings-
krant april 1945) en een herdenkingsbordje (1945). 

❖ Door diverse personen zijn er weer bidprentjes geschonken. Teveel om ze 
met naam te noemen maar Jack Scholtens is druk bezig met de voorbe-
reidingen om deze in de wintermaanden te kunnen inscannen en op de 
website te plaatsen.  

 
Onze hartelijke dank voor deze schenkingen. Prachtig dat regelmatig ook op 
deze manier blijkt dat aan ‘ons’ gedacht wordt. 
 

Het bestuur 

mailto:secretaris@historischekringlosser.nl
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DE VERDWAALDE LANDMETER 
 
De grensbepaling die in het navolgende wordt beschreven, was de eerste stap 
in het proces van het tot stand komen van het kadaster 1832.  
Dat kadaster zou de basis moeten gaan vormen voor een nieuwe vorm van 
grondbelasting als opvolger van het verpondingsysteem, dat al vanaf 1600 in 
gebruik was. 
 
Om te komen tot dat nieuwe kadaster waren er feitelijk drie uitvoeringsstap-
pen gepland: 
• Formele grensvastlegging  van de gemeente; 
• Inmeten percelen en in kaart brengen eigendom; 
• Waardebepaling eigendom en classificering naar waarde. 
 
En als afsluiting van deze drie stappen een formele vaststelling door Gedepu-
teerde Staten met een bekrachtiging door het zetten van een handtekening 
door de gouverneur van Overijssel. 
 
Het landelijke kadaster is ontstaan in de periode 1811 -1832. 
De perceelopmeting en eigendomsbepaling in Losser heeft plaatsgevonden in 
de periode eind  1827 - 1832. 
  
Afgezien van de verzonnen route en de communicatie binnen het grensop-
name-team en de communicatie met de bewoners van de kotterie is alle an-
dere informatie in dit stuk op feiten gebaseerd. Zelfs het in dit stuk genoemde 
weertype van die dag stemt overeen met de werkelijkheid. 
 
Inleiding 
Nadat in 1811 het richterambt Oldenzaal was opgeheven en Losser een ge-
meente was geworden werd op 1 juli 1818 De Lutte, tot dan nog onder de 
gemeente Oldenzaal, bij de gemeente Losser gevoegd.  
Inmiddels werd er ook al vanaf 1811 gewerkt aan de opzet van wat tegen-
woordig het kadaster is geworden. Door de overheid was daarvoor een ka-
dasterorganisatie opgericht die belast was met het in kaart brengen van Ne-
derland. Bij Resolutie van 7 maart 1826 Nr 9K had die kadasterorganisatie 
ook de opdracht gekregen om de omtreklijnen (de grenzen) der gemeenten 
in kaart te brengen.  
Daarvoor werd voor de gemeente Losser op 17 januari 1827 door een land-
meter, vergezeld van gidsen (aanwijzers genoemd), een rondgang langs de 
gemeentegrenzen gemaakt, waarbij de oude markestenen als grensmarke-
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ringspunten werden gebruikt. Van die rondgang werd een proces verbaal op-
gemaakt waarin een beschrijving werd gegeven van de positie van de grens-
markeringen, in dit geval de markestenen dus, ten opzichte van vaste her-
kenbare punten in het landschap. Die vaste punten waren maar beperkt aan-
wezig want veel bebouwing was er nog niet en veel gronden waren nog zo-
genaamde woeste gronden. Bij het proces-verbaal werd ter ondersteuning 
van de tekst een schets gemaakt. Die schets was slechts een globale visuali-
satie van bijvoorbeeld de ligging van bebouwing in de buurt of percelen ont-
gonnen grond ten opzichte van de positie van de beschreven markesteen. 
Zo’n schets was zeker niet op schaal. Ter afronding werd het proces-verbaal 
ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten aan weerszijden van 
de beschreven grens. 
 
Maar bij het vastleggen van de grens 
in 1827 bij de voormalige driemar-
kensteen, nu aangeduid als de Snip-
pertsteen ging er iets fout. De ver-
keerde markesteen kwam abusieve-
lijk in het proces verbaal terecht, al 
heeft nooit iemand daar verder iets 
van gemerkt. Met de kadasterteke-
ningen, de zogenaamde minuutplans 
die in 1832 gereed waren en bekend 
staan als onderdeel van het kadaster 
1832, werd die fout weer gecorri-
geerd. Op die minuutplans zijn perce-
len, wegen en bebouwing in onderlinge positie ten opzichte van elkaar en op 
schaal ingetekend. In die minuutplans is de Snippertsteen op de grens tussen 
Losser en Lonneker weer in de grenslijn komen te liggen zoals eigenlijk ook 
in het proces verbaal in 1827 bedoeld was. In het navolgende artikel is in 
verhalende vorm beschreven hoe die fout heeft kunnen ontstaan. 
 
Het opnameteam voor de grensbepaling 
Om u mee te nemen hoe het proces der grensbepaling destijds is verlopen 
lopen we in dit verhaal met de aanwijzers en de landmeter mee vanaf de 
steen bij het huis van Hendrik Beumer naar de volgende steen. De steen bij 
het huis van Beumer ligt aan het einde van de huidige Strokappenweg, daar 
waar de Penninkskottenweg begint.  
 
De twee aanwijzers waarover we het hier hebben zijn de heren Egbert Lage 
Venterink en Gerrit Jan Dubbelink. Zij zijn door de burgemeester van Losser, 
de heer G. Feuilletau de Bruijn, aangesteld om als gidsen de landmeter te 
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begeleiden op zijn ronde langs de gemeentegrens. Als ze langs bebouwing 
komen of over of langs een perceel ontgonnen grond lopen, weten zij wie de 
eigenaar of de gebruiker is, want zoveel mensen wonen hier op dat moment 
nog niet. Die informatie kan de landmeter dan opnemen op zijn schets of in 
het proces-verbaal om de positie van een grenssteen enigszins te beschrijven 
ten opzichte van die bebouwing of percelen grond. 
 
De steen bij Hendrik Beumer 
Het gezelschap is, komende van de richting Glane, aangekomen bij de steen 
bij het huis van Hendrik Beumer. 
Hier noteert de landmeter dan..’.…..en zoo vervolgens op verschillende 
steenen langs de westzijde van het huis van Hendrik Beumer tot op een steen 
meede omstreeks dit huis…’.  
Hij vult de figuratieve schets aan, waarna ze de weg vervolgen. Ze weten wel 
dat de volgende steen behoorlijk ver weg ligt, dichtbij het erve Snippert (het 
huidige adres Snippertweg 10). De grenslijn volgen is lastig. Dat wordt een 
tocht over onontgonnen woeste gronden. Dat is op dat moment nog over-
wegend heide. 
 
