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Historische Kring Losser (HKL) 

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud 

van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (vooral van de dorpen 

Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van informatie in publicaties en andere 

(audiovisuele) media en het organiseren van lezingen en exposities. Hierdoor blijft 

de kennis van het verleden actueel en wordt toegankelijk gemaakt voor een breed 

publiek. 

Bezoekadres: ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser (zaal 1.25) 

(Op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 

12.00 uur en op afspraak). 

Correspondentieadres:  

Hogeweg 125, 7582 CC Losser 

Email: secretaris@historischekringlosser.nl 

Website: www.historischekringlosser.nl  

Bankrekening t.n.v. Historische Kring Losser 

IBAN: NL 35 RABO 0337 3080 98  

BIC: RABONL2U 

Bestuur 

Voorzitter 

Thea Evers* Dr. Staringstraat 7 7582 BL Losser 053 5382613 

Secretaris 

Peter Heerink Hogeweg 125  7582 CC Losser 053 5360520 

Penningmeester 

Harry Dekkers Ludgeruslaan 12 7581 DD Losser 053 5387993 

Gerda Hogebrink Lutterstraat 55 7581 BT Losser 053 5381291 

Andries Kuperus* Dr. L. de Bruijnstr. 12 7582 AA Losser 053 5383196 

Chris Meekers Allemansweg 52 7582 HL Losser 053 7519669 

Bennie Nijhof Kerkhofweg 195 7586 AD O’dinkel 053 5382778 

Jack Scholtens* Heidehof 54 7581 VJ Losser 053 5385756 

Georg van Slageren* Hogeweg 36 7582 CH Losser 06 1136 7831 

André van der Veer Willibrordlaan 38 7581 DT Losser 053 5383192 

Gerrit Wolf         Vosbultkamp 41   7586 GS     O’dinkel    06 2252 7053

*) Redactie van Oet Dorp en Marke 

Oet Dorp en Marke Losser 

Wordt aan het eind van elk kwartaal toegezonden aan de leden van de HKL. 

De jaarcontributie bedraagt € 17,50 (bij postverzending € 21,50) per jaar. 

Overname (geheel of gedeeltelijk) en publicatie van artikelen is alleen toegestaan 

met toestemming van de redactie en bronvermelding. 

ISSN: 2666-4895 Online versie 
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Omslagfoto: De eeuwenoude klokken uit de Martinustoren staan weer op hun 

oude plek. Klokkenist Gerard Poorthuis trok bij de gemeente aan de bel toen 

de klokken na de verbouwing van het gemeentehuis niet werden terugge-

plaatst. Ook de HKL stuurde een brief met het verzoek om de klokken weer 

terug te plaatsen bij de ingang van ’t Lossers hoes. En daar staan ze weer, 

veilig en duidelijk zichtbaar voor iedereen. 
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Thea Evers 

Fotoverantwoording: 

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het archief van de HKL en 

van Andries Kuperus. 
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VAN HET BESTUUR 

Jaarvergadering en excursie naar Klooster Frenswegen 

Zondagmiddag 14 april hielden we onze jaarvergadering met aansluitend een 

excursie naar Klooster Frenswegen, gelegen ten noorden van Nordhorn. Een 

historische plek met  een prachtig klooster, al gesticht in 1394. Zes jaar later 

sluiten de monniken zich aan bij de Nederlandse Congregatie van  Windes-

heim, toonaangevend in de Moderne Devotie. Onze Tachtigjarige oorlog 

hield niet op aan de huidige grens en het klooster, had daaronder te lijden. 

Er volgt een woelige geschiedenis, van katholiek naar protestant en vervol-

gens weer katholiek en de aansluiting bij het bisdom Münster. Napoleon heft 

de kloosters op en ook Frenswegen sluit in 1815. Het gebouw wordt toege-

voegd aan het bezit van de vorst van Bentheim/Steinfurt.  

In 1870 worden er zeshonderd Franse krijgsgevangen ondergebracht. Op een 

klein kerkhofje liggen zeven overleden Fransen begraven, met een gedenk-

kruis. De Frans-Duitse oorlog, zo dicht bij huis, heel bijzonder. 

Ook de Hitlertijd en de vluchtelingenstroom uit het oosten lieten hun sporen 

na. 

Tegenwoordig is het klooster een geestelijk en maatschappelijk centrum, 

waarin oecumene en tolerantie centraal staan. Het geheel is ondergebracht 

in een stichting, die wordt beheerd door zes verschillende kerken, zodat deze 

plek van bezinning en educatie behouden kan blijven. 

Onze groep van 50 personen werd in tweeën gesplitst en wij werden er rond-

geleid. De gids bij mijn groep deed het in het Plattdüütsch en daar moest je 

je aandacht wel heel goed bijhouden om het allemaal te kunnen volgen.  
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Daarna was er ‘Kaffee mit Kuchen’, lekkere taart, en daarmee konden we een 

interessante en gezellige middag afsluiten. En het weer had ook nog meege-

werkt: zon met wel een frisse wind.  

Voor wie meer wil weten: www.kloster-frenswegen.de 

Wereldoorlog 2 Café  

Er zijn niet veel kansen meer om nog levende getuigen te horen; mensen die 

de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt.  

Volgend jaar april viert Overijssel dat het 75 jaar geleden werd bevrijd van de 

Duitse bezetters. RTV Oost gaat samen met het Historisch Centrum Overijssel 

in de hele provincie verhalen en materialen ophalen uit de Tweede Wereld-

oorlog. Dat gebeurt in WO2 Cafés in bibliotheken in Overijssel. Men zoekt 

waardevolle herinneringen van mensen aan de oorlog en bevrijding in Over-

ijssel, maar ook verhalen over spullen uit de bezettingsjaren, die bewaard 

zijn gebleven. 

Op woensdagmorgen 3 april kwam het team naar Losser. De HKL was ge-

vraagd om aanwezig te zijn en daaraan gaven wij uiteraard gehoor. Ook had-

den wij mensen gevraagd om te komen, omdat wij vinden dat hun oorlogs-

verhaal onder de aandacht moest komen.  

Zo kwam mevrouw Annette Niessen uit Deventer, om te vertellen over het 

monument aan de Deppenbroekweg voor haar oom, de verzetsheld Henk 

Brinkgreve (1915-1945).  

In de nacht van 11 op 12 september 1944 werd, vanuit Engeland, één van de 

zogenoemde Jedburghteams, waarvan Brinkgreve deel uitmaakte, gedropt 

in de buurt van Wierden. Zij hadden onder meer tot taak de verschillende 

verzetsgroepen in Overijssel te bundelen tot één geheel, de BS (Binnenlandse 
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Strijdkrachten) en militaire inlichtingen te verzamelen voor het geallieerde 

hoofdkwartier. Op 5 maart 1945 bevond Brinkgreve zich met een assistent 

en een koerierster in een boerderij in Losser (huidige adres: Deppen-

broekweg 8). De boerderij werd op die dag om onbekende redenen bezocht 

door twee SS-ers. Brinkgreve wist de aandacht af te leiden, waardoor zijn 

metgezellen konden ontsnappen. Hijzelf werd doodgeschoten. 

Ook hadden wij mevrouw Douma- Stegge gevraagd. Op zondagmorgen 14 

januari 1945, omstreeks 10.30 uur, vond er bij Losser een luchtgevecht plaats 

tussen diverse vliegtuigen. Een getroffen Duitse jager kwam vanuit het wes-

ten op het dorp aangevlogen en stortte neer op twee dubbele woonhuizen 

aan de huidige Scholtinkstraat. Het huis van de familie J.A. Stegge werd het 

zwaarst getroffen en brandde helemaal uit.  Vader Johannes en vijf van zijn 

kinderen, in de leeftijd van 17 jaar tot 4 maanden, vonden hierbij de dood. 

De moeder en zes andere kinderen werden gewond, maar overleefden de 

ramp. Twee kinderen waren op dat moment niet thuis en bleven ongedeerd. 

