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SMOKKELDORP OVERDINKEL

Overdinkel staat van oudsher bekend als Smokkeldorp.  
Dit heeft te maken met de veelbewogen smokkel
geschiedenis van dit grensgebied. Nog altijd worden 
daarover (sterke) verhalen verteld. Sietse Smit van  
Hallo Losser en VVVgids weet er alles van.

Bittere noodzaak
 “Over het smokkelen doen veel verhalen de ronde.  
Het smokkelverhaal van mijn familie is alleen niet zo 
leuk, want mijn opa is in 1947 tijdens het smokkelen 
neergeschoten door een commies. Hij overleed aan zijn 
verwondingen, op 52jarige leeftijd. Smokkelen was voor 
hem echter bittere noodzaak, want er moest brood op de 
plank komen. Het was na de oorlog zeer lucratief om te 
smokkelen, omdat zowel in Nederland als in Duitsland 
aan van alles gebrek was. Mijn opa ging met pakken 
koffie op zijn rug over de grens toen hij werd betrapt. 
Dat was een drama voor mijn familie.”

De bolle
 “Het smokkelverhaal van mijn familie is treurig, maar 
er zijn ook grappige verhalen. Bijvoorbeeld over twee 
mannen die een koeienhuid over hun rug gooiden en 
met hun smokkelwaar dwars door een weiland met 
koeien over de grens gingen. Zegt de achterste man 
tegen de voorste: “Rennen!” De voorste vraagt:  
“Komt er een commies aan?” Is het antwoord: “Nee, de 
bolle (=stier)!” Er zijn zoveel smokkelverhalen, die blijven 
we vertellen. Het verhaal van mijn familie staat in een 
boekje dat bij de VVV te koop is. Overdinkel had vroeger 
een Smokkelmuseum, dat helaas is afgebrand. De bewoners 
van het dorp voelen zich nog altijd verwant met de 
smokkelaars en de smokkelgeschiedenis. Daarom vind ik 
het mooi dat het dorp zich nu als Smokkeldorp profileert.” 

THEMA: SMOKKELEN

‘Smokkelen’ is een inspirerend thema voor het ontwikkelen van nieuwe toerische wandel en fietsroutes en 
evenementen. Al eens een slokje Smokkelöllie geproefd? Meegedaan aan de Smokkelfietsroute? Verhalen over 
smokkelen gelezen? Wist u dat de smokkelwandelroute langs de grens gekoppeld wordt aan een lange 
afstandswandelpad door NoordoostTwente? Dat er een smokkelspel wordt ontwikkeld?

Meer informatie over alle ontwikkelingen rondom Smokkeldorp Overdinkel is te vinden op 
https://www.vvvdeluttelosser.nl/smokkeldorpoverdinkel/.


