
De Zoekerschool
Eenmalige krant ter gelegenheid van de renovatie van de vroegere markeschool in De Zoeke te Losser

Marco Bergsma 

Een unieke krant
Marco Bergsma wilde een krant. Eenma-
lig, net voor Kerstmis. Voor de inwoners 
van dorp Losser en de kerkdorpen. En 
ach, verspreid de krant dan ook maar in 
Oldenzaal, Denekamp, Lonneker en Stok-
horst. Een krant om zijn tot kantoor ver-
bouwde Zoekerschool aan de Goormaten-
weg in Overdinkel eens op een bijzondere 
manier onder de aandacht te brengen. 
Om het verleden en heden van deze oude 
markeschool, die werd gebouwd in 1899, 
te laten zien. Het kan nu nog, er zijn nog 
oud-leerlingen. Het was de tijd dat er 
nog geen elektriciteit was en er nog geen 
warm water uit de kraan kwam. Tegelij-
kertijd moest de krant van de eigenaar 
van Bergsma Hoveniers artikelen uit de 
gemeente Losser bevatten. Verhalen, die 
de mensen interesseren. Vooral menselij-
ke verhalen, over oude meestal niet meer 
bestaande boerencafeetjes en hun legen-
darische kasteleins, zoals Toon Kemerink 
van ’n Bethlehem aan de weg van Losser 
naar Oldenzaal. Over twee bijzondere 
vrouwen die al heel lang in Overdinkel 
wonen, dochters van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart: de zusters Castissima 
en Leokorda. Maar ook over collega-on-
dernemers als Jos Wolters, Luciën Game, 
Johnny Koop en Gerard Bulter. 
Allerlei ideeën kwamen in een eerste 
brainstorm spontaan boven drijven. Hoe 
werd de melk in Losser opgehaald, wat 
gebeurde er in Losser in de 20e eeuw? 
Om dat laatste in beeld te krijgen deden 
we een beroep op de Historische Kring 
Losser (HKL), die zich met nieuwsover-
zichten die telkens een periode van tien 
jaar beslaan voortreffelijk van die taak 
heeft gekweten. Zo is een unieke krant 
ontstaan, die u vandaag wordt aangebo-
den. Een bewaarexemplaar voor hen die 
net als de geboren en getogen Lossernaar 
Marco Bergsma houden van hun prachti-
ge dorp: de Schatkamer van Twente. Veel 
leesplezier!

Honderd jaar
Historie Losser 
vanaf 1899

‘Ik kom oet Losser en weet van niks’
Lossernaren worden er nog wel eens mee geplaagd. De vaak gehoorde 
opmerking: ‘Ik kom oet Losser en weet van niks.’ Waar komt die uitdruk-
king vandaan? Volgens Thea Evers, voorzitter van de Historische Kring 
Losser, doen twee mogelijke verklaringen de ronde. De eerste heeft te 
maken met de vroeger in de grensregio veelvuldig bedreven smokkel-

praktijken. De tweede met de reeks branden, die Losser teisterde in de 
jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Meestal bleek na onderzoek dat er 
sprake was geweest van brandstichting en dan moest de verzekering 
dokken. In een rechtszaak die diende in Almelo schijnt een rechter ooit 
tegen de zoveelste zwijgzame verdachte uit het Dinkeldorp te hebben 
gezegd: ‘U komt zeker weer uit Losser en weet van niets.’ Zie daar een 
mogelijke oorsprong.

door Felix Nijland
OVERDINKEL – Het was een schatkist die ach-
ter klimop zat verstopt. De oude markeschool 
aan de Goormatenweg in De Zoeke. Een parel 
van een schoolgebouw, zoals ze ook stonden 
in andere Twentse dorpen en buurtschappen 
als Lattrop en Twekkelo.  Zoals gezegd over-
woekerd met klimop, toen Marco Bergsma in 
mei 2009 eigenaar werd. Maar de hovenier 
zag  er brood in. Van niets iets maken, dat is 
zijn ding.
Dus werd de renovatie waar hij zijn eigen 
medewerkers bij inschakelde voortvarend 
aangepakt. Het werd eigenlijk een beetje een 
project van zijn hele team.  Bergsma was van 
meet af aan onder de indruk van het plekje. 
‘Je moet iets kopen om de plek. Die moet goed 
zijn. Wat erop staat, daar kun je zelf alles aan 
doen.’ Inmiddels is de school – met de bouw 
werd begonnen in 1899 - al weer  jaren zijn 
kantoor, waar hij met klanten uit de hele regio 
hun droomtuinen bespreekt. 
Marco Bergsma heeft zijn eigen gevoelens bij 
de Zoekerschool. Dat komt vooral omdat zijn 
oma van vaders kant er op school zat. Meester 

Pronkjuweel in het Dinkeldal

Charbo was er vele jaren een populaire onder-
wijzer. Zijn naam wordt nog vaak genoemd. 
Het was een openbare school met in eerste 
instantie vier lokalen, die een jaar na de bouw 
in 1900 werd geopend. Er was nog geen 
stroom  en warm water ontbrak. De meeste 
kinderen kwamen op klompen naar school, 

De prachtig verbouwde Zoekerschool aan de Goormatenweg, net over de Dinkel voor wie van de kant van Losser komt. foto Riet Vos

Lotte en Kim Wolters
‘In ons tuincentrum doen we het 
samen met onze mensen’
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waar ze zich onder meer 
bekwaamden in reke-
nen, taal en geschiedenis  
en waar ze mochten te-
kenen, dictees en opstel-
len maakten en zangles 
kregen. In 1904 werd de 
school uitgebreid met 
twee lokalen.
De school werd Bergsma 
destijds bij toeval in de 
schoot geworpen. Hij 
was bij de buurvrouw 
van het pand om te 
praten over een vijver. 
Zij wees hem op de mo-
gelijkheid de school in 
bezit te krijgen. Eenmaal 
eigenaar nam hij zich 
voor de oude schoolge-
vel zoveel mogelijk in de 
oude staat te herstellen. 
Compleet was de school 
niet meer. In 1980 werd 
het eerste deel verwoest 
bij een brand. De school 

sloot uiteindelijk door te weinig leerlingen in 
1934. Een hele tijd bood het gebouw on-
derdak aan de machinefabriek Lesscher & 
Hassing.  Inmiddels is de Zoekerschool een 
pronkjuweel, dat met de ruim honderd jaar 
oude lindeboom prachtig past in het Dinkel-
dal.
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Stijlvolle nieuwbouw bij Zoekerschool
Het terrein waarop de gerenoveerde Zoekerschool staat wordt in de loop van volgend jaar nog meer verfraaid. De 
loods achter de school wordt namelijk afgebroken en daarvoor in de plaats komt een representatieve nieuwbouw in 
de stijl van de school. Marco Bergsma gaat er zijn rijdend materieel en gereedschappen onderbrengen. De vergun-
ning om de nieuwbouw te realiseren is binnen.

Weerbericht december 1899
In 1899 werd begonnen met de bouw van de Zoeker-
school. In december van dat jaar waren er twee koude-
golven van 11 t/m 17 en van 20 t/m 24 december, totaal 
12 dagen met zeer strenge vorst, volgens het archief 
van de Losserse weerman Johan Effing. Op 15 december 
1899 was er in het oosten van het land sprake van een 
gemiddelde temperatuur van – 11,7 graden.

19 december 2016
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1899 Opening van de Marke- of Zoekerschool, bestemd voor leerlingen uit De Zoeke, Glane 
en Overdinkel.

1900 Oprichting van een christelijke bewaarschool in Losser. De school krijgt onderdak in de 
oude gemeenteschool die was gebouwd in 1843.

1900 Jan Hendrik Lakerink koopt de korenmolen van de we-
duwe Kellerhuis-Westerman op de Möllenberg.

1900 Tjibbe Knol vestigt zich met zijn vrouw Engelina in 
Overdinkel.

1902 H. Maria Geboortekerk plechtig ingewijd door aartsbis-
schop Van de Wetering.

1902 De Zusters van Schijndel nemen hun intrek in het kloos-
ter Maria Bijstand en beginnen een bewaarschool resp. 
naai- en breischool voor grotere meisjes.

1902 Er bestaat in Losser al een wielerclub! Omstreeks die 
tijd begint ook de fabrieksmatige vervaardiging van 
fietsen.

1902 Het burgemeestershuis wordt uitgebreid met een etage en is dan één van de weinige 
statige huizen in Losser.

1903 Opening van de tramlijn Denekamp-Oldenzaal-Losser-Glane-Gronau (18 juli).
1904 Pastoor B.H. Huser volgt (bouw) pastoor G. Hilhorst op.
1904 Jhr. Dr. L. de Geer, predikant te Losser, schiet de fabrieksarbeider Jan Posthumus dood en 

berooft daarna zichzelf van het leven.
1904 Bisschop Van de Wetering geeft toestemming voor 

afbraak van de oude Martinuskerk. De toren is gemeente 
eigendom en blijft staan.

1905 Ds. V.E. Schaefer komt naar Losser als opvolger van ds. 
De Geer. 

1905 Oprichting van een Raiffeisenbank in Losser.
1907 Voor de gemeenteontvanger wordt in het gemeentehuis 

een kantoor ingeruimd. Hij krijgt daar ook de beschikking over een brandkast.
1907 Kapelaan G.F. van Laak uit Losser krijgt opdracht om in Overdinkel een parochie te 

stichten. 
1908 Oprichting van de r.k. muziekvereniging 'Excelsior'.
1908 Bouw van de hervormde kerk in Overdinkel.
1908 Provincie neemt de weg naar Oldenzaal over, vervangt de 

keien door basalt en gaat tol heffen.
1908 Bij de H. Maria Geboortekerk wordt een kerkhof aange-

legd.

Nieuws in Losser 1899-1909

Nieuws in Losser 1909-1919
1910	 Glane	ontvangt	bij	de	volkstelling	van	1910	officieel	zijn	naam.
1910 Hotel Smit wordt verbouwd en aangepast aan de eisen 

die de moderne tijd stelt.
1910 In Overdinkel wordt de H. Gerardus Majellakerk inge-

wijd.
1910 Ds. H.F. Pasma wordt de eerste predikant van de her-

vormde kerk in Overdinkel. Hij was er al vanaf 1907 
hulpprediker en zal in 1919 vertrekken.

1911 Pastoor P. van Beurden komt naar Losser als opvolger 
van pastoor Huser.

1911 In Glane-Beekhoek wordt door Noorse zusters van de H. 
Jozef van Chambéry het St. Olafklooster gesticht.

1911 Bij Glane wordt aan de Duitse kant het grenskantoor 
'Zollamt Losserweg' gebouwd.

1911 In Overdinkel wordt een gemeentelijke lagere school 
geopend.

1912 Aanleg Arboretum Poortbulten in De Lutte.
1912 In Overdinkel wordt voor de eerste keer de Gerardus Majella processie gehouden.
1916 Start van de bouw van het St. Bernardus Gesticht.
1916 De meeste Losserse textielarbeiders in de Gronause textiel worden als gevolg van oor-

logsomstandigheden ontslagen.
1917 Financiële gelijkstelling tussen openbaar- en bijzonder onderwijs.
1917 Pastoor C. van Amerongen volgt pastoor Van Beurden op.
1917 Er worden proefboringen verricht op de Losserse Esch om te onderzoeken of de 

zandsteen, die daar aan de oppervlakte komt, geschikt is als bouwmateriaal.
1917 Door petroleumnood is Losser 'geheel in het duister gehuld'.
1917 De Teylersmöll wordt voor afbraak verkocht.
1918 De Spaanse griep slaat ook in Losser toe.
1918 In het kader van de werkloosheidsbestrijding wordt 

onder leiding van de Nederlandse Heidemaatschappij 
woeste grond van particulieren ontgonnen.
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Vojo Bilbija denkt nog vaak aan de 
twintig jaar dat hij in Overdinkel 
woonde. In 1999 vertrok de van 
oorsprong Servische tandarts naar 
Rotterdam. Maar Overdinkel zit diep 

opgesloten in zijn hart. ‘Het was een 
hele mooie, romantische tijd’, vertelt 
de inmiddels 75-jarige Bilbija. ‘De 
mensen waren er zo spontaan. Ik ben 
opgeslokt door en opgegaan in het 
dorp. Warmte, liefde en sympathie, 
dat voelde ik daar. Ik heb me er ont-
zettend fijn gevoeld.’

door Felix Nijland
ROTTERDAM/OVERDINKEL – Eigenlijk 
gaat het gesprek over het prachtige 
kunstwerk van Prik en Prak, op het 
grasveld in de scherpe hoek van de 
Hoofdstraat en de Kerkhofweg. Het 

werd in de schuur van wijlen Joop Lake-
rink gemaakt door een vriendenclubje, 
bestaande uit Lakerink zelf, de Losserse 
tandarts Karel Berghauser Pont  en Vojo 
Bilbija. Gesneden en gevormd uit hout 

van een brug in Glanerbrug en 
later in brons gegoten.
Maar Vojo Bilbija wil het dol-
graag hebben over een ander 
beeld van dit kleine kunst-
collectief, drie meter hoog, 
eveneens uit hout dat werd 
verkregen van het arboretum 
Poortbulten. Het beeld van de 

Smokkelaar met vier van zijn kinderen 
die zich als het ware aan hem vast klam-
pen. Hij tuurt over de velden in afwach-
ting van de kommiezen die hem moge-
lijk te pakken nemen. Het is er nooit van 
gekomen de vrouw van de smokkelaar 
uit te beelden. ‘Zij had erbij gehoord. 
Maar ik vermoed dat het hout voor haar 
ooit in het kachelvuur is verdwenen.’
Desalniettemin, het duizend kilo zware 
houten beeld staat nu in de vroegere 
Vredeskerk aan de Lede in Rotterdam. 
Heden ten dage is het de orthodoxe kerk 
van de H. Drieëenheid, waar Vojo Bilbija 
de priester is. ‘Het staat hier veilig. Maar 

de smokkelaar moet naar huis. Terug 
naar waar hij hoort, naar de grensstreek 
bij Overdinkel.’ Bilbija doet daarmee een 
duidelijke oproep. Stilletjes hoopt hij dat 
de Smokkelaar ooit de terugreis aan-
vaard naar zijn vertrouwde leefgebied. 
En dat mensen daarvoor het initiatief 
willen nemen.

Legende
Maar dan Prik en Prak… hoe kwam Vojo 
Bilbija ooit op het idee juist deze twee 
markante broers, marskramers, in hout 
te vereeuwigen? ‘Ik heb ze zelf nooit ge-
kend. Maar de verhalen spraken me aan. 
Het waren twee intelligente mannetjes, 
die met hun waar de boer opgingen. Tot 
in de verre omtrek. Markante figuren. 
Ze vormden een legende.  Ja, ik vond ze 
boeiend, al was het alleen uit de overle-
vering.’ 
Maanden werd er gebeiteld. Uiteindelijk 
kwam het beeld in het toenmalige Tref-
punt en later werd er geld bij elkaar ge-
legd en kwam er een prachtige bronzen 
sculptuur op het grasveld aan het begin 
van het dorp. Een ereplek. Het houten 
beeld is in de grote zaal van het nieuwe 
Kulturhus gekomen.