Overleg over de route naar de volgende steen 
De gemakkelijkste route naar de volgende steen zou zijn om van hier naar 
Losser te gaan en dan via ‘De weg van de Snippert naar Losser’ (De huidige 
Snippertweg) naar het erve Snippert te lopen. Egbert en Gerrit-Jan stellen 
voor om die route te nemen. Dat zou gemakkelijker zijn, dan de route langs 
de grenslijn over woeste grond. Al was de weg over begaanbare wegen dan 
wel een omweg. De weg door het onontgonnen gebied is voor hen ook geen 
echt bekend terrein. Bovendien zijn de markestenen sinds het ontstaan van 
de gemeenten in 1811 wat in vergetelheid geraakt.  
 
De landmeter geeft er toch de voorkeur aan om de grenslijn te volgen. De 
opdracht is om de omtreklijn te volgen en de gemeente Losser aan de rech-
terkant te houden. ‘….geduriglijk aan onze regterhand houdende het grond-
gebied van Losser…’. 
Daarbij kan hij onderweg ook de looprichting en daarmee de grenslijn met 
zijn kompas meten en dat aantekenen in het proces verbaal. Al zijn die aan-
tekeningen ook zeer globaal. Bijvoorbeeld ‘…langs de noord-oostzijde … of 
langs de  noordzijde van het huis… of zich geheel westelijk rigtend’. 
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Op weg naar de volgende steen 
En dus wordt de tocht vervolgd langs de onzichtbare grenslijn, zoals de land-
meter dat wil. Het is een mooie woensdag, half bewolkt en net een paar gra-
den boven nul. Het wordt een hele wandeling bij dit winterse weer, want die 
steen ligt ca 4 km verderop. 
De landmeter noteert de kompasrichting die ze gaan lopen. Op weg naar de 
steen die voor 1811 nog een driemarkensteen, tussen de marken De Lutte, 
Lonneker en Losser was. Maar nu, nadat in 1818 De Lutte bij de gemeente 
Losser werd gevoegd is het een gewone grenssteen geworden tussen de ge-
meente Losser en Lonneker. 
  

 
 
Tijdens dit deel van de tocht is het voor Egbert en Gerrit-Jan lastig om de 
juiste richting te behouden. Want er zijn nog geen ontgonnen percelen grond 
of bebouwing in dit gebied te vinden, die als herkenningspunten kunnen die-
nen. Op dat moment bestaat ruim 80 % van het totale gebied nog uit over-
wegend open heidevelden. Ze moeten het tijdens hun tocht doen met de 
beperkte natuurlijke herkenningspunten als een groep bomen of struiken, 
een laagte, een verhoging, een afwijkend stuk heide afgewisseld met hoog 
gras of andere markante zaken in het landschap. Maar het landschap, veran-
dert eigenlijk van jaar tot jaar. Dat maakt het toch lastig. 
 
Afgeweken van de route 
Al pratend en af een toe even van koers veranderend om een struik te ont-
wijken, lopen ze door in de goede richting. Ongeveer halverwege de route 
kruisen ze ‘de weg van Losser naar Lonneker en Enschede’ zoals die weg op 
dat moment genoemd werd: De huidige N372. 
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De landmeter controleert telkens met zijn kompas of de goede richting weer 
wordt opgepakt. Maar heel nauwkeurig is dat niet. 
 
Er ontstaat toch een vorm van looproute, zoals op navolgende kaart met een 
rode lijn is ingetekend, waarbij ze telkens wel proberen te corrigeren.  
De onderliggende kaart is overigens van recente datum en is dus niet repre-
sentatief voor het landschap van dat moment. Ongeveer op driekwart van de 
route hebben de aanwijzers de indruk dat ze toch iets meer rechts aan moe-
ten houden. Deze rode lijn op de kaart is slechts bedoeld als een mogelijke 
route die ze gelopen hebben. Want welke route ze precies gelopen hebben, 
weten we natuurlijk niet. 
 

 
 



Oet Dorp & Marke Losser 2021-3 ǀ 13 

Dat ze hun weg enigszins zoekend afleggen is eigenlijk ook weer niet zo 
vreemd, want om nou te zeggen dat de aanwijzers het gebied als hun broek-
zak kennen gaat wel wat ver. Ze komen maar zelden in dit gebied omdat er, 
sinds de invoering van de gemeenten in 1811, ook geen ‘loakgaank’ meer 
uitgevoerd wordt. Daar komt nog bij dat sommige grensstenen in de loop der 
jaren aan het zicht onttrokken zijn omdat ze door omringende begroeiing 
door de natuur zijn opgeslokt. Dat maakt het extra lastig om zo’n steen te 
vinden. Tijdens de wandeling is er af en toe dan ook wel wat twijfel. Maar 
het kompas vertelt ze, dat ze toch redelijk in de goede richting naar de vol-
gende steen lopen. En ze zien in de verte de groene houtopstand van be-
groeiing, waar enkele stukjes heide zijn ontgonnen. Ondanks de twijfel blij-
ven ze erop vertrouwen dat het goed komt.  
 
De twijfel slaat toe 
Maar na een uur wandelen en soms ploeteren door overwoekerend struik-
gewas beginnen Egbert en Gerrit-Jan zich toch af te vragen waar die steen nu 
ligt. Die moet nu toch zo langzamerhand een keer in zicht komen. Maar hoe 
ver ze ook doorlopen: Geen steen.  
 
Zonder het te beseffen lopen ze op minder dan honderd meter afstand aan 
de steen voorbij. Maar zelfs als ze er heel dicht langs zouden zijn gelopen zou 
die steen nauwelijks opgevallen zijn. Die markegrenssteen ligt aan de rand 
van het Oldenzaalse Veld, maar is door omringende begroeiing op dat mo-
ment al geheel aan het oog onttrokken.  
 
