
Smokkelstoet ‘Uut Overdinkel’
2020 verkrijgbaar

Na het succes in 2019, om op Overdinkelse (smokkel-) grond tarwe
te verbouwen voor Smokkelstoet, is er ook dit jaar wederom beslo-

ten dit te herhalen, dit op een naastgelegen stuk land van vorig jaar. Deze 1,4 ha is in april in eerste
instantie bewerkt en bemest door de familie Olde Heuvel uut Overdinkel, vervolgens omgeploegd
door de Gebr. Heebing en ingezaaid door Fa. Bulter, beiden uut De Lutte. Begin september is de tarwe
geoogst en stro geperst door Gebr. Heebing en Martin Oldenhof heeft het stro overgenomen. Leuk om
te vermelden is dat er nu tot april 2021 wintertarwe en mosterdzaad is gezaaid.

OVERDINKEL

Toch moest er even op de rem wor-
den getrapt, want de tarwe kon niet
gelijk worden gemalen, redenen was
dat de Lonnekermolen i.v.m. renova-
tie een tijdje niet beschikbaar was. De
planning ging richting half oktober,
echter het liep iets uit. Vrijwilligers
werkten met man en macht aan de
Lonnekermolen om deze toch weer in
bedrijf te kunnen krijgen. En ja, op
maandag 2 november kon de ca.
2000 kilo tarwe worden aangeleverd
en deze is woensdag 4 november ge-

malen en vrijdag 6 november afge-
haald door de Bakkers van Alink. Dus
de ‘streek-cirkel’ van akker naar bak-
ker is hierbij rond.

Vanaf maandag 9 november is de
Smokkelstoet iedere dag verkrijgbaar
bij PLUS Bellers in Overdinkel en Bak-
kers van Alink in Losser. Een brood
vrij van lactose en E-nummer. Dus
een puur streekproduct waaraan di-
verse ondernemers uit de omgeving
hun ‘steentje’ hebben bijgedragen.

Gevulde Smokkelaar
Nieuw in het smokkelassortiment is
de Gevulde Smokkelaar, maar deze
laat nog even op zich wachten. Je-
roen Alink kwam begin dit jaar al met
het idee om een gevulde variant te
willen bakken van de smokkeltarwe.
Een gevulde variant met een unieke
smaak en pure ingrediënten. Wat de
ingrediënten zijn van dit rijkelijk ge-
vulde brood, tja, dat zou u vanaf 23
november zelf moeten gaan probe-
ren, want u snapt wel dat het een ge-
heim gesmokkeld recept is.
Smokkelstoet: Da’s pas goed.
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Paard inBeeld

ADVERTEERT U (nog niet) in deze krant?
Wist u dat uw advertentie VOORDELIG DOORGEPLAATST kan worden in de volgende titels:

VRAAG VRIJBLIJVEND
NAAR DE VOORDELIGE 

ADVERTENTIE TARIEVEN
VAN ONZE 

UITSTEKEND GELEZEN 
HUIS-AAN-HUIS BLADEN.

Medewerkers en medewerksters van
Drukkerij van Barneveld staan graag
voor u klaar!
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