Mevrouw Douma-Stegge was één van de kinderen, die de ramp overleefden 

en wilde graag haar verhaal vertellen, temeer omdat aan dit drama, na de 

bevrijding, in Losser en ook binnen het overblijvende gezin, nauwelijks aan-

dacht werd besteed. Maar zo was het toen: geen slachtofferhulp maar door-

gaan en alle aandacht voor de wederopbouw. 

De inwendige mens kwam die ochtend niets tekort met koffie/thee en soep 

met broodjes, maar de informatie en communicatie liet helaas te wensen 

over. Mensen vroegen zich af wanneer ze aan de beurt waren en wat er nu 

met hun verhaal gebeurde. Dat was ook voor de HKL niet duidelijk. En som-

migen gaven te kennen ook teleurgesteld te zijn, omdat ze meenden niet 

echt een luisterend oor te hebben gevonden. De indruk bestond dat de voor-

werpen belangrijker waren dan de mensen.  

De HKL wil aan de verhalen volgend jaar graag aandacht besteden in Oet 

Dorp en Marke. Wij zullen dan ook kopieën gaan opvragen bij de organisatie. 

Maar wij roepen ook andere mensen, leden en niet - leden op, om alsnog 

hun onbekende verhaal te vertellen. Komt u naar ons onderkomen in ’t Los-

sers hoes op maandag- dinsdag-  en woensdagochtend van 9-12 uur en wij 

luisteren naar u en schrijven uw verhaal op. 

Schenkingen    

 Van Herman Boek ontvingen wij diverse bescheiden van de familie Mas-

selink-Bolhaar.

 Het jubileumboekje van Sempre Crescendo (1919 – 2019) werd ons aan-

gereikt.
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 Een groot aantal documenten uit het archief van Joke Küpers – Oude Kem-

pers gaat naar de HKL. Deze documenten worden geïnventariseerd en be-

schreven en daarna opgenomen in ons archief. 

 Een groot aantal dia’s en foto’s uit het archief van de Stichting Woningbe-

langen Losser mochten wij ontvangen. 

 Van mevrouw Marianne Poorthuis-Smit kregen wij een 

koffertje met stafkaarten, achtergelaten na het vertrek 

van onze bevrijders en nog allerlei andere papieren. 

Ook bracht zij een sierobject, gemaakt bij de bevrijding, 

van een granaathuls uit 1944, gegraveerd met allerlei 

motieven en een gekroonde Nederlandse vlag en de 

tekst ’Nederland Herrijst’. En nog een boekje met kran-

tenknipsels over allerlei herinneringsmonumenten in 

Twente.  

 Via de heer Harry Elsjan ontvingen wij het absentiere-

gister van de Aloysiusschool, dat door de oud-directeur 

Gerard Braam in bewaring was gegeven bij de ‘Stichting 

Vrienden van de Aloysiusschool’. 

 De heer Willy Muller  bracht een kop en schotel, ver-

vaardigd bij het kroningsfeest van koningin Wilhelmina 

in 1898, met een opdruk van de Maatschappij van Weldadigheid. 

 Uit de nalatenschap van wijlen Jan Mulder kregen wij de digitale versie 

van 11 tekeningen over oud-Losser, die de HKL mag gebruiken als illustra-

tiemateriaal. 

 

 
 

Hartelijk dank voor dit alles. 
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Rabo Clubkas Campagne  

De Rabo Clubkas Campagne 2019 zit erop! Maar liefst 373 clubs, ruim 100 

meer dan vorig jaar, deden mee en ruim 12.000 klanten hebben dit jaar de 

weg naar de stemsite gevonden. Tijdens de spectaculaire Finale-avond op 18 

april is de uitslag van de Rabo Clubkas Campagne 2019 bekend gemaakt. In 

totaal werd € 150.000,- verdeeld. Onze  penningmeester blij, want we heb-

ben een mooi bedrag binnen gehaald. Dit jaar € 799,80. Een goede beamer 

zit er zeker wel in. 

Hartelijk dank aan de Rabo en aan alle mensen die op de HKL hebben ge-

stemd. 

 

25.000 bidprentjes 

Ja u leest het goed: vijfentwintig met drie nullen, 25.000 gedigitaliseerde bid-

prentjes staan er nu op de website van de HKL. Ons bestuurslid Jack Schol-

tens bereikte 3 mei jl. deze mijlpaal. 

Zes jaar geleden begon hij aan dit ‘monnikenwerk’, het digitaliseren van de 

bidprentjescollectie, en nu is de gehele  verzameling gescand en op onze 

website te vinden. 

 

De basis van deze collectie hebben 

we ontvangen van wijlen Herman 

en Annie Bourgonje, die uit per-

soonlijke interesse bidprentjes 

verzamelden. Herman was jaren-

lang onze secretaris en is, samen 

met zijn vrouw Annie, van grote 

betekenis geweest voor de HKL. 

Na deze actieve periode en bij het 

voortschrijden der jaren hebben 

zij deze collectie aan ons geschon-

ken. Leden van de HKL en andere 

gevers hebben vervolgens met 

hun schenking de collectie aange-

vuld tot zijn huidige vorm.  

En nu is het karwei dus geklaard. 

Maar helemaal klaar is Jack Schol-

tens natuurlijk nooit, want nieuwe 

aanwinsten zijn altijd welkom en 

komen ook met enige regelmaat 

binnen. Deze bidprentjes worden 

vanzelfsprekend ook gedigitaliseerd 

en toegevoegd. 

Het oudste bidprentje in de collectie HKL 
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Jack Scholtens heeft een prachtige site gemaakt. Het is een waardig herinne-

ringsmonument voor de overledenen en een schatkamer voor een ieder, die 

zijn familiegeschiedenis op schrift wil stellen. En dat de site in een behoefte 

voorziet blijkt wel uit het aantal bezoekers dat er tot nu toe (3 mei) geregi-

streerd staat: 425.334  http://bidprentjes.historischekringlosser.nl/ 

 

Plekken van Plezier 

Vooraankondiging voor Open Monumentendag op 14 en 15 september 2019  

Naast de gebruikelijke openstelling van monumenten in Losser op zaterdag 

14 september is er op die dag een bijzondere activiteit in De Lutte. In het 

kader van het thema ‘Plekken van Plezier’ heeft de Werkgroep Boerderijen 

van De Dree Marken (DDM) op basis van informatie uit het gemeentearchief 

van Losser een kaart gemaakt met ongeveer 40 horecagelegenheden in het 

voormalige gebied van DDM (De Lutte, Berghuizen en Beuningen). Het resul-

taat is een overzicht van ongeveer 40 lokaliteiten gelegen langs de uitgaande 

wegen van Oldenzaal. 

Deze kaart zal als bijlage toegevoegd worden aan Oet Dorp en Marke van 

september 2019. 

Ook wordt de kaart gebruikt om een GPS programma te maken voor je mo-

biel. Als je de plaats nadert, waar een horeca gelegenheid zich bevindt, krijg 

je een melding en een korte samenvatting van de geschiedenis te horen. 

Op zondag 15 september 2019 wordt op een aantal locaties in De Lutte een 

presentatie gehouden (zie t.z.t. de websites van de DDM en van de HKL). 

Je kunt zelf aan de hand van de kaart en/of het GPS programma bepalen 

welke locatie je wilt bezoeken. 

 

 

 

 

 

50-jarig jubileum HKL 
 

De Stichting Historische Kring Losser is opgericht in 1969 en viert dus dit jaar 

haar 50 jarig jubileum. In die 50 jaar is de HKL gegroeid van 12 tot (momen-

teel) rond 1100 leden. 

 

Wij willen op gepaste wijze aandacht aan dit jubileum geven door o.a. de 

uitgave van een ‘jubileumboek’. 
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Jubileumboek 

Het jubileumboek met de (voorlopige) titel ‘Kroniek van Dorp en Marke Los-

ser’ zal gepresenteerd worden tijdens de jubileumreceptie op 16 november 

2019. (Meer informatie hierover in ons septembernummer). 

 

De kern van het boek wordt gevormd door die ‘vensters’ uit de ‘Canon van 

Losser’, die betrekking hebben op Losser, Overdinkel en Glane. Deze canon 

is in 2014 tot stand gekomen door samenwerking van de HKL en de Dree 

Marken uit De Lutte en in het kader van een provinciaal project op internet 

geplaatst.  

