
Overdinkel  toen ………… 
1924 

het Veldwachtershuis    
De rechter zijde bewoond in de `20 jaren door veldwachter  

Fokke Doedens In die tijd is het huisnr. O nr. 320 ( later Hoofdstraat 60 ) 

Van de `30 jaren tot de `60 jaren de beter bekende Jan. G. ter Laak  veldwachter -politie  

Op zijn fiets  was hij altijd op pad, om alles in de gaten te houden. Hij was  goed  in  het 

oplossen  van  smokkelzaken.  

De smokkelwaar werd soms bij hem opgeslagen en als het een varken of ander dier was 

kreeg hij nog een vergoeding voor het voeren van het dier. 

De stropers, smokkelaars, dieven of dronken personen werden gevangen gehouden in de cel 

achter in het huis, het toilet en de cellen kwamen uit op  een ondergrondse opvangput. 

Als ze de veldwachter hielpen in z`n tuin, dan hoefden ze niet binnen te blijven. 

Nog steeds goed bekend bij veel oude Overdinkelnaren en iedereen weet nog wel Iets over 

hem te vertellen.  

 

 

 
 

 Losser juni 1924  

“Als gevolg van den  Heerschenden  woningnood in den buurtschap Overdinkel  

voldoet de huisvesting van het gezin van den aldaar gestationeerden 

gemeenteveldwachter niet aan redelijke eischen. 

Daarin verbetering te brengen blijkt slechts mogelijk door van gemeentewege den bouw van 

een veldwachterswoning ter hand te nemen 

 

De heer G.F. van Laak, Pastoor te Overdinkel, biedt aan het daarvoor benoodigde geld  aan 

de gemeente in leen te verstrekken  onder beding, dat het te stichten gebouw  zal bestaan 

uit minstens twee woningen, waarvan een woning  door de gemeente zal worden verhuurd 

aan een onderwijzer der R.K. jongensschool te Overdinkel 

 

Wij achten deze voorwaarde geenzins bezwarend voor de gemeente. 

Door het te bouwen van een dubbel woonhuis kan elk der woningen tegen lagere prijs 

worden verhuurd, dan een veldwachterswoning, als alleenstaand huis gebouwd. 

Als bouwterrein voor het te stichten gebouw zal  worden gebezigd  een aan de gemeente in 

eigendom toebehoorend  stuk bouwland. 



Een voorstel tot wijziging der begrooting voor 1924 zal met het oog op vooromschreven  

bouwplan te zijner tijd aan Uw College worden toegezonden.” 

 

Losser 30 juni 1924 

Aan Burgemeester en Wethouders  

Tekst uit de Raadsverslagen  van de gemeente Losser 

 

 

 

Onderwijzerswoning 
Aan de linkerzijde, de onderwijzerswoning, in de eerste jaren bewoond door 

meester Jansen , later nog bewoont door  H. Boerrigter en G. Kappers 

 

 

 
 

tekst en foto`s 

door J. Kupers - oude Kempers 

 

 


