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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. 
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Omslagfoto:  

Het hoogtepunt van de receptie t.g.v. het vijftigjarig jubileum van de HKL, op 

16 november 2019, was de benoeming van maar liefst drie bestuursleden tot 

lid in de Orde van Oranje-Nassau. V.l.n.r. Jack Scholtens, burgemeester Cia 

Kroon, Andries Kuperus en Bennie Nijhof. (foto Gerrit Wolf) 
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Fotoverantwoording: 

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

van Andries Kuperus. 
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ONS ‘GOUDEN’ JUBILEUM 
 

 

Jubileumviering 50 jaar Historische Kring Losser 

Zaterdag 16 november stond ’t Trefhuus in het hart van Overdinkel in het 

teken van ons vijftigjarig jubileum. Dit Kulturhus in het grensdorp, een ont-

moetingsplaats voor Overdinkelnaren, jong en oud, verwelkomde de HKL-le-

den en genodigden met een ballonnenpoort in onze kleuren, groen blauw en 

wit. (foto Sietse Smit) 

 

 
 

Vrijdagmiddag waren bestuursleden en helpers al gestart om de lokaliteit  

historisch aan te kleden. Het zag er zeer sfeervol uit. 

We hadden met deze jubileumviering voor Overdinkel gekozen, omdat er in 

dorp Losser geen accommodatie meer te vinden is, waar het verwachte aan-

tal gasten een plaats zou kunnen vinden. En bovendien hebben we ook in 

Overdinkel veel leden en is de belangstelling voor de eigen geschiedenis 

steeds groter geworden. Zeker nu veel activiteiten (met een knipoog) in het 

teken staan van het smokkelen.  

Bijna 300 mensen kwamen er om met ons mee te vieren. De gezellige inloop 

met koffie/thee en een petitfour met het bekende HKL-logo, was in de hal en 

de horecaruimtes. Het officiële gedeelte, met enkele toespraken, vond plaats 

in een gedeelte van de sporthal, waar iedereen een goede plaats kon vinden. 
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Bestuurslid Chris Meekers, deze middag ceremoniemeester (foto hierboven; 

gemaakt door Gerrit Wolf), heette iedereen van harte welkom. Vervolgens 

kreeg voorzitter Thea Evers het woord. Zij gaf in het kort aan (maar kort is bij 

50 jaar HKL toch een lange opsomming), waar we allemaal trots op kunnen 

zijn. Dat gaan we hier niet herhalen, want dat kunt u ook vinden in het jubi-

leumboek ‘Kroniek van Dorp en Marke Losser’, dat alle leden gratis hebben 

ontvangen.  

Vervolgens dankte ze alle mensen, die in het verleden en heden veel voor de 

HKL hebben betekend, dat alles zonder namen te noemen.   

‘Twee personen wil ik nog wel met name noemen: Wijlen Herman en Annie 

Bourgonje. Zij zijn vanaf de oprichting in 1969 tot op hoge leeftijd actief be-

trokken geweest en de Historische Kring heeft in alle opzichten heel veel aan 

hen te danken. Ik denk dat zij nu met welgevallen neerkijken, op wat we heb-

ben bereikt’. 

 

Ook sprak zij haar dank uit aan het huidige bestuur:  

‘We zijn allemaal heel verschillend, maar werken nu al heel lang samen, wel 

tien tot vijftien jaar. We hebben allemaal onze eigen specifieke belang-

stelling. We laten elkaar daarin vrij, maar we kunnen wel altijd een beroep 

doen op de ander. En je kunt er altijd van op aan. Samen zijn we een hecht 

team, dat veel voor elkaar krijgt, altijd gericht op het doel van de HKL. Want 

er is wat gepresteerd de afgelopen jaren. En dat alles belangeloos. Niemand 

gaat ook voor zijn eigen eer. Grote klasse van jullie!  

Ze liet ook blijken dat er wel met enige zorg naar de toekomst wordt gekeken:  
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‘Maar we worden natuurlijk wel ouder en we werken er aan om het stokje 

ook door te geven. Wij hopen dat we weer mensen vinden, die zich daadwer-

kelijk willen inzetten, om datgene wat de HKL in vijftig jaar heeft opgebouwd, 

te behouden en verder te ontwikkelen. Ik hoop dat dat ook lukt. Tussen die 

meer dan 1100 leden, die ik natuurlijk ook wil danken voor hun steun, moeten 

toch mensen te vinden zijn. 

Hebt u belangstelling, wilt u ons helpen, wilt u een stokje overnemen, neem 

dan contact met ons op. Het zou jammer zijn als de Historische Kring Losser 

geen levend iets meer zou zijn, maar zelf alleen nog maar geschiedenis is ge-

worden’.  

 

 
Voorzitter Thea Evers-Evers tijdens haar toespraak (foto Gerrit Wolf). 

