
 

 
 

  

 

 

Welkom! 
Dit is de eerste Smokkelnieuwsbrief!  
Vanaf heden zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van alles wat er speelt rondom 
het smokkelthema. En dat is al veel! Eind maart zijn we bijeengekomen in t Trefhuus om de 
deelprojecten te bespreken en om te kijken wie er allemaal een bijdrage kunnen en willen 
leveren. Ondertussen wordt er al hard gewerkt aan een Smokkelfietsroute, er wordt naar de 

huisstijl gekeken en ook andere deelprojecten zijn opgestart. Hebben jullie input voor de 
nieuwsbrief, willen jullie een vraag delen met andere smokkeldeelnemers of hebben jullie 
behoefte aan overleg? Laat het ons weten via touristinfo@smokkeldorp.nl 
  

 

Smokkelvergadering 

Dinsdag 27 maart zijn we samengekomen in 't Trefhuus in Overdinkel om de stand van zaken 

te bespreken betreffende het smokkelen. Er was veel belangstelling. Onder de aanwezigen 

waren leden van Dorpsraad Overdinkel, scouting Dr. Ariénsgroep, Historische Kring, Iphitos, 

een kunstenares, eigenaren van overnachtingslocaties, Hallo Losser, buurtsportcoach, 

beleidsmedewerkers en de VVV. 

De eerste lijntjes zijn uitgezet, afspraken zijn gemaakt, ideeën zijn geopperd. Het grote 

Smokkelproject is gestart! De komende weken en maanden zullen er contacten worden 

gelegd. Mariola Dieperink heeft de coördinatie over de projecten van de VVV. Voor tips, 

ideeën en andere info, mail haar op: touristinfo@smokkeldorp.nl 
 

Smokkelfietstocht Overdinkel 

De eerste smokkelfietstocht Overdinkel is 

een feit! Een ware route, langs de mooiste 

erven, plekken en bezienswaardigheden in 

Overdinkel zal deze fietsroute van bijna 25 

km gaan. Deze route wordt in eerste 

instantie feestelijk geopend op zondag 9 

september. Daarna is de route uiteraard te 

fietsen door bezoekers, toeristen én 

inwoners! Details volgen, aldus de 

werkgroep.  

 



 

 

Naast de smokkelfietstocht is ook de 

smokkeltocht per electrokar in wording.  

Laten we ons in eerste instantie op deze 

twee tochten en de grote 

Smokkelwandelroute richten. 

  
 

 

 Twente Marketing wil te zijner tijd 

het smokkelproject gaan promoten 

als onderdeel van het Noord Oost 

Twente pad. Hiervoor wordt 

(gedeeltelijk) een gezamenlijke 

huisstijl ontwikkeld. Zodra de ins 

en outs bekend zijn, zullen we dit 

communiceren. Graag hier 

rekening mee te houden in het 

kader van een eenduidige 

herkenbaarheid. 

 Ken je smokkelverhalen? Of ken je 

iemand die smokkelverhalen met 

ons wil delen? Laat het ons weten! 

 Voor verschillende deelprojecten 

zijn we op zoek naar 

‘smokkelwaar’. Ben je in het bezit 

van spullen die herinneren aan de 

smokkeltijd en wil je die afstaan of 

in bruikleen geven? Neem dan 

contact met ons op. 

 Voor deze en andere leuke tips of 

ideeën, stuur een mail 

naar touristinfo@smokkeldorp.nl 

  

 

Smokkelen  

opgetekend door Sietse Smit 

te koop bij de VVV €4,50 

 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
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