Drie meter hoog beeld voor de mensen               van Overdinkel staat  in Rotterdamse kerk

Prik en Prak, twee slimme mannetjes
Prik en Prak… dat waren de bijnamen voor de broers Gerrit Jan en Johan Nij-
land. Ze kwamen met hun ouders en zus rond 1900 naar Overdinkel en woon-
den aanvankelijk in een houten keet aan het Tiekenveen. ‘Gait en Jan’, zoals 
de broers werden genoemd, gingen met een kistje op de rug langs de huizen. 
Later namen ze hun negotie mee in een oude kinderwagen. De familie woonde 
al een tijdje aan de Hoofdstraat toen de broers nog steeds naar het Tiekenveen 
gingen om aardappelen te schillen bij de buren. Dat waren ze volgens Joke 
Küpers-Oude Kempers uit Overdinkel, die ooit een artikel over hen schreef, zo 
gewend. De jeugd hing de kinderwagen wel eens in de boom. Koffie drinken 
was een geliefde bezigheid van Gait en Jan. Joke Küpers: ‘Bij het weggaan zei 
Gait: ‘Bedankt veur de koffie.’ Jan vulde dit dan altijd aan met de woorden: 
‘veur de koffie.’ Meestal voerde Gait het woord en vulde Jan hem aan.’

De broers namen de gelegenheid te baat tussen de middag aan te schuiven 
aan de maaltijd bij de boeren. Meestal door te zeggen: ‘Wat ruikt het hier 
lekker.’ Als ze op een van hun verre tochten moe waren liet of Prik of Prak zich 
flauwvallen. Er was altijd wel een bezorgd iemand die een taxi belde. Als ze 
dan thuis waren en de chauffeur de rekening presenteerde zeiden Prik en Prak 
steevast: ‘Ja jong, dan mö’j bie de verzekering wean.’ Toen Jan in het ziekenhuis 
lag ontdekte een zuster dat Gait bij z’n broer in bed was gekropen. Toen werd 
er maar een bed naast gezet. Verhalen over de broers doen nog steeds de ron-
de in Overdinkel en omstreken. Prik en Prak vertrokken rond het midden van 
de jaren zestig naar Hellendoorn, waar ze zijn gestorven.

‘De smokkelaar 
mo et naar huis’

Vojo Bilbija en het imponerende 
beeld de Smokkelaar.

foto Reinier van Willigen

De sculptuur van Prik en Prak op een ereplek aan het 
begin van de dorpskern van Overdinkel.

‘De mensen in Over-
dinkel waren zo spon-
taan. Ik ben opgeslokt 
door en opgegaan 
in het dorp. Warmte, 
liefde en sympathie, 
dat voelde ik daar. Ik 
heb me er ontzettend 
fijn gevoeld.’

Victor Bilbija over 
zijn tijd in Overdinkel 
(1979-1999)

Vojo Bilbija.

Faciliteren
Noordoost-Twente behoort tot de mooiste en 
meest waardevolle Nationale Landschappen, die 
ons land rijk is. Behalve de kleinere landschapsele-
menten zoals houtwallen en solitaire, prachtige 
eiken kenmerkt het landschap zich door stuwwal-
len, die zijn begroeid met loof- en naaldhoutbos-
sen. Twentse fabrikanten legden in vorige eeuwen 
natuurlijke landgoederen aan. Een deel daarvan 
bevindt zich aan het riviertje De Dinkel. De meeste 
grond is in gebruik bij agrariërs. Een deel van de 
bedrijven moet, om economische redenen, verdwij-
nen of overschakelen naar een ander gebruik, zoals 
boomteelt of tuinbouw. Agrarisch natuurbeheer 
heeft groeiende aandacht. Er zijn inmiddels zo’n 
honderd bedrijven, die op deze wijze onderne-
mend hun gronden gebruiken.
De mooie natuur en het landelijke leefklimaat 
zijn tevens een gezonde voedingbodem gebleken 
voor ondernemers in verschillende sectoren, zoals 
toerisme, recreatie, dienstverlening, transport en 
bouwnijverheid .
Waar de Universiteit Twente zich vooral onder-
scheidt in het afleveren van jonge ondernemers 
op het gebied van ICT, zie je in het landelijk gebied 
van Noordoost-Twente steeds meer jonge onder-
nemers, die de omstandigheden hier en de ruimte 
gebruiken om een eigen bedrijf te starten. Mar-
co Bergsma Van Bergsma Hoveniers is hier een 
sprekend voorbeeld van. Zo zijn er veel meer jonge, 
talentvolle ondernemers in onze regio actief. Een 
aantal komt naast de geroutineerde generatie aan 
bod in deze speciale krant.
Maar vooral met de jongere ondernemers zie je 
in bijna alle Noordoost-Twentse gemeenten en 
dorpskernen activiteiten ontstaan , die op de een 
of andere manier gerelateerd zijn aan de natuur-
lijke waarden, die het platteland biedt. Uiterst 
belangrijk is dat gemeenten wel de mogelijkheden 
moeten blijven bieden deze ondernemers in hun 
groei te faciliteren. Dat Noordoost-Twente in de be-
langstelling staat, werd mooi aangetoond door het 
bezoek, dat koning Willem Alexander en koningin 
Maxima in oktober aan onze regio brachten.

Bram Hulshof
Schrijver van deze column is oud-voorzitter van de 
Kamer van Koophandel voor Veluwe en Twente.

C O L U M N

Geliefde plek op zomerse dagen

Bloas Han en de 101 trapjes
LOSSER/OLDENZAAL - Het café van de familie Olde Kalter ‘Bloas Han’ en de nabijgelegen 101 
trapjes in het talud van de spoorlijn Oldenzaal-Salzbergen vormden in de Koppelboer op Los-
sers gebied een bijzondere combinatie. Vooral in het zomerseizoen was het er volgens Jan Olde 
Kalter, zoon van het schoolhoofd in Zuid-Berghuizen meester Olde Kalter, op zonnige zondagen 
bijzonder druk. 
Veel Oldenzalers maakten een wandeling naar de 101 trapjes en combineerden dat met een 
bezoekje aan de tuin van Bloas Han voor een biertje of een kogelflesje limonade. De kinderen 
konden zich er vermaken met een schommel en een wipwap. De aan het café gebouwde veran-
da was voor jonge paartjes een geliefde plek om te verpozen. Elke zaterdag- en zondagavond 
was de veranda goed bezet. Velen hebben hier bij Bloas Han op Lossers grondgebied elkaar de 
eeuwige liefde beloofd. 
Rika Duivelshof, bekend van de fietsenstalling bij het Oldenzaalse station, leverde aan Bloas 
Han haar zelf gefabriceerde limonades.
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1919 C.J.A. van Helvoort wordt benoemd tot burgemeester van Losser. Hij blijft tot 1944.
1919 Oprichting Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond afd. Losser (ABTB).
1919 R.K. werklieden vereniging 'St. Lambertus' opgericht.
1919 Het Dorp krijgt elektriciteit.
1919 De gemeentelijke lagere school in De Lutte wordt aan het r.k. kerkbestuur verkocht om 

voor het bijzonder lager onderwijs te worden bestemd.
1919 Oprichting van de protestantse muziekvereniging 'Sempre Crescendo'.
1919 Oprichting van de zangvereniging 'Looft den Heer'.
1919 Zusters van de congregatie Dochters van Onze lieve Vrouwe van het Heilig Hart van 

Tilburg vestigen zich in Overdinkel ten behoeve van het onderwijs aan meisjes, de wijk-
verpleging en het verrichten van diensten in de kerk.

1919 Voor het eerst na het einde van de Eerste Wereldoorlog rijdt op 20 april de tram weer 
door naar Gronau. 

1920 Volgens het CBS telt de gemeente Losser 31 klompen-
makers.

1921 Vestiging van de melkfabriek 'Dinkelland' in Losser.
1921 Kellerhuis/Lakerinksmolen door brand geheel verwoest.
1921 In Overdinkel wordt de St. Gerardus Majellaschool (voor 

jongens) geopend.
1921 Het is een topjaar voor de aandeelhouders Nederland-

sch Westfaalsche Stoomtram Maatschappij (NWSM). Er wordt 12% dividend uitgekeerd. 
1922 De molen van Lakerink wordt vervangen door Stellingmolen 'De Hoop' uit Oud-Leusden, 

die over het spoor naar Losser vervoerd werd. De molen is in 1953 afgebroken.
1922 De gemeentelijke lagere school in Berghuizen (toen nog gemeente Losser) wordt opge-

heven omdat alle leerlingen zijn overgegaan naar het bijzonder onderwijs. Het gebouw 
wordt verkocht aan het Oldenzaalse r.k. Carmellyceum. 

1922 Het politiekorps van Losser telt vier gemeenteveldwachters.
1923 Firma Steinmann uit Wehrendorf (Dld.) bouwt een nieuw orgel in de H. Maria Geboorte-

kerk. 
1923 De familie Osse koopt de steenfabriek 'De Werklust' en 

bouwt een jaar later een ringoven.
1924 In de Maria Geboortekerk wordt een nieuw orgel ge-

plaatst.
1924 Pas nu komt er een eind aan de grote werkloosheid, die in 

1916 is begonnen. In totaal is er hier voor bijna 3 miljoen 
gulden	aan	financiële	hulp	verleend.	Daarvan	komt	onge-
veer een zesde deel voor rekening van de armlastige gemeente.

1924 Gebr. Hassing begint met een autobusdienst Enschede-Overdinkel, waarmee de neer-
gang van het personenvervoer per tram wordt ingezet.

1924 Bij de Losserse gemeentewerken zijn drie vaste medewerkers in dienst. De gemeente-
raad dringt erop aan dat aan gemeentewerklieden bij werk in het water laarzen zullen 
worden verschaft.

1924 Oprichting van de schuttersvereniging St. Märten.
1925 Bouw pakhuis en maalderij van de ABTB.
1925 De gemeente koopt een motorbrandspuit (die nog wel met handkracht verplaatst 

moest worden.
1925 In Losser bestaan 102 bedrijven met minder dan tien arbeidskrachten en slechts vijf 

waarin meer dan tien mensen werkzaam zijn. In deze bedrijven is voor niet meer dan 
156 PK aan drijfkracht opgesteld.

1925 In Losser bestaat een fotoclub genaamd 'Helios'. Foto’s, toen gemaakt door mensen als 
burgemeester Van Helvoort, C. Jassies en A. Poorthuis, vormen later de basis voor de 
fotocollectie van de Historische Kring Losser (HKL).

1925 Dokter L. de Bruyn vestigt zich als huisarts in Losser.
1925 In Glane wordt schuttersvereniging Concordia opgericht.
1925 Op werkdagen rijden er 4 en op zondagen 3 trams van Oldenzaal v.v. 
1926 Burgemeester Van Helvoort publiceert 'Losser voorheen en thans', een standaardwerk 

over de geschiedenis van de gemeente Losser.
1926 Vestiging N.V. Textiel Maatschappij L. van Heek & Zonen 

in Losser.
1926 In Losser wordt een vrijwillige brandweer opgericht. De 

vrijwilligers komen direct al voor hete vuren te staan. Er 
worden in dat jaar in Losser en Overdinkel minstens vier 
grote branden geteld.

1927 Tweejarig meisje dat aan de Oldenzaalsestraat tussen de 
rails speelde komt onder de tram, maar overleeft op wonderbaarlijke wijze.

1928	 Complex	van	de	firma	J.H.	Holst	brandt	volledig	af.	Nog	maar	nauwelijks	herbouwd	
brandt de boel in 1930 opnieuw af.

1928 De fabriek van Van Heek in Losser is nog maar net geopend of er breekt al een staking 
uit.

1928 Opening K.L. Smitoord in de Zandbergen.
1928 De gemeenteraad besluit om in de Hoofdstraat in Overdinkel vanaf de r.k. meisjes-

school tot aan de Duitse grens een maximumsnelheid van 20 km/u in te stellen.
1928 Frans Lussing laat op de Gaffel een winkel-woonhuis bouwen.
1928 Het gaat kennelijk goed met de tram want er wordt een aparte goederentram in de 

dienstregeling opgenomen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de bouw van de melk-
fabriek (1921) en van Van Heek (1926).

Nieuws in Losser 1919-1929

1930 De openbare lagere school Dorp II aan de Enschedesestraat wordt in gebruik genomen 
als r.k. Martinusschool.

1930 De nieuwgebouwde r.k. Aloysiusschool start op 1 januari.
1930 Oprichting van r.k. sportvereniging ‘Olympia’, tegenwoordig KVV Losser.
1930 Opening van een christelijke lagere school in Losser.
1930 De Dorpsbeek in Losser is nu helemaal ‘gerioleerd’. 
1930 Klootschietersvereniging 'Dorp Losser' wordt opge-

richt.
1930 Pastoor J. Schoemaker wordt in Overdinkel de op-

volger van de overleden pastoor Van Laak.
1930 Ds. G.F. Voorhoeve wordt predikant in Overdinkel 

(tot 1942).
1931 In De Lutte wordt een nieuwe kerk gebouwd ter 

vervanging van de oude Waterstaatskerk uit 1886.
1931 De eerste passagiersvlucht naar het buitenland Twente-Hamburg. Losserse notabelen 

hadden de primeur.

1931 In Overdinkel wordt de nieuwe H. Theresia kleuterschool geopend.
1933 Ons Gebouw, het nieuwe hervormde verenigingsgebouw, wordt in gebruik genomen.
1933 In Overdinkel realiseert de arbeidersbeweging een eigen verenigingsgebouw 'Ons Huis'.
1934 Aanleg sportvelden op de Möllenberg door de Ned. Heidemij.
1935 Het personenvervoer met de tram wordt gestaakt. De 

tram is ingehaald door de autobus! Het goederenver-
voer blijft voorlopig behouden.

1935 Opening sportveld op de Möllenberg (het latere TAR-
veld).

1937 Pastoor J. Schaafs volgt pastoor Van Amerongen op.
1939 Pater Hendrik Oude Engberink (1909) draagt zijn eer-

ste plechtige mis op in Overdinkel en vertrekt daarna 
naar de missie.

1938 Staking bij N.V. L. van Heek & Zn in Losser.
1938 R.K. Werkliedenvereniging St. Ludgerus in Glane viert het 40-jarig bestaan.