Veel lokale canons zijn ook in boekvorm verschenen, maar in Losser is dat 

niet gebeurd. In die leemte willen wij in het kader van ons jubileum nu voor 

Losser, Overdinkel en Glane voorzien. De ‘vensters’ van de canon zullen wor-

den aangevuld met resultaten van, door de HKL in de afgelopen 50 jaar ver-

richt onderzoek, waarover is gepubliceerd in ons tijdschrift Oet Dorp en 

Marke en in een reeks van 26 boekuitgaven. 

 

Er wordt hard aan gewerkt om er een echt mooi boek van te maken. Fraai 

geïllustreerd, inhoudelijk sterk maar toegankelijk en in een uitvoering, die 

uitnodigt om er zuinig op te zijn. Het boek moet bij wijze van spreken geschikt 

zijn om van generatie op generatie te worden overgedragen. Om er voor te 

zorgen dat het in zoveel mogelijk gezinnen wordt gelezen en geraadpleegd, 

zullen we het boek als jubileumgeschenk aan alle 1100 leden gratis aanbie-

den. Met dit ‘cadeautje’ willen we onze leden ook stimuleren om nog eens 

om zich heen te kijken en kennissen of familie, die nog geen lid zijn van de 

HKL, over te halen alsnog lid te worden. 

Daarnaast hopen wij nog extra exemplaren te verkopen aan leden en aan 

derden.  

 

De normale verkoopprijs van het boek dat naar verwachting 224 pagina’s 

gaat tellen (in liggend formaat 220 x 280 mm met een hard kaft) zal 20 euro 

bedragen. 

Aanbieding voor leden: extra exemplaren voor slechts 10 euro. 

Wij hopen dat er veel leden zijn die bijvoorbeeld voor hun kinderen, andere 

familieleden of vrienden ook een exemplaar willen kopen. (Op het moment 

van de presentatie van het boek is Sinterklaas net weer aangekomen in het 

land!). Leden van de HKL kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2019 extra exem-

plaren bestellen, door voor genoemde datum per exemplaar 10 euro over te 

maken naar bankrekeningnummer NL 35 RABO 0337 3080 98 t.n.v. Histori-

sche Kring Losser. Vermeld bij de betaling  s.v.p. wel even het bezorgadres. 
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JAARVERSLAG 2018 
 

Ledengroei 

De HKL telde op 31 december 2018 1090 leden. Een jaar eerder waren dat er 

1067. Per saldo dus een netto aanwas van ‘slechts’ 23 leden. Ik schrijf 

‘slechts’ omdat we de laatste jaren erg verwend zijn en een onstuimige groei 

hebben meegemaakt: 2016 + 151; 2017 + 86 en de jaren daarvoor een reeks 

van jaren met een gemiddelde groei van 50 leden per jaar. Regelmatig riepen 

we bij die groeicijfers uit dat het onmogelijk zo door kon gaan, en dat ieder-

een in Losser, Glane en Overdinkel zo langzamerhand wel lid moest zijn, maar 

steeds werden we weer blij verrast. Nu lijkt die sterke groei  wat af te vlakken.  

 

In 2019 vieren we het 50-jarig bestaan van de HKL en we hopen dat de aan-

dacht die we daarmee genereren en de verrassing die we ter gelegenheid 

daarvan voor onze leden in petto hebben voor een nieuwe impuls zullen zor-

gen.  

 

 

 

 
Voorzitter Thea Evers die eind januari 2018 het naambordje van het Marti-

nusplein verwijdert. 

Nieuwe huisvesting in Kulturhus ’t Lossers hoes 
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Een belangrijk moment, misschien wel het belangrijkste, in de geschiedenis 

van de HKL was de verhuizing begin 2018 naar het Kulturhus, dat bij de ope-

ning op vrijdag 9 maart 2018 de naam ’t Lossers hoes meekreeg. Op de za-

terdag na de officiële opening was er een ‘Open dag’ die ook bij de HKL tot 

veel drukte leidde.  

 

We beschikken in ’t Lossers hoes nu over een bijna professioneel geoutil-

leerde ruimte, waar we  in elk geval op de drie eerste ochtenden van de week 

met diverse werkgroepen werkzaam zijn en bezoekers ontvangen. De nieuwe 

huisvesting vormt een solide basis voor de verdere uitgroei van de HKL. Daar-

bij moet u niet alleen denken aan ledengroei maar ook aan kwalitatieve en 

kwantitatieve groei van onze activiteiten. Zo is er nu (op de dinsdagochtend) 

werkruimte beschikbaar voor een groep van inmiddels zes personen die zich 

bezig houden met de beschrijving van duizenden krantenfoto's die ooit in 

Dagblad Tubantia en de Twentsche Krant hebben gestaan. 

Zoals eerder gemeld hangt aan het gebruik van ’t Lossers hoes een fors kos-

tenplaatje. Voor een deel betalen we dat uit eigen middelen (bescheiden 

contributieverhoging, sterke ledenaanwas van de laatste jaren en ook meer 

sponsorinkomsten d.m.v. advertenties). Financieel werd het pas echt moge-

lijk toen wij door bemiddeling van het gemeentebestuur een onderhuurder 

vonden in de Stichting Leergeld Losser. Deze stichting maakt op drie dagde-

len per week exclusief gebruik van onze ruimte. 

 

De Avonden, de Middag (excursie) en Andere activiteiten 

We begonnen het jaar 2018 met de traditionele Niejoarsvisite, die deze keer 

‘wat anders dan anders’ was. De Nieuwjaarsquiz was vervangen door de film 

‘Losser wat maak je me nou?’ Deze film brengt in beeld hoe het centrum van 

het dorp in de loop der jaren is veranderd. De film is gemaakt door Frits Elsjan 

en Bert Kapers van de Videoclub Losser. Vanwege de grote belangstelling was 

er een herhaling op 22 januari. 

 

Op 5 februari kon de lezing van Wim H. Nijhof over Gerrit Jan van Heek helaas 

geen doorgang vinden. In plaats daarvan werd de voor maart geplande lezing 

van Jan van Rijn over de Afsluitdijk naar voren gehaald. De Afsluitdijk is niet 

alleen een belangrijk symbool van de Nederlandse strijd tegen het water, 

maar is ook onmisbaar voor de waterhuishouding in de gebieden rondom het 

IJsselmeer. In de op de lezing volgende warme en extreem droge zomer zijn 

we ons dat weer eens bewust geworden! Het was een leerzame en ook goed 

bezochte avond. 
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Op 10 maart 2018 werd, ter gelegenheid van de opening een dag eerder, in 

’t Lossers hoes Open huis gehouden, waar de HKL natuurlijk ook aan mee-

deed. Veel leden en andere bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik 

om ons nieuwe onderkomen te bezichtigen. (Zie foto hierboven). 

 

De Jaarvergadering vond plaats op zondag 22 april in Kloosterhaar! We gin-

gen er met de bus naar toe en brachten een bezoek aan Museumboerde-

rij/Dorpsarchief Kloosterhaar. De jaarvergadering hielden we in de kantine 

van de tegenover liggende Calduran kalkzandsteenfabriek en daarna werden 

we rondgeleid in de museumboerderij. Voor een verslag: zie Oet Dorp en 

Marke 2018/2. (Als u het boekje niet meer heeft kunt u het nalezen op onze 

website). 

 

Na de lange, warme en droge zomer werd de draad van de avondbijeenkom-

sten op 15 oktober weer opgepakt met een lezing door Romke Schievink over 

bekende maar ook vervallen en vergeten Watermolens in Twente en het 

grensgebied. 

 

En op 26 november hield Jan Olde Kalter voor ons een boeiende lezing over 

de Marke Berghuizen. Tot 1955 behorend tot de gemeente Losser en toen 

geannexeerd door Oldenzaal. Ook deze lezing werd heel goed bezocht. 