Een kotterie in zicht 
Dan zien ze iets verderop een kleine kotterie: een klein boerenhuisje, met 
stalgedeelte, en met wat grond om te bewerken Er komt rook uit de schoor-
steen. Dat moet het erve Snippert zijn, want veel andere bebouwing is er niet 
hier in de buurt. Daar maar eens naar toe. De aanwijzers Egbert en Gerrit-Jan 
kennen die bewoners wel. Dat zijn Hermen Snippert en zijn zoon Gerrit, hard-
werkende boeren die daar al jaren wonen, eenzaam in het veld, omringd 
door woeste gronden. Gerrit is bovendien ook nog thuiswever. In de winter-
maanden probeert hij zo nog wat extra geld te verdienen. 
Ze wonen naast enkele perceeltjes grond die ze bewerken, om in hun levens-
onderhoud te kunnen voorzien. Die stukjes grond staan in de volksmond be-
kend als n’Timpn en de Snippertskaamp. Een slecht begaanbaar zandpad ver-
bindt de boerderij met de bewoonde wereld: Het dorp Losser.  
Aanvankelijk in 1832 eindigt dat zandpad van de Snippert naar Losser nog op 
het erf van de kotterie. Bij de latere ontginning van het achterliggende gebied 
wordt de weg over het erf doorgetrokken. Maar eind twintigste eeuw wordt 
die weg dan om het erf heen gelegd. 
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De afgelegen kotterie staat in het dorp Losser al decennia bekend als ‘De 
Snippert’. Vandaar dat de weg naar dat boerderijtje ook wel ’De weg van de 
Snippert naar Losser’ wordt genoemd, wat later de Snippertweg wordt.  
 
Hermen Snippert woont daar al vanaf zijn geboorte in 1765. Ook de voorou-
ders van Hermen woonden daar al. Hij woont daar nu alleen met zijn zoon, 
want vorig jaar (1826) is zijn vrouw Ale (Aleida Eekte) overleden. 
Ook Gerrit is geboren ‘Ob het Snippert’ zoals het in het geboorteboek is om-
schreven. Die verwijzing naar de geboorteplek is geen verwijzing naar het 
achterliggende gebied. Want dat heet dan nog het Losser veld. De veldnaam 
‘De Snippert’ werd toen nog niet gebruikt.  
 
De aanwijzing van de steen 

Op deze kadasterkaart uit 2021 is zichtbaar gemaakt waar n’Timpn (perceel 
1143) en de kotterie ‘De Snippert’ destijds lagen. 
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Hermen of Gerrit kan hen vast wel vertellen waar ze de markesteen kunnen 
vinden. Op het erf treffen ze Hermen aan. Ze begroeten elkaar en maken een 
praatje. Gerrit hoort de mannen praten op het erf en komt het huis uit om te 
horen wat hen hier brengt. Het is een afgelegen gebied waar deze keuter-
boeren wonen en er komt ten slotte niet elke dag volk op hun erf. De mannen 
worden gastvrij uitgenodigd voor een kop koffie. Maar de landmeter wil 
eerst nog weten of ze hem de grenssteen aan kunnen wijzen. Zonder te aar-
zelen wijst Hermen Snippert ze naar de steen die iets verderop op n’Timpn 
ligt. Gerrit bevestigd dat zonder aarzelen. Immers dat is de markesteen die 
hij iedere keer weer tegenkomt als hij zijn land bewerkt. 
 
Het misverstand 
Maar niemand realiseert zich dat dit niet de markesteen is waar ze naar op 
zoek waren. Niemand vraagt zich af of dit wel de vroegere driemarkensteen 
kan zijn. 
 

Bij de loakgaank, door vertegenwoordigers van de marke de Lutte wordt de ligging 
van driemarkensteen in 16521 , tegenwoordig de Snippertsteen genoemd, als 
volgt beschreven….Die veerteende staet achter Rechters kampe, ant oldenzelsche 
venne ende scheidet drie marcken als Lûtte, Lonnicker ende Losser.  
 
De volgende steen een grenssteen tussen de marken de Lutte en Losser op het 
land van Hermen en Gerrit (de steen op n’Timpn dus) wordt dan omschreven 
als:…De vifteende steen staet in Rechters kempe. Een vrij globale omschrijving, 
maar meer vaste punten voor de plaatsbepaling waren er op dat moment nog 
niet. 

 
Tja en als er dan nu iemand op je erf komt, die vraagt naar een grenssteen 
dan wijs je die logischerwijs naar de dichtst bijzijnde steen op n’Timpn. Vroe-
ger in de loakgaank door de marke de Lutte dus de vifteende steen genoemd. 
Want de steen die in de Loakgaank in de marke de Lutte nog de veerteendee 
steen wordt genoemd (de huidige Snippertsteen dus) ligt toch ca 600 meter 
verder weg van het erf. Voor Hermen en Gerrit hebben deze stenen ook geen 
nummer. Voor hen zijn het gewoon markegrensstenen. 
Op de hier geven detailtekening is het perceel 
n’Timpn, en de woning van H. Snippert (het 
erve Snippert) weergegeven zoals dat in het 
minuutplan in 1832 in het kadaster is opgeno-
men. De rode lijn geeft de (vermoedelijke) 
looproute weer die past bij de beschrijving in 
het proces verbaal en sluit bovendien aan op 

 
1 Bron Het 3 Markenboek: Een uitgave van de Historische vereniging De Dree Marken. 
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de figuratieve schets die bij het proces verbaal hoort. De noordrichting is op 
deze tekening wel anders dan op de figuratieve schets. Voor een goede ver-
gelijking met de figuratieve schets van de landmeter zou deze tekening een 
kwartslag gedraaid moeten worden. 
 
Hermen en Gerrit hebben begrepen dat de landmeter bezig is met grenzen 
in kaart te brengen. Voor hen is dit nog gewoon een grenssteen (al is dat in 
de gemeentelijke indeling niet meer van toepassing). Ze zijn ervan overtuigd 
dat ze de markesteen hebben aangewezen waar de aanwijzers naar op zoek 
waren. En bij de aanwijzers komt het geen moment op, dat dit niet de voor-
malige driemarkensteen is, maar een gewone grenssteen tussen de voorma-
lige marken de Lutte en Losser. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat 
er iets niet klopt. 
 
De verkeerde steen in het proces verbaal 
De landmeter is naar de steen gegaan om daar zijn aantekening te maken 
voor het proces verbaal en om de schets aan te vullen. Hij noteert over de 
ligging van deze steen het volgende; 
 ‘…gelegen in het veld aan de westzijde van eene zoogenaamde schoppe of 
schuurtje gelegen ten zuidoosten het huis van H. Snippert, en op welk punt de 
lijn van scheiding geheel westelijk gaat langs de noord oostzijde van het huis 
voornoemd….’. 