OVERDINKEL – Opvolging geregeld! Heel wat 
ondernemers zouden willen dat ze dat voor 
elkaar hadden. Zeker als het gaat om een 
familiebedrijf. Jos en Ellen Wolters van Tuin-
centrum Wolters in Overdinkel verkeren in de 
gelukkige wetenschap dat hun dochters Lotte 
(26) en Kim (24) over een tijd in hun voet-
sporen treden. De meiden kennen het bedrijf 
door en door.
Als peuters huppelden ze namelijk al rond 
in de kas van hun vader. Wat later hielpen 
ze met het prijzen van vaste planten. ‘Dit is 
ons thuis. We zijn hier opgegroeid en weten 
allebei honderd procent zeker dat we dit 
willen voortzetten’, vertellen Lotte en Kim aan 
een van de tafels in de dit voorjaar geopende 
sfeervolle brasserie. Hier zitten geen meiden 
die slechts een handje helpen in het bedrijf 
van hun ouders. Nee, Lotte en Kim zijn nu al 
ondernemer. Hun mening telt. Ze krijgen en 
nemen hun verantwoordelijkheid. Zo kregen 
ze bijvoorbeeld alle vrijheid bij het inrichten 
van de speelgoedafdeling.
Met hun ouders zijn ze onderdeel van een 
hecht kwartet, dat dagelijks samen de lunch 
gebruikt en de bedrijfsontwikkeling en toe-
komstplannen bespreekt aan de keukentafel 
bij pa en ma. ‘We bespreken daar alles’, vertelt 
Lotte, ‘en dat werkt.’ Ze is 
afgestudeerd aan de Univer-
siteit Twente: international 
business administration, 
waarbij ze zich toelegde 
op financial management. 
Zus Kim studeert nog aan 
dezelfde universiteit. Ook 
bedrijfskunde, maar dan toegespitst op 
human resource management, vrij vertaald: 
personeelsbeleid. Die opleidingen lijken een 
perfecte aanvulling op elkaar en zeer zinvol 
voor de toekomstige bedrijfsvoering van het 
inmiddels 25.000 vierkante meter grote tuin-
centrum aan de Hoofdstraat in Overdinkel.
Vader Jos (63) levert zijn dochters af bij de 
kassa’s. Zij moeten het verhaal maar vertellen. 
Hij heeft het vaak genoeg gedaan. Het wordt 
het eigen verhaal van Lotte en Kim, die nooit 
hebben getwijfeld over wat ze wilden met 
hun leven. ‘Dit bedrijf nog mooier maken dan 

Lotte en Kim Wolters: inspirerende  meiden              in het familiebedrijf

In de voetsporen        van hun ouders
het is.’ Ze benadrukken dat ze niks moesten. 
‘Onze ouders hebben ons daar volledig vrij in 
gelaten.’ Hun oudere zus Femke (28) voelde 
die band met het familiebedrijf niet. Ze koos 
ervoor geneeskunde te gaan studeren in 
Nijmegen en is arts. ‘Net als wij heeft Femke 
gewoon haar passie gevolgd’, zegt Kim.
Met Lotte zette de studente aan de UT echter 
wel haar zinnen op het bedrijf. ‘Als je die keus 
eenmaal hebt gemaakt, weet je ook dat je 
ervoor moet gaan. Niet voor honderd procent, 
maar voor tweehonderd procent.’

Respect
Het valt op met hoeveel respect Lotte en Kim 
over hun ouders spreken. ‘Onze vader is de 
man van de uitbreidingen. Onze moeder Ellen 
(57 jaar, red.) is een beest in managen. Perso-
neelszaken, het aansturen van de organisatie, 
het ontwikkelen van de langere termijnvisie. 
Ze is daar steengoed in. We zijn overigens alle 
vier gewoon in loondienst van het bedrijf. 
Onze partners? Nee, die zullen niet in het 
bedrijf komen. Daar zijn we heel uitgesproken 
in. Het werkt niet, je krijgt dan teveel kapi-
teins op het schip.’ Lotte rijdt met haar vader 
in het voorjaar vijf dagen in de week naar de 
veiling in Aalsmeer, in het najaar gemiddeld 

drie. ’s Ochtends om vier 
uur van huis. Ze zegt bij de 
aankoop van bloemen en 
planten ontzettend veel ge-
leerd te hebben van haar va-
der. ‘Hij is een genie met de 
veilingklokken.’ Zeven da-
gen in de week is hun tuin-

centrum tegenwoordig open. Lange vakanties 
zitten er niet in. ‘Maar’, vinden Lotte en Kim 
Wolters, ‘dat is niet erg. We zien heus wel wat 
van de wereld. Bijvoorbeeld als we naar beur-
zen gaan, zoals in Frankfurt.’ Ze benadrukken 
dat ze het als vierkoppige bedrijfsleiding 
absoluut niet alleen kunnen. ‘Ons team van 
circa zeventig medewerkers inclusief inval-
krachten is geweldig. Heel veel medewerkers 
zijn al heel lang bij ons en gelukkig hebben 
we ook veel jonge, enthousiaste medewer-
kers. Ons personeel komt uit Nederland en er 
werken enkele Duitsers, die echter heel goed 

de Nederlandse taal beheersen. Bij ons kan de 
klant dus goed worden geadviseerd. We doen 
het hier allemaal samen.’ De Duitse klanten 
zijn voor een bedrijf op amper 200 meter van 
de grens natuurlijk belangrijk. Zestig procent 
van de klanten komt uit Duitsland, zelfs uit 
Keulen. In het voorjaar stijgt dat percentage 
doorgaans tot zeventig procent.
Overdinkel verlaten en heel wat anders doen 
met hun opleiding, de wereld intrekken of 
hun heil zoeken aan de Zuid-as in Amsterdam, 
nee, daar hebben Lotte en Kim Wolters nooit 
aan gedacht. ‘Wij houden van de natuur en 
van groen, veel groen. Dat hebben we hier. En 
dat groen handhaven we ook in ons tuincen-

Bedrijfsgeschiedenis op grote foto’s in de nieuwe brasserie
Tuincentrum Wolters aan de Hoofdstraat in Overdinkel breidde dit voorjaar met 4.000 
vierkante meter uit. Om het assortiment nog beter te kunnen neerzetten en een nieuwe, 
comfortabele brasserie te realiseren waar de klanten lekker op rust kunnen komen. In de 
brasserie laten grote foto’s op de achterwand de bedrijfsgeschiedenis zien. 
Opa Wolters begon in 1947 aan de Spinnersweg. In een kas van 50 vierkante meter, 
gesmokkeld uit Duitsland. Hij kweekte en verkocht er. Later kwam er een winkel aan de 
Hoofdstraat. Daarna verhuisde  Wolters naar de overkant omdat daar meer ruimte was. In 
1986 kwam het bedrijf onder zoon Jos op de huidige plek nabij de grens met Duitsland 
en buurgemeente Gronau. Sindsdien zijn er meerdere uitbreidingen geweest. Een van de 
toekomstplannen is de voorgevel een frisse look te geven en aan die kant  meer ruimte te 
creëren.

Nieuws in Losser 1929-1939

trum met ons assortiment tuin- en kamer-
planten. Groen is en blijft voor ons belangrijk.’
Nu zit het goed, als hun ouders eenmaal 
stoppen in het bedrijf ook. Dat weten ze zeker. 
‘Wij hoeven elkaar maar even aan te kijken 
om te weten hoe het zit. We voelen precies 
aan wanneer we elkaar nodig hebben en wan-
neer we elkaar even met rust moeten laten.’ 
Plannen, die zijn er nu al. ‘In Engeland zie je al 
foodafdelingen ontstaan in tuincentra. Of een 
bakkerij. Misschien volgen wij die trends ooit 
ook wel. We zullen in elk geval de ontwikke-
lingen goed blijven volgen maar zetten over 
een paar jaar ons bedrijf zeker voort in de 
geest van onze ouders.’

Lotte (links) en Kim Wolters tussen het enorme assortiment kerstartikelen in Tuincentrum Wolters.  ‘Ons bedrijf, dat is ons thuis.’

‘Wij hoeven elkaar 
maar even aan te 
kijken om te weten 
hoe het zit‘

Ellen en Jos Wolters.
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1939 Stichting van ‘De Muchte’ als centrum van r.k. jeugdwerk en culturele vorming.
1939 Tijdens werkzaamheden voor de aanleg van sportvelden vinden vrijwilligers archeo-

logische sporen van veel paalgaten. Dr. J. Hijszeler van het Rijksmuseum Twente stelt 
vast dat zich hier, al enkele eeuwen voor Christus, een Germaans dorp heeft bevonden. 
(Vandaar de latere naam Nederzettingweg).

1939 In het K.L. Smitoord in de Zandbergen worden Joodse kindervluchtelingen opgevangen
1939 Achter de Zoekerschool brandt een blok van drie woonhuizen af.
1939 Pastoor F. Bannink volgt in Overdinkel pastoor Schoemaker op.
1939 De toren van de hervormde kerk van Overdinkel wordt hersteld. De windvaan, een Frie-

se schaats die te zwaar bleek voor de toren, wordt vervangen door een haan. 
1940 Duitse inval.
1940 Op de Grebbeberg sneuvelen acht jonge mensen uit de gemeente Losser.
1940 De Dorpsbeek die tot voor enkele jaren door ons dorp stroomde en geenszins een ver-

fraaiing was, is in tegenstelling tot een bericht uit 1930 toch nog niet geheel gedempt. 
Altijd was er nog een stukje dat parallel liep met de rooms-katholieke pastorie en de 
spoorlijn en nou niet zo’n welriekende geur achterliet. Zo langzamerhand, dankzij het 
initiatief van burgemeester Van Helvoort, verdwijnen zulke obstakels uit ons dorp, dat 
zich in enkele jaren aan de moderne architectuur heeft aangepast en zich gerust met 
elke plattelandsgemeente kan meten. 

1942 Ds. J.W. Wijchers volgt ds. Schaefer op.
1942 De Duitsers vorderen (voor de oorlogsvoering aan het Oostfront) bij de NS 500 kilome-

ter rails en dwarsliggers. De tramlijn Oldenzaal-Losser wordt opgebroken.
1942 Op Guadalcanal wordt de uit Overdinkel afkomstige pater Hendrik Oude Engberink 

door de Japanners vermoord.
1943 In de Zoeke stort een geallieerde bommenwerper neer. John Ingram, de Engelse piloot 

komt daarbij om. Hij wordt begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Losser.
1943 Tien Joodse inwoners van Losser worden weggevoerd naar Duitse kampen en zijn niet 

teruggekomen. De meesten zijn vermoord in Sobibor.
1943 De klokken in de Losserse torens worden door de bezetters geroofd om omgesmolten 

te worden tot kanonnen.
1944 Jo ter Laak, een geheim agent en zoon van de Over-

dinkelse politieman Ter Laak, wordt, na in 1942 door 
de Duitsers in Den Haag te zijn gearresteerd, in kamp 
Mauthausen gedood. 

1944 Amerikaanse jachtvliegtuigen beschieten bij De Lutte 
een Duitse troepentransporttrein. Er vallen vele doden 
en gewonden. De Duitsers houden aantallen slachtof-
fers geheim.

1944 De Gerardus Majellaprocessie kan niet doorgaan omdat 
Duitse troepen het processiepark hebben 'bezet'.

1945 Een Duits jachtvliegtuig stort na een luchtgevecht neer 
op het huis van de familie Stegge aan de Scholtink-
straat 38. Vader Johannes komt om samen met vijf van 
zijn kinderen.

1945 Geheim agent Henk Brinkgreve wordt op een boerderij aan de Deppenbroekweg 8 in 
Losser doodgeschoten door een Nederlandse SS-er (5 maart).

1945 Bommen, waarschijnlijk bestemd voor Gronau, komen terecht in Glane. Er vallen drie 
doden en zeven zwaar gewonden. De materiële schade is groot.

1945 Villa Egheria (het veronderstelde hoofdkwartier van 
generaal Blaskowitz) in De Lutte gebombardeerd.

1945 In de omgeving van De Lutte stort een Engelse bom-
menwerper neer. Vijf bemanningsleden komen om.

1945 Bij de bevrijding van De Lutte verandert het centrum 
van het dorp in een slagveld doordat terugtrekkende 
Duitsers zich heftig verzetten tegen de Engelsen.

1945 Losser bevrijd. 
1946 J.P.A.M. van de Sandt wordt burgemeester (tot 1976).
1946 Pastoor Schaafs overlijdt als gevolg van ontberingen tijdens zijn gevangenschap in 

Kamp Dachau.
1946 Pastoor H.M. Poelman volgt pastoor Schaafs op.
1946 Ds. E.A. van Amerongen volgt ds. Wijchers op.
1946 Onthulling van het gemeentelijk oorlogsmonument.
1947 In Losser worden de eerste nieuwe woningen na de 

oorlog gebouwd. De nieuwbouw stagneert al gauw door 
gebrek aan materiaal en ambachtslieden.

1947 Frits Brilman (1917) start in het Teylershuis een garage-
bedrijf. In 1958 verhuist het bedrijf naar nieuwbouw aan 
de Enschedesestraat.

1947 Ds. Van Doorn wordt predikant van Overdinkel en zal 
tot 1964 blijven. Om de fabriek en de arbeiders te leren 
kennen gaat hij in 1950 een korte periode in een tex-
tielfabriek werken.

1948 De eerste militairen komen terug uit Indië. In 1950 zal 
de laatste lichting terugkeren.

1948 Oprichting van de VVV Losser, die direct fuseert met de 
VVV Oldenzaal.

Nieuws in Losser 1939-1949
1949 Ds. Sj. Postma komt naar Losser als opvolger van ds. Van Amerongen.
1949 De in 1942 opgebroken tramlijn wordt gedeeltelijk herlegd; echter tussen Losser en 

Glanerbrug, waardoor een rechtstreekse aansluiting op het spoorwegnet ontstaat.
1949 De gemeente koopt 5 ha. industrieterrein.
1950 De woningbouw maakt een topjaar door.
1950 Glane krijgt zijn eigen kerk (van het H. Sacrament).
1950 Pastoor J. Velthuis wordt in Overdinkel de opvolger van 

de overleden pastoor Banning.
1951 Pastoor J.A. van den Hoven volgt pastoor Poelman op.
1951 De (huidige) Gronausestraat en de Lutterstraat worden 

gemoderniseerd en krijgen riolering.
1951 De weekmarkt wordt heropend.
1951 In Losser wordt voor het eerst (in de fabrieksvakantie) 

een dorpsfeest, de 'Twentse Week' , gehouden.
1952 Er gaan 23 mensen emigreren. De werkeloosheid loopt terug en de particuliere wo-

ningbouw komt van de grond.
1953 De hervormde pastorie wordt verkocht aan de gemeente ten behoeve van de bouw van 

een nieuw gemeentehuis. 
1953 De 20.000ste inwoner wordt geboren.
1953 De revisie ('verkopering') van het bovengrondse elektriciteitsnet is bijna gereed.
1954 De buurtschapnummering wordt vervangen door huisnummers per straat.
1954 Bij het bevolkingsonderzoek wordt relatief veel tbc geconstateerd.
1954 Er komt een goed drinkwaterleidingnet in het dorp.
1954 De woningnood is nog steeds schrijnend. Het bouwvolume van 66 wordt verhoogd met 

36.
1954 De grensovergangen in Overdinkel en Glane worden weer opengesteld.
1954 Oprichting Losser Böggelrieders en Daansers. Op 8 juli 

1954 zijn ze al prominent aanwezig bij de start van de 
Tour de France in het Olympisch stadion in Amsterdam.

1955 Door de verkoop van de oude hervormde pastorie is een 
dringend noodzakelijke restauratie van de kerk mogelijk 
geworden en kan ook het Aleida Leurinkhuis aange-
kocht worden.

