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Omslagfoto: 
Blije leerlingen van groep 7 van basisschool ‘De Verrekijker’. Blij omdat ze 
op 11 mei eindelijk weer naar school mochten en blij omdat ze toen eindelijk 
het boek ‘Losser weer vrij’ kregen. Zie verder de informatie elders in dit 
nummer. (Foto Ineke Hesselink). 
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VAN HET BESTUUR 
 
Er is veel veranderd sinds de vorige Oet Dorp en Marke verscheen. Als ge-
volg van het coronavirus heeft de regering ingrijpende maatregelen geno-
men die ons sociale leven flink hebben beïnvloed. 
Wij moeten afstand houden van anderen, uitgezonderd gezinsleden, en 
velen zijn besmet geraakt, ziek geworden, in een ziekenhuis opgenomen en 
zelfs overleden aan het virus. 
Ook voor onze vereniging hebben deze maatregelen ingrijpende gevolgen. 
De ledenavond van 23 maart jl. moest al worden geannuleerd. Vervolgens 
kon onze jaarvergadering op 19 april niet doorgaan en een flinke tegenval-
ler was dat ons jaarlijkse uitstapje, dit keer naar de stad Ahaus waar wij 
onder meer het barokke Wasserschloss en het Torhausmuseum konden 
bezichtigen, ook moest worden afgezegd. 
 
Wat wel is doorgegaan is de wisseling van het bestuur, zij het op een ande-
re wijze dan wij hadden voorzien. Per 1 mei jl. is Gerrit Wolf penningmees-
ter en is Chris Meekers voorzitter. 
De regering heeft een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Het 
zal blijken of dit een juiste beslissing is. 
Wij zullen de komende tijd op basis van de ontwikkelingen bekijken wat wij 
onze leden kunnen bieden en op welke wijze. 
De agenda is voorlopig leeg en er is al bekend gemaakt dat het Bruegheli-
aans Festijn dit jaar niet door gaat. 
 
Via de digitale nieuwsbrief was al aangekondigd dat het afhalen van het 
boek ‘Losser weer vrij’, dat gratis aan al onze leden wordt gegeven, niet 
mogelijk was, ook omdat ’t Lossers Hoes niet langer voor het publiek was 
geopend.  
Tegelijk met deze Oet Dorp en Marke ontvangt u nu dit boek op uw huis-
adres hetzij via één van onze vrijwilligers hetzij per post. 
Hiermede hopen wij u wat kijk- en leesplezier te brengen. 
 
Tot slot wensen wij u allen veel sterkte de komende tijd en wij hopen dat 
de verlichting van de maatregelen stand kan houden. 
En meld u, als u dat nog niet gedaan heeft, aan voor de digitale Nieuwsbrief 
van de HKL, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van recente ontwik-
kelingen. Aanmelden via: secretaris@historischekringlosser.nl  
 

Chris Meekers  
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LOSSER WEER VRIJ 
 
Gelukkig zijn de basisscholen op maandag 11 mei weer geopend. Wel op 
halve kracht, maar toch! De meeste kinderen verlangden er maar wat naar 
om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien na al die weken. Ze hadden 
er echt zin in. En ook de juffen en de meesters konden het moment niet 
afwachten om hun ‘kroost’ te ontvangen dat ze die periode van gedwongen 
scheiding moesten missen. 
 
Dat gaf ons ook de gelegenheid om de boekjes ‘Losser weer vrij’ bij de scho-
len te bezorgen. Dit boekje is door de HKL gemaakt ter gelegenheid van de 
viering van vijfenzeventig jaar Bevrijding. Het is bestemd voor alle kinderen 
die de basisscholen in de gemeente Losser bezoeken en ook voor de kin-
deren van het Twents Carmellyceum in Losser.  
 
Al vele jaren gaan wij naar een steeds wisselende school om daar met een 
groep in gesprek te gaan over allerlei aspecten van de oorlog en om het 
belang van vrede voor de mensen te benadrukken.  
 
In dit speciale herdenkingsjaar was het de bedoeling om groep 7 van basis-
school De Verrekijker te bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt iets verteld 
over en zichtbaar gemaakt van wat oorlog met mensen doet. Verder stond 
ook een bezoek aan het vroegere kamp Westerbork op het programma.  
Op 3 april was met de kinderen van de betreffende groep op de Algemene 
Begraafplaats de herdenking van de bevrijding van Losser gepland. En op 4 
mei zouden de kinderen namens alle scholen bij het oorlogsmonument in 
Losser bloemen leggen. Helaas heeft het coronavirus voor al deze plannen 
een stokje gestoken en is alles afgelast. De uitreiking van het boekje moest 
worden uitgesteld. 
 
Op de omslag van deze editie van Oet Dorp en Marke ziet u een foto van 
een aantal kinderen van groep  7 van basisschool De Verrekijker nadat zij 
het boekje hadden ontvangen. Wij danken de ouders van de kinderen voor 
hun toestemming om deze mooie foto te mogen gebruiken en juf Ineke 
Hesselink, die de foto heeft gemaakt. 
 
Zoals u elders in dit boekje ook kunt lezen ontvangen alle leden van de HKL 
tegelijk met dit nummer van Oet Dorp en Marke ook een gratis exemplaar 
van ‘Losser weer vrij’. 
 

Harry Dekkers en Andre van der Veer 
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TWENTSE WEEK 1950  
 
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel in de Twentse textielfabrie-
ken. Door gebrek aan personeel en de algemene welvaartsstijging verbeter-
den de arbeidsomstandigheden. De grote textielstakingen van voor de oor-
log en de houding van de fabrikanten hadden ook hun sporen nagelaten. 
Diverse vaders dachten toch: ‘Mijn kind niet meer de fabriek in.’ 
In 1946 kregen de arbeiders één hele week vakantie en 5,5 snipperdagen. 
Een ongekende luxe. 
In die tijd van schaarste en wederopbouw was er van buitenlandse vakan-
ties natuurlijk nog geen sprake. Een dagje naar de markt in Enschede en met 
de kinderen naar de speeltuin, daar bleef het vaak bij. 
In steden en dorpen werden allerlei evenementen georganiseerd om de 
vakantiegangers te lokken. Oldenzaal had een feestweek ‘Aha – Boeskool’, 
waarbij vooral de spannende wielerwedstrijden veel publiek trokken. En in 
Denekamp organiseerde men twee dagen een braderie. 