En zo is ook de figuratieve schets ontstaan, hier afgebeeld, die bij het proces 
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verbaal is opgemaakt. Een schets met aantekeningen in het proces verbaal 
die als we nu terugkijken precies de steen op het land van Hermen Snippert 
beschrijft en niet de voormalige driemarkensteen.  
Na de koffiepauze wordt het tijd om weer op pad te gaan. Egbert en Gerit 
Jan geven aan dat ze naar de volgende steen willen, richting de grens met 
Weerselo. Een steen dus op de grens van de voormalige marken de Lutte en 
Lonneker, nu dus op de grens van de gemeenten Losser en Lonneker. Die 
steen ligt niet zover weg en staat bekend als de steen bij het Ossenschot. 
Hermen en Gerrit weten die steen ook wel te liggen en wijzen de aanwijzers 
en de landmeter de richting die ze moeten lopen.  
Egbert en Gerrit-Jan vragen zich af of dat wel de goede richting is. In hun 
ogen zouden ze toch wat meer noordelijker moeten gaan lopen naar de vol-
gende steen. Maar ja ze zijn hier ook al jaren niet geweest. Dus als de bewo-
ners die dit gebied op hun duimpje kennen dat zeggen zal dat toch wel waar 
zijn. En zo wordt de weg vervolgd en komen ze inderdaad, zonder problemen 
bij de volgende steen. 
 
Losser tijdelijk een stukje kleiner 
Het voorgaande verhaal klinkt ongeloofwaardig. Toch is het zonder twijfel 
deze markesteen op n’Timpn, die uiteindelijk in het proces verbaal terecht is 
gekomen in plaats van de Snippertsteen.  
Daardoor is het grondgebied van Losser, na ondertekening van het ‘Proces-
verbaal der grensbepaling’ door de burgemeester van Losser in 1827 feitelijk 
op papier een stukje kleiner geworden: Het rood gearceerde gebied.  
Hermen en Gerrit woonden daardoor feitelijk op dat moment in de ge-
meente Lonneker. Niemand had echter door dat dit proces verbaal op dit 
punt onbedoeld, niet klopte met de praktijk. Niemand heeft daar in de prak-
tijk dan ook naar gehandeld. Want Hermen en zijn zoon bleven ook na 1827 
gewoon in de administratie van de gemeente Losser staan. En als belasting 
betaald moest worden zal dat ook, zeker gewoon aan de gemeente Losser 
zijn geweest. 
 
Gelukkig werd met het opmaken van de minuutplans voor het kadaster 1832 
deze fout ook weer stilzwijgend gecorrigeerd. Of men zich bij het maken van 
de veldminuut gerealiseerd heeft dat daarmee die fout in het proces verbaal 
weer werd rechtgezet? Waarschijnlijk niet.  

 
Gerard Snippert 
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‘VIERT DAN FEEST, INWONERS VAN HEEL LOSSER, 
 LAAT UW VLAGGEN WAPPEREN’ 
 
Met deze woorden besluit ene B.M. een zeer breedsprakige feestrede in de 
hierna te bespreken Dinkellander. 
 
 ‘Oude’ kranten kunnen een belangrijke bron van informatie zijn. Niet alleen 
door feiten die je in zo’n krant aantreft, maar ook door de sfeer die uit een 
artikel naar voren kan komen. Heel belangrijk in een tijd dat er nog niet of 
maar heel weinig gefotografeerd werd. Soms is de combinatie van feiten en 
sfeer ook nog vermakelijk.   
 
Bij werkzaamheden voor het archief van de HKL vond ik onlangs een exem-
plaar van De Dinkellander van 28 augustus 1948. De Dinkellander was toen 
het Weekblad voor de gemeente Losser, waarin opgenomen de Katholieke 
Kerkbode: Het Klöpke opgenomen in de Week van Losser, nu ondenkbaar, 
toen kennelijk heel gewoon. 
 
De betreffende Dinkellander was voor een groot gedeelte gewijd aan het 
‘Feestprogramma voor het 50 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhel-
mina’ (en de kroning van prinses Juliana tot haar opvolgster).  

 
Laatste officiële foto van H.M. Koningin Wil-
helmina. 
 
Het feestprogramma begon op maandag om 
15.00 uur met een N.H. kerkdienst in Ons Ge-
bouw, het toenmalige verenigingsgebouw 
van de Hervormde Gemeente aan de Brink-
straat.   
 
Op dinsdag 31 augustus (de verjaardag van de 
koningin) was er om 08:00 uur een kerkdienst 
in de R.K. Kerk. Er staat bij dat deze dienst 
vóór 10 uur beëindigd zal zijn. Om 10 uur be-

gon namelijk de opstelling op de Markt te Losser van alle Verenigingen met 
vaandels en insignes voor een massale optocht, waaraan tevens afgevaardig-
den van alle buurtschappen deelnamen. Begeleiding uiteraard van alle Mu-
ziekkorpsen uit Losser. Na omgang door het dorp werd de stoet opgesteld 
voor het gemeentehuis, alwaar vanwege het gemeentebestuur een officiële 
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ontvangst plaatsvond. Feestrede door de Edelachtbare Heer J.P.A.M. van de 
Sandt, burgemeester van Losser. 

  
Omdat er niet zo heel veel geschikte foto’s uit 1948 beschikbaar zijn hebben 
we ook enkele foto’s van (oudere) Oranjefeesten bij dit artikel geplaatst. Zo-
als deze van de aubade voor het gemeentehuis van Losser in 1938 tgv het 40-
jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. C.J.A. van Helvoort was 
toen burgemeester. 
 
De feestelijkheden duurden tot 6 september. Het programma beslaat incl. de 
laatste officiële foto van H.M. Koningin Wilhelmina, de hele voorpagina van 
de Dinkellander. Teveel om alles hier weer te geven. Ik beperk mij daarom 
tot de belangrijkste en (in mijn ogen) leukste activiteiten. 
Na de optocht op dinsdagmorgen beginnen om 2 uur ’s middags de Volks-
spelen op de weide van de heer Stokreef aan de Spoorstraat: 
 

❖ Touwtrekken voor heren boven 20 jaar; 
❖ Kruien voor paren (dame en heer) boven 20 jaar; 
❖ Blaasslaan op evenwichtsbalk voor heren van 15 tot 25 jaar; 
❖ Touwtrekken voor dames boven 20 jaar; 
❖ Kaarslopen voor dames van 15 tot 25 jaar; 
❖ Mastklimmen voor heren van 15 tot 25 jaar; 
❖ Worsthappen voor heren van 15 tot 20 jaar. 