1955 De buurtschappen Noord- en Zuid-Berghuizen worden 
door Oldenzaal geannexeerd. Het inwoneraantal van de gemeente Losser daalt daar-
door tot ongeveer 16.000.

1955 Grote restauratie van de Martinustoren.
1955 Tegelijk met de restauratie van de hervormde kerk in Losser komen er ook weer klokken 

in	de	toren.	Van	Heek	levert	een	belangrijke	financiële	bijdrage.
1956 Er wordt een nieuwe openbare school gebouwd en de het oude gebouw, de 'Lange 

School' wordt huishoudschool.
1956 Het gemeentelijk waterleidingbedrijf wordt verkocht aan de Waterleidingmaatschappij 

Overijssel (WMO).
1956 Er komt een autobusdienst tussen Losser en Oldenzaal.
1956 Het Wit Gele Kruisgebouw aan de Oldenzaalsestraat wordt geopend en men start met 

de bouw van het Groene Kruisgebouw aan de (huidige) Gronausestraat.
1957 Aan de Gronausestraat wordt een ambtswoning voor de 

burgemeester gebouwd.
1957 Door de zogenoemde bestedingsbeperking worden veel 

plannen bevroren, ook voor de woningbouw.
1957 De gemeente koopt het badhuisje aan de Smitsbreeweg.
1958 Aanleg sportvelden Gildehauserweg.
1958 Overdinkel krijgt de derde kinderspeeltuin in de ge-

meente.
1958 Opening van een r.k. Openbare Uitleenbibliotheek.
1958 Eerste Losserse carnavalsparade georganiseerd door de Daore Trappers.

Nieuws in Losser 1949-1959

OVERDINKEL - De zusters konden daar 
volgens hem wel voor zorgen. Maar natuur-
lijk waren er ook andere lokale belangen, 
die de pastoor van Overdinkel aanspoorden 
een aantal vrouwelijke religieuzen in het 
grensdorp te krijgen. Zoals het vestigen van 
beter onderwijs en vooral, ziekenzorg. Twee 
zusters wonen nog steeds in het dorp, in een 
groot huis van hun congregatie, tegenover 
de protestantse kerk aan de Hoofdstraat: de 
zusters Castissima (91) en Leokorda (86).
Castissima was jaren hoofd van de inmiddels 
afgebroken Pax Christischool. Ze kwam 57 
jaar geleden naar Overdinkel. Zuster Leokor-
da is hier nu 42 jaar. Terug uit de missie op 
de Zuid-Molukken werkte ze vooral in de ou-
derenzorg, onder meer in Bruggerbosch. Ze 
zijn allebei met het dorp vergroeid. ‘We gaan 
hier alleen maar weg als het niet meer anders 
kan. Dan is ons moederhuis in Tilburg voor 
ons het eindstation.’ Ach, Castissima weet het 
nog goed toen ze naar het oosten trok. ‘Alleen 
de Hoofdstraat en de Kerkhofweg waren 
verhard. De rest van de straten mocht die 
naam niet eens hebben. Het waren simpele 
modderpaden. Het was hier in die jaren nogal 
primitief.’
Ze was voorbestemd voor het dorpsonder-
wijs. ‘Ze zeiden dat de school in Overdinkel 
heel moeilijk was. Maar 
dat was helemaal niet 
zo. Ik vond de kinderen 
juist heel open en heel 
dichtbij.’ Ze lacht als ze 
aan tafel met koffie en 
lekkere koekjes vertelt 
dat ze wel moest wen-
nen aan de taal van de 
schooljeugd. ‘De eerste 
de beste dag, ik had een 
klas met 45 kinderen, 
vertelde een leerling 
dat zijn opa was herbe-

Castissima en Leokorda verknocht          aan Overdinkel, maar:

‘Eenmaal  wacht       het  moederhuis’
Bijna honderd jaar geleden -  in 1919 - sloegen ze hun 
bivak op in Overdinkel. De Dochters van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart uit Tilburg. Pastoor Van Laak had de 
congregatie benaderd. Een van zijn beweegredenen de 
verre reis naar Brabant te aanvaarden en bij de orde aan 
de bel te trekken was  dat Overdinkel naar de mening 
van de katholieke zieleherder wel ‘wat gezelligheid’ kon 
gebruiken.

graven. Maar het kind, een heerlijk pratertje, 
drukte zich heel anders uit en zei: ‘Ze heb-
ben mijn opa verpoot.’ Het Overdinkel van 
toen was het dorp van de fabrieksarbeiders. 
Leokorda: ‘Alles ging naar de fabriek. Naar 
Gronau, Losser, Enschede. Hoog opgeleiden 

waren er nauwelijks, 
doorleren was er 
doorgaans niet bij.’ 
Castissima vond 
dat altijd doodzon-
de. ‘Leerlingen die 
goed konden leren 
deden er niets mee. 
Hun ouders hadden 
niet gestudeerd. De 
richting was van 
tevoren bepaald: naar 
de fabriek. Daarom 

was er ook niet echt 
een verlangen onder 
de jeugd zichzelf 
verder te ontwikke-
len.’ Toen het haar 
met veel overre-
dingskracht lukte 
kinderen toch naar 
een vervolgstudie te 
krijgen was de vol-
doening daarover 
groot.
Overdinkel lag let-
terlijk en figuurlijk 
op de hei. Leokorda 
weet nog dat er zelfs 
geen geld was om 
een bewaarschool te bouwen. ‘We vingen de 
jongste kinderen op in de refter van ons zus-
terhuis.’ Het was pionieren, weten Castissima 
en Leokorda maar al te goed. Ze vertellen over 
zuster Silverien, een van de eerste wijkver-
pleegsters. ‘Silverien trok op de fiets langs de 
boeren met lege flessen in haar fietstas om 
melk te halen voor de kinderen die het niet zo 
breed hadden. De ziekenverzorging, dat was 
wat in die tijd. Als de mensen iets mankeerde, 
kwamen ze naar de zusters.’ De zusters moes-
ten er voor de ziekenzorg vaak bij nacht en 
ontij op uit. Op de fiets naar de verste boerde-
rijen, zelfs te voet naar Enschede en Glaner-
brug. Om die situatie te verbeteren kreeg 
een andere zuster, Marina, voor haar werk 
als wijkverpleegster bij haar zilveren jubile-
um een auto van de dorpsgemeenschap. De 
congregatie was arm en afhankelijk van giften 

van de mensen.
Overigens is er in 
1970 een periode 
geweest dat de 
provinciaal over-
woog de orde uit 
Overdinkel terug te 
trekken. Castissima 
was in haar eentje 
overgebleven, nadat 
twee zusters waren 
overleden en twee 
anderen waren uit-
getreden. Na overleg 
kreeg het dorp 
uiteindelijk toch 
weer zeven zusters. 

Zuster Castissima komt van oorsprong uit 
Wervershoof. Leokorda is een Amsterdam-
se. Ondanks die Noord-Hollandse roots zijn 
beide zusters vergroeid met Overdinkel. 
‘We hebben hier nog veel contacten met de 
mensen. Een keer in de maand komt hier op 
dinsdag nog een groepje van zeven oud-leer-
lingen. Heel gezellig, ze houden het trouw vol’, 
aldus Castissima, die eenmaal vertrokken uit 
het onderwijs geruime tijd actief was binnen 
de parochie. Zuster Leokorda heeft nog steeds 
een actieve handwerkclub. Castissima houdt 
vieringen in de gesloten afdeling van het ver-
pleeghuis Oldenhove. Beide zusters houden 
nog een agenda bij van hun activiteiten. Bij 
het afscheid vertellen ze dat ze samen zullen 
vertrekken als een van hen niet meer kan. 
‘Dan reizen we samen naar onze congregatie 
als laatste halte.’

Zuster Castissima schrijft op dit moment 
voor haar orde over de bijna honderd 
jaar, dat de Dochters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart in Overdinkel 
zijn. In januari 2019 is het zover. Een 
eeuwfeest om trots op te zijn. Wellicht 
schrijft ze ook iets over het bijzondere 
huiskapelletje. Een keer in de week, op 
dinsdagmorgen, draagt pastor Willy 
Rekveld  in aanwezigheid van de beide 
zusters de eucharistie op in de intieme 
huiskapel. Een moment waar zuster 
Castissima en zuster Leokorda zeer aan 
hechten.

‘Moederhuis 
in Tilburg ons 
eindstation’

Warm afscheid van meester Charbo
OVERDINKEL/LOSSER – Pieter Charbo, geboren 1882 in het Brabantse Oefelt, was een geliefd 
schoolhoofd. Na eerst elders te hebben gewerkt werd Charbo per 1 januari 1915 hoofd van de 
markeschool De Zoeke aan de Goormatenweg in de gemeente Losser. Die school werd per 1 
januari 1934 opgeheven, waarna Charbo, die woonde aan de Lutterstraat, hoofd werd van de 
dorpsschool in Losser. Het Twentsch Dagblad Tubantia schrijft op 3 juni 1942 over het afscheid 
van het schoolhoofd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de school 
zongen de kinderen onder meer een tweestemmig afscheidslied dat door een van de onderwij-
zers was gecomponeerd. 
De burgemeester was er, de onderwijsinspecteur en natuurlijk vele ouders en de familie van 
meester Charbo die zijn afscheid, zo maakte hij zelf kenbaar, het liefst in stilte had willen laten 
verlopen. Meester Charbo leefde voor zijn werk, zeiden meerdere sprekers en hij was van 
Brabander een echte Twentenaar geworden, die zeer veel voor de scholen in Losser en het 
openbaar onderwijs heeft gedaan. 
Meester Charbo zelf zei te hopen dat zijn leerlingen hem nimmer zouden vergeten. Zijn deur, zo 
drukte hij de kinderen op het hart, zou na zijn pensionering altijd voor raad en advies blijven 
openstaan voor zijn oud-leerlingen.

De zusters Leokorda en Castissima.
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De Zoekerschool toen

1899 bouw van de school aan de Goorma-
tenweg met vier lokalen

1900 opening van de school
1904 uitbreiding van de Zoekerschool 

met twee lokalen
1934 sluiting van de school
1942 de school wordt bewoond door de 

familie Hengelman
1945 de Duitse bezetter in de school

1947 de school wordt bewoond door de 
families Ter Laak en Heuvels

1950 leegstand
1951	 firma	Lesscher	in	de	school:	gereed-

schappen en metaal
1952 faillissement Lesscher; de heer 

Hassing begint in de school een 
machinefabriek.

1974  twee bedrijfswoningen branden af

1980 brand in eerste stuk van de school; 
later ging ook Hassing failliet

1982 Schokkenbroek eigenaar. Hij ge-
bruikt de school als caravanstalling. 
De Veldmuuskes bouwen er hun 
carnavalswagen

2009 Hovenier Marco Bergsma wordt 
eigenaar, eerst een deel slopen en 
dan een intensieve verbouwing

Het	resultaat:	de	Zoekerschool	is	een	
pronkjuweel in het Dinkeldal

De Zoekerschool in jaartallen
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De Zoekerschool nu



Ondernemen, dat is voor hem 
vooral vooruit blijven kijken. 
De stip aan de horizon zien, 
duidelijk je doel nastreven. ‘En 
proberen scherp te blijven’, zegt 
hovenier Marco Bergsma in zijn 
kantoor in de oude Zoekerschool, 
‘elk jaar vooruit boeren.’ Eén dis-
cipline legt hij zichzelf voortdu-
rend op. ‘Niet teveel op kantoor 
zitten, maar feeling houden met 
de jongens en de klanten. Weten 
wat er buiten speelt.’

OVERDINKEL - Nee, stilzitten was 
altijd al lastig. Als kleine jongen was 
Marco Bergsma altijd onderweg. 
Telefoonboeken ophalen voor de 
oud papieractie op school. Hij kreeg 
er een kauwgumbal voor en een lot-
nummer waarmee hij kans maakte 
op een prijsje. ‘Na de kerst haalde ik 
kerstbomen op. 
De gemeente verbrandde of ver-
snipperde ze. Je kreeg een kwartje 
per boom.’ 

Hij was nog maar negen of tien. Zijn 
motivatie om wel zo’n 120 bomen 
bij de mensen op te halen was dat 

hij wilde sparen voor een trekker.
Ondernemen zat er al vroeg in. Op 
de zomerse zondagen stond hij als 
tiener vanuit een kleine vrieskist 
ijs te verkopen nabij de boerderij 
van zijn opa en oom en tante aan 
het Wewwelstadpad in De Lutte. 
Marco kondigde de ijsverkoop aan 
op oude, geelgeschilderde klompen 
met een plantje erin, die hij vast-
maakte aan de weidepalen langs het 

drukbereden fietspad. ‘De ijsver-
koop liep prima’, lacht hij vele jaren 
na dato.
Langzaam kwamen ook de groene 
vingers. Hij dacht eraan boer te 
worden. ‘Maar die mogelijkheid 
lag niet bepaald voor de hand. Dan 
maar aan de slag in de planten-
wereld. Het moest sowieso in de 
buitenlucht en in de groene ruimte 
zijn.’ Als vijftienjarige begon hij met 

het kweken van zonnebloemen, 
pioenrozen, buxus en taxus. De 
planten verkocht hij aan plaatselijke 
bloemisten, de buxus en taxus aan 
particulieren. Het geld werd opzij 
gelegd voor de gewenste trekker. 

‘Met steun van mijn ouders kon ik 
de trekker uiteindelijk kopen. Later 
heb ik het geld terugbetaald. Pro-
bleem was dat ik nog maar vijftien 
was en nog geen rijbewijs had. Mijn 
broer moest de trekker ophalen.’
Hij wist toen al dat hij tuinman-ho-
venier wilde worden. Volgde er 
gepassioneerd een opleiding voor 
en ontwikkelde gaandeweg een 
voorliefde voor landbouwwerktui-
gen. 
‘Met het geld wat ik verdiende 
kocht ik goed gereedschap. De trek-
ker werd vervangen door een oude 
auto met aanhanger. Ik ging steeds 
meer op pad om mensen te helpen 
met hun tuinen en groene ruimtes.’ 
Uiteindelijk tekende hij een stippel-
lijntje en zette er zijn doelen bij. Het 
einddoel: een eigen bedrijf stichten.
Op 3 maart 2003 zette hij zijn hand-
tekening tijdens de inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel en bij 
de bank voor een bedrijfsrekening. 
‘Spannend was dat. Maar wel een 
mooie ervaring.’ Aanvankelijk werk-
te hij nog bij andere werkgevers, 
maar toen hij voor zichzelf begon 
werd een struikelpunt waar hij zijn 
aanhangers en machines moest 
stallen. 
Marco huurde uiteindelijk een open 
landschuur voor dit doel.
Hij wilde zijn bedrijfje klein houden, 
zonder personeel. Maar dat bleek 
lastig. Nu telt Bergsma Hoveniers 
dertien vaste medewerkers en drie 
inhuurkrachten. Via een gehuur-
de bedrijfs- met buitenruimte in 
Losser kocht hij in 2009 de Zoeker-
school. Oud en vervallen. 
‘Maar’, glundert Marco, ‘wel een 
uniek pand op een geweldige loca-
tie.’ Inmiddels is de gerenoveerde 
school zijn kantoor. Zijn wagen- en 
machinepark staat tijdelijk net over 
de grens in Duitsland, tot de grote 
schuur bij de Zoekerschool klaar 
is. ‘Als we dat allemaal voor elkaar 
hebben hoop ik met mijn medewer-
kers nog jaren klanten blij te maken 
met nieuwe en verrassende tuinen.’
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1959 Start van een r.k. school voor ULO.
1959 Ruim honderd gezinnen van luchtmachtmilitairen vestigen zich in Losser (in de 'Vo-

gelbuurt').
1959 Overdinkel krijgt als eerste in de gemeente een openbare kleuterschool.
1960 Koningin Juliana brengt een bezoek aan gerepatrieerden uit Indonesië, die zijn 

ondergebracht in 't Zwaantje in De Lutte. Ook in Hotel Hut in Losser waren Indische 
Nederlanders ondergebracht. 