 
De Losserse middenstand pakte het groots aan. Zij organiseerde in 1950 een 
hele feestweek, een ‘Twentse Week’. Een marktweek met een folkloristisch 
feest waarin ‘het oude Twente in Losser zal herleven’. 
De Twentsche Courant besteedde op 22 juli 1950 speciale pagina’s aan het 
programma. Veel van de inhoud van dit artikel is, zoals u zult merken, letter-
lijk daaraan ontleend of er op gebaseerd.  
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Burgemeester J.P.A.M. van de Sandt heet de vakantiegangers welkom. Op  
1 november 1946, was hij op 35-jarige leeftijd benoemd tot burgemeester 
van Losser en hij zou bijna 30 jaar lang energiek de op- en uitbouw van onze 
gemeente ter hand gaan nemen. Hij woonde toen in De Lutte. Een geschikte 
woning was er nog niet. Pas in 1957 zou de nieuwe ambtswoning aan de 
Gronausestraat nr.10 worden gebouwd. (Foto uit 1976) 
 
Welkom vacantiegangers 
 
Terwijl duizenden personen bezig zijn plannen te beramen om de a.s. va-
cantieweek, naar welke reeds maandenlang werd gehunkerd, zo nuttig en 
gezellig mogelijk door te brengen, heerst in vele steden en dorpen van het 
mooie Twente een ongekende activiteit van zakenlieden om hun welkome 
toeristen niet alleen gastvrij te ontvangen, doch hen ook datgene te bieden, 
waaraan zij in een week van ontspanning maar behoefte zouden kunnen 
hebben. 
Losser, de gemeente, welke wel in bijzondere mate met natuurschoon is 
begiftigd, is dit jaar stellig niet achtergebleven om op allerlei gebied aan 
haar bezoekers iets goeds te bieden en ik denk hierbij speciaal aan de zeer 
geslaagde sportevenementen, zoals de betrouwbaarheidsrit voor auto’s en 
motoren met overweldigende deelname uit geheel Twente, de nationale 
kampioenschappen 25 km hardlopen, KTT wandeltochten enz. 
Thans in deze vacantieweek biedt deze gemeente niet alleen de gelegen-
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heid tot het doorkruisen van haar nieuwe wegen, haar bossen en heidevel-
den, tot verpozing in het onvolprezen Dinkeldal, doch bovendien wordt in 
het centrum Losser een historische marktweek gehouden, waarbij in ou-
derwetse stijl opgetrokken winkeltjes de vlijtige zakenlieden in Twentse 
klederdracht U hun koopwaar zullen aanprijzen. 
Evenementen op folkloristisch en cultureel terrein zijn ingelast, waarvan 
respectievelijk een originele boerenbruiloft en de beide opvoeringen van 
het door Schiller geschreven vrijheidsspel ‘Wilhelm Tell’ door de bekende 
spelers van de Freilichtbühne te Bentheim wel de hoofdschotel vormen; 
overbodig te zeggen, dat ook aan muzikaal vermaak een grote rol is toebe-
deeld. 
 

 
In de Brilmansdennen werd op zaterdag 22 juli 1950 door de ‘Freilichtspiele 
Bentheim’ de eerste openluchtvoorstelling gegeven van Schillers ‘Wilhelm 
Tell’. Het stuk werd die zomer in Bentheim opgevoerd. Hoeveel belang aan 
de Feestweek en de opvoering van dit toneelstuk werd toegekend, blijkt uit 
de aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in Overijssel ir. 
J.B.G.M. ridder de van der Schueren bij deze opvoering. De Commissaris 
wordt geflankeerd door burgemeester Van de Sandt en diens echtgenote. 
Het initiatief van de samenwerkende middenstandsverenigingen verdient 
niet anders dan alle lof en de goodwill, welke diverse organisaties de laatste 
jaren voor Losser hebben veroverd, zal stellig door deze groots opgezette 
Twentse marktweek worden verhoogd. 
Welkom vacantiegangers!  
 
De burgemeester van Losser, J.P.A.M. van de Sandt 



8 ǀ Oet Dorp & Marke Losser 2020-2 

Het programma voor de feestweek 
 
‘Losser wacht U’ roept iedereen tegemoet  vanaf de aanplakbiljetten, die in 
alle delen van Twente zijn opgehangen. Losser wacht de hele week op de 
gasten van elders, die een programma zal worden voorgezet, even attrac-
tief als origineel. Het is vandaag, Zaterdag, al begonnen met de officiële 
opening van de Twentse Marktweek. De Losserse winkeliers hebben het 
oude ‘kistenteug’ van hun voorouders weer opgezocht en ze zullen de hele 
week er mee staan te pronken in hun winkels en in de voor hun zaken op-
gezette kramen. Het kopen moet in Losser dezer dagen wel buitengewoon 
genoeglijk zijn. Er zijn andere attracties, die evenzeer zullen inslaan. Zo zal 
het openluchtspel ‘WilhelmTell’ op Zaterdag 22 en Zaterdag 29 Juli des 
middags om 4 uur gespeeld worden in het schitterende openluchttheater, 
dat men gebouwd heeft in de Brilman’s dennen.  
 
Duizenden zullen vanuit alle delen van Twente dit boeiende en voortreffe-
lijke spel willen zien. 

 
 
Op enkele van de dagen zal de boerendansgroep  ‘De Schaddenrieders’ uit 
Enschede in Losser’s straten oude boerendansen uitvoeren. (Zie foto hier-
boven). 
Bovendien is er alle dagen kermis en bestaat er gelegenheid tot dansen in 
de zaken der caféhouders, die aan de feestweek deelnemen. ’n Ouderwetse 
boerenkapel, natuurlijk in Twentse klederdracht, zal op verschillende plaat-
sen van het dorp concerteren. Verder zal Donderdag een grote boerenbrui-
loft, zoals die vroeger jaren in deze streek gevierd werd, worden gehouden. 
Aan dit alles is dan nog de attractie verbonden van een gratis loterij. De 
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deelnemende zakenlieden stellen n.l. loten beschikbaar bij verkoop voor 
een bepaald bedrag. Deze loten worden elke avond ten kantore van de heer 
Hoeben aan de Spoorstraat uitgeloot.  
 

 
Met het kantoor van de heer Hoeben wordt diens schoenenzaak aan de 
huidige Gronausestraat bedoeld. De winkel verhuisde in 1977 naar het 
nieuwe winkelcentrum de Brink. Nadat haar man overleden was heeft Sien-
tje Hoeben-Hulst de zaak nog voortgezet tot 1998. Nu staan hier de flats 
boven de Brink met daarnaast de parkeerplaats bij de Jumbo. 
 
’t Belooft dus komende week in Losser gezellig te worden en duizenden 
Twentenaren zullen in hun vacantie een bezoek brengen aan het schone 
dorp aan de Dinkel, dat het verleden weer werkelijkheid laat worden. 
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Losser wacht U 
 

 
Het toneelgezelschap uit Bentheim maakte na de voorstelling een rondgang 
door het dorp. In café Koopman, net buiten de bebouwde kom aan de Lut-
terstraat, wachtte een koffietafel. Tot laat in de avond bleef men hier bij-
een. Tegen twaalf uur keerde het gezelschap naar Bentheim terug.  
 
De middenstandsorganisaties van Losser hebben het initiatief genomen om 
Losser een hele week in het middelpunt der belangstelling te plaatsen door 
het organiseren van een Twentse Marktweek. Vrijwel alle middenstanders 
van het dorp nemen deel en de voorbereidingen doen de hooggestelde 
verwachtingen rechtvaardigen.  
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Men heeft het – gelukkig – niet gezocht in een navolging van ‘Parijs in Arn-
hem ’of een Braderie, maar men gaat een oude Twentse markt houden. 
 

