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De ‘grote’ vakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Mijn vrouw en ik, wij genieten daar nog 

van en plukken die laatste dagen van augustus. Door omstandigheden gedwongen gaan we nu niet 

meer zo ver weg met onze caravan. In plaats van naar Schotland, Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk 

zoeken we het nu wat dichter bij huis: naar Nijnsel of Olland. Zeker die laatste kleine plaats heeft het 

grapje al in zich: Naar welk land???? Naar Olland! Waar ligt dat dan?  

Een leuke stek voor een fietstocht langs  de restanten van het toch zo historisch geworden Duits 

Lijntje of een natuurwandeling over een trekpontje naar het pittoresque Liempde. Een aanrader. 

Maar als we, voor enkele dagen terug, de brug van Grave over gaan, slaan we ditmaal rechtsaf, naar 

Overasselt. Dat is toch al buiten Brabant en maar net even buiten het Land van Cuijk.  

Niet ver weg gaan heeft zo zijn voordelen bijv. om iets essentieels wat je vergeten bent thuis toch 

maar even op te halen. Neem ik gelijk de post en de kranten mee en loop ik straks bij thuiskomst niet 

zo ver achter. Of om even de plantjes water te geven, thuis en in mijn volkstuin. Kan ik gelijk de 

courgettes en rijpe tomaten oogsten en die uitdelen op de camping; daar maak je ‘als wandelende 

SRV-wagen’ snel vrienden mee en dan zijn de onderlinge contacten zo gelegd. 

Er zijn dagen dat we meer voor de caravan hangen in plaats van iets actiefs te ondernemen.  

Vakantie vieren is soms lekker fietsen door de nu mooi paars – violet geschakeerde heidevelden 

onder Heumen en het Wijchens Ven, een dorpje bezoeken en een terrasje pikken. Een pond kersen 

kopen en tevreden zijn.  

Op dagen waar de temperatuur de tropische waarde benadert blijven we ‘thuis’, met een tablet of 

laptop in de schaduw onder de luifel. Een mooie gelegenheid om het NGV-blad van onze regio LvC te 

lezen en wat rond te neuzen op de “voor elck wat wils- site” van het BHIC.  

Aan mijn schoonmoeder zaliger is werkelijk een goede archivaris verloren gegaan. Zij bewaarde alles 

wat ging of verhaalde over de familie: foto’s, bidprentjes, diploma’s, feestgidsen, misboekjes, 

persooonsbewijzen en belangrijke krantenartikelen. Genealogen onder ons gun ik zo’n 

schoonmoeder. Haar opa stierf in 1915 in Oploo. Zij heeft hem nooit gekend.   

Ik ga online op zoek in het Boxmeers weekblad en stuit op een in memoriam  en kom zo meer te 

weten over de overgrootvader van mijn vrouw. Hij was een vooruitstrevend en vernieuwend man, 

wethouder en mede oprichter van de stoomzuivelfabriek in Oploo die pas na veel  vijfen en zessen in 

de Sambeekse Hoek gerealiseerd kon worden. Op internet vind ik al snel een mooie oude foto van 

die fabriek.  

Mijn dagje ‘archiefbezoek onder de luifel ’ was succesvol. Weer wat meer vlees op de botten van 

mijn kwartierstaat. Hoewel we de laatste tijd om meerdere redenen horen dat we minder vlees 

moeten eten, ga ik nu voldaan aan tafel.   