 

Regelmatig houden we ook zelf lezingen. Sietse Smit, Bennie Nijhof en Thea 

Evers hebben diverse onderwerpen beschikbaar, die ze graag met anderen 

(ook buiten de HKL) willen delen. Voor meer informatie kunnen belangstel-

lenden contact opnemen met de genoemde personen of mailen naar secre-

taris@historischekringlosser.nl.  
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En wat zeker ook vermelding verdient zijn de activiteiten die de HKL (al jaren) 

samen met het Oranjecommité ontplooit omstreeks 3 april, de datum 

waarop in 1945 Losser door Engelse troepen werd bevrijd. Harry Dekkers en 

André van der Veer vertellen dan in de hoogste klas van een steeds wisse-

lende basisschool in de gemeente met behulp van een PowerPoint over oor-

log en bevrijding. Met die zelfde klas wordt ook een bezoek gebracht aan het 

Oorlogsmuseum in Nijverdal of het voormalige Kamp Westerbork. En op de 

dag zelf worden door leerlingen van de bewuste klas bloemen gelegd op het 

oorlogsgraf op de Algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan in Losser. In 

dat graf is de Engelse  piloot John Ingram begraven die in de nacht van 9 op 

10 juli 1943 met zijn vliegtuig neerstortte in de buurtschap De Haar (Kremers-

veenweg/Haweg, Glane). Zijn zes bemanningsleden overleefden de crash. 

 

De HKL op ‘papier’ 

Oet Dorp en Marke is het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profi-

leert. Door de sterke ledengroei werd de oplage in 2018 verhoogd naar 1200 

exemplaren.  

We slagen er steeds weer in om een kwalitatief goed en door onze lezers ook 

hoog gewaardeerd tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een 

belangrijk aandeel in de kopij en dat waarderen wij zeer. In 2018 noemen we 

met name Gerard Snippert (Rotermansbrug over de Dinkel  en Frans Jacobs 

(Losser en haar grens). En kunt u zo gauw niet vinden wanneer deze artikelen 

werden gepubliceerd? Kijk dan in de honderdste editie van Oet Dorp en 

Marke (2018/3). In dat extra dikke nummer namen we een index op van alle 

voorgaande 99 afleveringen. 

 

Naast ons eigen orgaan presenteren ons ook met foto’s en korte teksten in 

de Nieuwe Dinkellander. En als we nieuws hebben is Hallo Losser een plat-

form waar we nooit tevergeefs een beroep op doen. 

 

De HKL op internet  

Al bijna 15 jaar, namelijk sinds 11 september 2004, zijn we op internet aan-

wezig (www.historischekringlosser.nl). In 2009 vond er een revisie van de site 

plaats en we streven ernaar om in ons jubileumjaar 2019 een geheel gemo-

derniseerde website te presenteren. 

Onder de website ‘hangen’ intussen ook al bijna 25.000 bidprentjes. Jack 

Scholtens is de man die met ijzeren discipline steeds bezig blijft om de maar 

niet opdrogende stroom nieuwe prentjes te ordenen, te scannen en op de 

site te plaatsen. 

Op Facebook zijn we ook uitdrukkelijk aanwezig, met elke dag een plaatje en 

een praatje. Die aanwezigheid geldt ook voor onze aanwezigheid op het pro-

vinciale platform MijnStadMijnDorp. En ook in 2018 verscheen er regelmatig 
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een digitale nieuwsbrief om te helpen herinneren aan ledenavonden of an-

dere activiteiten. 

 

Open Monumentendag  

Open Monumentendag (OMD) vindt in de gemeente Losser plaats met finan-

ciële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de 

HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2018 was ‘In Eu-

ropa’. In Losser waren op de zaterdag de gebruikelijke monumenten open-

gesteld.  

 

Wat verder nog ter tafel moet komen 

Ook dit jaar is er weer alle reden om onze leden en vooral ook de vrijwilligers 

te bedanken voor hun niet aflatende trouw aan de HKL. Ook dank aan onze 

trouwe adverteerders en andere sponsors.  

En verder zijn er veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het 

jaarverslag niet noemen. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft mee-

gewerkt: onze hartelijke dank. 

 

Losser, februari 2019 

 

Namens het bestuur van de Historische Kring Losser 

Georg van Slageren 

(secretaris) 
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EEN ONBEKEND OORLOGSVERHAAL 
 

Tijdens het WO2 Café kwam er aan het eind van de ochtend een vraag spe-

cifiek voor de HKL. Een mevrouw (geb. 1937) vertelde het verhaal van haar 

vader, een voor de HKL onbekend oorlogsslachtoffer. Het gaat om:  Arnoldus 

Jacobus Heerink (roepnaam Nol). Hij wordt niet genoemd bij de oorlogs-

slachtoffers  in het boek van Johan Luizink ‘In Losser is niets gebeurd…, 1940 

- 1945’. 

 

Nol Heerink werd geboren op 27/06/1909, als zoon van Jan Heerink 

(10/10/1865 - 21/12/1940)  en  Francisca Johanna Heerink - Smit 

(28/02/1869 - 30/03/1944), afkomstig uit Stellingwerf. Het gezin woonde aan 

de Oldenzaalsestraat. 

Vanuit de familie wordt gesproken over een aannemersbedrijf. Daar hebben 

we geen gegevens van kunnen vinden. Wel wordt er in 1934 een faillissement 

uitgesproken: ‘Heerink, handelende onder den naam J.A. Heerink manufac-

turier, Losser, Oldenzaalschestraat. - Arnoldus Jacobus Heerink, handelende 

onder de naam J.A. Heerink, manufacturier, Losser’, eveneens aan de Olden-

zaalsestraat. Misschien is hierna sprake geweest van een bouwbedrijf, of 

daarvoor. Het was crisistijd en volgens de dochter pakte hij wel alles aan: 

‘Mijn vader was ook metselaar.’ 

 
Arnold Heerink was een ex-priesterstudent en daarna in Losser nauw betrok-

ken bij de voetbalclub TAR (Tot Achilles Roem), ook als bestuurslid/voorzit-

ter. 
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TAR 1 Kampioen 1e kl. TVB 1935 – 1936. Staand v.l.n.r.: H. Weyering, J. Stegge 

(bestuurslid), C. Verboom, H. Lippinkhof (bestuurslid), P. Bouwma, J. Boerrig-

ter (bestuurslid), H. Breukers, J. Heerink (bestuurslid), B. Elferink. A. Verboom, 

G. Nijmeyer (bestuurslid). Zittend v.l.n.r.: grensrechter J. Lippinkhof, A. Bley-

enberg, A. Schoordijk, B. van Huizen, B. Meyerink. 

In dit onderschrift ontbreken enkele namen. Arnold Heerink staat vermoede-

lijk op de achterste rij rechts in burgerkledij.(Foto TAR) 

 

Hij trouwde in april 1936 met Helena Maria Olde Riekerink (31/10/1908, De 

Lutt-9/08/1986, Enschede). Het gezin woonde aan de toenmalige Lut-

terstraat no. 14, nu Molenstraat. 

De dochter vertelde dat haar vader in 1944 is gearresteerd en gevangen werd 

gezet in Kamp Amersfoort. De reden van zijn arrestatie was niet bekend en 

daar zou ze graag duidelijkheid over willen hebben. Maar uit een brief van 

het Gewestelijk Arbeidsbureau, zou je kunnen concluderen, dat het gaat om 

onttrekking aan de ‘Arbeitseinsatz’, de verplichte tewerkstelling in de Duitse 

(oorlogs)industrie.  

 

Vanuit Kamp Amersfoort is hij op transport gesteld naar het concentratie-

kamp Weimar - Buchenwald. Daar overlijdt hij op 24 augustus 1944 ten ge-

volge van ‘doodelijke verwonding bij luchtaanval’.  
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Los van dit alles plaatste onze fotograaf Andries Kuperus op 11 april onder-

staande foto op de Facebookpagina van de HKL. 
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Een zeldzame 

foto van de 

oude toren in 

oorlogstijd 

met de uit-

kijkpost nog 

in de nok. 
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Op Facebook werd toen een reactie geplaatst door de heer Ben Benneker uit 

Hendrik Ido Ambacht: 

 

‘Deze toren werd in de oorlog ook gebruikt om arrestanten op te sluiten die 

waren opgepakt. Mijn grootvader werd op 10 - 3 - 1944 door de Nederlandse 

Marechaussee gearresteerd en een paar dagen opgesloten in deze toren. 