 
 
Voor de Twentse stadsbevolking is dit een prachtige gelegenheid om zich 
enig idee te vormen van de wijze van zakendoen van onze voorouders. Na-
tuurlijk is het niet mogelijk de klok geheel enkele eeuwen terug te zetten, 
maar bijv. in de klederdracht, die in Losser tijdens de Marktweek gedragen 
wordt, zal het wel gelukken. 
Nog in een ander opzicht verdienen de organisatoren lof. Voor de eerste 
keer na de oorlog wordt officieel van Nederlandse zijde – met instemming 
van de gemeentelijke autoriteiten – in het publiek de hand uitgestoken naar 
onze Duitse buren. Het was misschien een gelukkig toeval, dat juist in Bent-
heim de openluchtspelen weer in ere hersteld waren en men dus een ge-
schikte gelegenheid kreeg door dit spel mee te werken aan een herstel der 
goede nabuurbetrekkingen. (Zie: Contact met Duitsland, pag. 21)  
 
Met het organiseren van de Twentse Marktweek zal Losser misschien op de 
eerste plaats de eigen gemeentebelangen behartigen, maar door het uitno-
digen van de Bentheimer Lichtspiele heeft men een daad gesteld, welke van 
veel grotere dan plaatselijke betekenis geacht kan worden. 
Vertrouwen we dat de opzet der Twentse Marktweek volkomen zal slagen! 
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Losser in het verleden 
 

 
De winkel van de firma ten Brink op het Martinusplein (nu hotel Marktzicht) 
 

 
De winkel van de firma Holst in de Brinkstraat 
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De Twentsche Courant publiceert bij alle aandacht voor de eerste Twentse 
Week in Losser ook uitgebreid over de Losserse geschiedenis. Diverse aspec-
ten komen aan bod:  
‘Centrum van diplomatiek- en handelsverkeer’. ‘Nauwe relaties  met het 
Aartsbisdom Utrecht’ en ‘Mogelijkheden voor de toekomst’. Opvallend is dat 
hierin al aandacht wordt besteed aan Losserbrugge, de benaming van een 
neutrale plaats waar autoriteiten van beide kanten van de Duitse grens 
onderhandelingen voerden en geschillen regelden, zowel op kerkelijk als op 
wereldlijk terrein. Mevrouw H.Z. Scherphof-Bekker, voorzitter van de Histo-
rische Kring Losser, schrijft hier in 1989 voor het eerst nader over in ‘Grond-
stukken en bewoners van de Marke Losser omstreeks 1832’. Deel 3, pag. 
113-116. ‘De raadsels rond de exacte ligging van LOSSERBRUGGE‘ zijn dan 
voor een groot deel opgelost. ‘De Schop van Verbecke’ (bij het huidige erve 
Aarnink) zou de exacte plaats zijn. In 1992 worden de bevindingen  gepubli-
ceerd in ‘Bekijk het van beide kanten / Von beiden Seiten betrachten’, de 
catalogus bij de gelijknamige reizende tentoonstelling in de Euregio-Oost, 
waaraan de HKL meewerkte en die ook in het gemeentehuis te zien was. 
Beide boeken zijn ter inzage in onze bibliotheek in ’t Lossers hoes. 
 

 Dramatisch beeld uit Wilhelm Tell 
 
Nu de tekst van het artikel uit de krant. 
Losser is al zeer oud. Met zekerheid kan gezegd worden dat reeds in 1176 
het Kerspel Losser bestond. Het staat ook vast – de archieven van het kloos-
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ter Werden bevestigen het – dat omstreeks 900 in Losser reeds een kapel 
stond.  
 
Het dorp dankt zijn ontstaan misschien aan het verkeer tussen ’t vorstbis-
dom Utrecht en Münster, Osnabrück en Bentheim. Vroeger, toen reizen 
even gevaarlijk als tijdrovend was, waren er niet zoveel goede wegen. De 
grote verkeersweg van de destijds drukke handelsstad (bedoeld zal zijn 
Deventer, dat was een hanzestad; red.) liep vanaf het Weleveld bij Zende-
ren rechtstreeks naar Losser. Achter Losser – over de Dinkel – splitste deze 
weg zich in twee richtingen, nl. naar het graafschap Bentheim en naar Mün-
ster.  
De grenzen tussen het bisdom Münster en het bisdom Utrecht hebben al-
tijd in de buurt van de Dinkel en dus ook in de omgeving van Losser gele-
gen. Over de Dinkel lagen bijna geen bruggen en de meest bekende en 
vermoedelijk ook de eerste brug werd bij Losser in de buurt van het erve 
Verbecke over deze rivier gelegd. De brug werd en is bekend als de  
Losserbrugge vlak bij de Duitse grens. 
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Deze grote handelsweg van Deventer naar Münster, Bentheim en Solms, 
werd juist in Losser nog belangrijker, doordat de weliswaar niet drukke 
verkeersweg van Enschede op Münster en Bentheim er op uitkwam. De 
weg Enschede -  Münster – Bentheim liep vroeger rechtstreeks van de Lip-
perkerkstraat en de thans nog bestaande Hoge Boekelerweg op Losser aan, 
waar dan gebruik gemaakt moest worden van de eerder genoemde Losser-
brugge.  
Vanaf het Hoge Boekel is deze weg de eeuwen door intact gebleven, al is de 
baan misschien hier en daar enigszins verlegd, o.m. door bosaanleg op Duits 
gebied door de vorst van Bentheim. De afstand Enschede – Bentheim is via 
Losser zeker 6 km korter dan over Oldenzaal. Omdat de weg te smal en niet 
verhard is kan men er geen gebruik van maken. 
Losser en Sint Maarten 
Losser had dus wellicht zijn eerste opkomst te danken aan de ligging aan de 
weg Deventer – Duitsland. Deventer betaalde bijv. zeker tot 1367 een bij-
drage voor het onderhoud van  de Losserbrugge. Overigens had ook de 
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bisschop van Utrecht belang bij de Losserbrugge, want de boodschappers 
van de bisschop voor zijn ambtsgenoot van Münster en de Heer van Stein-
furt kwamen ook naar deze brug. 
Het is voor de hand liggend dat de Bisschoppen van Utrecht aan de grens 
van hun gebied bij de Losserbrugge enige troepen hadden gelegerd. Met 
zekerheid valt niet te zeggen waar nu precies de Losserbrugge lag. Er zijn 
evenwel tekenen die er op wijzen, dat de brug niet ver verwijderd lag van 
de huidige plaats. Oude namen van erven in de omgeving kunnen hier mis-
schien een vingerwijziging zijn. Zo liggen vlak bij de brug thans nog de erven 
met de veelzeggende namen als ‘De Kiekert’ (van uitkijken), ‘De Horstkamp’ 
(eveneens van kijken afgeleid) en ’t Bookhold’ (van baken afkomstig), als-
mede ‘Kraeschenberg’ (afgeleid van ‘kraoschen’: roepen, waarschuwen). 
Natuurlijk kunnen dit niet meer zijn dan veronderstellingen, maar gezien 
het feit dat in Twente oude namen eeuwen en eeuwen bewaard blijven, 
zijn ze toch niet onverantwoord. 
Door het veelvuldige diplomatieke verkeer bezat Losser vermoedelijk nau-
we relaties met de stad en het bisdom Utrecht en dit kan de oorzaak zijn 
van het feit, dat de oude kerk in Losser dezelfde kerkpatroon kreeg als ’t 
bisdom, nl. Sint Maarten. De oude bekende zadeldaktoren wordt dan ook te 
vaak als dorpstoren aangeduid. De oude naam Sint Martinitoren is beter op 
zijn plaats. 
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De Toekomst 
Zal Losser in de toekomst nog eens weer een belangrijk verkeerscentrum 
worden, zoals het in de grijze oudheid was? Met zekerheid is het niet te 
zeggen, al zijn de voorwaarden hiertoe toch wel min of meer aanwezig. 
Indien de plannen tot het aanleggen van een grote rechtstreekse verbin-
dingsweg van Enschede naar het Westen ooit zullen verwezenlijkt worden, 
dat ligt het eigenlijk voor de hand, dat deze ook wordt doorgetrokken naar  
Duitsland. De kortste weg leidt dan over Losser. Dit zou dan tegelijk een 
herstel van de  oude verbinding Enschede  - Bentheim betekenen. 
Nog zijn er ander vage toekomstplannen, waarbij Losser méér zal zijn dan 
belangstellend toeschouwer. We bedoelen de plannen tot doortrekking van 
het Twentekanaal naar het Dortmund – Eemskanaal. Voor deze doortrek-
king zijn twee mogelijkheden aanwezig, nl. via Almelo over Nordhorn naar ’t 
Dortmund – Eemskanaal en via Enschede en Gronau. 
Als het kanaal over Gronau zal lopen – hetgeen een directe aansluiting op 
het Mittellandkanaal mogelijk zou maken, zal Losser ongetwijfeld ijveren 
om het kanaal aan de Losserse kant van Gronau te krijgen; dit zou voor het 
dorp nl. grotere perspectieven op industrieel  en handelsgebied openen. 
De tijd zal leren of Losser door deze voorzieningen weer een belangrijke 
toekomst tegemoet gaat. 
 