 

Vervolgens was het woord aan onze burgemeester mevrouw Cia Kroon. Zij 

gaf aan hoe belangrijk de HKL voor Losser is, de vele boekuitgaven en ook het 

‘midden in de samenleving staan’. Ze was op bezoek geweest in ons onder-

komen in ’t Lossers hoes en had daar enkele Saxionstudenten aan het werk 

gezien, m.b.t. een eventueel smokkelmuseum in Overdinkel. En zo had ze ge-

zien dat ook jongeren bij ons terecht kunnen. 

Tot slot zei ze: ‘Ik vind het eigenlijk best leuk om op dit podium te staan. Ik ga 

hier nog niet weg, maar ik wil wel graag iemand naast me hebben’.  

 

Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Andries Kuperus 

En toen vroeg ze of Andries Kuperus op het podium wilde komen. Misschien 

viel toen ook het boeket bloemen op, dat een beetje verdekt naast het po-

dium stond in oranje papier. En ja, het had Zijne Majesteit de Koning behaagd 

om Andries Kuperus te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto 

hierna van Sietse Smit). 
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Andries Kuperus is van jongs af aan bezig geweest met fotograferen. Zo 

fietste hij als jonge man door de noordelijke provincies van ons land om, voor 

een uitgeverij van ansichtkaarten, dorpsgezichten te fotograferen. Beroeps-

matig kwam hij in de verzekerings- en bankwereld terecht. Toen werd foto-

graferen zijn hobby. Ook nu nog fotografeert hij veel. Hij wandelt elke mid-

dag met zijn echtgenote en legt dan met name het buitengebied van Losser 

fotografisch vast. 

Voor de HKL heeft Andries grote betekenis, doordat hij na zijn toetreding tot 

het bestuur de digitalisering van de fotocollectie ter hand heeft genomen. 

Met ijzeren discipline scande hij vanaf 2007 ongeveer 6000 foto’s. 

Later zijn daar nog vele dia’s bijgekomen. En het blijft niet bij scannen alleen, 

want hij bewerkt en verbetert alles ook nog. En hij is de beheerder van de 

fotocollectie, die inmiddels wel 10.000 foto’s omvat. 

Een bijzonder project van Andries is het plaatsen van een oude foto in een 

actuele situatie waardoor, voor iemand die de oude situatie niet heeft mee-

gemaakt, heel herkenbaar wordt hoe het vroeger is geweest. 

Een andere specialiteit is het inkleuren van historische foto’s. Van de best 

geslaagde exemplaren is in 2015 een verjaardagskalender gemaakt, die alle 

leden cadeau hebben gekregen. 

Sinds 2008 verzorgen wij zelf de opmaak van ons tijdschrift Oet Dorp en 

Marke (4x per jaar). Andries is verantwoordelijk voor de fotoredactie. En ook 

bij de vele boekuitgaven zorgt hij ervoor dat de foto’s zo perfect mogelijk zijn. 

Andries is iemand op wie je kunt bouwen. Er wordt nooit tevergeefs een be-

roep op hem gedaan en als er problemen zijn vindt hij altijd een creatieve 

oplossing. 
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Andries Kuperus verzorgt ook nog de Facebookpagina van de HKL en plaatst 

daarop elke dag een foto. En met regelmaat vult hij een rubriek in de Nieuwe 

Dinkellander. 

Ook is hij met zijn fotografie al jarenlang betrokken bij het Lossers Kunstcol-

lectief, dat een open atelier biedt aan kunstenaars in Losser en omgeving. 

Andries vervulde tweeëntwintig jaar de functie van penningmeester. 

 

Ook een Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Jack Scholtens 

Maar het bleef niet bij één koninklijke onderscheiding. De burgemeester had 

er duidelijk zin in. Jack Scholtens mocht nu op het podium komen en ook hij 

werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto hieronder van 

Sietse Smit). 

 

 
 

Jack Scholtens, veel Lossernaren kennen hem ook door zijn werk in woon-

zorgcentrum Maartens - Stede, is vanaf 2009 bestuurslid van de HKL en re-

dactielid van Oet Dorp en Marke. In 2013 is hij begonnen met het digitalise-

ren van de bidprentjescollectie. Een monnikenwerk, waarmee hij zelfs de lan-

delijke pers haalde.  Ruim 25.000 staan er nu op de site. En dat proces gaat 

nog steeds door. Ook is Jack goed in het maken van PowerPointpresentaties, 

die we vertonen bij o.m. de Dagopvang en in Maartens - Stede en bij iedere 

vereniging /club die daar om vraagt. 

Zijn digitale kennis bracht hij al vroeg in praktijk als eigenaar en beheerder  

van de website ‘Losser Digitaal’, het toenmalige lokale internetplatform, de 

voorloper van het huidige ‘Hallo Losser’, waarvoor hij zich in de startperiode 
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ook nog heeft ingezet. 

Maar Jack deed meer voor de Losserse samenleving via de gemeentepolitiek, 

bij de partij GB93. Hij was een aantal jaren raadslid.  