Mijn vader heeft hem daar met mijn oma nog bezocht. Daarna volgde 

transport naar de Tromplaan in Enschede waar de SD (Sicherheitsdienst) 

Dienststelle (kantoor) had. Via PD Amersfoort afgevoerd naar KL Buchen-

wald. Op 16 mei 1945 teruggekeerd via Winterswijk naar Losser’.  

 

Nog een Lossernaar in het concentratiekamp Buchenwald. Hoe toevallig is 

dat?  

 

‘Voor zover ik heb kunnen herleiden, samen met mijn vader (H.J. Benneker, 

geb. 21 – 03 – 1942), zijn Arnold Heerink en mijn opa, vanaf de arrestatie op 

10 maart 1944 tot de dood van Heerink op 24 augustus 1944 bij het bombar-

dement op Buchenwald door de geallieerden, steeds samen opgetrokken. 

Mogelijk omdat ze elkaar al kenden vanuit het dorp en dachten er samen wel 

doorheen te kunnen komen. Het lot bepaalde voor Heerink helaas anders’, 

aldus Ben Benneker. 

 

Het blijkt dus te gaan om zijn grootvader die daar in de Oude Toren gevangen 

zat: Bernard Joseph Benneker (geb. 11-12 -1917) uit Losser, broer van F.B. 

(Franz) Benneker, die op 18-10-1944 in Losser ‘op de vlucht’ door Duitse mi-

litairen is doodgeschoten. Deze broer Franz, had veel triomfen gevierd als 

klootschieter en zijn naam werd, ter herinnering, aangebracht op het kloot-

schietersmonument. Kleinzoon Ben Benneker heeft het verhaal over zijn 

grootvader als gevangene van de Nazi’s en 

het onbekende oorlogsslachtoffer Arnold 

Heerink voor ons op schrift gesteld:  

Bernard Joseph Benneker en Arnoldus Jaco-

bus Heerink uit Losser. 

Tijdens de oorlog woonde Bernard Joseph 

Benneker (geb.11-12 -1917), roepnaam op 

z’n Twents ’Beernd’, met zijn echtgenote An-

nie Benneker-Poorthuis en hun zoon Her-

man (geb. 21-3-1942) aan de Voswinkelweg 

te Losser. Vanwege het tekort aan woningen 

woonden zij in bij de ouders van Bernard.  
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Op deze foto Bernard Benneker zittend rechts. 

TAR I kampioen 3e kl. KNVB 1943-1944 staand v.l.n.r.: J. Post, K. Numan, C. 

Verboom, H. Breukers, B. Brilman, B. Wiehink, zittend v.l.n.r.: H. Nijmeyer, K. 

Bos, B. Beld, B. Ellerink, B. Benneker.(Foto TAR) 

 

De Duitse bezetter stelde in 1943 in Nederland de Arbeitseinsatz in voor 

mannen tussen de 17 en 40 jaar. Zij werden verplicht zich te melden om 

dwangarbeid te verrichten in de Duitse oorlogsindustrie. 

Bernard Benneker wist die Arbeitseinsatz een tijdlang te ontduiken, tot hij op 

10 maart 1944 in Losser door de Nederlandse Marechaussee werd aange-

houden. Hij trachtte te ontkomen aan zijn arrestatie, maar toen er door de 

Marechaussee gericht op hem werd geschoten gaf hij op. Die nacht werd hij 

opgesloten in de Oude Toren van Losser. Daar werd diezelfde dag zijn dorps-

genoot Arnold Heerink binnengebracht en opgesloten, ook gearresteerd 

voor ontduiking van de Arbeitseinsatz. Bernard en Arnold kenden elkaar van 

de voetbalclub TAR.  

Ze worden een paar dagen vastgehouden in de Oude Toren en Bernard wordt 

daar nog bezocht door zijn vrouw en zoontje. Kort daarna worden de mannen 

overgebracht naar de Tromplaan in Enschede waar de Dienststelle van de 

Sicherheitsdienst (SD), gevestigd was in de villa van de joodse textielfabrikant  

S.N. Menko. 

 

Op 15 maart 1944 worden Benneker en Heerink op transport gezet naar PD 

Amersfoort. Ze moeten hier hun bezittingen en kleding afgeven en worden 

vanaf dat moment gevangenen, 8421 (Heerink) en 8677 (Benneker).  
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Vanaf 1941 deed het kamp voor de Duitse bezetters dienst als Polizeiliches 

Durchgangslager Amersfoort (PDA). Het was een transit - kamp voor uitzen-

ding naar Duitsland, voor mensen die geprobeerd hadden om zich aan de 

verplichte tewerkstelling te onttrekken. Maar het was zeker ook een werk-

kamp en strafkamp. 

De omstandigheden in Kamp Amersfoort waren erbarmelijk slecht. Er 

heerste een zeer wreed regime en mishandelingen en martelingen waren er 

aan de orde van de dag. Het eten was er zeer slecht en ook stikte het er van 

het ongedierte zoals vlooien en luizen. Bernard heeft in de weken dat hij in 

Kamp Amersfoort gevangene was, de sadistische grillen van kampbeul Jo-

seph Kotälla, één van de latere ‘Vier van Breda’, aan den lijve ondervonden’. 

De vele littekens op zijn hoofd en lichaam, die na de oorlog zichtbaar werden, 

waren daar getuige van. 

Op 18-4-1944 wordt er een groot transport samengesteld met 497 Nederlan-

ders, die aanvankelijk voor het Arbeitsambt Rheine bestemd waren. Zij zou-

den daar gaan werken aan de Flugplatz Rheine, die door de geallieerden re-

gelmatig was aangevallen en vermoedelijk moesten de startbanen worden 

hersteld.  De trein, met daarin ook Benneker en Heerink, bleef echter op die 

dag uren stil staan op het station van Rheine. Volgens de overlevering is het 

Bernard nog gelukt een briefje uit de trein te gooien met daarop een bood-

schap voor zijn vrouw. Wonder boven wonder is dit briefje ook nog aangeko-

men in Losser en daaruit werd duidelijk dat Bernard op weg was naar Duits-

land, bestemming onbekend.  
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Gevangenenregistratiekaart van 

Benneker. 
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Transportlijst PD Amersfoort 18 – 4 – 1944. 

 

Vanaf Rheine reed de trein door, 428 kilometer verder, om te arriveren bij 

Konzentrationslager Buchenwald. De aankomst daar is verschrikkelijk met 

SS’ers, schijnwerpers, hondengeblaf, naakt wachten in de kou, lysolbad, 

streepjespak.  

Benneker en Heerink worden ingeschreven, op volgorde van binnenkomst.  

 

 

 

 
 

Zugangsbuch Buchenwald met de namen van Heerink en Benneker. 
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Vanaf dat moment zijn zij gevangenen met opeenvolgende nummers: 47557 

(Heerink) en 47558 (Benneker). De eerste weken worden zij ondergebracht 

in Block 58 in het zogenaamde Kleine Kamp van Buchenwald. Dit gedeelte 

diende als quarantaine kamp, om enigszins te voorkomen dat nieuwe gevan-

genen besmettelijke ziekten, zoals TBC en vlektyfus, meebrachten naar het 

kamp. 

 

Op 16 mei 1944 worden Benneker en Heerink, na een medisch onderzoek, 

overgebracht naar het grote kamp en wel naar de houten barak Block 32. In 

deze barak zitten alleen Nederlanders. De omstandigheden in het kamp zijn 

ronduit schrijnend en slecht. De mannen worden ingezet in diverse Arbeits-

kommando’s waaronder ook het zware Steinbruchkommando. Benneker 

heeft hier een tijd lang moeten zwoegen, alvorens te worden ingedeeld in 

het Kommando dat te werk werd gesteld in de Gustloff Werke II, een wapen-

fabriek die net buiten kamp Buchenwald stond. Hier werden vooral hand-

vuurwapens en geweren voor de Wehrmacht gemaakt. 