Oude Losserse spelen 

 
 
Op het oude Wiggererve in de Zoeke, dat bewoond wordt door de familie 
Spiele, kwam een groepje oude Lossernaren bijeen om te ‘piksmieten’. Dit 
spel wordt beoefend met een paaltje en centen. Men zet het stuk hout, dat 
een lengte heeft van ongeveer 20 centimeter, rechtop en deponeert daarop  
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een aantal centen. Per deelnemer een gelijk aantal centen. De deelnemers 
stellen zich op een behoorlijke afstand van het paaltje op, gewapend met 
een kei ter grootte van een vuist. Met deze steen wordt dan getracht het 
paaltje omver te werpen, waardoor de centen dan op de grond vallen. Een 
gedeelte der centen valt kruis, een ander deel munt. Van tevoren is nu een 
afspraak gemaakt, volgens welke degene, die het eerste het paaltje om-
werpt, de centen mag hebben die b.v. kruis vallen. De centen die munt lig-
gen worden dan weer op het paaltje gelegd en men kan met het spel door-
gaan, tot zo lang de laatste cent ook kruis gevallen is. Vanzelfsprekend 
heeft de deelnemer, die het eerste het paaltje omgooit de kans op de 
meeste centen. Hij gaat dus met de grootste buit strijken, maar moet wa-
ken niet te vroeg koning te kraaien, omdat hij kans loopt zijn winst weer te 
verliezen. De – ongeschreven – spelregels bepalen n.l., dat de deelnemer, 
die het paaltje heeft omgegooid zijn steen onaangeroerd moet laten liggen. 
De andere spelers kunnen dan en op het paaltje en op deze steen gooien. 
Als deze steen geraakt wordt, dan moet de ‘eigenaar’ van de geraakte steen 
zijn winst weer afstaan. 
 

  
Dit spel nu, dat voor de deelnemers ongemeen boeiend is, werd op het 
Wiggerserve te Losser dezer dagen weer beoefend. Wie weet, misschien 
kunnen de regels zodanig gewijzigd worden, dat men t.z.t. tot een competi-
tie geraken kan. Dit zou dan een typisch Twentse sport worden. Maar al 
komt het waarschijnlijk niet zo ver, dan is het nog een spel, dat als tijdver-
drijf zeker het beoefenen waard is. 
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De krant wijdt dan nog een stuk aan het ‘strekkelen’. Bij dat spel moeten 
centen op een getrokken streep gegooid worden. Maar daarvan is niet be-
kend of dit centenspel vroeger ook in Losser is beoefend. 
De tijd heeft uitgewezen dat ‘men niet tot een competitie is geraakt’ en de 
typisch Twentse sport is er dus niet gekomen. 
Overigens zou het nooit een typisch Twentse sport geworden zijn, want ook 
in Friesland werd deze sport in de vijftigerjaren nog regelmatig beoefend. In 
het Fries wordt het ‘piksjitten’ genoemd en wordt het spel op het ijs ge-
speeld. Er wordt niet met een steen geworpen, maar met een stuk(je) hout 
dat met lood is verzwaard (hetzelfde idee als de ‘kloot’ bij het klootschie-
ten). Het werd vroeger door schippers als tijdverdrijf gespeeld, maar in het 
‘dorp van zijn jeugd’ van één van de redacteuren van Oet Dorp en Marke 
werd het vooral gespeeld door werkloze arbeiders die op die manier letter-
lijk soms nog een centje bijverdienden (of verspeelden). 
 
Contact met Duitsland. 
‘Wilhelm Tell in Losser. Een gebeurtenis voor Twente’ 
Tijdens de Pinksterdagen hebben vele honderden Twentenaren in het 
Bentheimer openluchttheater de opvoering bezocht van Schillers Wilhelm 
Tell. En vol enthousiasme en onder de indruk zijn zij teruggekomen.  
Maar heel veel honderden anderen vonden de grensovergang en de daar-
aan verbonden moeilijkheden te bezwaarlijk om eveneens in Bentheim van 
dit grootse kunstwerk te gaan genieten. Thans krijgen zij hiervoor een uit-
gezochte gelegenheid tijdens de Losserse vacantieweek. In het unieke, aan 
natuurschoon rijke terrein van de Brilmansdennen is dag aan dag gewerkt 
en zijn kosten noch moeite gespaard om een natuurtheater te bouwen, dat 
niet alleen voor deze gelegenheid aan de hoogst te stellen eisen voldoet, 
maar zeker ook perspectieven zal bieden voor de toekomst. 
De Bentheimer spelers rekenen het zich tot een eer deze twee uitvoeringen 
te kunnen geven. Het is het eerste contact, dat na de oorlog op deze wijze 
tot stand komt.  
Wanneer we nu in de krant zouden lezen dat er in Losser een voorstelling 
vanuit Bentheim zou plaats vinden, dan zouden we daar niet van opkijken. 
Maar het is 1950 en de naweeën van de Tweede Wereldoorlog zijn nog al-
om voelbaar. De grens bij De Poppe en Glanerbrug is alweer open. Maar de 
grensposten in Overdinkel en Glane gingen pas in 1954 weer open.  
 