1960 Het gebied tussen de Oldenzaalsestraat en de Lutterstraat wordt bouwrijp gemaakt.
1960 De provinciale weg Losser-Oldenzaal wordt verbreed.
1960 Er komt een ijsbaan aan de Broekhoekweg en Losser 

krijgt een nieuw politiebureau.
1960 Er verschijnt voor het eerst een 'Gids voor de gemeen-

te Losser'
1960	 Eerste	officiële	Losserse	carnavalsoptocht.
1960 Pastoor G. van der Voort volgt in Overdinkel pastoor 

Velthuis op.
1961 Ook in Losser komt aardgas. Er komt een gemeentelijk gasbedrijf en de aanleg van 

het net zal een jaar later starten.
1961 In de Zandbergen wordt het K.L. Smit Oord afgebroken. De villa met het rieten dak 

maakt plaats voor de paviljoens van het rijksinstituut de Ravenhorst, een instelling 
voor jongeren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

1962  Glane krijgt riolering en trottoirs en de provinciale weg Losser-Enschede wordt 
 verbeterd.
1963 Losser blijft groeien. Er worden plannen ontwikkeld voor de uitbreiding Hogeweg en 

omgeving en voor de Denekamperdijk/Hannekerveldweg.
1963 Kardinaal Alfrink stuurt pastoor R.F. Driever naar Losser om daar een tweede r.k. kerk 

te stichten.
1963 Annexatie Aarnink wordt weer ongedaan gemaakt.
1963	 Starfighter	van	Vliegbasis	Twente	in	Losser	neergestort.
1964 In Overdinkel komt een gebouw van het Wit Gele Kruis.
1964 Het Bleekwachtershuisje wordt gerestaureerd en de bouw van de Losserhof begint.
1965 Het openluchtbad Brilmansdennen wordt geopend.
1965 De bouw van de Sint Martinuskerk neemt een aan-

vang.
1965 In het ziekenhuis 'Ziekenzorg' in Enschede overlijdt 

Willem van den Bos, het hoofd van de Christelijke 
school in Overdinkel. Later zal deze school naar hem 
genoemd worden

1966 Pastoor Van den Hoven legt de eerste steen voor het nieuwe ziekenhuis.
1966 Er komen tennisbanen aan de Gildehauserweg.
1966  In Overdinkel wordt de omgeving Pastoor Van Laakstraat bouwrijp gemaakt en in 

Losser	het	gebied	rond	de	Tuinstraat.
1966 De Sint Martinuskerk wordt ingewijd.
1966 Er wordt in Losser voor het eerst een avondvierdaagse gehouden.
1967 Overdinkel krijgt een gymnastieklokaal en een badhuis. Er komt een dorpsplein met 

een plantsoen.
1967 Pastoor J. Boerkamp volgt in Overdinkel pastoor Van 

der Voort op.
1968 Pastoor L.A. Brouwer komt naar Losser als opvolger 

van pastoor Poelman.
1968 Voltooiing van de Staringgroeve en het Staringmonu-

ment.

Nieuws in Losser 1959-1969 Nieuws in Losser 1969-1979
1969 De langste trein die Losser ooit heeft aangedaan brengt 700 passagiers naar Zwolle 

om	te	demonstreren	voor	de	aanleg	van	een	fietspad	langs	de	voor	fietsers	levens-
gevaarlijke weg naar Oldenzaal. Vooral kinderen op weg naar school in Oldenzaal 
waren slachtoffer. 

1969 Veel bouwactiviteiten, zowel in Losser (plan Zuid) alsook in Overdinkel. Daar komt 
ondermeer een nieuw politiebureau.

1969 De Stichting Historische Kring Losser wordt opgericht.
1970 Opening van het nieuwe gemeentehuis.
1970 Losser krijgt een apotheek. Eerst in barakken aan de Raadhuisstraat, later in het 

Teylershuis.
1970 Het Sint Olafklooster in Glane/Beekhoek van de paters Maristen wordt gesloten en 

gebruikt voor huisvesting van gastarbeiders.
1972 De tramlijn wordt opgeheven. Op 26 mei rijdt de laatste 'sik' met vier goederenwa-

gons van Losser naar Glanerbrug.
1972 Overdinkel krijgt een nieuwe brandweergarage en voor de woningbouw in de ge-

meente is het een topjaar met het gereedkomen van 291 woningen.
1972 Aan de Hogeweg wordt een nieuwe r.k. basis- en kleuterschool gebouwd. En aan de 

Narcisstraat een drieklassige kleuterschool.
1972	 Langs	de	Oldenzaalsestraat	wordt	eindelijk	een	fietspad	aangelegd.
1973 Sporthal De Fakkel wordt in gebruik genomen.
1973 De gemeente telt weer 20.000 inwoners! Daar-

door is de 'schade' van de annexatie van Noord- en 
Zuid-Berghuizen (in 1955) ongedaan gemaakt.

1973 Opening van sporthal 'De Fakkel'.
1974 De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Ravenhor-

sterweg wordt in gebruik genomen; hiermee komt 
een eind aan de jarenlange vervuiling van de Dinkel.

1975 De tramlijn Losser-Glanerbrug wordt opgebroken.
1975 De woningbouw in Veldzijde Oost gaat van start en ook de gemeente Losser voert 

de onroerend goedbelasting in.
1975 Het overdekte zwembad wordt geopend.
1976 W. Peters wordt burgemeester (tot 1986).
1976 Ds. L. de Ru volgt ds. Postma op.
1976 De werkzaamheden voor het nieuwe Komplan gaan 

van start en Johma bouwt een saladefabriek op de 
Pol.

1976 De grensoverschrijdende Gildehaus-Dinkelroute 
wordt geopend.

1977 Nog meer nieuwbouw op de Pol: Wouter Witzel B.V. 
fabriceert afsluiters in vele maten en soorten.

1977 Muziekschool 'De Sleutel' wordt geopend evenals het nieuwe winkelcentrum De 
Brink met postkantoor en bibliotheek.

1977 De nieuwe wijk Imenhof wordt bouwrijp gemaakt.
1977 Prinses Beatrix en prins Claus bezoeken Losser.
1077 Er wordt begonnen met het bouwrijp maken van het 

uitbreidingsplan Imenhof. In 1978 wordt de gelijkna-
mige openbare basisschool in gebruik genomen.

1978 In Glane sluit de laatste winkel, de levensmiddelen-
zaak van A. Fischer, zijn deuren.

Marco Bergsma voor zijn Zoekerschool aan de Goormatenweg. ‘Net over de Dinkel, een uniek pand op een geweldige locatie.’

‘Alles en iedereen 
heeft zijn eigen plekje’
Marco Bergsma

Hovenier Marco Bergsma koerste doelbewust op eigen bedrijf aan

Een stippellijn met doelen

Een nog jeugdige Marco Bergsma op de door hen zo verlangde trekker op het erf van zijn opa 
en oom en tante in De Lutte.

Veldwachters zaten vooral achter stropers aan
LOSSER – Dorpsveldwachters als F. Straatsburg en F. Koekkoek, die Losser de tweede-
helft van de 19e eeuw kende, waren veelvuldig bezig met de bestrijding van stroperij. 
Jachtdelicten, heette dat formeel. Ze oefenden hun dienst uit met grote ijver en nauw-
gezetheid. Veldwachter Straatsburg woonde vanaf 1873 in het gemeentehuis. 
De dorpsveldwachters genoten elk een jaarwedde van 350 gulden met daarnaast een 
toelage van 50 gulden. Uniformen en schoeisel werden beschikbaar gesteld. Winter- en 
regenjassen voor de veldwachters werden zoveel mogelijk door de plaatselijke kleer-
makers vervaardigd. Voor de post van veldwachter, staat in het boekje ‘Losser om-
streeks 1890’ van de Historische Kring, kwamen vooral gewezen militairen in aanmer-
king, die de dienst zonder strafblad hadden verlaten. Hun sociale positie was echter 
niet zo rooskleurig. Vaak had een veldwachter 48  uur aaneengesloten dienst. Enerzijds 
was de veldwachter iemand, waar men wel respect voorhad. Maar ze werden ook bela-
chelijk gemaakt, zoals de veldwachters Flipse uit de Dik Tromboeken en Bromsnor uit 
de tv-serie Swiebertje. 
De status van politieambtenaar verbeterde slechts langzaam, mede door een wijziging 
in de Gemeentewet van 1931.

Hoofd tegen het schoolbord
OVERDINKEL – Een onderwijzer van de 
Zoekerschool die de bijnaam ‘Sorry’ droeg 
was volgens oud-leerlingen die dat nooit 
zullen vergeten bijzonder hardhandig. Hij 
greep leerlingen bij hun haren en smeet ze 
tegen het bord of sloeg hun hoofden op de 
schoolbanken. Dat overkwam een leerling 
die de betreffende onderwijzer in een liedje 
uitmaakte voor beul. Sorry rookte sigaren en 
een oud-leerling weet zich goed te herinne-
ren hoe de jongens in de klas de stompjes 
oprookten als de leerkracht weg was en de 
meisjes naar de handwerkles waren. Wat 
kinderen van toen zich ook herinneren is dat 
een zoon van een veehandelaar-slager van 
Sorry flink op zijn donder kreeg. Zijn oudere 
broer kwam op school en wilde de leer-
kracht aan het mes steken. Het schoolhoofd 
wist dat te verhinderen. Een dochter van een 
leerling die de school bezocht van 1920-
1926 weet nog wie de leerkrachten waren 
in de Zoekerschool: juf Verduin, juf Koets, 
meester Tiemes en het hoofd der school 
Pieter Charbo.

Soms werd er flink gemept
OVERDINKEL – Niet alle onderwijzers 
op een markeschool als De Zoeke waren 
even kindvriendelijk. Soms werd er flink 
gemept en dat bleef hoewel het andere 
tijden waren dan nu niet altijd onbestraft. 
Voor de rechtbank in Almelo stond die 
jaren een onderwijzer terecht die flink 
wat leerlingen had afgerost. De man werd 
aangeklaagd en bekende het ten laste 
gelegde. Hij zei de leerlingen een kastij-
ding te hebben toegediend omdat ze hem 
regelmatig plaagden. De kinderen hadden 
onder meer voor en na schooltijd het toen 
bekende liedje ‘Toen Troelstra naar het 
Loo toeging’ gezongen. De krant meldde 
in die tijd dat het Openbaar Ministerie 
25 gulden boete eiste tegen de leerkracht 
en subsidiair 25 dagen hechtenis. De 
verdediger pleitte voor vrijspraak, omdat 
volgens hem ‘de tuchtiging viel binnen 
de grenzen eener geoorloofde kastijding.’ 
De veroordeling luidde uiteindelijk 15 
gulden boete en subsidiair 15 dagen 
hechtenis.
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      Groeten          uut Losser
MOOIE PLEKKIES        VAN TOEN EN NU

 Aarnink, luisterrijk plekje aan de grens.  Aleida Leurinkhuis en de protestantse kerk.

 Het oude Bernardusgesticht, nu Oldenhove.  Erve Kraesgenberg.

 Klootschieten hoort bij de cultuur van Losser.

 Intiem doorkijkje in de Torenstraat.

 De steenfabriek, baken aan de Oldenzaalsestraat.

 De Oelermars, een nieuwe parel in Lossers buitengebied. De LosserHof, toen nog met de flat.

 ’n Greun’n Stet in Het Lutterzand, ook zo’n parel.

 De Zandbergen vroeger, wat een plek!  Boerskotten met landkruis en Diana, godin van de jacht.

 Brueghel onder de Martinitoren.

 De ooit gevreesde Lutter Hellehond.

 De H. Mariageboortekerk, weer zo’n baken. Johma, ambassadeur van Losser.

 De dorpsbleek van Losser, mooi bewaard.  Het processiepark in Overdinkel.

 Het Sterrebos bij Beuningen.  De Staringgroeve, herinnering aan Anderson.
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DE LUTTE - De kenners vinden de manier waarop hij de 
Twentse streektaal hanteert prachtig. Maar Johnny Koop 
(66), klompenmaker, schakelt afhankelijk van zijn publiek 
tijdens de rondleiding in zijn klompenmakerij in De Lutte 
ook over op keurig ABN, Duits of Engels. ‘Die laatste taal gaat 
me iets moeilijker af, maar ik red me er best mee.’
Van oudsher worden hier al klompen gemaakt. Anno 1902 
gebeurde dat nog grotendeels met de hand. Maar door de in-
dustrialisatie werden steeds vaker machines gebruikt om ze 
te vervaardigen. Bij Koop gebeurt het nog ambachtelijk maar 
in de bedrijfsgebouwen staan ook talrijke machines van 
oudere en meer recente datum. Dat is belangrijk om het toe-
nemend aantal bezoekers dat een rondleiding krijgt het hele 
proces van klompen maken door de tijd heen te laten zien. 
De familie Koop heeft op dit moment een klompenmakerij 
waar de ambachtelijke kant van het werk gedemonstreerd 
kan worden maar ook de industriële vervaardiging. En er 
zijn om de bezoekers goed te kunnen ontvangen nostalgisch 
ingerichte ruimtes gemaakt, waar koffie met iets lekkers kan 
worden genuttigd.
Zo is er inmiddels sprake van een mooi totaalconcept. Twee 
klompenmakers zijn er in opleiding, René Pouwels en Stef 
Kalvenhaar. In Enter leren ze het klompenmakersvak. Bij de 
snorrende houtkachel vertelt Johnny over zijn passie. Vijf- 
tot zesduizend bezoekers per jaar komen inmiddels bij hem 
kijken, waaronder veel Duitsers. Nu de winter nadert is het 
volgens Johnny Koop ‘Tote Hose’. ‘Het is hier veel rustiger 
dan in de warme maanden.’ Maar dat komt wel goed uit. De 
rustige periode wordt namelijk benut om de klompenvoor-
raad op de zolder aan te vullen. Zo’n tienduizend paar klom-
pen per jaar, daar komt de productie wel zo’n beetje op neer.
Naast verkoop in de eigen winkel waar tegenwoordig om de 
basis van het bedrijf wat solider te maken ook werkschoe-
nen en bedrijfskleding worden verkocht, gaan de klompen 
naar allerlei afnemers. Zoals tuincentra en ijzerwarenwin-
kels. ‘Zeventig procent van de bedrijfsomzet is handel, dertig 
procent toerisme’, vertelt Johnny. Zijn vrouw Mieke is een 

1979 De aanleg van de nieuwe rondweg wordt aanbesteed.
1980 Het nieuwe kantoor van de Rabobank wordt geopend. Als gevolg van die nieuwbouw 

moet het oorlogsmonument verplaatst worden naar het Martinusplein.
1980 Wilfried Kok van Hotel Marktzicht rijgt een varken aan 

het spit en legt daarmee de basis voor het jaarlijkse 
Bruegheliaans festijn.