 
Overplaatsingslijst naar Block 32. 

 

Op 24 augustus 1944, het was naar verluid een zeer warme zomerdag, waren 

Heerink en Benneker met een groepje gevangenen net buiten het kamp aan 

het werk. Een zwaar gebrom klonk in de verte en in de lucht waren vliegtui-

gen zichtbaar. Amerikaanse bommenwerpers bombardeerden de Gustloff 

Werke naast Kamp Buchenwald. Hoewel men sprak van een precisiebombar-

dement vielen er toch nog veel bommen dichtbij het concentratiekamp. Ben-

neker en Heerink zetten het op een lopen om een veilig heenkomen te zoe-

ken. Maar dat was te laat en de bommen vielen her en der om hen heen. 

Juist toen een bom tot ontploffing kwam, dichtbij Heerink en Benneker, wist 

Bernard Benneker zich op de grond te werken achter een dikke boom. De 

explosie die volgde bedolf hem onder een dikke laag aarde en hij dacht eerst 

blind te zijn geworden. Hij groef zichzelf uit de hoop aarde die over hem heen 

lag en trof, toen de rook was opgetrokken, Arnold Heerink dood aan op en-

kele meters van hem vandaan.  

 

Er is later verwarring over de datum van overlijden. In het ‘Totenbuch Bu-

chenwald’ staat als overlijdensdatum vermeld: 26-08-1944. Het bericht aan 



Oet Dorp & Marke Losser 2019-2 ǀ 27 

de gemeente Losser van de Regeringscommissaris voor repatriëring, d.d. 4 

juni 1945,  bevat als datum ook 26-08-1944. De overlijdensadvertentie in de 

krant vermeldt 28-08-1944. In het schrijven van het Nederlandse Roode Kruis 

in 1947 staat weer de datum 24-08-1944. Het feitelijke bombardement was 

op 24 augustus 1944. Benneker heeft kort na het bombardement gezien dat 

Heerink niet meer leefde. De chaos was natuurlijk enorm en er lagen hon-

derden doden en gewonden op het kampterrein en de directe omgeving. Het 

vermoeden is, dat op 26-8-1944 de dood door een bevoegd arts moet zijn 

vastgesteld, dat mocht (en mag nog steeds) officieel alleen door een arts 

worden gedaan. Omdat er zoveel doden en gewonden waren is het zeer aan-

nemelijk, dat de dood dus pas twee dagen later officieel is vastgesteld. 

 

 
Gevangenenregistratiekaart van Arnold Heerink met de ‘Bemerkung’: Feind-

eingriff. 

 

Naast Arnold Heerink zijn bij dit bombardement twaalf mannen uit het grote 

apriltransport om het leven gekomen.  

 

In de chaos direct na het bombardement heeft Benneker, samen met enkele 

andere gevangenen, een poging gedaan te ontsnappen. De SS had door eigen 

verliezen de zaak niet meer in de hand. Echter de lokale bevolking en bewo-

ners van de omliggende dorpen wachtten de gevangenen op met jachtgewe-

ren, hooivorken en knuppels en leverden hen weer uit aan de SS. (Mijn opa 
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lachte vaak op schampere wijze als er weer een programma op TV was 

waarin Duitsers beweerden ‘Wir haben es nicht gewusst…’) 

 

Na het bombardement wordt Benneker ingedeeld bij het Kommando, dat de 

stoffelijke resten van de slachtoffers op en om het terrein moet ophalen en 

op karren naar de crematoria van Buchenwald moet brengen. Daarna helpt 

hij mee met herstelwerkzaamheden aan het kamp, alvorens op  

2–11-1944 te worden ontslagen uit Buchenwald, samen met 175 andere Ne-

derlanders. Hij heeft er dan nog geen weet van, dat zijn oudere broer Franz 

Benneker twee weken daarvoor op 18 – 10 -1944 is doodgeschoten in Losser 

door Duitse militairen. (Zie In Losser is niets gebeurd… pag. 67).  

 

Met de trein en onder bewaking van de SS worden ze op transport gezet naar 

Halberstadt, gelegen in de Harz ten noorden van Weimar. Te voet gaat het 

van Halberstadt naar het dorp Langenstein, waar ze in barakken en een oud 

hotelgebouw worden ondergebracht. Ze worden tewerkgesteld in de zoge-

naamde Stollen in de Thekenberg. De Duitsers bouwen in een 13 kilometer 

lang gangenstelsel een ondergrondse fabriek voor Junkervliegtuigen. Doel is 

het bouwen van de V2 ondergronds, en beschermd tegen geallieerde lucht-

aanvallen. 

 

 
De gevangenenkaart van Benneker met de overplaatsing naar Halberstadt. 
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De gevangenenkaart van Benneker met ‘Entlassen’. 

 

Het werk is er wat minder zwaar dan in Buchenwald en de omstandigheden 

wat beter qua eten en slaapgelegenheid. Ze zijn niet langer Häftlinge maar 

reguliere arbeiders en worden dus ook anders behandeld. Naast de locatie 

waar zij verblijven, ligt echter een Aussenkommando van Buchenwald, het 

Konzentrations Lager Langenstein-Zwieberge. De mensonterende omstan-

digheden daar zijn niet te beschrijven. De gevangenen uit dit kamp moeten 

zware lichamelijke arbeid verrichten bij het uitgraven van de gangenstelsels 

en worden volledig uitgeput. 

 

Na enkele maanden wordt Bernard Benneker overgeplaatst naar Qued-

lingburg in de Harz. Daar werkt hij nog enige weken voor de firma Carl Sper-

ling, een zadengroothan-

del. Het bedrijf bestaat 

overigens nog steeds.  

Op 11 april 1945 wordt 

Buchenwald en de omlig-

gende regio bevrijd door 

de Amerikanen. 

Bernard Benneker wordt 

door de geallieerden ge-

repatrieerd en op 16 mei 
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1945 keert hij via Winterswijk te-

rug in Nederland en daags erna in 

Losser bij zijn gezin.  

 

Dan rust op hem de zware taak om 

de vrouw van Arnold  Heerink op 

de hoogte te stellen van het over-

lijden van haar man. Zij blijft achter 

met vijf kleine kinderen. 

Op 24 mei wordt er voor Arnold 

een uitvaartmis gehouden in de H. 

Maria Geboortekerk. In het overlij-

densregister van de parochie staat 

in 1945 alleen zijn naam vermeld 

als nummer 35. Er wordt wel een 

bidprentje gemaakt, maar de zeer 

rooms-katholieke tekst ‘schuurt 

wel heel erg met de instelling van 

haar vader’, aldus de dochter. 

 

Bernard Benneker werkt na de oor-

log o.a. bij Stork in Hengelo en later 

als voorman bij steenfabriek Osse 

in Losser en daarna bij steenfabriek 

Hulshof in Enschede. Hij heeft zijn 

hele leven last gehouden van zijn 

traumatische ervaringen. Dit uitte 

zich vooral in nachtmerries en huil-

buien. 

Op 14 – 3 - 1983 is hij na een kort 

ziekbed overleden in Enschede. Zijn laatste nadrukkelijke wens op zijn sterf-

bed was NIET gecremeerd te worden maar begraven. Hij zei absoluut niet 

‘door de pijp’ te willen… hetgeen ongetwijfeld met zijn ervaringen in Buchen-

wald te maken heeft gehad. 

 

‘Dat Arnold Heerink en mijn opa niet worden genoemd in het boek van Johan 

Luizink is misschien te verklaren, doordat mijn opa er niet graag over sprak 

en het niet aan de grote klok hing. De dood en het relaas van zijn broer, mijn 

oudoom Franz Benneker, wordt daarentegen wel beschreven en is ook meer 

bekend in Losser. Zijn naam op het  Klootschietersmonument is daar een tast-

baar voorbeeld van’. 

 

Overlijdensadvertentie van Arnold Heerink. 
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Inschrijving overlijden in het parochieregister. 