 
Bij de meeste van deze activiteiten kan ik mij wel iets voorstellen, maar niet 
bij ‘kaarslopen’ voor dames. U wel? En bij het blaasslaan denk ik aan het dorp 
van mijn jeugd in Friesland, waar met een zak gevuld met hooi geslagen 
werd. Maar dan boven water wat het spektakel natuurlijk veel leuker 
maakte! 
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Om 9 uur ’s avonds werd de dag besloten met een Groot Vuurwerk. Een eve-
nement, zoals bij mensenheugenis alhier nog niet heeft plaats gevonden.  
Op woensdag waren er kinderspelen voor de diverse scholen en een feest-
tractatie. En ook nog een voetbalwedstrijd tussen de veteranen van Losser 
en T.A.R. Op donderdag- en vrijdagavond waren er ook voetbalwedstrijden 
tussen resp. T.A.R. en Losser en T.A.R. en P.J. 
 
Zaterdag 4 september vanaf 4 uur n.m. Opstelling op de Markt voor de grote 
historische, allegorische en reclameoptocht. Gevolgd door een Rondgang 
door het dorp en de naaste omgeving. 
 
Maandag 6 september (de Kroningsdag) was er om 10:30 uur een ‘Buitenge-
wone Openbare Raadsvergadering, welke door loudspeakers voor iedereen 
buiten de Raadszaal te volgen zal zijn’. (Zie onderstaande foto: De ‘Edelacht-
bare Heer’ J.P.A.M. van de Sandt was toen burgemeester van Losser). 
 

 
 
’s Middag waren er nog Ruiterfeesten. En de Feestweek werd ’s avonds be-
sloten met een Concert op het feestterrein. 
Gedurende de gehele feestweek was er een Etalagewedstrijd. (Zie de lijst op 
de volgende pagina met deelnemers aan die wedstrijd. Kent u ze nog?).  
 
Het programmaoverzicht eindigt met een oproep aan allen om mee te hel-
pen deze dag een feestelijk aanzien te geven door het uitsteken van vlaggen, 
het aanbrengen van decoraties en feestverlichting.  
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Elders in de Dinkellander schrijft B.M. (helaas weet ik niet wie er achter deze 
initialen schuil gaat) onder de titel ‘Bij een 50-jarig jubileum’ een ‘feestrede’. 
 
Te lang om hier helemaal over te nemen, maar ik kan het niet laten om en-
kele delen letterlijk over te nemen. 
 

‘Nu gaat Nederland feestvieren om zijn Koningin te eren. Een halve eeuw lang een 
koningskroon te dragen is ’n feit dat z’n weerga in de historie bijna niet vindt. Een 
top draagster van het gezag in Nederland. …. Groot in haar beleid en wilskracht, 
groot in het overwinnen der grote zorgen, groot als zeer hoogstaande vrouw, 
groot in haar bestuur.’ 
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In die vijftig jaren is Losser met en in Nederland meegegroeid,  door dezelfde 
noeste wilskracht, met hetzelfde ideaal, dat luidde: ‘een arbeidzaam volk dat zijn 
volk eert’. (De tweede keer ‘volk’ zal wel ‘vorst’ moeten zijn; GvS). We zijn voor-
uitgegaan in die 50 lange jaren. Vergelijk de arbeidstoestanden van toen met he-
den. Sociale hervormingen, scholen, ziekenhuizen, wegennet, verlichting, teveel 
om op te noemen. Zeker we zijn vooruit gegaan. En al is de boterham nog vaak 
karig en al wordt de beurs zo gauw erg leeg, al is de sigaret duur en nog schaars, 
maak eens een vergelijking met andere landen en ons land is zo beroerd nog niet. 
 
Een vijftigjarige regeringsperiode, onderbroken door twee wereldoorlogen, die 
ons land vernielden en ondermijnden. We kwamen ze te boven al die rampen. 
 
Gelukkig hoort Losser tot de weinige plaatsen, waar de oorlog niet op zijn zwaarst 
woedde. We hebben onze doden die we betreuren, onze helden die vielen voor 
de grote zaak, onze verwoeste gebouwen, die weer herrijzen, doch het had veel 
erger kunnen zijn. Laten we dankbaar zijn daarvoor. 
‘Nu gaan we feesten, na een vijftig jarig regeringsbeleid, als één grote familie, die 
zich geschaard ziet onder hetzelfde gezag. Erebogen verrijzen langs de straten, 
groene slingers rijen zich samen, oranje bloemen tooien gevels en wegen. 
 
Losser viert feest. Ik zou willen zeggen: Groot Losser, zoals we ook spreken van 
Groot Enschede en Groot Amsterdam. Elke buurtschap van Losser heeft zijn feest-
organisatie en viert op eigen grond. …. We gaan feestvieren uit dankbaarheid, 
omdat ons land en vooral ons dorp, zij het nog uit vele wonden bloedend, uit twee 
wereldoorlogen naar boven kwam met de onverzettelijke Nederlandse zucht naar 
vrijheid, met de weergaloos grote Nederlandse wil om vooruit te komen. Om te 
herstellen wat kapot was, geestelijk en stoffelijk. Om te troosten en te steunen 
hen die lijden, om te helpen de zoekers naar rechtvaardig staatsbestuur, om de 
wereld te bewijzen, dat wij in dat kleine Nederland, grote Nederlanders zijn. 
Viert dan feest, inwoners van heel Losser, laat uw vlaggen wapperen, laat uw 
vreugde uitschallen, tooit uw straten, siert uw huizen en bogen voor uw geliefde 
vorstin, die na vijftig moeizame arbeid, thans kan rusten. 
 

 
Het lijkt mij goed om deze GROTE woorden te laten volgen door enkele leuke 
oude foto’s van eerdere oranje gebeurtenissen. 

 
Georg van Slageren  
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Dat ‘Groot Losser’ ook in 1898 al zijn partijtje meeblies, niet alleen in eigen 
land, maar zelfs daarbuiten blijkt uit deze foto die verder geen toelichting be-
hoeft. 
 