 

Ook bestuurslid Bennie Nijhof Koninklijk onderscheiden 

Alle goeie dingen in drieën, ook hier. Mevrouw de burgemeester had nog 

zo’n mooie blauwe doos meegekregen. Nu was het de beurt aan Bennie Nij-

hof, om vol verbazing te kijken toen zijn naam werd genoemd. Ook hij werd 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto van Sietse Smit). 

 

 
 

 

In 2005 droeg de HKL Bennie Nijhof voor als lid van de gemeentelijke monu-

mentencommissie. 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 en zijn betrokkenheid bij het tot stand 

komen van de gemeentelijke monumentenlijst. En zijn medewerking aan de 

schouw van de monumenten in Dorp en Marke Losser. 

Door de ervaringen binnen de gemeentelijke monumentencommissie, waar-

van ook de voorzitter van de HKL deel uitmaakt, leek Bennie Nijhof een ge-

schikte kandidaat voor het HKL - bestuur. In januari 2007 is hij dan ook ge-

vraagd om toe te treden en stemde hij toe.  

Zo kwam er weer een vertegenwoordiger van Overdinkel in het bestuur. En 
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dat hebben wij geweten … Bennie houdt voortdurend de belangen van Over-

dinkel in het oog. Hij doet dat door veel Overdinkelse onderwerpen uit te 

diepen en documentatiemateriaal (ook veel foto’s) te verzamelen. Dat heeft 

er toe geleid, dat er in de laatste tien jaar in Oet Dorp en Marke steeds meer 

aandacht aan Overdinkel is besteed. Daarnaast is Bennie ‘met vlag en wim-

pel’ de meest succesvolle ledenwerver binnen het bestuur. Ook deze activi-

teit is vooral gericht op Overdinkel, met als resultaat dat wij daar nu onge-

veer 200 leden tellen. Een jaar of vijf geleden waren dat er niet meer dan 70. 

Bennie houdt ook regelmatig lezingen over Overdinkelse onderwerpen voor 

ouderenbonden, bij de dagopvang en in verzorgingshuizen. 

Echt waar: 

Toen aan een van de kleinkinderen moest worden uitgelegd wat het nu be-

tekende zo’n lintje, zo’n medaille als bij de Vierdaagse? Nee, maar wat dan 

wel? Van de burgemeester, maar waarom? Vanwege het werk voor de His-

torische Kring. Een uurtje later wist hij aan iemand te vertellen hoe het zat 

met die medaille: die kwam van de kringloopwinkel. 

 

Presentatie jubileumboek 

 

 
 

Toen kreeg Georg van Slageren de microfoon. Hij verzorgde een korte pre-

sentatie over het jubileumboek 'Kroniek van Dorp en Marke Losser’, dat hij 

heeft samengesteld. De kern van het boek wordt gevormd door de ‘vensters’ 

uit de ‘Canon van Losser’ die betrekking hebben op Losser, Overdinkel en 

Glane. Deze ‘vensters’ zijn aangevuld met resultaten van, door de HKL in de 

afgelopen vijftig jaar, verricht onderzoek. Het slot van het boek wordt 
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gevormd door de geschiedenis van de HKL zelf, die door voorzitter Thea Evers 

geboekstaafd is. Bestuurslid Andries Kuperus verzorgde de fotoredactie.  

 

Het eerste exemplaar van dit nieuwe (28e) boek van de HKL werd door Georg 

overhandigd aan burgemeester Cia Kroon. (foto op voorgaande pagina ge-

maakt door Sietse Smit). 

 

Thea Evers overhandigde vervolgens aan Georg, Andries en Paula Ketz (Ketz 

and Dogs grafisch ontwerp Zwolle) een attentie voor het vele werk. Samen 

hebben zij er een prachtig boek van gemaakt. Als voorzitter kon Thea natuur-

lijk moeilijk zichzelf bedanken voor haar aandeel in het boek. Dat probleem 

hebben we als bestuur goedgemaakt tijdens een etentje een week later bij 

Grand Café Smit.  

 

 
Een overzicht van de volle zaal tijdens het officiële gedeelte van het jubileum-

feest (foto Gerrit Wolf). 

 

Daarna overhandigde Martin Damhuis, voorzitter van de Losserse Onderne-

mersclub, een grote 'druk’ op plexiglas van de kaart van Losser uit de Ge-

meenteatlas van Jacob Kuyper, getekend van 1865-1870. De oorspronkelijke 

kaarten werden zwart-wit gedrukt, waarbij de gemeentegrenzen met de 

hand werden ingekleurd. Een prachtig cadeau, dat we een mooie plaats heb-

ben gegeven in ons onderkomen in ’t Lossers hoes. 

 

En toen kon onze ceremoniemeester Chris Meekers het officiële gedeelte 
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besluiten en iedereen uitnodigen voor een hapje en een drankje. 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde jubileumviering, waarbij ‘t Tref-

huus in Overdinkel een uitstekende locatie bleek te zijn. 