1980 Rondom de oude toren wordt archeologisch onderzoek 
gedaan door leden van de Nederlandse jeugdbond ter 
bestudering van de geschiedenis.

1981 Christen Turken vinden (kerk) asiel in het Aleida Leurinkhuis in Losser.
1982 Ds. R.J. Delfos volgt ds. de Ru op.
1983 Restauratie van de Martinustoren door aannemingsbedrijf Bulthuis uit De Lutte.
1983 Losser haalt de wereldpers door de presidenten Reagan 

(Amerika) en Andropov (Rusland) uit te nodigen voor 
een bezoek aan Losser om de spanning tussen de beide 
landen wat te verminderen. Zij komen (natuurlijk) niet, 
maar wel de Russische ambassadeur. Uiteindelijk zal dit 
bezoek tot een partnerschap met het Russische Widnoje 
leiden.

1984 Pastoor Driever viert zijn 40-jarig priesterfeest. Hij heeft dan al twee jaar geen eigen 
medepastor meer in de Martinusparochie.

1984 Het voormalige St. Olafklooster in Glane wordt gewijd als klooster van de Syrisch Or-
thodoxe gemeenschap in Nederland en krijgt de naam van St. Ephrem de Syriër.

1985 Ds. Marjolijn Sudhölter-Russchen wordt bevestigd als eerste vrouwelijke predikant van 
Losser.

1985 J. Wiemerink neemt na 33 jaar afscheid als organist van de hervormde kerk van Over-
dinkel.

1986 De laatste Zusters van Schijndel vertrekken uit Losser.
1987 J. Smit wordt burgemeester (tot 2000).
1987 De pas in 1982 in gebruik genomen Pax Christischool in Overdinkel gaat in vlammen 

op.
1988 Pastor Henk Jacobs volgt pastoor Brouwer op. Hij krijgt in 1992 de Martinusparochie 

erbij.
1988 Het klooster Maria Bijstand wordt verkocht en krijgt een 

woonbestemming.
1988 Pastoor Driever gaat met emeritaat en vertrekt naar 

Rekken.

Nieuws in Losser 1979-1989 Johnny Koop leidt elk jaar duizenden               bezoekers rond
In sappig  Twents door  de          klompengeschiedenis

‘Tote Hose 
in de winter’
Johnny Koop

1989 Ds. Wim Janssen volgt ds. M. Sudhölter-Russchen op als predikant van Losser.
1989 Zuster Astrid van den Berg neemt haar intrek in de pastorie van de Martinuskerk.
1989 Internationaal folkloristisch festival 'Eurofolk' in Losser is een groot succes.
1989 Pastor Jos Smits wordt de opvolger van pastoor Boerkamp die in 1986 in Overdinkel 

met pensioen is gegaan.
1992  Onthulling Joods monumentje in Losser.
1993 Oprichting van de Stichting Erve Kraesgenberg.
1993 Pastoor B. Schrijver is de opvolger van pastor Jos Smits 

in Overdinkel
1993 De eerste ooievaar (Dirk) strijkt neer in Losser bij de 

familie Huisman aan het Schoklandpad.
1994 De r.k. kerk in Glane wordt aan de eredienst onttrokken.
1994 Bij het klooster in Glane wordt een nieuwe kerk met 

1000 zitplaatsen in gebruik genomen: kathedraal van 
de H. Maria.

1994 In Losser overlijdt W.F. Anderson (geboren 1908). Van-
wege zijn verdiensten voor de geologie in Nederland en 
voor Losser werd er al tijdens zijn leven een straat naar 
hem genoemd.

1995 Mavo De Esch fuseert met het Jacobuscollege uit En-
schede, waardoor het voortgezet onderwijs voor Losser behouden blijft.

1996 Ds. Andrea Fuhrmann en ds. Wouter Johan van Sintmaartensdijk 'bezetten' samen de 
predikantsplaats in de Hervormde Gemeente Losser.

1997 Bij notaris Van Hazendonk wordt de 50.00ste akte gepasseerd.
1997 Wethouder Jan Evering vertrekt en wordt commissaris bij Friesland-Coberco
1997 Muziekvereniging Excelsior uit Losser organiseert in Enschede KNF-concours voor 

1300 muzikanten.
1998 Wethouder Jan Ensing houdt na 32 jaar de Losserse 

politiek voor gezien.
1998 Bouw eerste appartementencomplex aan 't Zijland.
1998 Gemeentehuis Losser wordt aanzienlijk uitgebreid.
1998 Muziekvereniging Kunst en Strijd betrekt een nieuw 

clubhuis.

Nieuws in Losser 1989-1999

Johnny Koop bij een van zijn vele machines. specialist in het handmatig beschilderen van 
de klompen.
Ooit was op deze plek aan de Lossersestraat 
sprake van een boerderij, café en klompen-
makerij. Maar in de oorlog werd het café aan 
de kant gedaan en ging de vergunning naar 
het Bernardusgebouw in De Lutte. Het bedrijf 
werd door Graets Koop opgericht. In de jaren 
vijftig nam zoon Hendrik het over. Hij had zes 
medewerkers op de loonlijst. Later werd dat 
minder door het modernere schoeisel. Vanaf 

1973 maakt Johnny klompen. De derde gene-
ratie. Hij werkt met halfautomatische ma-
chines maar het handwerk demonstreert hij 
zoals gezegd nog maar al te graag. De pet op 
en met de mensen door de expositieruimte, 
niets liever wat hij doet. ‘Honderd jaar klom-
pengeschiedenis, dat laten we hier moeiteloos 
zien’, wijst hij op allerlei machines – ook uit 
het buitenland - in de expositieruimte. Heel 
wat oude gereedschappen uit het hele land 
zijn hier samengebracht.

Klompen met de mooiste schilderingen zijn er te koop.

Het tramrijtuig dat op de LAGA stond
LOSSER - De Landesgartenschau (LAGA) zette Losser in 2003 stevig op de kaart. Het dorp 
wilde toeristisch scoren door aan te haken bij de Duitse Floriade, waaraan Nederland 
eenmalig meedeed. Alleen de inkomsten vielen tegen. 
De gemeente zat na het evenement met een verlies van ruim een miljoen euro. Tijdens 
de LAGA was Losser een redelijk tevreden dorp. Maar een actiecomité dacht er in die 
tijd anders over. Hoe dan ook, het dorp hield aan de LAGA wel een openluchttheater, een 
opgeknapte steenfabriek en opgeknapte wegen over. En mooie plaatjes, zoals van deze 
Lagawagon die toen in Losser was te bekijken. 
De wagen kan beter worden omschreven als het ter gelegenheid van de LAGA gerestau-
reerde tramrijtuig HSM C905, dat herinnert aan de tramlijn die precies honderd jaar voor 
de LAGA in 1903 werd geopend. In het rijtuig hield de Historische Kring Losser (HKL) 
gedurende de hele LAGA een expositie over de tram.

OVERDINKEL – Schone handen. Daar 
werd streng op gecontroleerd op de 
Zoekerschool. Dinie Zwaan-Telljohann 
uit Haaftem in De Betuwe weet nog goed 
hoe ze in 1929 na nog een hele zomer 
op de boerderij gespeeld te hebben voor 
het eerst naar school moest. ‘Als nieu-
welingen moesten we in de rij staan en 
op commando mochten we naar binnen. 
Maar niet nadat we allemaal onze han-
den omhoog hadden gestoken, zodat de 
juffrouw kon kijken of ze wel schoon wa-
ren. Dit ritueel werd elke dag herhaald.’
De juf heette juffrouw Koets. Dinie her-
innert zich dat ze meestal was gekleed 
in een lang, grijs gestreept mouwschort, 
een knoetje had en te boek stond als bij-
zonder streng. Bijna alles ging klassikaal. 
Dinie: ‘We hadden het leesplankje met 
aap-noot-mies. Het alfabet leerden we 
door de letters op te dreunen en daarna 
de woordjes van het leesplankje.’ 

Schrijven leerden de kinderen op een lei 
met een griffel. Later kwamen er kleine 
schriftjes en een kroontjespen met een 
inktpotje, dat in een uitsparing in de 
schoolbanken kon worden gezet. De 
kinderen moesten van huis een inkt-
lap meebrengen. ‘Als een meisje met 
vlechten voor je zat werd zo’n vlecht 
regelmatig in de inktpot gedoopt. En 
dat liep altijd uit op straf ’, weet Dinie als 
oud-leerlingen van de Zoekerschool nog 
goed.
De schooltijd was van negen tot twaalf 

en van twee tot vier. In de winter van 
half twee tot half vier. De school kende 
geen elektriciteit en als het erg donker 
was, zegt Dinie, moesten de kinderen 
klassikaal de tafels opdreunen. De loka-
len werden verwarmd door grote ka-
chels. De vloer was van houten planken 
zonder vloerbedekking. Veel kinderen 
gingen op klompen naar school, maar 
ze mochten er niet mee in de klas. In 
de gang stonden onder de kapstokken 
pantoffels.

‘Als de Dinkel hoog stond en de weilan-
den onder liepen was het tijd voor de 
grote jongens de afwateringsslootjes af te 
dammen. Het water bevroor en bij vorst 
ontstond er een schitterende ijsbaan op 
de Rotermansplas. In het speelkwartier 
gingen we er op een holletje naar toe. Na 
een kwartier luidde een van de meesters 
de bel en moesten we terug. Een prachti-
ge tijd.’ Op school werd ook handwerkles 
gegeven: breien, naaien en borduren. 
Dinie heeft nog een merklap uit die tijd, 
een mooie herinnering aan de Zoeker-
school.
Na de sluiting, volgens Dinie eind 1933, 
gingen veel jongens naar de nieuwe r.k. 
Aloysiusschool in het dorp. ‘Ook wij als 
protestantse kinderen verhuisden toen 
naar de scholen in het dorp. Een enke-
ling ging naar de Beekhoek. Bij meester 
Snel in Losser heb ik mijn lagere school-
tijd volbracht’, aldus Dinie. Ze trouwde 
in 1954 en woont sindsdien in Haaften.

Oud-leerling Dinie Telljohannn over de Zoekerschool
‘Schone handen, dat was een vereiste’



de hij in die tijd niet, zo luidt de overlevering, 
in de late duisternis op bestelling een paar 
hazen af te schieten waarmee hij slechts 
luttele tijd later terugkeerde in het café. De 
stamtafel staat tegenwoordig in het huis van 
zijn dochter. ‘Die heb ik destijds zelf met mijn 
werkgever Toon Snippert, de buurman ver-
derop, gemaakt. Evenals het schap. Dat heb ik 
voor de sloop verkocht aan een carnavalsclub 
op ’t Hoge Boekel.’

Op zekere momenten, herinnert Olde Schol-
tenhuis zich maar al te goed, kon Kemerink 
ook helder en duidelijk zijn. ‘Op zaterdag-
avond wilde hij steevast naar de kerk in Los-
ser. Om zes uur zei hij alleen maar: ‘D’r oet.’ 
Vervolgens trok hij zijn pak aan in de slaapka-
mer en als je nog niet betaald had, riep hij dat 
het de week erop nog wel kon. De kerk was 
hem heilig.’ Zo’n ander, vast en vooral memo-
rabel moment in het jaar was de dag dat in 
het processiepark in Overdinkel de Gerardus 
Majella processie plaats vond. ‘De processie-
deelnemers uit Saasveld kwamen na de pro-
cessie altijd massaal koffie drinken bij Toon, 
hun oude plaatsgenoot. Het café was dan vol.’ 
Eerst overleed Annie. Toon volgde later, nadat 
hij nog geruime tijd met zijn onafscheidelijke 
bouvier het boerderijcafé bleef bewonen. Bij 
zijn begrafenis zat de kerk in Losser stampvol. 
Een bijzonder mens, ‘een uniek figuur’ zoals 
Henk Olde Scholtenhuis Toon omschrijft, was 
heengegaan.

Regelmatig denkt de huidige eigenaar van de 
locatie aan de Oldenzaalsestraat terug aan 
die mooie tijd, aan het boerderijtje waarvan 
hij nog een fraai schilderij in de woonkamer 
heeft hangen. Buiten wijst hij op een grote 
boom, waaronder nu een speeltoestel voor 
de kleinkinderen staat. ‘Er was een terras-
je, een kleine speeltuin en die boom stond 
precies voor het café. Als die nog eens alle 
verhalen kon vertellen die zich hier hebben 
afgespeeld…’.
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LOSSER - Een van die typische boerderijca-
feetjes was café ’n Bethlehem aan de weg 
Losser-Oldenzaal, waar de legendarische 
kastelein Toon Kemerink achter de tapkast 
stond. ‘De sfeer was er ouderwets en rokerig. 
Toon pruimde en dronk zowel ’s middags als 
’s avonds graag een Berenburgertje’, vertelt 
Henk Olde Scholtenhuis. Vele jaren kwam hij 
er met regelmaat op donderdagavond en op 
vrijdagmiddag na het werk. Olde Scholten-
huis kocht na het overlijden van Kemerink 
het café, de boerenschuur en twee bunder 
grond van de erven Kemerink in Saasveld. 
Omstreeks 1995 sloopte hij het boerderij-
gedeelte en het café nadat hij met vrouw en 
kinderen het pand enige tijd had bewoond. 
Met zijn schoonzoon bouwde de bouwvakker 

er een mooie woning. De schuur liet hij staan. 
Hij vond nog een mapje met oude foto’s, de 
jachtakte van Kemerink die een verwoed 
jager was en vooral hield van de gezelligheid 
nadien, en wat andere documenten. Ook trof 
hij allerlei attributen aan van de Hengelosche 
Bierbrouwerij, waar Toon Kemerink werkte. 
Hij heeft ze altijd zorgvuldig bewaard. ‘Naast 
zijn inkomsten bij de brouwerij hadden Toon 
en zijn vrouw Annie het café en een paar 
melkkoeien’, zegt Olde Scholtenhuis. Als geen 
ander weet hij dat de meeste klanten niet al-
leen kwamen voor de nostalgisch sfeer van de 

van bierlucht doortrokken stamtafel 
en het bruingerookte plafond, maar 
vooral om een praatje te maken 
met de kastelein. Een halve liter 
bier, een kruidenbitter of een glas 
jenever, dat was wat er doorgaans 
werd geschonken. Voor de kinderen 
was er een stukje Mars. Iets voor 

de hongerige 
maag, dat was 
er nauwelijks. 
‘Een gehaktbal 
of een zure 
hamplak. En als 
Annie er was 

kon je met enig geluk heel nu en dan 
een uitsmijter bestellen.’