 
 
 
 

 
Dat er in Losser altijd al ‘Groot’ gedacht werd zal vooral te danken zijn ge-
weest aan de omvang van de feestcommissies. Hier in 1903 pontificaal gefo-
tografeerd op de ‘Weide van Blokhof’ met op de achtergrond de contouren 
van de toen pas gebouwde H. Maria Geboortekerk. In 1948 vond het feest op 
dezelfde plek plaats maar toen heette het feestterrein de ‘Weide van Stok-
reef’. 
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Het voorlezen van de proclamatie bij de geboorte van prinses Beatrix op 31 
januari 1938. De herauten bekommeren zich niet om storm of regen die hen 
striemde bij ‘het kond doen’ van de geboorte van prinses Beatrix. Mevrouw 
Brilman tracht alle (koude)invloed van buiten uit te sluiten door het offreren 
van originele oranjebitter. H. Goorhuis (een van de organisatoren) houdt een 
toeziend oog. 
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  RADIO’S INLEVEREN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
De huidige generaties, omringd door allerlei media die informeren en amu-
seren en waar je zelfs aan verslaafd kunt raken, kunnen zich moeilijk voor-
stellen dat je alleen maar radio zou hebben. Maar lange tijd was dat zo.  
 
In 1919 werd in Nederland het eerste radioprogramma uitgezonden. In de 
vroege jaren twintig gingen verschillende elektrotechnische bedrijven radio’s 
op de markt brengen, ook als bouwpakket. De liefhebbers moesten die wel 
zelf thuis nog even in elkaar zetten. Maar een radiotoestel was voor de 
meeste mensen nog niet te betalen. De HKL bezit een radiomeubel uit 1928, 
dat op de rekening als volgt wordt omschreven: 
 

Geheel compleet 3 lamps toestel met Philips lampen, Accu, plaatstroom opv. en 
luidspreker in gebouwd en salonkast, 1 gelijkrichter 1017, antenne aanleg en paal 
en stopcontactaanleg voor ƒ 226,25  Met 2 jaar garantie op het toestel’. 
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Het beschreven radiotoestel waarvan u op de vorige pagina twee foto’s ziet 
werd aan de HKL geschonken door de familie Herman en Annie Bourgonje. 
In een salonkast ingebouwd was natuurlijk wel een hele luxe. Ter vergelij-
king: een man in de weverij had in 1928 gemiddeld een weekloon van ƒ 23,-  
(A. Blonk Fabrieken en menschen, 1929). Foto Jack Scholtens. 
 
In de jaren dertig wordt de radio echt een massamedium en een alledaags 
verschijnsel in de huiskamers. Tot ver in de jaren 50 blijft de radio heel popu-
lair, niet alleen voor muziek. Er zaten dagelijks ook vele mensen aan het toe-
stel gekluisterd voor hoorspelen, actualiteiten en populaire programma’s als 
de Familie Doorsnee. Met de komst van de televisie moest de radio wel  ter-
rein inleveren, maar nog altijd doet dit medium het goed bij een grote schare 
trouwe luisteraars.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de radiozenders overgenomen 
door de Duitse bezetters. Het uitgezonden nieuws werd door de Duitsers sa-
mengesteld en was vaak onwaar en onbetrouwbaar. De Duitsers verspreid-
den via de radio propaganda, allerlei berichten die Hitler-Duitsland mooier 
voordeden dan het was. Zo probeerden ze de mensen te beïnvloeden. 
Honderdduizenden gezinnen gingen luisteren naar Radio Oranje, de Neder-
landse zender in Londen, meestal in het geheim, want dat werd verboden. 
En de strafmaatregelen logen er niet om, je kon in kamp Vught terechtko-
men.  
 
In mei/juni 1943 werd o.a. via raambiljetten door heel Nederland bekend ge-
maakt dat alle radio's ingeleverd moesten worden. De Slag om Stalingrad (23 
augustus 1942 – 2 februari 1943) geldt als keerpunt van de Tweede Wereld-
oorlog. Het Duitse 6e leger werd uiteindelijk volledig vernietigd door het 
Rode Leger en dat mocht in de bezette gebieden niet bekend worden via de 
verboden radiozenders.  
 
Al vóór mei 1943, toen die verplichte inlevering kwam, had de bezetter bij 
enkele groepen inwoners de radio al in beslag genomen en ook de winkel-
voorraad van de handelaren. Zo moesten de Joden hun toestel al in 1941 
inleveren en werd dit, als  strafmaatregel, ook ingevoerd bij inwoners van 
een paar gemeenten. Vanaf 1941 moesten luisteraars bovendien een luister-
vergunning hebben en werden zij geregistreerd.  
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Op deze foto (van Wemmy Meijer-Schorfhaar) gaan mensen uit de Esch hun 
radio’s inleveren. V l. n r.: Jan Bosma, Roelof Bosma sr., Gerrit Jan Schorfhaar 
sr., Hendrik Bosma, Gerrit Jan Schorfhaar jr., Grietje Schorfhaar-Bosma, 
Wemmigje Bosma- Bijkerk. Boven de linker kar is de molen van Kellerhuis nog 
te zien. 

Bevel tot inle-
vering radio-

toestellen (uit 
Twentsch 

Nieuwsblad 24 
mei 1943). 
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Het lijkt ons een zeer zeldzame foto. Er was weliswaar nog geen fotografeer-
verbod van de openbare ruimte (in november 1944 werd buitenshuis foto-
graferen verboden), maar de foto moest de Duitsers niet onwelgevallig zijn. 
Een foto van zo’n inbeslagname was dat ongetwijfeld wel. Veel mensen le-
verden hun toestel in met veel verdriet, want het was een kostbaar bezit 
waar ze vaak jarenlang voor gespaard hadden. Sommige mensen hadden nog 
een oud kapot toestel op de zolder staan. Zij leverden dit toestel dan in en 
hun mooie radio werd verstopt. 
 
Men moest een formulier invullen met de persoonsgegevens en wie dacht 
na de oorlog keurig z’n radio terug te krijgen, kwam vaak  bedrogen uit. Heel 
veel toestellen zijn met wagonladingen vol per trein naar Duitsland vervoerd. 
Onderdelen van koper werden in de wapenindustrie gebruikt. De oorlogsin-
dustrie moest op gang blijven. 
 
Hoe dat in Losser is geweest weten we niet, maar vermoedelijk hebben ook 
de meeste Lossernaren na de Bevrijding een nieuw toestel moeten kopen, 
als ze daar geld voor hadden. 

