
OVERDINKEL Dat de traditie niet
meer aan de Invalsweg voortgezet
kan worden, heeft alles te maken
met een ruilverkaveling en een
bijna-woningbrand van enkele
jaren geleden door hetzelfde paas-
vuur. „We hebben het paasvuur de
laatste jaren al steeds iets verder op-
geschoven”, aldus Lucien Game,
voorzitter van het Oranjecomité.
„De plek waar we nu zouden uitko-
men, was vroeger maïsland, maar
nu een weiland. Om te voorkomen
dat dat bij de aanvoer van het hout
kapot zou worden gereden zouden
we - met het neerleggen van rijpla-
ten - flinke kosten moeten maken.”
Daarbij zou het gaan om naar ver-
luidt zo’n 750 euro. Op korte ter-
mijn moest er daarom een nieuwe
locatie worden gevonden. Daarvoor
is, om geen nieuwe vergunning te
hoeven aan te vragen, aansluiting
gezocht bij een bestaande organisa-
tie. Dat werd die van de families
Olde Bolhaar en Luijerink, die aan
de Strootsweg altijd al hun eigen
paasvuur hielden. Dat is nu - voor
één keer - gepromoveerd tot hét
paasvuur van Overdinkel. Praktisch
nadeel is wel, anders dan bij de In-
valsweg, dat door inwoners van
Overdinkel geen snoeihout en
groenafval kan worden afgegeven
voor de opbouw van het
vuur.   Game: „Dan zou het paas-

vuur te hoog worden. Bovendien
hebben we er geen goed zicht op
wat mensen precies aanleveren.”
Snoeihout en groenafval kunnen
nu gratis worden afgegeven bij de
gemeentewerf.

Vaste prik bij het paasvuur aan de
Invalsweg is de medewerking van
muziekvereniging Concordia en
paashazen die snoepgoed verdeel-
den onder kinderen. „De medewer-
king van Concordia is voor ons es-
sentieel”, aldus Game. „Zij zien het
niet als probleem naar deze plek te
lopen. En als de muziek meedoet,
dan komen de mensen vanzelf.” 

Zowel het Oranjecomité als de fa-
milies Olde Bolhaar en Luijerink
zien de verhuizing van het paas-
vuur als een proef. Een evaluatie
moet uitwijzen of het paasvuur
voor Overdinkel hier de komende
jaren blijft. Het paasvuur wordt tra-
ditiegetrouw op eerste paasdag,
zondag april,  om 20.00 uur ontsto-
ken.
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Concordia is
essentieel. Als die
meedoet komen de
mensen vanzelf
— Lucien Game, voorzitter

OLDENZAAL In de ereklasse liet
Ons Streven geen misverstand
bestaan over de ambities. De
nummer 2 Steeds Vooruit werd
op eigen baan met ruime cijfers
verslagen. Ook de kampioens-
kandidaat in de hoofdklasse
haalde de overwinning binnen.
Er moeten rare dingen gebeu-
ren, willen beide teams hun titel-
aspiraties niet verzilveren.

Ereklasse 
De Toekomst- Beuningen 2-1 
De start van de thuisploeg was
minder, waardoor direct een ach-
terstand ontstond Met nog twee
schoten te gaan, hadden de bezoe-
kers uit Beuningen een minder
schot en bracht het laatste schot de
beslissing. Het punt was voor De

Toekomst. De tweede ronde kregen
de gasten zo’n voorsprong cadeau
dat met goed uitspelen het punt
kon worden binnengehaald. Het
laatste wedstrijddeel was de start
van De Toekomst zoals het hoort.
Het verloop was spannend en uit-
eindelijk haalde de thuisploeg met
5 meter voorsprong het punt bin-
nen en daarmee de overwinning.
Nooit Gedacht- Oud Ootmarsum
2-1
Na een spannend verloop ging het
eerste punt naar Nooit Gedacht. De
tweede ronde nam de thuisploeg
meteen het initiatief. Gaandeweg
werd dit een behoorlijke voor-
sprong, die door een minder  weer
teniet werd gedaan. Aan het einde
was het nog 2,5 meter, voldoende
voor het tweede punt. De afslui-

tende ronde werd weer sterk ge-
opend door de thuisploeg. De voor-
sprong werd echter uit handen ge-
geven. 
Steeds Vooruit- Ons Streven 0-3
De eerste ronde ging gelijk op, tot
Steeds Vooruit een steek liet vallen
en Ons Streven uit kon lopen naar
60 meter voorsprong en het eerste
punt. De tweede ronde liepen de
bezoekers uit Tilligte weg naar uit-

eindelijk 25 meter voorsprong. De
afsluitende ronde toonde geen an-
der wedstrijdbeeld.

Hoofdklasse 
De Brink- Lemselo 2-1 
De bezoekers begonnen de eerste
ronde sterk en namen een voor-
sprong. Gaandeweg kantelde het
beeld en door wat minder presteren
van Lemselo pakte de thuisploeg
een schot voorsprong en het eerste
punt. Ronde twee was bijzonder
spannend. De Brink lag voor maar
wist niet uit te lopen. De een na
laatste worp van Lemselo was min-
der, waardoor het binnenhalen van
dit punt voor de thuisploeg uitein-
delijk lukte. In de derde ronde wist
De Brink het niveau niet vast te
houden, waarvan de bezoekers uit

Oldenzaal profiteerden.
Ereklasse: De Toekomst- Beunin-
gen 2-1, Noord Berghuizen- Voor-
uitzicht 1-2, Nooit Gedacht- Oud
Ootmarsum 2-1, Steeds Vooruit-
Ons Streven 0-3. Stand: Ons Stre-
ven 12-32, Steeds Vooruit 12-27,
Beuningen 12-21, Nooit Gedacht 12-
17, De Toekomst 12-16, Oud Oot-
marsum 12-13, Vooruitzicht 12-13,
Noord Berghuizen 12-5.
Hoofdklasse: Beuningen 2- Ros-
sum 3-0, De Brink- Lemselo 2-1,
Oud Ootmarsum 2- Hertme 1-2,
Vooruit Losser-Lattrop Breklen-
kamp 0-3. Stand: De Brink 12-31,
Lattrop Breklenkamp 12-27, Lems-
elo 12-19, Vooruit Losser 12-17,
Hertme 12-16, Oud Ootmarsum 2
12-13, Beuningen 2 12-13, Rossum
12-8.

Er moeten rare
dingen gebeuren
willen beide teams
hun titelaspiraties
niet verzilveren 

Ons Streven maakt ambities waar

HERDENKING JOODSE BEGRAAFPLAATS

� LOSSER Leerlingen van groep 8 van basisschool De Saller waren gisteren op de Joodse be-
graafplaats om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Er werden witte rozen op het
graf van de Engelse piloot Jo Ingram gelegd, er was een toespraak van burgemeester Michael Sij-
bom,  de leerlingen Niek Vreeling en Floor Goed droegen een gedicht voor en de kinderen probeer-
den zich te verplaatsen in een tijd van gruwelheden. Dat was een bijna onmogelijke opgave. Maar
de stilte op de begraafplaats gaf aan dat de leerlingen zich die moeite getroosten. FOTO ROBIN HILBERINK

Paasvuur
Overdinkel
verhuist 
Na meer dan 30 jaar verhuist het
paasvuur in Overdinkel van de Invalsweg
naar  de andere kant van het dorp, op de
hoek Strootsweg/Lakerinksweg.

Verkaveling en bijna-brand