In 1945 was er in het grensgebied een ‘verboden gebied’, een ‘Sperrbezirk’ 
ingesteld. In de graafschap Bentheim, vanaf Bardel tot Neuringe in het 
noorden, was dit een gebied  met een gemiddelde breedte van 0,9 km. Alle 
bewoners moesten dit grondgebied verlaten, bijna allemaal boeren met hun 
vee, o.m. 3719 koeien, 2468 varkens en 794 paarden. Die moesten elders  
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 Heropening van de grensovergang bij Overdinkel in 1954 
 
ondergebracht worden. Ook langs de grens met Gronau kwam zo’n ‘verbo-
den gebied’. Een strook van 500 tot 1000 meter mocht niet bewoond wor-
den. In enkele dagen tijd moesten 400 gezinnen, circa 1800 mensen, met 
hun huisraad elders ondergebracht worden. En de vrouwen stonden er vaak 
alleen voor, want de mannen waren nog niet terug. 
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Toen ze in 1946, na bijna een jaar, terug mochten keren was er grote schade 
aan de boerderijen en schuren ontstaan. Dit verboden grensgebied kreeg 
toen een gemiddelde breedte van 500 m, maar het werd pas in 1952 offici-
eel opgeheven. 
Een andere ‘schaduw’ in die tijd vormde de annexatiekwestie. 
Na de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland grootse plannen tot 
annexatie van Duits grondgebied in het kader van grenscorrecties.  
 

 
Ook bij Losser vond zo’n annexatie plaats 
bij de grens met De Bardel. Die grens 
werd rechtgetrokken vanaf  de boerderij 
Verbeck/Aarnink tot Oevermann. Op 23-
4-1949 werd deze annexatie een feit. De 
twee boerderijen kwamen op Nederlands 
grondgebied te liggen Het betrof hier in 
totaal twaalf gezinnen, waarvan er zich 
twee illegaal in het gebied hadden ge-
vestigd. 
 
Deze situatie zou zo blijven tot 1-4 1963. 
(Zie foto hiernaast). Het gebied  hoorde 
dus ruim veertien jaar bij Nederland.  
Maar in Gronau haalde men opgelucht 
adem, dat het niet een groter gebied 
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betrof. Zij hadden met succes actie gevoerd. 
De eerste vier jaren na de bevrijding overheerste in Nederland de wens om 
de voormalige bezetter zwaar te laten boeten. Officiële contacten waren er  
 

 
 
niet. Het volgende krantenbericht uit de Tubantia van januari 1948 geeft 
goed weer hoe men over de Duitsers dacht. 
 
Enschede geadopteerd door Memphis  Gronau door……?? 
In den treure komt men tot de ervaring dat de Duitse mentaliteit nog 
steeds geen wijziging heeft ondergaan. Een treffend staaltje daarvan is het 
volgende: 
In Memphis, de Amerikaanse katoenstad, die Enschede adopteerde, ver-
schijnt een blad dat aan de katoenhandel is gewijd ‘The Cotton Trade Jour-
nal’. In het nummer van 2 januari (1948) lazen wij met stijgende verbazing 
een artikel, gebaseerd op een brief van dr. Hendrik van Delden uit Gronau. 
Wij laten dit artikel in vertaling volgen: 
De toestanden in de stad Gronau 
Noodkreet van Dr. Van Delden 
Dr. Hendrik van Delden woont te Gronau, het middelpunt van de streek, 
waar zich eens de grote katoenspinnerijen van Duitsland bevonden. Dr. Van 
Delden is zeer bekend met de textielindustrie. Hij is nl. de vroegere presi-
dent van de Duitse Spinners Associatie. 
Als fabrikant en Gronauer is hij in de eerste plaats geïnteresseerd bij de 
gezondheid van de bevolking in zijn stad. Onlangs ontvingen wij van hem 
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een brief, waarvan de inhoud interessant genoeg is om in zijn geheel voor 
onze lezers te worden gepubliceerd. Wij laten hieronder het betreffende 
schrijven volgen: 
“In Uw editie van 1-10-’47 las ik, dat de naburige Hollandse textielstad En-
schede door Memphis was geadopteerd. Dat was een pracht idee en ik zou 
het slechts kunnen toejuichen als wij óók zulk een stad zouden kunnen vin-
den die Gronau onder haar beschermende vleugels zou willen nemen. 
Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn moeten onze arbeiders op 1250 calo-
rieën per dag leven, waar dan nog ongeveer 10% afgaat door het verlies bij 
de bereiding van het eten, zoals bij het schoonmaken van de aardappelen, 
groente, enz. 
Volgens de resolutie welke aanvaard werd op de Wereldconferentie over 
de internationaal te regelen arbeidsoverkomst te Genève in 1936 werd 
bepaald, dat een volwassen man die geen werk verricht 2500 calorieën per 
dag nodig heeft, een man die licht werk verricht 3000 calorieën, voor 
zwaardere arbeid 3500 – 4000 calorieën en voor het zwaarste werk 4500 
calorieën. 
Bij een dieet van 1250 calorieën  komt het dagelijks voor dat vrouwen ach-
ter de machines neervallen. Dat hierdoor de arbeidsproductie te lijden 
heeft spreekt vanzelf. Het zal u daarom wel duidelijk zijn hoezeer Gronau 
het onder deze omstandigheden op prijs zou stellen te worden geholpen 
door een van uw steden in het ‘katoendistrict’, dat ons zoveel katoen lever-
de, toen we hier nog betere dagen kenden”. 
De krant schrijft dan:  
Over twee dingen moet men zich verbazen. In de eerste plaats over de vol-
komen onbekendheid over de stand van zaken van de zijde van het Ameri-
kaans blad, dat vrij naïef dit artikel opnam. In de tweede plaats over de 
mentaliteit van den inzender. Deze vergeet één allesoverheersend ding, nl. 
dat Duitsland de oorlog is begonnen en een zee van ellende over Nederland 
heeft gebracht. Enschede werd geadopteerd door een stad van de Ameri-
kaanse bondgenoot. Bovendien werd Enschede zwaar door bombardemen-
ten geteisterd, terwijl Gronau er vrijwel geen hinder van ondervond. 
Men moet wel over Duitse vrijmoedigheid beschikken om een dergelijke 
brief te durven schrijven. 
 