Henk Olde Scholtenhuis omschrijft 
de kastelein van ’n Bethlehem als 
een gezien man met een bijzonder 
goedaardig karakter. ‘Hij kon het 
met iedereen vinden. Met de bouw-
vakkers die er kwamen, vee- en 
paardenhandelaren, de mensen uit 
de buurt, de jongeren uit de om-
geving die het café als vertrekpunt 
hadden als ze in het weekend uit 
gingen in Oldenzaal. Eerlijk is eer-
lijk’, lacht de voormalige stamgast, ‘ 
er kwamen ook nogal wat stropers. 
Toon was gek op een paar hazen, 
vooral tegen de kerst.’ Zelf schroom-

1999 Pastoor A. ter Beke volgt in Overdinkel pastoor Schrijver op, die al in 1996 vertrokken is.
2000 N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp burgemeester (tot 

2004).
2000 Pastor B. Reerink volgt pastor Jacobs op.
2001 In maart wordt op een boerderij aan de Strokappen-

weg BSE (gekke koeien ziekte) geconstateerd en in 
mei breekt in onze omgeving de MKZ-crisis (mond-en-
klauwzeer) uit. De grens bij Overdinkel wordt tijdelijk 
gesloten en veel evenementen worden afgelast.

2001 De gemeente koopt steenfabriek de Werklust.
2002 In Overdinkel wordt de muziekkoepel in gebruik geno-

men.
2002 Kim Kötter wordt gekroond tot Nederlandse Miss Uni-

verse.
2002 Huisvuilophaaldienst Losser viert 75-jarig bestaan.
2003 Door samenwerking met Gronau wordt de LAGA grens-

overschrijdend en manifesteert zich ook in Losser.
2003 Bouw appartementencomplex Leurinkshof.
2003 Remco Olde Heuvel wereldkampioen schaatsen bij de 

junioren.
2004 De r.k. kerken in Losser, Overdinkel, Glanerbrug en Lon-

neker gaan deel uitmaken van het samenwerkingsver-
band Maria Vlucht, dat per 1 januari 2011 wordt omgezet in de gelijknamige parochie.

2004 Opening basisschool Keizerskroon. 
2005 J.D. Westendorp burgemeester (tot 2011).
2005 Ds. Ed de Bruin wordt predikant in Losser.
2005 Bisschop Çiçek van het Syrisch Orthodoxe klooster 

in Glane overlijdt en wordt met groot ceremonieel 
bijgezet in het mausoleum onder de Mariakerk op het 
kloostercomplex.

2008 Pastor Theo Munsterhuis volgt pastoor Reerink op die 
naar Oldenzaal vertrekt.

2008 De r.k. pastorie in Overdinkel wordt gerenoveerd 
om deze voor de nieuwe pastoor Theo Munsterhuis 
bewoonbaar te maken.

2008 De hervormde pastorie van Overdinkel staat te koop.

Nieuws in Losser 1999-2009 Nieuws in Losser 2009-2017
2009 Boerderij Erve Beernink wordt afgebroken maar wel 

veilig gesteld voor eventuele herbouw elders.
2010 De protestantse kerk in Losser en het naastgelegen 

Aleida Leurinkhuis (beiden Rijksmonumenten) worden 
ingrijpend gerestaureerd en verbouwd tot een modern 
multifunctioneel kerkelijk centrum. 

2011 Luisterrijke herdenking van 200 jaar Gemeente Losser.
2011 Michael Sijbom burgemeester van Losser.
2011 Herman en Annie Bourgonje overleden.
2013 Ter herinnering aan de tien Joodse dorpsgenoten die in 1943 in Duitsland zijn omge-

bracht, zijn in Losser tien Stolpersteine gelegd.
2013 Na het vertrek van pastor Munsterhuis kan de vacature alleen opgevuld worden via 

een pastorale samenwerking met de parochies in Enschede en Haaksbergen. Pastoor A. 
Monninkhof krijgt nu drie parochies onder zijn hoede.

2013 Aan de Deppenbroekweg 8 wordt een monumentje ont-
huld ter nagedachtenis aan geheim agent en verzets-
strijder Henk Brinkgreve, die daar op 5 maart 1945 werd 
doodgeschoten.

2013 Historische Kring Losser 'wint' de Cultuurprijs 2013 van 
de gemeente Losser.

2013 Er worden opgravingen verricht op 't Zijland. Er worden 
sporen aangetroffen uit de tiende en twaalfde eeuw. 
Intrigerend is de 'bijvangst' in de vorm van sporen van 
loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog.

2014 ds. Hennie Marsman wordt predikant van de protestantse gemeente Losser.
2016 De Martinuskerk viert op 1 en 2 oktober zijn 50 jarig 

bestaan en wordt op 20 november aan de eredienst 
onttrokken.

2016 Het college van B & W verrast in november ‘vriend en 
vijand’ met een voorstel tot wijziging van de subsidiere-
geling. Meer dan 45 verenigingen, die hun vaste subsidie 
kwijt zouden raken, komen onmiddellijk samen in verzet. 
Het voorstel wordt binnen 14 dagen weer ingetrokken.

2016 Bergsma Hoveniers geeft in december eenmalig een 
bijzondere historische krant uit, die in een oplage van 
ruim 30.000 exemplaren in de hele gemeente Losser, 
Oldenzaal, Denekamp, Noord-Deurningen, Lonneker en 
Park Stokhorst wordt verspreid.

Pruimtabak en een Berenburger

Café ’n Bethlehem had 
met Toon Kemerink 
legendarische kastelein

Ze waren er vroeger in grote getale. Boerderijtjes 
met een voor- of zijkamertje, waar een borreltje 
geschonken kon worden aan jagers of passanten 
die er even wilde rusten. Aan elke weg tussen 
twee dorpen waren er wel een paar. De boeren 
konden er een maatje jenever halen, arbeiders 
sloegen er snel een borrel achterover op weg 
naar de fabriek, de gordijnen zagen bruin van de 
rook en de kasteleins genoten meestal faam tot in 
de verre omgeving.

Een hele rij glaasjes 
voor de arbeiders
Hennie Kok uit De Lutte deed onderzoek naar de 
kleine cafeetjes in Noordoost-Twente,  ook wel 
‘bierhuuskes of ‘zoephuuskes’ genoemd. Boeren 
konden er een maatje jenever 
halen. Familie van Kok dreef zo’n 
tapperijtje aan de weg van Losser 
naar Gronau. Als de arbeiders op 
weg waren naar de fabriek stond 
er in het boerderijcafé een hele rij 
glaasjes klaar. Eerst een neut, dan 
werken. Als de fabriek uit ging gebeurde precies 
hetzelfde. Snel een borrel en dan op huis aan. 
Tussen twee dorpen of tussen dorp en stad telde 
men wel eens vijf of zes van deze intieme café-
tjes. Naast ’n Bethlehem waren er tussen Losser en 
Oldenzaal ook boerencafeetjes bij de Pow (Hut-
tenhuis) en bij ’n Snippert. De inkomsten uit de 
drankverkoop vormden vaak een welkome aan-
vulling op het veelal kleinschalige boerenbedrijf. 
Kok kwam tot de conclusie dat er vaak behoorlijk 
werd gezopen in deze tapperijtjes. Ook net over de 
grens zoals in Holt und Haar bij Beuningen of aan 
de Duitse kant tussen Glane en Glanerbrug, waar 
een beruchte jeneverstokerij was.  Vaak genoemde 
cafeetjes op Lossers gebied waren vroeger Bloas 
Han in het gebied Koppelboer bij Zuid-Berghui-
zen en Essen An aan de weg van Oldenzaal naar 
Denekamp.

Wel bier en jenever
maar geen worsten
Op eerste kerstdag in 1761 bezocht de 
toen 31-jarige Berent Lentfert in Gronau 
het café van Jan Markenvoort. Lentfert 
was naar de kerk geweest. In het drank-
lokaal ontmoette hij een aantal bekende 
Engelse soldaten, onder wie een rekruut 
en de sergeant Blacksmith (in Losser 
ingekwartierd bij Jacob Keilvers). 

Er werd de nodige jenever ingenomen 
en de onderlinge sfeer werd steeds 
amicaler. De rekruut en Lentfert bezoch-
ten daarna het cafe van Gerrit Nieters 
en dronken veel bier op kosten van de 
ongewapende soldaat. Lentfert beloof-
de hem als compensatie een drietal 
worsten. Nadat ze terug waren gegaan 
naar Markenvoort eiste de rekruut zijn 
beloofde worsten op. Lentfert weigerde 
en vertrok. De Engelsman liep hem na 
en op de Dinkelbrug klampte hij Lent-
fert aan; een handgemeen was volgens 
een zestal Enschedese kerkgangers het 
gevolg. Lentfert rukte zich los en liep de 
Losserseweg op. De soldaat ging hem 
achterna en pakte Lentfert vast. Deze 
greep een mes en stak de rekruut in de 
borst. De soldaat viel dood neer.

Op 17 mei 1763 deed de vierschaar in 
Ootmarsum onder leiding van de drost 
van het stadje, Frederik Johan Sigismund 
graaf van Heiden uitspraak: Lentfert 
werd verbannen uit Overijssel. 

Bron: Hennie Kok de Lutte.

‘Van bierlucht door-
trokken stamtafel en-
bruingerookt plafond’

Henk Olde Scholtenhuis voor de oude schuur van het 
café, die er nog steeds staat.

De witte bioscoop van Losser
LOSSER – De eerste helft van de vorige eeuw kende Losser een sfeervolle, kleine bioscoop, 
de zogenaamde witte bioscoop. Gebouwd in 1916 en het niet meer bestaande gebouw dankt 
zijn naam aan de hiervoor gebruikte witte kalkzandsteen. De bioscoop stond op de hoek van 
de Braakstraat en de Kosterstraat. De eigenaar was aanvankelijk H. Ziegler, die een café aan 
de overkant had, het latere Hotel Hut en daarna Centraal. De bioscoop was gevestigd in een 
gebouw van ongeveer 8,5 x 12,5 m. Vijftig zitplaatsen en een balkonnetje maakten er een echt 
filmtheater van, dat in 1919 al weer werd verbouwd. Het werd met zeven meter verlengd en 
in dat nieuwe gedeelte werd een ander balkon gebouwd. Eduard Lampe, een in Losser toen 
zeer gewaardeerde lapjeskoopman uit Leeuwarden, werd op gegeven moment mede-eigenaar. 
Hij staat helemaal links prominent op de foto. Er waren vaak moeilijkheden met de vertoonde 
films, omdat de Losserse geestelijkheid het niet eens was met de toen geldende katholieke 
filmkeuring, die men niet streng genoeg vond. Eind 1930 hield de bioscoop op te bestaan en 
kwamen er woonhuizen.

‘Elke dag mooi werk maken’
OVERDINKEL - Bergsma Hoveniers bestond in 2015 12,5 jaar. ‘In die jaren zijn we gegroeid 
naar een bedrijf met veelzijdigheid dat breed inzetbaar is in de gehele buitenwereld. Ons 
dagelijkse doel is mooi werk te maken en de mens en omgeving te geven wat ze verlangen’, 
vertelt eigenaar Marco Bergsma. Bergsma Hoveniers houdt het ontwerp en advies van tuinen 
en parken in eigen beheer en kan flexibel werken. Marco Bergsma: ‘We hebben de laatste jaren 
goed  geïnvesteerd in gereedschappen en machines om de werkzaamheden snel en vakkundig 
uit te voeren. Ons bedrijf telt meerdere teams in de aanleg en onderhoud van de tuinen. Bijna 
alles wat in de buitenruimte speelt kunnen we realiseren, zowel bouwkundig als groen.’
Daarnaast beschikt de onderneming over kennis en gereedschappen voor boom- en natuur-
beheer. Eigen hoogwerkers, klimmers en diverse andere machines. Bijzonder is de dienst-
verlening voor grafonderhoud. ‘Voor een laag bedrag in de maand ontzorgen we de klant en 
onderhoud wij het graf van de nabestaande’, aldus Marco Bergsma. Hij prijst zijn veelal jonge 
medewerkers. ‘Door de inzet van de jongens en hun vakkennis en door onze betrouwbare klan-
tenkring hebben wij elke dag weer de moed er samen iets moois van te maken.’

Bergsma Hoveniers is breed inzetbaar
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DE LUTTE – In de gezellige keuken van Gerard 
(66) en Ria (62) Bulter, direct achter het win-
keltje op het erf waar zich elk voorjaar weer 
honderden volkstuinders aandienen, vertellen 
beide ouders en dochter over hun winkel. Met 
een prachtige weegschaal. 
En een wand met schappen 
waarin de zakjes zaad precies 
passen. Ria hoeft maar achter 
zich te grijpen en ze heeft 
het juiste product feilloos te 
pakken.

Gerard’s vader Johan begon 
in 1933 met de winkel als 
agentschap voor Wouda’s 
Zaden. Het was een welko-
me inkomstenbron naast de 
kleine boerderij. Gerard nam 
het later over. Niet alleen de 
winkel, ook het zaaien met de 
zaaiviool die heden ten dage 
nog maar zelden uit de kast 
komt. Bulter zaait nu de vele 
hectares in met trekker en 
moderne zaaimachines. Het 
zaaien van 600 0f 700 hecta-
re graszaad in een jaar – en 
verder rogge, tarwe en haver 
- was geen bijzonderheid. Ge-
rard doet het graag. 

Trekker
Met de trekker erop uit. Maar 
hij koestert ook de tijd dat 
hij met zijn vader rondstapte 
op het versgeëgde bouwland, 
beiden met de zaaiviool. Ze 
namen elk twee meter mee, stroken van vier 
meter dus als ze broederlijk naast elkaar 
voortstapten. Het is nu rustig in de winkel. 
Maar straks in de eerste maanden van het 
nieuwe jaar moet de nieuwe prijscourant 

Derde generatie doet het straks met Facebook, maar:

Nostalgie bij zaadhandel Bulter blijft

klaar zijn. Die wordt verstuurd naar duizen-
den klanten. De volkstuinders melden zich al 
vaak vroeg in het voorjaar, zenuwachtig als 
ze zijn om tuinbonen en vroege aardappe-
len zo snel mogelijk in de grond te krijgen. 

Vanaf maart worden de klanten beleverd. ‘De 
moestuinen hebben de afgelopen jaren een 
flinke vlucht genomen’, vertellen Gerard, Ria 
en Moniek. ‘net als het biologisch tuinieren. 
Groenten verbouwen zonder de gifspuit.’

Ze weten alles van de producten die ze ver-
kopen. Al die groentezaden, pootaardappelen 
maar ook vaste planten, rozen, landbouwza-
den, bloemzaden, oude rassen fruitbomen en 

struiken en consumptie-
aardappelen van merken 
als Gloria, Frieslander, Eba 
en Texla. Bij Bulter probe-
ren ze in de eigen moes-
tuin eerst alles zelf uit. 
Ria: ‘Dan weet je uit eigen 

ervaring wat je de klanten adviseren moet.’ 
Dochter Moniek komt er steeds beter in. 
Waarschijnlijk stapt ze met vriend Dennis met 
haar ouders binnenkort in een maatschap.