 

Het bestuur 

 

 

AGENDA 
 

Maandag  6 januari: Niejoarsvisite 

Op de eerste maandag in het nieuwe jaar beginnen we traditioneel met de 

Niejoarsvisite. De boerenjong’s staan dan  al lang genoeg in de week en de 

knieperkes zijn vers en bros. Daar wordt altijd voor gezorgd. Thea Evers en 

Jack Scholtens zullen uw kennis over Losser weer toetsen met behulp van 

mooie plaatjes. En natuurlijk kunnen de winnaars ‘iets’ mee naar huis nemen. 

Of de quiz dit jaar gemakkelijk of moeilijk zal zijn, dat horen we pas na afloop 

van u.  Geen vol programma dus, maar op de eerste plaats een gezellige 

avond, waarin u elkaar het beste kunt wensen, met kennissen kunt praten en 

nieuwe kennissen kunt opdoen. 

 

Maandag  3 februari: John van Zuidam met ‘Oale groond’: de geschiedenis 

van het Twentse landschap 

Geograaf en gepensioneerd aardrijkskundedocent John van Zuidam heeft de 

geschiedenis van het Twentse landschap in kaart gebracht. In zijn in novem-

ber 2018 verschenen boek ‘Oale groond’ beschrijft hij het ontstaan van het 

reliëf in de voorlaatste ijstijd tot aan de rol, die de grote textielbaronnen in 

de 19e en 20e eeuw hebben gespeeld bij het behoud van landschap en na-

tuur. 

In zijn lezing volgt de auteur zijn boek op de voet, maar geeft hij ook de ern-

stige waarschuwing af, dat het ‘Code Rood’  is voor het Twentse landschap, 

waarvan het landschapsschoon verloren dreigt te gaan. 

In 2019 ontving de auteur, vanwege zijn verdiensten voor Twente, uit handen 

van de Commissaris van de Koning, in Oldenzaal de J.W. Racer Prijs 2019, een 

prijs die elke drie jaar wordt uitgereikt - de eerste keer was in 2016 - aan 

iemand die zich als historicus, jurist of op politiek-bestuurlijk vlak verdienste-

lijk heeft gemaakt voor Twente. 

 

Maandag  23 maart: Foto’s en filmpjes uit ons eigen archief 

Als slot van ons 50-jarig jubileum vullen we deze avond in met een Power-

Pointpresentatie over Losser in de laatste halve eeuw  en vertonen we enkele 

filmpjes. 
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Zoals gebruikelijk worden onze avondbijeenkomsten gehouden in Grand 

Café Smit, Brinkstraat 34-36 in Losser en beginnen om 20.00 uur. 

 

 

SCHENKINGEN 
 

• Mevrouw Rieki Zuithof bracht ons foto’s en documenten van een re-

uniegroep dames van de voormalige Mariaschool. 

 

• Van de heer Rinus Olde Riekerink ontvingen wij albums met bid-

prentjes en devotieplaatjes uit het Rijke Roomsche leven. 

 

• Bij mevrouw Willemien Gering konden wij een kanonskogel ophalen, 

zo’n 25 jaar geleden gevonden aan de Lutterstraat door wijlen haar 

man Chris. 

 

• Mevrouw Anje de Vries uit Boxmeer schonk ons een Draagband van 

de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), een ledenlijst 

Gemeenschap O.I.W. (Oud Illegale Werkers Nederland), secr. H. de 

Vries, D178 Losser (haar vader) en een legitimatiekaart van Sj. 

Boorsma (haar oom). 

 

• Idem, kopie aanstellingsbrief meester Molendijk, waarin ook mees-

ter Sanderink genoemd wordt. 

 

• Mevrouw Ans van de Wiel schonk ons enkele dikke mappen met 

door haar overleden echtgenoot Cor van de Wiel verzamelde docu-

mentatie over vooral katholiek Losser. 

 

• De heer Gerrit Jeunink bracht ons ook mappen vol documentatie 

over oorlogsjaren en over militairen in Ned. Indië.  

 

 

Hartelijk dank voor dit alles. 

  



Oet Dorp & Marke Losser 2019-4 ǀ 13 

DE OPENING DER STOOMTRAMLIJN DENEKAMP- 

OLDENZAAL-LOSSER-GRONAU 

 
Op 18 juli 1903 werd de tramlijn Denekamp-Oldenzaal-Losser-Gronau offi-

cieel in gebruik genomen1. De ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche cou-

rant’ uitgegeven en gedrukt door de Erven J.J. Tijl te Zwolle vond dit zo’n 

belangrijke gebeurtenis dat zij een verslaggever naar Twente stuurde die 

de hele openingsrit meemaakte. De rit nam, met feestelijke onderbrekin-

gen, een hele dag en avond in beslag. Er wordt op minutieuze wijze verslag 

gedaan. De verslaggever heeft zelf ook wel in de gaten dat het een lang 

verhaal gaat worden en roept zichzelf op een gegeven ogenblik tot de orde 

met de opmerking ‘Doch we dwalen van ons onderwerp af en er valt nog 

zooveel te melden, dat eenige beknoptheid plicht zal zijn.’ Nou, van be-

knoptheid is het niet gekomen maar omdat het juist daardoor voor deze 

gelegenheid een heel mooi verhaal is geworden nemen we het hierna on-

verkort over. Alleen de kopjes hebben we zelf toegevoegd om het beter ‘be-

hapbaar’ te maken. En wij hebben in vergelijking met 116 jaar geleden één 

voordeel: wij hebben foto’s, heel veel foto’s … (de redactie). 