Onbehoorlijk  
Het trekt de aandacht, dat men aan Duitse zijde opnieuw ageert tegen de 
grenscorrecties. De toon, die daarbij wordt aangeslagen, is vaak zeer onbe-
hoorlijk en uitermate kwetsend voor Nederland. Terwijl men in Gronau en 
omgeving over het algemeen een juiste kijk heeft op de situatie en de daar 
aangenomen houding bevorderlijk is voor het herwinnen van betere be-
trekkingen, begrijpt men in de Graafschap Bentheim niets van de situatie. 
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Aan de ene kant geeft men daar steeds hoog op van de noodzakelijkheid 
om weer goede „naoberschap" te krijgen, maar aan de andere kant ageert 
de Bentheimer Grenzlandausschuss nog steeds tegen de Nederlandse ver-
langens, waarbij men blijk geeft van een ontstellend gemis aan werkelijk-
heidszin en vooral aan schuldbesef. Nog erger heeft de voorzitter van de 
grenscommissie van het parlement van Noordrijn-Westfalen, dr. Schwering 
het gemaakt, die de euvele moed had om Nederland verraad aan de Euro-
pese geest in de schoenen te schuiven. En dit op hetzelfde tijdstip waarop 
in het proces tegen Willy Lages in Amsterdam de meest ontstellende feiten 
aan het licht komen. 
(Uit: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twent-
sche courant. Enschede, 23-7-1949, in die tijd één krant). 
 
Maar twee jaar later bij de Twentse week in 1950 in Losser is de toon heel 
anders. De Twentsche Courant schrijft dan: 
‘Nog in een ander opzicht verdienen de organisatoren lof. Voor de eerste 
keer na de oorlog wordt officieel van Nederlandse zijde – met instemming 
van de gemeentelijke autoriteiten – in het publiek de hand uitgestoken naar 
onze Duitse buren. Het was misschien een gelukkig toeval, dat juist in Bent-
heim de openluchtspelen weer in ere hersteld waren en men dus een ge-
schikte gelegenheid kreeg door dit spel mee te werken aan een herstel der 
goede nabuurbetrekkingen. 
Met het organiseren van de Twentse Marktweek zal Losser misschien op de 
eerste plaats de eigen gemeentebelangen behartigen, maar door het uitno-
digen van de Bentheimer Lichtspiele heeft men een daad gesteld, welke van 
veel grotere dan plaatselijke betekenis geacht kan worden’.  
 
In deze juli week van 1950, kwam dus in Losser het eerste contact met de 
Duitse buren weer tot stand. In Enschede duurde het nog een paar maanden 
langer. Op 23 november 1950 bericht Tubantia: ‘Voor het eerst na de bevrij-
ding brachten de burgemeester van Gronau, de gemeenteraad en hoge 
ambtenaren een officieel bezoek aan Enschede’.  
Het gemeentebestuur van Gronau had het contact gezocht en zij werden 
officieel ontvangen ten stadhuize. 
Na lange onderhandelingen sloten Nederland en West-Duitsland in 1960 
een verdrag, dat alle uit de Tweede Wereldoorlog voortvloeiende geschillen 
omtrent herstelbetalingen en grenzen in één grote zogenoemde ‘Generalbe-
reinigung’ moest oplossen. 
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Losser in het jaar 2000 
Verwachtingen en bespiegelingen 
Wanneer wij ons een idee willen vormen over Losser in de toekomst, zou-
den wij als leidraad de verschillende werken van Jules Verne onder de loupe 
kunnen nemen, of wellicht nog met meer succes zouden we ‘Het jaar 2000’ 
van Edward Bellamy kunnen raadplegen, om hieruit enige lering te trekken. 
We willen ons echter niet te buiten gaan aan te hoog gegrepen fantastische 
verwachtingen. Noch onszelf bezondigen aan de verkondiging ener utopie. 
 

De ijzerwinkel van Beunders aan de Bernard Leurinkstraat 
 
We hebben gemeend een bespiegeling omtrent Lossers toekomst zoal niet 
tot in bijzonderheden, toch enigszins in grote lijnen te kunnen ramen, wan-
neer wij een weinig teruggaan in haar geschiedenis en tot 1950 haar eco-
nomische en culturele vooruitgang te beschouwen. Wat de meeste Los-
sernaren u terecht met enige trots kunnen vertellen, is dat hun gemeente 
circa 11.000 ha. groot is, waarvan meer dan een vijfde gedeelte bestaat uit 
bos en heidevelden, zandverstuivingen en enig veen, waartussen in grillige 
bochten de zo verheerlijkte Dinkel zich een weg baant, waardoor het na-
tuurschoon niet onbelangrijk wordt verhoogd. Omtrent de bevolkingsaan-
was bestaat echter minder bekendheid. Telde Losser in 1800 vierduizend 
zielen met tot 1900 een aanwas tot 7800 zielen, de laatste 50 jaren bleek 
deze bevolkingsaanwas bijna 6,5 maal zo groot. Van 7800 inwoners in 1900 
is men thans bijna aan de 20.000. 
 
Het sterk stijgende verschil is veelal het gevolg geweest  van de vestiging 
van werkzoekenden die elders geen werk konden vinden en zich te Losser 
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vestigden mede met het oog op de toen bestaande werkmogelijkheid in 
Duitsland (Gronau en Nordhorn). Nu dit momenteel niet meer het geval is, 
zal ook de geregelde toename niet in zulke sterke  mate blijven geschieden 
als in  de achter ons liggende 50 jaren het geval was. Echter door het – zij 
het in geringe mate – toenemende geboorte overschot, alsmede door het 
dankzij de vergevorderde wetenschap – steeds lagere sterftecijfer mag men 
naar redelijke verwachting aannemen dat in het jaar 2000 de 40.000 ste 
inwoner zal zijn ingeschreven. In verband met het feit dat reeds thans enige 
duizenden arbeiders hun werk elders hebben, zou men kunnen menen dat 
een uitvlucht naar omringende plaatsen het gevolg moet zijn, doch niets is 
minder waar. Immers ook elders zal bevolkingsaanwas ontstaan met gevolg, 
dat de daar reeds bestaande industrieën bevolkt zullen worden met de daar 
ter plaatse wonenden, waardoor  de werkforens (in dit geval de Losserse 
inwoner) minder kans zal hebben in omliggende plaatsen arbeid te vinden. 
Ook de overheid heeft dit reeds tijdig ingezien en is overgegaan tot aan-
koop van grond, welke tegen een redelijke prijs aan nieuw te vestigen indu-
strieën kan en zal worden overgedragen. 
 
Of Losser dan industrieplaats kan worden? 
Neen, geen uitgesproken industrieplaats, doch wel een gemeente, waar 
naast landbouw en veeteelt een gemengde industrie niet alleen mogelijk, 
doch ook noodzakelijk zal blijken te zijn. Kennen wij te Losser thans slechts 
enige textielbedrijven, steenbakkerijen, klompenmakerijen, houzagerijen en 
zuivelindustrie, in de toekomst zullen moeten verrijzen b.v. meubel-, me-
taal-, speelgoedindustrieën en conservenfabrieken en -drogerijen, zodat 
althans een groot deel der bevolking in eigen gemeente arbeid kan vinden. 
De ligging dezer gemeente kan hiertoe geen belemmering zijn met een 
reeds bestaande spoorweg, goede autowegen en een in de toekomst wel-
licht door te trekken kanaal, waardoor aan- en afvoer van materialen zowel 
per schip als per as mogelijk is.  
  