Zodat dit unieke bedrijf in het mooie buiten-
gebied van De Lutte blijft voortbestaan. De 
klanten komen uit alle hoeken van Twente, tot 
in Nijverdal toe. Veel van hen voelen zich posi-

tief geraakt door de nostalgie, het vertrouwde 
Twentse dialect dat er gesproken wordt en: 
bij Bulter kom je niet snel voor een dichte 
deur. Er is altijd wel iemand thuis. De winkel-
bel waarschuwt wel als Ria in de keuken de 
aardappels en boontjes op het vuur zet.

Moniek Bulter (25) meldt trots 
dat er sinds kort een Facebook-
pagina is. Zaadhandel Bulter 
op Facebook, het lijkt vloe-
ken in de kerk voor een zeer 
specialistisch bedrijf waar de 
nostalgie met oude laatjes en 
kastjes nog altijd hoogtij viert. 
Maar aan de andere kant, het 
is eigenlijk vanzelfsprekend 
dat de jongste generatie Bulter 
moderne communicatiemetho-
des inschakelt.

Moniek, Ria en Gerard Bulter in hun nostalgische maar zeer overzichtelijke winkel, waar straks in maart weer honderden grotere en 
kleinere tuinders binnenlopen.

Johan en Gerard Bulter legden samen heel wat kilometers af op de akkers. Altijd twee aan twee.

De tram bij Essenhuis
LOSSER – Wat moet het een schitterend ge-
zicht zijn geweest. De tram die diverse dorpen 
en steden in deze regio met elkaar verbond. 
Zoals op deze foto van locomotor NS 341 met 
tram 5390 op 11 juli 1958 bij de voormalige 
halte Essenhuis in Losser. Destijds een café, 
schuin tegenover de huidige Johma. De Duit-
sers braken in 1942 het baanvak Losser-Ol-
denzaal op. Het materiaal was nodig aan het 
Oostfront. Het baanvak Losser-Glane tot de 
grens was al eerder opgeheven. Na de oorlog 
werd dit gedeelte er weer ingelegd. Overigens 
niet naar Glane, maar naar Glanerbrug, waar 
werd aangesloten op het spoorwegnet. 

‘Zaaien met de 
zaaiviool’
Gerard Bulter



Luciën en Leoni Game zijn aan de Dene-
kamperdijk 59 aan een nieuwe fase in 
hun leven begonnen. Het terrein van de 
voormalige uitspanning De Kleine Pon-
derosa is met een prachtige speeltuin met 
avonturenbaan, een fraai aangelegde tuin, 
een opgeknapt gebouw en een grote par-
keerplaats onherkenbaar veranderd. Er 
is sprake van een nieuwe horecazaak, zeg 
gerust een hele mooie uitspanning in het 
buitengebied tussen Losser en De Lutte. 
Bezoekers kunnen er lekker eten, kinde-
ren kunnen er veilig spelen.

LOSSER - Hij weet het nog als de dag van 
gisteren, maar wil het er liever niet meer 
over hebben. De uitslaande brand die aan de 
Hoofdstraat in Overdinkel Saksenstal Gerrit 
en het Smokkelmuseum in de as legde. Het 
was op 16 augustus 2012. De horecazaak 
was het levenswerk van de familie. Slechts 
een paar maanden later 
overleed zijn vader Wim. 
De derde klap in relatief 
korte tijd was dat het 
niet haalbaar bleek op 
de vertrouwde locatie 
een nieuwe zaak op te 
bouwen.

Horeca
Maar twee dingen wist Luciën Game (42) 
heel zeker. Hij wilde in de horeca blijven en in 
de gemeente Losser. En het moest weer een 
zaak worden met een goede prijs-kwaliteit-
verhouding, waar iedereen zich welkom zou 
voelen. ‘Gezelligheid en gemoedelijkheid, dat 
hebben we altijd gehad en dat moest het ook 
weer worden.’ Het werd een zoektocht naar 
de juiste plek en de juiste zaak. Meer dan tien 
horecazaken werden bekeken en er werd 
gepraat met de partij, die wel wilde verkopen. 
Uiteindelijk werd het wat toen nog heette De 
Kleine Ponderosa, hoewel Luciën Game en 
zijn vrouw Leoni die naam niet overnamen. 
Het bedrijf kreeg een nieuwe naam met een 
andere uitstraling en lading.
‘Er moest hier ontzettend veel gebeuren. In 
feite hebben we een stuk grond gekocht en 

Een nieuwe naam, een nieuwe toekomst voor de familie Game

Goed gevoel aan de Denekamperdijk 59

Luciën en Leoni Game voelen zich inmiddels vertrouwd op hun nieuwe stek in het natuurrijke Losserse buitengebied.

enkele gebouwtjes.’ Onder meer met Marco 
Bergsma van Bergsma Hoveniers werd een 
plan gemaakt voor de terreininrichting. Maar 
eerst werd er gesloopt. Alleen het hoofdge-
bouw bleef staan en is opgeknapt, onder meer 
met een stevige schilderbeurt. Het werk is 
vooral uitgevoerd door lokale ondernemers. 
Inmiddels is het buitenterrein afgezien van 
nog wat details in de verlichting klaar. Inclu-
sief de tweede poot van het bedrijf, de vier 
forelvijvers en de natuurvijver, waar zowel de 
sportvisser als de hobbyist graag plaatsne-
men aan het water.
‘Als ze willen brengen we ze een hapje en 
drankje aan de waterkant’, vertelt Luciën. 
‘Maar we hebben nu voor de vissers ook een 

eigen gebouwtje met terras.’ Hij houdt de 
speeltuin en het visparadijs strikt gescheiden. 
Ook fysiek, met een hek. ‘Het zijn verschillen-
de gebruikers. Ze moeten geen last van elkaar 
hebben.’ Luciën schakelde vissers en specia-
listen in om de vijvers helemaal up-to-date te 
krijgen.

Toekomstplannen
Deze avond hebben ze een partijtje met zestig 
gasten. Terwijl de voorbereidingen in gang 
zijn vertelt Luciën Game over de toekomst-
plannen. ‘We onderzoeken diverse opties. 
Kijken of we een nieuw horecagebouw neer 
kunnen zetten met twee ruimtes. Een zaal en 
een restaurant. Een andere mogelijkheid is 

het bestaande pand uit te bouwen. Binnen-
kort hopen we de knoop door te hakken.’
Het uitzicht vanaf het restaurant over de wei-
landen aan de voorzijde en het water erachter 
is in elk geval prachtig. Een mooie plek om 
aangenaam te vertoeven. 
Voor de familie Game is de Denekamperdijk 
59 – dat blijft de naam van de zaak - een nieu-
we start. Een nieuwe naam die een nieuwe 
toekomst inluidt. 
‘Twentse gastvrijheid in een nieuw jasje’, zegt 
Luciën. 
Wie zijn flyers openslaat en een van boven 
genomen overzicht van het terrein bekijkt kan 
alleen maar concluderen dat de metamorfose 
zeer geslaagd is uitgepakt.

Melkfabriek

LOSSER – Losser is in het trotse bezit geweest van een eigen melkfabriek. Een belangrijke werkgever in het dorp. De 
melkfabriek aan de Gronausestraat werd gesticht in 1921. Op de oudste foto is goed te zien hoe de melkbussen met 
paard en wagen werden gebracht. Voor de kinderen uit buurt was dit een leuk schouwspel. Links met de kinderwa-
gen zit Jan Vosmeer en op het driewielertje Jantje Klein Wiecherink. De fabriek kende in de loop der tijden verschil-

lende namen. Op de jongere foto prijkt de meest bekend naam: ‘Coöperatie Melkinrichting Dinkelland’. De fabriek 
werd in 2002 overgenomen door Friesland Coberco. Al in mei van dat jaar kregen de bijna vijftig werknemers te 
horen dat ze op straat kwamen te staan. De fabriek werd in 2003 gesloopt en op het terrein zijn daarna woningen 
gebouwd. Alleen de straatnaam  Melkweg herinnert nog aan de zuivelfabriek.
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‘Als ze willen brengen 
we een drankje aan 
de waterkant’
Luciën Game



Ze zijn op weg naar de duizend leden. Dat 
betekent dat het goed gaat met de Histo-
rische Kring Losser (HKL). ‘We hebben er 
170 leden bij gekregen in veertien maan-
den’, vertelt een trotse voorzitter Thea 
Evers. Op 19 september vorig jaar werd 
het achthonderdste lid ingeschreven. Op 
de lijst staan op dit moment precies 970 
leden die de kring een warm hart toe-
dragen en de publicaties belangstellend 
volgen. Nog dertig te gaan!

LOSSER - Waar het aan ligt? Misschien wel 
aan het gegeven dat het tienkoppige bestuur 
zo’n actief clubje is. In het onderkomen aan 
het Martinusplein 16 – MP16 communiceren 
de bestuursleden onderling – is het een en al 
bedrijvigheid. Hier wordt wekelijks gewerkt 
aan het vastleggen van de historie van Losser 
en de andere dorpen die tot de gemeente 
behoren. Alhoewel, De Lutte en Beuningen, 
daar doen ze niet zo heel veel aan, omdat 
in die contreien zusterclub De Dree Marken 
voortreffelijk werk verricht.

Inspirerend
Elke maandagochtend komen ze hier bij 
elkaar. Aan de voet van de oude Martinitoren, 
het baken in de oude dorpskern. Meer inspi-
rerend kan bijna niet. Het pandje hebben ze 
in bruikleen van de gemeente. Maar het heeft 
een horecabestemming. ‘Als we eruit moeten 
hebben we zo maar niet iets anders ‘, klinkt 
er toch wel iets van zorg door. Aan de andere 
kant: de gemeente heeft vast en zeker waar-
dering voor het vele onderzoekswerk en de 
lijst van publicaties die de Historische Kring 
op naam heeft liegt er niet om.
Maar die toenemende populariteit? Met Thea 
Evers denken de bestuursleden Georg van 
Slageren, Gerda Hogebrink, Bennie Nijhof en 
Andries Kuperus dat het frequent posten van 
oude foto’s op de eigen Facebookpagina zeker 
een voorname rol speelt. ‘Vooral foto’s van 
dertig jaar terug doen het goed’, weet Andries 
Kuperus, de fotoman van de club. Hij beschikt 
inmiddels over een uitgebreid digitaal fotoar-
chief. Dat gekoppeld aan de in het algemeen 
toegenomen interesse in de geschiedenis van 

eigen dorp en streek en de 
verspreiding van het eigen 
kwartaalblad Oet Dorp en 
Marke Losser verklaart 
wellicht het flink gestegen 
ledental. Daarbij niet te 
vergeten de publieksavon-
den van de kring in café 
Smit.

De Historische Kring 
Losser zet zich sinds de 
oprichting in 1969 in voor 
het behoud van het cul-
tuurhistorisch erfgoed van 
de gemeente Losser, het 
vastleggen van informatie 
in publicaties waarbij au-
diovisuele en sociale media 
dus niet worden geschuwd 
en het organiseren van 
lezingen en exposities. 
‘Hierdoor blijft de kennis 
van het verleden actueel 
en maken we deze hope-
lijk toegankelijk voor een 
breed publiek’, aldus Thea 
Evers.
Sinds Peter Heerink het be-
stuur is komen versterken 
gaat het met het gebruik 
van moderne media beter. 
Georg van Slageren, net 
als Andries Kuperus van 
oorsprong een Fries: ‘Peter 
heeft ons van het digitale 
zandpad afgeholpen.’ Wie 
de lijst van publicaties en 
boekwerkjes van Losserse 
hand bekijkt kan niet an-
ders dan onder de indruk 
zijn. 
De bestuursleden denken 
zelf dat er niet zoveel histo-
rische verenigingen zijn die zoveel boeken 
hebben uitgegeven als de HKL. De lijst telt 
meer dan twintig boeken. De belangrijkste 
zijn Grondstukken en bewoners van Dorp en 
Marke Losser omstreeks 1832 (drie delen), 

Losser en zijn kerkdorpen in oude foto’s 
(twee delen), Losser omstreeks 1890, In 
Losser is niets gebeurd… 1940-1945, Losser 
voorheen en thans (fotografische herdruk van 
het standaardwerk over de geschiedenis van 

de gemeente Losser door toenmalig burge-
meester C.J.A. van Helvoort) , Het meisje in de 
Froenstraat, Fotoboek Losser, Glane, Overdin-
kel… Nog niet eens zo lang geleden en Recht 
en onrecht in de Marke Losser. 

Historische Kring Losser
Op weg naar de duizend!

Het bestuur van de HKL, staand v.l.n.r. Georg van Slageren, Harry Dekkers en Bennie Nijhof. Op de voorste rij v.l.n.r. Andries Kuperus, Jack 
Scholtens, Peter Heerink, Chris Meekers, Thea Evers, Gerda Hogebrink en André van der Veer.
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BEUNINGEN - In Noordoost-Twente is het een van die gekende oriëntatiepunten. 
‘Bie Schellings rechtsof.’ Wellicht komt de bekendheid door de nog steeds promi-
nente bebouwing. Molen en veevoederhandel domineren nog steeds het omvang-
rijke terrein net links voor de rotonde  naar Beuningen. In een ver verleden stond 
hier al een molen, een grondzeiler, bekleed met heideplaggen. De molen heette 
dan ook de Heimöll. Antonius Reehuis uit Beuningen plaatste hier rond 1878 deze 
molen. Al korte tijd later, in 1880, verkochten de eigenaren die daarna kwamen,  
Vonk uit Beuningen en Wegkamp uit Gildehaus, het perceel met de windkoren- en 
houtzaagmolen inclusief een bakkerij aan Adrianus Schellings voor 2.000 gulden. 
Adrianus kwam uit het Brabantse Dinther, zijn vrouw uit Steggerda in Friesland. 
Via familierelaties kwamen ze in Twente. In 1900 brandde de molen af. Boeren 
uit Beuningen haalden met paard en wagen een andere, reusachtige molen uit 
Duitsland. Romp en kap waren bekleed met dakleer. De boeren konden hun graan 
weer laten malen. In 1925 werd de molen van Schellings ontdaan van de wieken. 
Een zuiggas- en later een dieselmotor vervingen de windenergie. Toen Willem 
overleed zette zijn vrouw Theodora de molen voort onder de naam Fa. Wed. A. 
Schellings. Zoon Hans, geholpen door zijn broer Hein, werd uiteindelijk de opvol-
ger-molenaar. Een andere broer, Willem werd eierhandelaar en betrok het pand 
aan de overkant van de straat. Uiteindelijk werd de molen een veevoederfabriek. 
Rond 1960 zetten Franco Schellings en zijn broer Hans het bedrijf voort. Inmid-
dels liggen de bedrijfsactiviteiten vanwege de gezondheid van Franco al een paar 
jaar stil. Maar Schellings blijft een baken in de regio. 
Tekst ontleend aan artikel Jos Knippers in ’t Onderschoer, zomer 2014.

De	möll	van	Schellings:	altijd	een	baken	in	de	regio