 
Thea Evers 
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HET TIEKEVEEN BIJ OVERDINKEL  
 
 ‘Een streek slechts aan weinigen bekend en om haar verlatenheid vermeden. 
Heerlijk stille, ongerepte natuur, die zich legert tot bijna aan de voet van haar 
grootste vijand, de moderne industrie. Als een reuzen-afsluithek steekt deze 
laatste ten hemel achter onze groene bosschen. Uitgestrekte vennen en 
schorren ontmoeten we, waarin het riet hoog opschiet en de schuwe water-
vogel haastig wegduikt. Bij onze komst, heldere plassen met zacht rimpelend 
water, door den flauwen adem van den wind gelegd, beschut als ze zijn door 
naakte blinkende zandheuvels en dichte dennengroepen. Totdat we komen 
op een boomloze vlakte waar de heide kraakt onder onze voeten en Overdin-
kel ons reeds tegenstraalt’. 
Aldus burgemeester van Helvoort tijdens diens ‘Loakgaank in 1926’. De bur-
gemeester was het niet ontgaan dat er in die periode al bewoning en bedrij-
vigheid gaande waren. 
 

  
  
Menige plaggenhut en bouwsel (zoals op bovenstaande foto) waren al ver-
vangen door een eenvoudige stenen afdakswoning, voorzien van een elek-
trisch lichtpunt. De behuizing werd gebouwd aan de rand van het veen op de 
droge zandrug, nu nog herkenbaar. Tussen de Kikkerstroat (Tiekeveenweg) 
en de Lappendiek (Goormatenweg) ter hoogte van het Tiekeveen ligt het 
hoogste punt van Overdinkel. Hier bouwen had het voordeel dat de heide-
grond goedkoop was en er niet op een paar vierkante meters gekeken hoefde 
te worden, zodat er ook een moestuin mogelijk was. En niet te vergeten: de 
afstand naar de textielfabrieken in Gronau was te belopen. (Om misverstan-
den te voorkomen: De fabrieksschoorstenen op de foto stonden in Gronau 
en niet in Overdinkel!). 
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Naast fabrieksarbeiders waren er in het nieuwe Overdinkel een fietsenma-
ker, stoelenmaker, klompenmaker en een handelaar/venter in stoffenkle-
ding gevestigd. Freek Lassche had een kruidenierswinkel in de voorkamer. 
Freek boerde goed en vestigde zich met een zaak aan de Hoofdstraat. Zie: 
https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2016-2.pdf 
Dirk Klaver volgde met een galanteriezaak. Ook hij vertrok later naar de 
Hoofdstraat. Cinemakeet (Nijenhuis) waar lichtbeelden en doofstomme films 
werden vertoond was zeer in trek bij de jeugd. 
Het Tiekeveen en de nabijgelegen Goormaten (of Geurmeij) waren een wal-
halla voor smokkelaars en stropers. Ruig terrein veel schorren en opgescho-
ten riet werkten in het voordeel van deze niet toegestane praktijken. 
  

 
 
De plassen in het Tiekeveen leenden zich ook uitstekend voor zwemmen in 
de zomer en schaatsen in de winter. In 1905 werden er al schaatswedstrijden 
gehouden, georganiseerd vanuit de textielfabrieken. 
  
Het verhaal ging dat pastoor van Laak, die een groot schaatsliefhebber was, 
als eerste baantjes trok op het ijs, waarna het ijs voor een ieder toegankelijk 
was. 
  

https://www.historischekringlosser.nl/orgaan/teksten/2016-2.pdf
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Schlittschuhläufen 1905 Overdinkel, Tiecken Veen. 

 
IJsvereniging Tiekeveen 
Het Tiekeveen als ijsbaan was zo in trek dat men in 1929 een ijscommissie 
vormde en wedstrijden ging organiseren. De ijscommissie werd in februari 
1932 omgezet in IJsvereniging Tiekeveen, die uitgroeide tot een vereniging 
met wel 160 leden. Helaas overleed in het jaar na de oprichting de eigena-
resse van het plassengebied mevrouw Ter Denge-Lohoff. Het gehele erf Ter 
Denge kwam onder de hamer en werd in percelen verkocht. Het grote ven, 
dat hiervan deel uit maakte, werd eigendom van boer Anton Tieke. Zijn boer-
derij lag in het verlengde van het veengebied. Boer Tieke had andere bedoe-
lingen met het veengebied: het droogleggen en cultiveren tot weidegrond. 
Tot het schaatsseizoen 1932-1933 werd er nog volop geschaatst op de van 
mevrouw Ter Denge gehuurde baan. 
  

 
Schaatsen op ondergelopen weiland. 
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Na de verkoop van het erf Ter Denge moest de ijsvereniging Tiekeveen uit-
kijken naar een andere oplossing. Tijdens een ledenvergadering in het paro-
chiehuis in oktober 1933, onder leiding van voorzitter Jac. de Roo, werd voor-
gesteld om een stuw te plaatsen in de Ruhenbergerbeek om op laaggelegen 
weidegrond te kunnen schaatsen. 
Men nam contact op met B & W en Gedeputeerde Staten De vergunningen 
werden spoedig verleend en er was toestemming van de landeigenaren van 
de weidegrond. Een aantal leden nam het voor zijn rekening om de stuw te 
bouwen volgens plan in beton met houten keerwanden. 
  

 
  
In de zomer van 1935 werd de klus geklaard. Niets bleef de jonge ijsvereni-
ging echter bespaard. Nog vóór het schaatsseizoen 1935-1936 bleek dat de 
nieuwe stuw een meter was verzakt. Men vermoedt dat zich door het hoge 
water achter de stuw een draaikolk heeft gevormd en dat deze de stuw on-
dermijnde. Dankzij het hoge water was de ijsbaan toch onder water gelopen, 
zodat schaatsen dat seizoen toch nog mogelijk was. 
Vanaf dat moment was men weer helemaal overgeleverd aan moeder na-
tuur. Jaren werd er nog gebruik van gemaakt tot aan de Tweede Wereldoor-
log. In mijn jeugdjaren (in de jaren vijftig) waren we aangewezen op onder-
gelopen weiland of ven, zoals Tenwoldesplas (Kolkersveld), Rotermansplas 
bij de Zoekerschool en ondergelopen weilanden aan de Ruhenbergerbeek. 
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De stuw werd aangelegd nabij de Beerninksbrug aan de Beerninksweg bij het 
erve Beernink. Vanaf de brug richting Fleuer zijn nu de resten nog aanwezig.  
 