 

 

 

 
 

 

De Historische Kring Losser zal Arnoldus Jacobus Heerink toevoegen aan de 

lijst met oorlogsslachtoffers en dit verhaal opnemen in het archief over de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

Ben Benneker en Thea Evers 

 

Geraadpleegde literatuur: Snijders, Kirsten. Nederlanders in Buchenwald 

1940-1945. Göttingen, 2001.  
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POSTAGENTSCHAP OVERDINKEL 
 

Ze zijn amper nog te vinden in de kleine gemeenschappen ‘het postkantoor’. 

In Overdinkel is nog het pand aanwezig, waarin het postkantoor gevestigd 

was, nu een woonhuis. Jarenlang was het een trefpunt, waar vele dorpers 

hun nieuwtjes uitwisselden en hun post en financiële zaken regelden. Sparen 

was een gemeengoed, het spaarbankboekje van Rijkspost-spaarbank is er 

een goed voorbeeld van, geld sparen via de postkantoren. 

 

 
Foto uit de jaren 30 van C. de Jong met rechts het postkantoor. 

 

Contact 

Door een tip van de beheerder van de r.k. begraafplaats, kwam ik op het 

spoor van Guus Klaas, een achterkleinkind van de eerste brievengaarder in 

Overdinkel, de heer Kouijzer. Guus Klaas was op zoek naar de grafsteen van 

zijn overgrootouders Kouij-

zer, die begraven zouden 

zijn in Overdinkel. Het meer 

dan honderd jaar oude graf 

uit 1913, is nog steeds aan-

wezig en ook in goede staat. 

Historisch gezien voor Over-

dinkel toch een toevoeging. 

Het zou jammer zijn als deze 

grafsteen verdwijnt. Mocht 

het graf ooit geruimd wor-

den dan verdient deze 

steen een historisch plekje  

op het kerkhof. Het Graf van Augustinus Johannes Kouijzer en 

echtgenote, r. k. kerkhof Overdinkel. 
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Het oude postkantoor 

 

Het eerste hulppostkantoor 

Op 31 januari 1910 verschijnt er een bericht in de krant, dat in Rossum en 

Overdinkel hulppostkantoren worden opgericht. De voor deze kantoren te 

benoemen brievengaarders zullen een salaris genieten van fl. 200,-  per jaar. 

In Overdinkel zal het hulppostkantoor gevestigd worden in het pand O 254 

(nu Hoofdstraat 90 ) en het zal daar tot 1930 blijven. Nadien kwam hier het 

bakkers- en snoepwinkeltje van de familie Nijhof. Later werden er fietsenza-

ken in gevestigd van Gerrit Jeuring en Gerrit Klaver. 

 

Na het overlijden van de eerste briefgaarder Augustinus J. Kouijzer, had de 

weduwe,  Anna E. Kouijzer, geboren Timmers, er een winkel met kruideniers-

waren en drogisterijen in vergiften en bijtende stoffen.  

Deze winkel werd met ingang van 15 oktober 1927 opgeheven. Anna Eliza-

bertha Kouijzer - Timmers werd geboren in Heerlen en overleed 27 januari 

1940 op 78 jarige leeftijd te Ootmarsum. Beiden, Augustinus en Anna, zijn 

begraven op het r.k. kerkhof te Overdinkel.  

 

In het jaar 1930 verhuisde het postagentschap naar het nieuwe postkantoor, 

gebouwd aan de Hoofdstraat 144.   
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De briefgaarders van Overdinkel. 

‘Met ingang van 1 Augustus 1910 is benoemd tot 

brievengaarder te Overdinkel de heer A.J. Kouij-

zer, gepensioneerd wachtmeester der mare-

chaussees te Glanerbrug’.  

Augustinus Johannes Kouijzer, werd geboren in 

Stoppeldijk (Zeeland) op 1 januari 1855. Hij 

volgde op twintigjarige leeftijd een opleiding bij 

de marechaussee. Na zijn opleiding werd hij in-

gedeeld bij de, in 1889 nieuw opgerichte derde 

divisie bij het wapen van de marechaussee, die 

afdelingen gestationeerd had in Gelderland, 

standplaats Ruurlo (district Ruurlo), in Overijssel 

standplaats Glanerbrug Enschede (district Al-

melo), in Drenthe (district Assen), zuidoostelijk deel van Friesland (district 

Zwolle). Vanuit district Assen werd Kouijzer in 1890 geplaatst voor de periode 

van drie jaar in Stadskanaal gemeente Onstwedde. Daarna werd hij overge-

plaatst op 9 april 1892 naar Nieuwbuinen. 

 

23 mei 1892 meldt een krant: ‘De brigadier Kouijzer van Stadskanaal en de 

marechaussee Gerlois van Borger, die met het oog op eventuele rustversto-

ringen in de omliggende venen hier eenigen tijd waren gedetacheerd, zullen 

morgen weer naar hunne standplaats terugkeeren’.  

 

In 1892 te Stadskanaal, wordt A.J. Kouijzer, marechaussee te paard, be-

noemd tot brigadier. De divisie diende als ondersteuning voor politie en dou-

ane. Met ingang van 24 januari 1905 volgt Kouijzer (dan van de brigade 

Ruurlo) in Glanerbrug als wachtmeester de vertrekkende wachtmeester-

commandant Van der Peyl op. Glanerbrug was altijd een van de belangrijkste 

grensovergangen in de regio. Augustinus Kouijzer, inmiddels dus opgeklom-

men tot wachtmeester, vierde in Glanerbrug zijn 24 jarig dienstjubileum. Uit 

dankbaarheid kreeg hij als cadeau van zijn manschappen een fraaie bureau-

stoel aangeboden. In Hengelo, op 24 februari 1906, ontving hij de zilveren 

medaille der Koninklijke Marechaussee voor zijn 24 jaren trouwe dienst.  

 

Augustinus ging met 55 jaar op vroegpensioen, zoals toen de regel was. Als 

dank, ook misschien wel als aanvulling op zijn pensioen, werd hem per 1 au-

gustus 1910, de functie van brievengaarder aangeboden in Overdinkel. Au-

gustinus overleed, na drie jaar in Overdinkel een agentschap te hebben ge-

rund, op 12 juni 1913 op de leeftijd van 58 jaar. Met ingang van 1 juli 1913 

krijgt de weduwe een pensioen van fl. 129,- per jaar uitgekeerd. 
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Casperius A.J. Kouijzer  

Als opvolger werd benoemd zijn zoon Casperius  

A.J. Kouijzer. Deze Casperius ging, na veertien 

jaar zijn werkzaamheden te hebben verricht in 

Overdinkel, in 1927 naar Ootmarsum, waar hem 

de functie van kantoorhouder was aangeboden. 

Zijn 25-jarig dienstjubileum als kantoorhouder bij 

de posterijen herdacht hij te Ootmarsum (1 no-

vember 1913 Overdinkel – 1 november 1938 Oot-

marsum).  

 

Casperius Augustinus Johannes, geboren op 29 juli 1891 in Stadskanaal ge-

meente Onstwedde, is op 57-jarige leeftijd overleden op 30 augustus 1948 

te Ootmarsum. Hij huwde in 1920 op 29-jarige leeftijd met Johanna Maria 

Reef, 28 jaar oud. Tijdens zijn verblijf in Ootmarsum heeft hij zich nog vele 

jaren dienstbaar gemaakt voor de Ootmarsumse gemeenschap als wethou-

der en locoburgemeester. 

 

In de periode daarvoor was hij al politiek actief. Zo komen we hem In de ge-

meente Losser tegen in 1920. Dan wordt hij benoemd in de Commissie van 

advies inzake werkloosheidsverzekering, en in een dertien leden tellende 

commissie, die in september 1925, advies uit zou brengen aan Ged. Staten 

inzake grenswijzigingen Losser-Oldenzaal. In april 1927 stond hij op de ver-

kiezingslijst van de R.K. Staatspartij Losser, Overdinkel en Beuningen. De be-

kende Overdinkelnaar Tjibbe Knol Sr. stond toen op de lijst van de Vrijheids-

bond, de Liberale Staatspartij. 