 

In ons nommer van Zaterdagavond hebben we een kort telegrafisch over-

zicht kunnen geven van de feestelijkheden bij de opening der bovenge-

noemde lijn. Uit den aard der zaak echter konden wij niet volledig wezen, 

daar er dien dag veel meer gebeurd is, ook lang nadat ons nommer reeds ter 

perse was gelegd. Een uitvoerig overzicht van 't geheel zal dus gewenscht 

zijn.  

 

Station Oldenzaal 

Ondanks het vroege uur heerschte er op den morgen in Oldenzaal reeds vrij 

wat levendigheid. Tal van genoodigden begaven zich door de bevlagde stra-

ten naar het station der Geldersch Overijsselsche Locaalspoorwegmaat-

schappij, van waaruit de extra-trein, die de gasten naar Gronau moest bren-

gen, zou vertrekken. Het plan moet zijn, dit station te doen vervallen, zoodra 

het nieuwe voor de Nederlandsch-Westfaalsche Stoomtramwegmaatschap-

pij gereed is. Thans is dit nog niet het geval en er zal nog wel geruimen tijd 

mee heengaan. 

 
1 Onder de titel ‘Op en om een klein stationnetje…’ publiceerde de HKL in 2003 een 

door Georg van Slageren geschreven boek over de geschiedenis van deze tramlijn. 

Het boek is uitverkocht. Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen bij dit artikel af-

komstig uit genoemd boek. 
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Om half tien ongeveer stond het kleine perron vol met menschen, die allen 

min of meer ongeduldig wachtten tot de trein voor zou komen. Vooraf waren 

de genoodigden uit Denekamp ook reeds met een extra-trein naar Oldenzaal 

gebracht. Heel lang behoefde men daar niet te wachten, want spoedig kwa-

men drie groote wagens voor, getrokken door een der bekende locaalspoor-

weglocomotiefjes der H.IJ.S.M.2  

 

De wagens, alle 3e klasse, waren nieuw-

gebouwd en speciaal bestemd voor het 

vervoer van arbeiders tusschen Losser 

en Gronau. (Zie afbeelding hiernaast). 

Ze kunnen 98 personen bevatten, ter-

wijl er buitenop plaats is voor 16. Voor 

verlichting en ventilatie is goed gezorgd. 

De banken zijn niet in de breedte, doch 

in de lengte aangebracht, met dien ver-

stande, dat twee rijen personen langs 

de ramen en twee rijen in het midden 

van den wagen kunnen plaats nemen. 

De gasten, een tweehonderdtal, hadden 

hier voorzeker ruimte genoeg. Zoo re-

den we dan af, heel langzaam eerst, la-

ter wat sneller, maar toch zorgend niet 

harder te rijden dan 20 K.M. in 't uur, de 

aangegeven maximum-snelheid.  

 

Van Oldenzaal naar Losser 

De weg van Oldenzaal naar Gronau voert door een zeer schoone streek, veel 

struikgewas met hier en daar wat hooger geboomte, korenvelden enz. Men 

gaat hier bijna voortdurend langs den gewonen rijweg. Inmiddels was de 

lucht, die in de vroegte reeds een dreigend aanzien had, nog donkerder ge-

worden en onder een malsch regenbuitje reden we Losser binnen. Vlak voor 

den ingang van dit dorp passeerden we een omgehakten boom, welks eige-

naar zich liefst fl. 300 had laten betalen, alvorens tot het opruimen er van 

vergunning te geven. Dit is slechts een der vele moeilijkheden, waarmee men 

met den aanleg te kampen had. Wanneer men nu nagaat, hoeveel er ge-

schreven en gewreven is geworden voor met dien aanleg begonnen kon wor-

den, dan is het te begrijpen, hoe men eerst bijna 8 jaren na het toezeggen 

der provinciale subsidie tot de opening der lijn is kunnen overgaan. Doch we 

dwalen van ons onderwerp af en er valt nog zooveel te melden, dat eenige 

 
2 H.IJ.S.M is afkorting van Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (red.) 
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beknoptheid plicht zal zijn.  