 
Drooglegging van het natuurgebied Tiekeveen 
Op 15 april 1933 overleed, zoals eerder gemeld, de laatste eigenaar mevrouw 
Ter Denge-Lohoff. De erfgenamen gaven opdracht aan een notaris om het 
erf publiekelijk te koop aan te bieden.  
Onder notaris Van der Ven te Enschede vond de verkoop plaats van het erve 
ter Denge omschreven als ‘een bestaande boerderij met een omvang van 
circa 90 ha’. Het geheel werd verkocht in 74 percelen en de drie bijhorende 
wönnersplaatsen: de Kunne, de Schutter en Pāddenböske. Eén van die per-
celen, bestaande uit vennen- en plassengebied (Tiekeveen), groot ongeveer 
10 ha werd gekocht door Anton Tieke. De boerderij met opstallen met de 
nodige grond door H. Denneboom uit Enschede.  
Boer Tieke ging voortvarend te werk en nog dezelfde zomer werden er pijp-
leidingen aangelegd naar de Dinkel, om de natte gedeelten droog te leggen. 
In de mobilisatietijd, vanaf september 1939 tot de Tweede Wereldoorlog, 
werd er door gebrek aan andere brandstof nog turf gestoken, hoewel van 
slechte kwaliteit. Voor een groot aantal huisvrouwen ontstond door de 
‘drooglegging’ een probleem. Het water uit het ven was van goede kwaliteit 
geweest om er de was mee te doen. Beter dan het put- en pompwater dat 
een te hoog ijzergehalte bevatte. 
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Zo onderging het Tiekeveen een gedaanteverwisseling van een mooi natuur-
gebied geschikt voor recreatie (in de zomer voor het zwemmen en in de win-
ter om te schaatsen) tot in cultuur gebrachte landbouwgrond.  
Tieke hield het in de oorlog met de bezetters. Na de oorlog werden de gron-
den verkocht in twee percelen. Een perceel werd deels ontgrond en opge-
hoogd met huisvuil, het resterende perceel van 6 ha gelegen tegen de Duitse 
grens werd in de zestigerjaren door de gemeente gekocht en jaren achtereen 
vol gestort met huisvuil en overig afval. 
 

  
De vuilstort aan de Tiekeveenweg in 1977. 

  
Onlangs is in het kader van recreatie en toerisme tussen de Tiekeveenweg en 
de Tiekerdamm een nieuw grensoverschrijdend fietspad aangelegd. 
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De laatste 6 ha vuilstort heeft zich als natuur zodanig hersteld dat er nu een 
natuurvijver is ontstaan.  
 

Bennie Nijhof (overleden 12 juni 2021) 
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OPEN MONUMENTEN DAG 2021 
 
Op 11 september, de tweede zaterdag van die maand, is het ook dit jaar weer 
Open Monumentendag in de gemeente Losser. En dat betekent dat ieder-
een, maar dan ook echt iedereen, in alle opengestelde monumenten van 
harte welkom is, zij het met enkele beperkingen als gevolg van de corona-
pandemie. Maar zoals vanouds is de toegang gratis.  
Op moment van drukken van dit boekje was het programma nog niet hele-
maal bekend. Volg daarom ook de informatie in de lokale media. 
 
Deelnemende monumenten in Losser en Glane 
 
De hierna genoemde monumenten zijn (tenzij anders vermeld) op zaterdag 
11 september geopend van 11:00 tot 16:00 uur. 
 

Steenfabriek De 
Werklust: De Steenfa-
briek kan bezichtigd 
worden tijdens rond-
leidingen die om 
13.00 en om 15.00 uur 
plaatsvinden. Bezoe-
kers krijgen dan uitleg 
over hoe hier vroeger 
op ambachtelijke 
wijze de bekende Os-
sestenen werden ge-
produceerd. 
 
 

 
 
 
Martinustoren: Er zijn gidsen aanwezig die doorlo-
pend rondleidingen verzorgen, waarbij ook de toren 
beklommen kan worden. 
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H. Maria Geboorte-
kerk: Er wordt aan-
dacht gevraagd voor 
de prachtige ge-
brandschilderde ra-
men en de apostel-
beelden. Naar ver-
wachting zal het or-
gel regelmatig be-
speeld worden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Protestantse kerk en Aleida 
Leurinkhuis: Er zijn gidsen 
aanwezig om u alles te vertel-
len over de geschiedenis van 
het ruim 200 jaar oude kerk-
gebouw. Hier zal Harold Vrie-
sema het uit 1725 stam-
mende Martensorgel regel-
matig bespelen. Hij is ook 
graag bereid om over het or-
gel te vertellen. 
 
 
 
 
 
Het Hengelhoes: Het Hengelhoes in de Roberinkstraat is het onderkomen 
van de Staringstichting. In dit huis is nu o.a. de collectie fossielen onderge-
bracht die eerder in de boerderij op Erve Kraesgenberg te bezichtigen was. 
Open van 10.00 tot 16.00 uur 
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Syrisch Orthodoxe klooster: Het klooster St. Ephrem de Syriër is het hart van 
de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Nederland en kan bezichtigd worden 
tijdens een rondleiding, die om 13.00 uur begint. (Adres: Glanerbrugstraat 
33 in Glane). 
 
Digitale rondleidingen 
Alle monumenten zijn ook digitaal te bezoeken. Met een 360 graden camera 
zijn namelijk heel bijzondere interactieve digitale presentaties gemaakt.  
Deze presentaties zijn te vinden via https://omd.historischekringlosser.nl/  
 
Van het centrum van De Lutte is ook een digitale presentatie gemaakt, die 
via  dezelfde link te vinden is. 
 
Mariakapellen en landkruisen 
De laatste tijd is er een hernieuwde belangstelling voor de kleine monumen-
ten in het Twentse landschap: de Mariakapellen en landkruisen. 
Aan de hand van het boek ‘Mariakapellen en Landkruisen in Twente’ is al in 
2016 een fietsrouteboekje gemaakt met een beschrijving van deze monu-
menten. 
Er is een noordelijke route van circa 30 km. en een zuidelijke route van onge-
veer 40 km. De noordelijke route gaat vanuit De Lutte over de Tankenberg, 
de Paasberg en via Beuningen en het Lutterzand terug naar de start. De zui-
delijke route gaat vanuit De Lutte door het buitengebied richting Overdinkel 
en daarna via Losser en het prachtige gebied ten oosten van Oldenzaal weer 
terug naar het beginpunt. 
Beide routes staan op een kaart met de routebeschrijvingen als bijlage bij het 
fietsrouteboekje. 
Het boekje en de routebeschrijving zijn op zaterdag 11 september a.s.  vanaf 
11 uur gratis af te halen in de Protestantse Kerk, Raadhuisplein 2-4, Losser. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Open Monumentendag wordt met financiële steun van de gemeente  Losser 
georganiseerd onder auspiciën van de Historische Kring Losser en de Dree 
Marken in De Lutte. 

https://omd.historischekringlosser.nl/
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