 

Besteller Albert Ekkels 

Een jaar nadat Kouijzer het postagentschap in 1910 op 

zich had genomen, kreeg hij versterking van een be-

steller, in de persoon van Albert Ekkels. Albert geboren 

in Vledder op 3 februari 1878, begon daar in 1901 als 

hulpbesteller. Twee jaar later, op 1 november 1903, 

kreeg hij een vast dienstverband als besteller te Zorg-

vliet (Drenthe). In 1911, op 1 februari, werd hij overge-

plaatst naar Overdinkel voor een vaste betrekking als 

besteller naast kantoorhouder Kouijzer. Heel veel ja-

ren heeft hij zijn werkzaamheden met zorg verricht en 

hij maakte vele vrienden in het dorp. Op 2 november 1928 was hij vijfentwin-

tig jaar bij de Posterijen en van die jaren heeft hij er zeventien doorgebracht 

in Overdinkel. Dit jubileum werd dan ook uitbundig gevierd: felicitaties, ge-

schenken en hij werd overladen met bloemstukken. Het mooiste geschenk 
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van die dag kwam van de plaatselijke muziekverenigingen ‘de Eendracht’, 

‘Sempre Cresendo’ en ‘Concordia’ , door de jubilaris een serenade te bren-

gen.  

 

Albert was op 27 april 1905 te Vledder getrouwd met Alberdina van Dijk, 

eveneens geboren in Vledder, op 16 april 1882. Uit dit huwelijk werden ge-

boren: Alida 1906, Rika 1907, Aaltje 1908, Nanda 1910, Klaas 1912, Frederika 

1913, Leverd 1916 en Koos 1920.  

 

Na ruim 40 dienstjaren gaat Albert op 65 jarige leeftijd in februari 1943 met 

pensioen. Hij bleef wonen op zijn vertrouwde adres aan de Hoofdstraat 144, 

immers, hij had zelf het huis annex postkantoor laten bouwen. Rondom zijn 

woonhuis had hij grond gehuurd, op de hoek Hoofdstraat / Ds. Pasmastraat 

waar hij een modelmoestuin onderhield, altijd glad en strak. In deze moes-

tuin had hij ook een bijenhof. Zijn grootste hobby was imker. Ook was hij vele 

jaren diaken in de hervormde kerk.  

 

Albert Ekkels overleed op negentigjarige leeftijd in Overdinkel en werd daar 

op 29 maart 1968 begraven. Zijn echtgenote, Alberdina van Dijk, overleed op 

25 april 1968. Beiden zijn begraven op de hervormde begraafplaats in Over-

dinkel. 

 

Klaas Ekkels 

Na het pensioen van Albert Ekkels blijft de P.T.T. dienstverlening in de fami-

lie. Zoon Klaas was al vanaf 1931 ingewerkt als brievenbesteller en als over-

brugging werd dochter Nanda tot 1948 kantoorhouder. Daarna nam Klaas de 

functie van kantoorhouder over. 

 

In 1971 ging Klaas na een veertigjarig dienstverband met pensioen. Klaas Ek-

kels was een bekend postduivenliefhebber. Meer dan vijftig jaar was hij pen-

ningmeester bij de plaatselijke postduivenvereniging ‘De Zwaluw’. Landelijk 

was Klaas een erkend keurmeester. Op veel tentoonstellingen in de winter-

periode werden de postduiven op schoonheid door hem gekeurd.  

Vanaf 1948 kwamen als postbestellers de gebroeders Lute en Jannes Lode-

wijk in dienst. Ook zij haalden hun pensioen bij Tante Post.     

 

Echt waar ……………….. 

Tinus Jissink, in de volksmond Foesel Tinus genoemd, was zetbaas van café 

Knol. Toen na de oorlog het reizen naar het buitenland in trek kwam, ver-

stuurden klanten vanaf hun vakantieadres briefkaarten met de groeten. Als 

adres omschreef men ‘Foesel Tinus Overdinkel Holland’. De groeten kwamen 

op het juiste adres aan. Ook de huishoudster van pastoor van Laak, kreeg 
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dergelijke briefkaarten van het vakantieadres van de pastoor uit Italië. Post-

bodes als Lute en Jannes Lodewijk, die jaren de post bezorgden na de Tweede 

Wereldoorlog, wisten onberispelijk waar de post naar toe moest, soms was 

het adres van de afzender al voldoende. 

 

De Hoofdstraat hoek ds. Pasmastraat met het postkantoor rechts op de 

foto. 

 

 

Sluiting Postkantoor 

 

In 1990 dreigde de sluiting van P.T.T. postkantoren, die geen veertigduizend 

handelingen haalden. Ook Overdinkel dreigde gesloten te worden, want het 

postkantoor balanceerde op het randje, wat het aantal behandelingen be-

trof. De opzet is dan om in de toekomst de posthandelingen onder te bren-

gen als een postagentschap in een winkel. Privatiseren was in die tijd het 

motto. 

De laatste kantoorhouder in Overdinkel was Jan Wever. Opnieuw zou een 

belangrijke voorziening verdwijnen in ons kerkdorp. Op 1 april 1993 is het 

postkantoor gesloten en verplaatst naar het toenmalige warenhuis Clements 

Morshuis.  

 

Bennie Nijhof 

Bronnen: Historische Kranten. 
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STEENFABRIEK DE WERKLUST  

Nog zo’n mooie tekening uit de nalatenschap van Jan Mulder. 

 

De steenfabriek van de Gebr. Osse ‘De Werklust’, is ontstaan uit een veld-

oven. De heer Osse kwam in 1862 naar Losser. Hij was afkomstig uit Ossenzijl 

en trouwde in bij de familie Keilvers, gegoede burgers die het smidsvak uit-

oefenden. Hijzelf begon een boerenbedrijf, maar zijn zonen kochten in 1923 

de reeds bestaande steenfabriek uit 1895. In 1924 werd de ringoven ge-

bouwd. 

Afhankelijk van het seizoen rookte de 45 meter hoge schoorsteenpijp en dan 

werkten er zo’n 10 mensen. Zodra de vorst uit de grond was verdwenen be-

gon men met het afgraven van de klei uit de groeve en het vormen van de 

stenen. In de winter startte het bakproces in de ringoven.  

In 1985 werd het bedrijf voortgezet door de heer Damer en in 2001 aange-

kocht door de gemeente. In 1999 is het een rijksmonument geworden. De 

oven, het hoofdgebouw en de schoorsteen zijn gerestaureerd om in 2003 te 

kunnen dienen als locatie voor de LAGA-manifestatie. In een deel van de 

droogloodsen is een nieuwe entree gemaakt met ontvangst en verblijfs-

ruimte.  

In 2017 koopt de stichting BOEI de steenfabriek van de gemeente Losser voor 

een symbolisch bedrag van 1 euro. BOEI is een organisatie, die speciaal is 

opgericht voor het restaureren en herbestemmen van cultureel en industri-

eel erfgoed. De stichting Steenfabriek De Werklust exploiteert de locatie als 

museum met enige nevenactiviteiten. 

 

Thea Evers 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mannenmode

Met 

Gezicht

Bernhard Leurinkstraat 9, 7581 AR Losser



Gronausestraat 28
7581 CG Losser
Tel. 053 - 538 80 90

info@drukkerij-jansen.nl
www.drukkerij-jansen.nl

Al weer meer dan 28 jaar aan de ‘Labdiek’

Oldenzaal Zandbreeweg 14, 0541 - 523444 | Enschede Emmastraat 201, 053 - 4303021 | www.tpp-varwijk.nl

KUNSTGEBIT LATEN MAKEN  

IN LOSSER?

Varwijk zit om de hoek!
> op 7 min. afstand van De Lutte

> op 8 min. afstand van Beuningen

> op 15 min. afstand van Losser

> Makkelijk 

bereikbaar 

> Gratis parkeren  

voor de deur  

> Vlak aan de rondweg, 

tegenover  

Toyota Peterman

 Het adres voor kunstgebit, klikgebit, reparaties en opvullen. Altijd gratis advies!
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