
 

 
 

  

 

 

Welkom! 
Dit is de tweede Smokkelnieuws!  
Er wordt al van alles gerealiseerd op smokkelgebied. De smokkelfietstocht Overdinkel neemt 
aardige vormen aan. De lange smokkelwandelroute is bijna klaar én het eerste arrangement 
voor een smokkeltour per electrokar staat op papier. Mooie initiatieven waaraan wordt 
gewerkt door allemaal enthousiaste vrijwilligers. 

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

Smokkeltour Overdinkel 
Stichting D'r Oet in Overdinkel is druk met de voorbereidingen voor de electrokar. Samen 
met de VVV hebben zij een arrangement samengesteld.  

 

Tijdens deze rit met gids in een kleurrijke electrokar (eventueel dicht en verwarmd) maken 
de passagiers kennis met het smokkelverleden en de natuur in het buitengebied van 
Overdinkel en Losser. 
Bij Overdinkel als voormalig “smokkelaarsnest” passen vooral hilarische verhalen over het 
kat- en muisspel tussen smokkelaars en grensbewakers en anekdotes! 
  

Het is de bedoeling dat de smokkeltour in de zomermaanden iedere zaterdag vertrekt om 
13.30 uur bij ’t Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel. 
De kosten zijn € 15,00 per persoon, kinderen € 7,50, incl. koffie met lekkers onderweg. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk via de VVV. 
 
Naar verwachting zal de electrokar eind juli gereed zijn. Er volgt eerst een testkar. 
 

 



 

 

 

Op onderzoek naar de Drielandsteen 

 
Hoe bereikbaar is nou de originele Drielandsteen?  
 
Wij gingen op onderzoek uit. Al rijdend in een 'golfkar' voeren we over de Fleuerweg en 
dwars door de weilanden. Het was prachtig weer, de boeren waren aan het mesten. Dat was 

's middags tijdens een andere afspraak in 't Lossers Hoes nog te ruiken. 
 
De Drielandsteen, een bijzonder exemplaar, valt vanaf het pad niet echt op. Zeker niet als 
het mais hoog staat. Hier willen we graag verandering in brengen. In ieder geval tijdens de 
smokkelfietstocht op 9 september as, gaan we wat ludieks doen. Wordt vervolgd. 
 

  
 
  

 

Op verkenning op de scooter! 

 

Om markante punten op de Smokkelwandelroute te kunnen 

bepalen, zullen we toch eerst de route moeten verkennen. 

Wandelend kostte ons nu iets te veel tijd, op het scooter is het 

vast ook heel bijzonder! En dat was het! Prachtige plekken 

hebben we gezien, het smokkelverleden hebben we zelfs kunnen 



 

voelen. Hieronder een aantal foto's die we graag met jullie willen 

delen. 

Met dank aan Actief Twente. 

 

  

 

  
 

 

  

  

 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. 

 Heb je leuke tips of ideeën, mail 

ons dan op 

touristinfo@smokkeldorp.nl. Laten 

we initiatieven gezamenlijk 

coördineren, zodat 

weéén uitstraling krijgen en 

bijvoorbeeld geen 'dubbele' 

arrangementen. 
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