 

 

 
 

(De eerste tarieftabel voor het vervoer van reizigers op het baanvak Olden-

zaal - Gronau. In het tarievenboekje voor het vervoer van REIZIGERS en BA-

GAGE, waarin deze tabel is opgenomen, ontbreekt overigens het tarief voor 

het vervoer van lijken, wat volgens de advertentie van de dienstregeling wel 

was toegestaan; red.). 
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Station Losser 

't Station Losser dan, waar we nu aankwamen, is een aardig roodsteenen ge-

bouwtje dat goed uitkomt te midden der landelijke omgeving. Even werd ge-

stopt en door eenige leden der feestcommissie van dit oponthoud gebruik 

gemaakt om een Nederlandsche vlag, die uit een nederige boerenwoning 

wapperde, te bemachtigen en in triomf mee te nemen, teneinde er straks 

den feesttrein mee te versieren.  

 

 

 

 

 

 
De feesttrein op het station in Losser 

 

 

 

 

 

 

 

Nu, de Lossenaren vonden dit niets erg, integendeel ze hadden bijzonder 

schik in 't geval. Wij behoefden dan ook in geen enkel opzicht over hun ge-

zindheid te klagen, noch over hun belangstelling, want overal waar we langs 

kwamen, stond de geheele bevolking langs den weg geschaard. 
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Via Café Essenhuis/Halte Stoomtram ging het naar Glane (red.) 

 

Van Losser naar Gronau 

Verder reden we weer, voorbij 't Hollandsche grensplaatsje Glane en de 

Baumwollspinnerei Deutschland, welker directie, naar ons werd meege-

deeld, veel heeft bijgedragen aan het tot stand komen der maatschappij.  

 

Een ander zeer ijverig medewerker, Commerzienrath M. van Delden te Gro-

nau, kon helaas wegens ongesteldheid het feest niet bijwonen.  

 

 
Het station Holländische Bahn in Gronau. 
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Eindelijk werd Gronau bereikt. Deze Duitsche plaats was zoo vriendelijk ge-

weest ons echt Hollandsch te verwelkomen.  

 

Een groote eerepoort was aan het eindpunt opgericht, waarop met flinke let-

ters het woord „Welkom" prijkte, geflankeerd door de Duitsche en Neder-

landsche vlaggen. De stafmuziek uit Münster, onder directie van den heer 

Grawert, „Königl. Musikdirektor", speelde ons volkslied. Op 't perron waren 

de burgemeester van Gronau, de heer Hahn, en de commissaris der maat-

schappij, de heer Meier, om de gasten af te halen. Na de begroeting gingen 

we met de muziek, die wegens het straks op Nederlandsch gebied te maken 

reisje in burger was gestoken, voorop, naar hotel Baumbach. We hadden nog 

gelegenheid op te merken dat aan de straatzijde van 't station de portretten 

van onze Koningin en den Duitschen Keizer waren aangebracht, terwijl we, 

alvorens den weg te bereiken, nogmaals een eerepoort moesten passeeren, 

waarop de woorden „Herzlich Willkommen". (Zie de afbeelding hierna; red.) 

 

Zoo trokken we verder, langs de reeds typische Duitsche huizen, wier bewo-

ners al evenzeer van hun belangstelling of nieuwsgierigheid blijk gaven als 

tot nu toe overal 't geval was geweest bij onzen doortocht. 

 

 

 
 

De muziek speelde vroolijke wijsjes en in opgewekte stemming werd Hotel 
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Baumbach bereikt. Daar werd eerst gewacht op den Landrath uit Ahaus en 

de gasten uit Holland die door den burgemeester werden afgehaald, 't Wa-

ren de heeren R. van Hasselt, gedelegeerd lid van den raad van administratie 

der H.IJ.S.M., Jorissen, inspecteur te Apeldoorn en Huizinga, lijn-inspecteur. 

Voorts was o.a. nog aanwezig de heer G. J. van Heek, oud-lid der Eerste Ka-

mer. 't Ontbijt, of om met onze Duitsche gastheeren - 't gemeentebestuur 

van Gronau - te spreken: das Frühstück, was uitstekend en allen stemden dan 

ook met luide hoera's in, toen de heer D. Gelderman, voorzitter van den raad 

van bestuur der stoomtrammaatschappij, in 't Duitsch kort, doch hartelijk 

dank zei voor de hier genoten gastvrijheid.  

 

Van Gronau naar Glane 

We togen nu maar weer naar 't station, waar de feesttrein naar Oldenzaal en 

Denekamp gereed stond. Op 't perron waren een aantal belangstellenden, 

die echter door een „Schützmann" op behoorlijken afstand werden gehou-

den." Onder luid gejuich vertrok de trein, waarvan de locomotief geheel met 

groen was versierd, terwijl de veroverde Nederlandsche vlag daar fier tus-

schen verrees.  

 
Traject Oldenzaal-Gronau getekend door Dick van der Spek. 

Station Glane 
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Te Glane werd gestopt en begaf men zich naar de wachtkamer. 

Nadat de muziek, die in den achtersten wagen had plaatsgenomen, was uit-

gestegen en de Wacht am Rhein had ten gehoore gebracht, nam de burge-

meester van Losser, de heer J. A. Warnaars, het woord. Spr. zei dat het hem 

aangenaam was, thans op Nederlandschen bodem staande, de feestge-

nooten namens de ingezetenen van Losser te mogen begroeten. Hij heette 

hen Welkom en gaf de verzekering, dat de aanleg dezer lijn voor de ge-

meente Losser als een nieuwe bron van welvaart kan worden beschouwd.  