Meer economische bebouwing 
Is thans voor Losser de voorziening van water en electrische energie in vele 
gevallen een moeilijk probleem tengevolge van het her- en derwaarts ver-
spreid liggen der woningen (een zeer uitgebreid buizennet zou moeten 
worden aangelegd, hetgeen de distributie van ingekochte stroom en water 
noodgedwongen duur maakt), door een aaneengesloten bebouwing van 
reeds bestaande wegen en nieuw aan te leggen wegen zullen stroom- en 
waterprijzen belangrijk kunnen worden gedrukt. Met hetzelfde materiaal, 
waarmede momenteel 100 woningen kunnen worden aangesloten, zal ze-
ker het viervoudige aantal - bij verdiepingenbouw zelfs meer – aansluitin-
gen kunnen plaats hebben. Het direct gevolg hiervan zal tevens zijn, dat 
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door het verhoogde aantal deelnemers zonder risico kan worden overge-
gaan tot het opwekken van stroom in een eigen centrale. Door intensieve 
werking van de te Losser bestaande waterbron zal eveneens watervoorzie-
ning uit eigen bodem kunnen worden geleverd in plaats van door omlig-
gende plaatsen, terwijl door de weggenomen lange afstanden van stroom- 
en watertoevoer stroom- en waterverlies tot een minimum beperkt blijft en 
practisch niet van invloed kan zijn op de consumentenprijs. 
Riolering en waterzuiveringsinstallaties zullen worden aangelegd ter verbe-
tering der volksgezondheid. 
 

 
De fietsenwinkel van de firma Rödel aan de Gronausestraat 

 
Wat betreft de wegen en gebouwen 
Losser heeft thans een wegennet, waarvan nog ongeveer 300 km zandwe-
gen. Vele hiervan komen nog voor verharding in aanmerking. Over 50 jaar 
zullen dan ook de toeristenwagens over de dan tot betonweg gepromo-
veerde wegen rijden, welke herschapen zijn in lommerrijke autobanen. 
Naast de thans geprojecteerde politiebureaux en brandweerkazerne (uitge-
rust met het meest moderne materiaal) zullen een nieuw gemeentehuis, 
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een bankgebouw en handelskantoren van inmiddels gevestigde industrieën 
een belangrijke plaats innemen aan de nieuw aangelegde boulevards. 
 
Stijgend vreemdelingen verkeer 
Wie meent dat Losser ‘een dood gat’ is, heeft zich nimmer zo ernstig ver-
gist. Belangrijk is dan ook - al wordt dit niet door iedereen gezien - de op-
richting van het V.V.V. Hoevelen zijn er niet die hun vacantie doorbrengen 
in het buitenland, dikwijls omdat zulks beter klinkt, maar meer nog omdat 
zij niet weten welk schoons in eigen land en zeker ook in Losser en de Lutte 
te genieten valt. 
V.V.V. heeft hier een duidelijke - misschien moeilijke - doch alleszins 
vruchtbare taak dit gemis aan kennis onzer gemeente op te heffen. Hotels 
met moderne accommodatie op verschillende bosrijke plaatsen geven de 
stedeling, die het snelverkeer ontvlucht, een rustige vacantie. 
 
Ons culturele leven 
Ook op cultureel gebied blijft Losser zeker niet achter. Muziek-, zang-, to-
neel- en sportverenigingen hebben in de laatste jaren blijk gegeven van wat 
ze waard zijn. Dit jaar volgden eerste, ere- en vaandelprijzen elkaar in snel 
tempo op. De verschillende toneelgroepen gaven blijk haar naam ‘culturele 
vereniging’ waardig te zijn, terwijl naast het ontstaan van enige nieuwe 
sportvelden, grootse sportevenementen als nationale hardloopkampioen-
schappen, auto-, motor- en wielerwedstrijden e.d. binnen onze grenzen 
werden gehouden. 
Met de bouw der nieuwe muziektenten zal nog de kwaliteit der corpsen 
worden verhoogd en het leidt geen twijfel of weldra zal muziek en zang 
naast toneel in de openlucht Losser in en buiten Overijssel helpen groot 
maken, opdat eens, in het jaar 2000, Losser de naam heeft onder de Neder-
landse bevolking, welke haar rechtens toekomt. 
 

  
 
 
 



Oet Dorp & Marke Losser 2020-2 ǀ 31 

 
 

 

 

 
 

 
 
Afsluiting 
Twee jaar later, op 18 juli 1952, besteedt het Dagblad Tubantia veel aan-
dacht aan de Losserse ‘Twentse Week’. (In Oet Dorp en Marke 2004-1 is 
hierover gepubliceerd).  
‘Initiatief van de middenstand is reeds traditie’, is één van de koppen. Ook 
dan zijn er Duitse gasten, die zullen deelnemen aan klootschieters- en 
boselerwedstrijden. Maar er zijn meer Duitse gasten. Het Nordhorn's ka-
merkoor is op bezoek en treedt op in de ‘fraai verlichte tuin van Hotel Smit’. 
Op voortreffelijke wijze werden enkele nummers ten gehore gebracht en 
zangeres Koreman, van de Opera te Wuppertal, zong tot slot ‘Ongeduld’ van 
Schubert. En natuurlijk ontbreekt de ‘Boerenbruiloft’ niet, want de folklore is 
het belangrijkste onderdeel van het programma, aldus de krant. Er is ook al 
sprake van een Boerendansgroep, vermoedelijk weer de Schaddenrieders uit 
Enschede, maar hoe het echt ging bij de oprichting van de Lossers Böggel-
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rieders en Daansers kunt u lezen in het speciale ‘Böggelnummer’ van Oet 
Dorp en Marke, 2004-3. 
Een echte traditie werd de Twentse Week niet. Na enkele jaren was het al-
weer afgelopen. De kosten en de verdeelsleutel daarvan tussen de horeca 
ende middenstand was een bron van onenigheid. ‘De kasteleins hadden het 
geld in een teil achter het schap staan’, zo werd er in die tijd gezegd, en de 
middenstand was van mening dat die verdeelsleutel anders moest worden 
ingevuld. Het lukte blijkbaar niet om het hierover eens te worden en zo 
kwam er in de tweede helft van de jaren vijftig al weer een einde aan een 
feestweek, die in 1950 begon, in 1952 al een traditie werd genoemd, maar 
geen echte traditie is geworden. 
 