 

 
Bij het station Glane werden ook een dienstgebouw en – woningen voor de 

douane gebouwd. Het complex was duidelijk gebouwd met het oog op te ver-

wachten grote groei. Die groei is er nooit echt van gekomen. 

 

 

Allen, die aan de totstandkoming dezer lijn hun medewerking hebben ver-

leend, zei hij openlijk dank en in het bijzonder dengenen die de eerste stap-

pen daartoe deden. Spreker eindigde met den uitroep: „Leve Gronau!" De 

heer Gelderman antwoordde. Hij verheugde zich over het tot standkomen 

van dezen weg, vooral voor de arbeiders, die dagelijks van Losser naar Gro-

nau moeten gaan. Spr. twijfelde er niet aan, dat de eerste gemeente ook van 

haar kant doen zou wat in haar vermogen was en besloot zijn toespraak met 

een „Leve Losser!" 
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Op initiatief van de Dorpsraad is op Burendag 2019 (28 september) in Glane een 

‘spoormonument’ onthuld, dat de herinnering aan een verdwenen spoorlijn le-

vend houdt. Het initiatief is van harte ondersteund door de HKL. 

Het monument in de vorm van een stootblok en een stukje rails werd gekocht 

van de MBS (Stichting Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen) en geplaatst op 

de plek waar ooit het station Glane stond. Leden van de dorpsraad en buurtbe-

woners hebben samen dit project gerealiseerd, dat financieel mede mogelijk 

werd gemaakt door bijdragen uit het Oranjefonds en van de Koninklijke Neder-

landsche Heidemaatschappij. Het is een mooie herinnering aan een historie uit 

het eigenlijk nog recente verleden. Hans Nolten, die veel energie in het project 

heeft gestoken, verrichtte de onthullingshandeling. Het is een prachtig voor-

beeld van waartoe een kleine buurtgemeenschap in staat is.  

 

 
  

Het op 28 september 2019 onthulde spoormonument in Glane. 

 

Van Glane naar Oldenzaal met een korte onderbreking in Losser  

Bravo's klonken en 't Wilhelmus werd gespeeld. Weer werd ingestapt en 

voort ging het naar 't station Losser, waar het fanfarekorps op het perron 

aanwezig was en eenige lustige deuntjes deed hooren. Daar het al aardig laat 

was geworden, werd hier slechts even vertoefd, om daarop voort te stoomen 

naar Oldenzaal. In den trein ging het vroolijk toe. De Duitsche muzikanten 

lieten zich niet onbetuigd en de gasten kwamen hoe langer hoe meer in de 

stemming.  
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Station Losser in volle glorie (omstreeks 1920). 

 

 

 

 

Bij nadering van station Losser konden de reizigers van dit uitzicht genieten. 



Oet Dorp & Marke Losser 2019-4 ǀ 25 

 
In 1966 kondigde de afbraak van station Losser het definitieve einde van de 

tramlijn aan. Met het opbreken van de rails werd in december 1974 begon-

nen. 

 

In Oldenzaal reden we direct naar 't station der H.IJ.S.M., waar de burge-

meester, de heer Vos de Wael, eenige woorden tot de feestgenooten richtte. 

Hij hoopte dat deze lijn groot nut zou hebben voor de verbinding met Gro-

nau, Losser en Denekamp en bracht, speciaal dank aan de heeren M. van 

Delden en Gelderman voor de vele moeite, die zij zich in 't belang der zaak 

hadden getroost.  

 

 
De feesttrein op het station in Oldenzaal. 
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De heer Gelderman wees er in zijn antwoord op, dat Oldenzaal nu het mid-

delpunt is van 5 lijnen en hij twijfelde er niet aan, dat de ondernemingsgeest 

van Oldenzaal hiervan partij zou trekken. Tevens zegde hij den burgemeester 

dank voor den betoonden steun.  

 

Van Oldenzaal naar Denekamp 

Vlug werd nu de eerewijn aangeboden en nauwelijks waren de glazen gele-

digd of vooruit ging het weer, regelrecht naar Denekamp, steeds door een 

vriendelijk lachend landschap.  

 

 
Dat het landschap niet altijd zo vriendelijk lachte blijkt uit deze foto van een 

passage over de Dinkel na een overstroming. 

 

Spoedig was de plaats van bestemming bereikt en stegen we aan het kleine, 

doch vriendelijke stationnetje uit om de begroeting van den burgemeester 

der plaats, den heer G. W. Hoogklimmer, te hooren. Spr. achtte het een bij-

zonder voorrecht allen hier hartelijk welkom te mogen heeten. Deze dag was 

met ongeduld verbeid, daar de spoorweg een machtige factor mag heeten 

voor den bloei der gemeente, 't Was spr. een behoefte dank te zeggen aan 

de regeering en speciaal den minister van W.H. en N.3, aan 't gewestelijk be-

stuur voor de verleende subsidie en in 't bijzonder aan den heer Gelderman, 

die moeite noch tijd had gespaard en wien spr. hartelijk geluk wenschte, dat 

heden de kroon op zijn werk was gezet. Dank zeide spr. ook aan de Duitsche 

autoriteiten, aan den Landrath en den heer Van Delden. Met bijzondere 

 
3 Waterstaat, Handel en Nijverheid (red) 
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ingenomenheid was vernomen, dat de H.IJ.S.M. zich met de exploitatie had 

willen belasten, waarvoor spr. woorden van erkentelijkheid uitte jegens den 

heer Van Hasselt. Gaarne zou men nu nog zien, dat later de lijn werd uitge-

breid en een verbinding werd verkregen met Ootmarsum, Tubbergen en Al-

melo en, kon 't zijn, ook met Nordhorn. Ten slotte stelde spr. voor op allen 

die aan het tot stand komen dezer lijn hadden mogen meewerken, een drie-

werf „dat zij leven" aan te heffen. Met animo werd hieraan voldaan, waarop 

de heer Gelderman ook deze rede beantwoordde. Hij vestigde de aandacht 

op de hulp van velen en op de subsidie van Denekamp. Spr. geloofde dat de 

gunstig gelegen gemeente door de lijn zeker tot bloei zou komen en vroeg 

daarom allen uit te roepen „den bloei van Denekamp en leve de burgemees-

ter." Ook daarop had natuurlijk niemand iets tegen. Men ging nu, zoover de 

ruimte het toeliet, in de wachtkamer om van de ruimschoots aangeboden 

ververschingen een dankbaar gebruik te maken. 

 

Terug naar Oldenzaal 

Spoedig echter was het uur van de afreis weer daar, want de tijd drong. Wel-

dra was Oldenzaal bereikt en ging het in optocht naar het hotel de Ster. Hier 

was een feestmaaltijd aangericht, waaraan door zeer velen werd deelgeno-

men. De tafel was kwistig met rozen versierd en 't menu zoowel als de berei-

ding der spijzen lieten ook niets te wenschen.  

 

… Hierna volgt een uitgebreide beschrijving van zeven toespraken en toasten 

die werden uitgebracht, waarna de schrijver vervolgt met …(red.): 

 

Zooals gezegd, we moeten de verdere vermelding der toasten nalaten, een 

enkele uitzondering makend voor den dronk, door den heer Gelderman uit-

gebracht op den secretaris der Maatschappij, den heer A. Pabbruwe, voor 

diens groote werkzaamheid. Deze alleszins verdiende hulde viel blijkbaar bij 

de gasten in bijzonder goede aarde. 't Was inmiddels reeds over achten voor 

men tot het einde van den maaltijd was genaderd en 't concert een aanvang 

kon nemen, dat de feestelijkheid zou besluiten,  

 

Het feest is voorbij 

's Avonds zouden extra treinen de genoodigden uit Losser, Gronau en Dene-

kamp weer naar hun woonplaatsen terugbrengen. Wanneer wij nogmaals 

onze herinneringen van dit feest nagaan, kunnen we gerust verklaren, dat 

het een groot welslagen is geweest. Er heerschte een jolige toon, alle stijfheid 

en gemaaktheid waren verbannen. We zijn dan ook weer naar Zwolle ver-

trokken, versterkt in de overtuiging, dat de Twenthenaren goed kunnen 

feestvieren en er slag van hebben anderen in hun vreugde te doen deelen. 

Een uitstapje met de nieuwe lijn kunnen wij elk aanbevelen. Wie zich omtrent 
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de omstreken een weinig op de hoogte wil stellen, zal de noodige gegevens 

vinden in de Gidsen van Oldenzaal en Denekamp, uitgegeven door de veree-

nigingen voor vreemdelingenverkeer aldaar, en respect, gedrukt door De Er-

ven J. J. Tijl en La Rivière en Voorhoeve te Zwolle. 

 

(Uit de ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 21 juli 1903; Deze 

krant werd uitgegeven en gedrukt door de Erven J.J. Tijl) 

 

 

DE ZACHTE DINGEN BLIJVEN TOCH BESTAAN 
 

De zachte dingen blijven toch bestaan 

hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten: 

ik zie de sterren blinken op de ruiten 

ik hoor de voeten van de herders gaan 

 

ik zie de lichtgrot van de nieuwe maan 

ik hoor de engelen toch vrede zingen 

ik zie de wijzen en hun volgelingen 

ik hoor de wind zijn vleugels openslaan 

 

ik zie de den die wij vol blijdschap haalden 

zo glanzend groen in onze kamer staan 

ik hoor Maria’s moederlijk vermaan 

als korrels sneeuw neerruisen uit de naalden 

 

Anton van Wilderode (1918-1998) 

 

 

Het bestuur wenst u 

Prettige Kerstdagen 

en voor 

2020 

alle goeds 



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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