Geraadpleegde literatuur: 
 Twentsche Courant, 22 juli 1950 
 Dagblad Tubantia, 23 januari 1948 en 18 juli 1952 
 Asche, Herbert. Das Schicksal unserer Bauern im Grenzgebiet nach 

1945 (Jahrbuch des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim. 1956) 
 Wiltfang, Friedrich. Hakenkreuzfahnen über Groanu/Epe. 1998 
 Vom Zusammenbruch bis zur Währungsreform. Verwaltungsbericht 

der Stadt Gronau (Westfalen) für die Zeit vom 1.4 bis 20.6 1948 
 Jongeburcht, Bertus de. De Strook (Oet Dorp en Marke 2009/4) 

 
Thea Evers 

 
 

  



Oet Dorp & Marke Losser 2020-2 ǀ 33 

TWEE TABERNAKELDEUREN 
 
In parochieblad ‘t Klöpke (28e jrg. nr.8) stond een artikel over Twee Taber-
nakeldeuren uit Glane. Een onbekend verhaal, dat een aanvulling vormt op 
het speciale nummer van Oet Dorp en Marke over de geschiedenis van de 
Sint Martinuskerk (2016-3). De auteur, Herman Boek,  stemde er mee in om 
dit ook onder uw aandacht te brengen.  
Wij sluiten ons graag aan bij de vraag in ‘t Klöpke: Mochten er mensen zijn 
die zich deze geschiedenis herinneren en die misschien aanvullingen hebben, 
dan horen wij dat graag van u. 
Dankzij het historisch besef van Herman en zijn bemoeienissen, zijn deze 
Tabernakeldeuren uit het katholiek verleden van Glane bewaard gebleven 
en hebben nu een plaats gevonden in de dagkerk van de H. Maria Geboor-
tekerk. 
Herman Boek – Smulders hoorde op 3 januari 2019 dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Hij overleed op 22 mei 2020. 
 
Twee Tabernakeldeuren uit de voormalige kerk van Glane (1950-1994) han-
gen sinds kort in de dagkerk van de H. Maria Geboortekerk, hopelijk bin-
nenkort de Sint Martinuskapel. Ze hebben een plaats gekregen naast de 
staties uit genoemde kerk. (Zie afbeelding hieronder). 
 

 
 
Deze deuren hebben een geschiedenis. Ze zijn minstens 70 jaar oud; mis-
schien nog wel ouder, maar ik ken de oorspronkelijke herkomst van het 
Tabernakel niet. 
Dit Tabernakel is in de jaren 50-60 van de vorige eeuw gebruikt als kluis 
voor de parafernalia: o.a. kelken, cibories en de monstrans. Hij stond in een 
kast in de sacristie. 
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Ik weet niet precies wanneer het was, maar ergens in genoemde jaren is er 
in de kerk ingebroken. De kluis kon men ter plekke niet open krijgen en is 
meegenomen. 
Tijdens dezelfde inbraak zijn twee beelden, een Maria- en een Heilig Hart-
beeld, die aan weerszijden van het priesterkoor stonden, kapot gegooid. Na 
een inzameling  bij het 25-jarig bestaan van de kerk is later aan de ene kant 
het beeld van de Goede Herder, dat nu een plaats heeft in de Maria Ge-
boortekerk, geplaatst en is door vlijtige parochianen een wandkleed ge-
maakt (vijf broden en twee vissen) voor de andere wand . 
Terug naar het Tabernakel: ook buiten de kerk heeft men deze niet kunnen 
openen, wat misschien  geen toeval is. Na enkele weken is het tabernakel  
ergens in het buitengebied van Glane teruggevonden in een bosperceel. De 
daders zijn overigens nooit gepakt. 
Omdat geprobeerd was het te openen waren er wel flinke, onherstelbare 
beschadigingen aangebracht. En dus niet meer als kluis/tabernakel  te ge-
bruiken. 
Er was een sleutel, zodat het tabernakel nadat het  teruggevonden was wel 
kon worden geopend, de inhoud was licht beschadigd, maar compleet. 
De twee deuren zijn er uitgehaald; deze waren op een gegeven moment 
achteloos aan de binnenkant van een schuurdeur gespijkerd. 
Door toeval (of ook weer niet….) heeft toenmalig pastor Theo Siegmund 
deze zien hangen. Op de vraag hoe diegene er aan kwam, kreeg hij boven-
staand verhaal. 
Er over pratende kreeg hij de deuren mee; hij heeft ze op eikenhouten 
planken laten zetten, en daarna hingen ze jaren in de hal van de pastorie 
van de Heilige Drie Eenheid in Oldenzaal, waar hij ondertussen pastor was. 
Omdat ik oorspronkelijk uit Glane kom, en ze dacht te herkennen bij een 
van de vele bezoekjes, kreeg ik ook bovenstaand verhaal te horen. Pastor 
Siegmund vond het fijn dat het mij interesseerde; enige tijd later heb ik ze 
van hem gekregen. 
Ze hingen dus ook al jaren bij ons thuis in de hal. 
Nu het met mijn gezondheid minder gaat, ben ik aan het opruimen; voor 
mij was er maar één plek waar deze deuren thuis horen: de Maria Geboor-
tekerk. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Geloofsgemeenschap Katho-
liek Losser heb ik ze overgedragen aan de locatieraad en ze hebben nu, 
zoals gezegd, een plek in de dagkerk. Ik dank de locatieraad voor de welwil-
lende medewerking. 
Op de deuren zelf staan twee afbeeldingen van engelen en de tekst: 
‘Adoro te devote latens Deitas’ ,wat vertaald betekent ‘Ik aanbid met eer-
bied U, verborgen God’. 
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Het verhaal, zoals het mij is overgedragen, is ongetwijfeld niet volledig. Zijn 
er parochianen die zich deze geschiedenis herinneren en die misschien aan-
vullingen hebben? Als u iets weet wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te 
nemen met de locatie Maria Geboorte of het secretariaat Maria Vlucht? We 
houden ons zeer aanbevolen! Bij voorbaat dank! 
 

Herman Boek 
 

 
Aanbieding van de tabernakeldeuren door Herman Boek (links) aan Jan Bul-

ter van de locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
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BIEJ NAATSBOER 
 

Doar biej Naatsboer in de bocht 
Doar woar ik zo vaak mien troost heb zocht 

Doar woar ik zo vaak zoalte troanen heb huult 
En veur weend en reag’n heb schuult 

 
Doar an de veut van het Mariabeeld 
Heb ik met heur mien angsten deelt 

Ik heb doar zo vaak een keerske braand 
Dan stun ik doar met lucifer in miene haand 

 
Trillend zodat het anstekk’n nich meer vlotten wol 

Mangs nich wettend wa’k Maria zegg’n zol 
Eer glimlach bleef störig onverstoord 

En zee luuster’n noar elk woord 
 

Mangs dan waar’n de troanen op en dan 
Zeer ik teg’n heur; “ajuu Maria ik mot mer eens op hoes op an” 

 
Andre van Aarsen 

 
 

 



Prins Hendrikstraat 1, Overdinkel
Tel. 053-536 1850

Langenkamp 2, 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!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




