
'Een bewogen weg' vertelt het verhaal 
over de Gemeente Boxmeer.

Het verhaal is gebaseerd op de vele 
gebeurtenissen die door de eeuwen 
heen hebben plaatsgevonden en in 
de toekomst zullen plaatsvinden in 
deze regio. De Gemeente Boxmeer 

met haar 11 kernen heeft de 
vorm van een laars. De laars 

zal de bewogen weg langs 
de elf kernen bewandelen 

en de voetstappen die 
worden achtergela-
ten, vertellen het 
verhaal van een 
unieke gebeurtenis 
en/of beziens-
waardigheid in de 
desbetreffende 
kern.

Herbelevingsroute WOII

Op 26 september 1944 om klokslag 12 uur schieten de 
Engelse tanks de eerste granaten richting de Duitsers. Doel 
van de beschietingen was het raken van de kerktoren om 
het uitzicht van de Duitsers te beperken. De daarop 
volgende dagen stonden vooral in het teken van patrouil-
les en verkenningen.  Op 1 en 2 Oktober vallen de 
geallieerden opnieuw aan waarbij weer veel verliezen 
worden geïncasseerd. 4 oktober is de dag waarop het 
zwaarst is gevochten in Overloon. Tijdens die dag hebben 
de Duitsers maar liefst 7 tegenaanvallen gelanceerd. 
Tijdens deze aanvallen besluit generaal Hasbrouck op te 
trekken richting Overloon. Gedurende deze opmars 
stuitten de Amerikanen op kasteel Hattert, waar toenter-
tijd de Duitse Luftwaffe een divisie had gevestigd. De 
Amerikanen roepen luchtsteun in en binnen enkele 
minuten lag het kasteel in duigen, maar ondertussen was 
de verrassing al doorgegeven aan de Duitse strijders in 
Overloon. Deze bloedige slag zal uiteindelijk op 12 oktober 
beslist worden wanneer de geallieerden tankbataljons 
opstellen in Sint Anthonis, Oploo, Stevensbeek en de Rips. 
Om 11 uur 's ochtends openen meer dan 200 geallieerde 
kanonnen het vuur op het Duitse kampement Overloon en 
leggen daarbij het hele dorp in as. Rond 3 uur in de 
middag is het dorp uiteindelijk weer in handen van de 
geallieerden. De bevrijding van Overloon heeft door alle 
verliezen een bittere nasmaak achtergelaten bij de 
bewoners.

Volg de laars over een bewogen weg langs
de elf kernen en beleef de gemeente Boxmeer

Algemeen voorbehoud
Deze folder is met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze folder zijn
gebaseerd op ontwikkelingen in december 2010. De gemeente Boxmeer aanvaardt
echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de opgenomen
gegevens. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere
wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over 'Een bewogen weg', ga dan naar www.boxmeer.nl.
Dit product is mogelijk gemaakt door de gemeente Boxmeer,
Vrijetijdshuis Brabant en NHTV Breda.
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iPhone-gebruikers
Via de appstore op uw iPhone kunt u de applicatie voor QR of 
barcode downloaden (één van de QR code readers). Daarnaast 
dient u tevens uit de appstore de layar applicatie te downloaden.
Op sommige iPhones werkt de layar-applicatie nog niet, omdat 
de versie van Layar niet recent genoeg is (layar is nog in 
ontwikkeling voor de Iphone en zal spoedig beschikbaar komen).

Overige Smartphones (met Andriod besturingssysteem)
Voor het downloaden van de QR code reader: ga op uw mobiele 
telefoon naar www.upcode.fi; open deze browser en download 
de applicatie ('Download UpCode'). 
Voor het downloaden van de Layar-applicatie: ga op uw mobiele 
telefoon naar www.layar.com en download de applicatie 
('Download layar').

Hoe werkt de herbelevingsroute WOII?

De herbelevingsroute WOII maakt onderdeel uit van het verhaal 
'Een bewogen weg'. De route is ontwikkeld op basis van de 
digitale techniek 'Augmented Reality' (toegevoegde 
werkelijkheid). Om deze route te kunnen ondernemen, dient u 
over een Smartphone (met een Android besturingssysteem) of 
een iPhone te beschikken; vervolgens kunt u op vier locaties in 
Overloon en omgeving de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog gaan herbeleven. Op deze locaties kunt u door 
middel van het 'scannen' van de locatie of een QR-code met uw 
mobiele telefoon, informatie, zoals filmpjes, beeldmateriaal en 
getuigenverslagen, ontvangen. 



14 Oktoberplein, Overloon

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is heel Overloon ont-
ruimd geweest door de bezetting van de Duitse strijd-
macht. Dit heeft veel leed en materieel verlies met zich 
meegebracht. Ruim 2000 mensen waren op slag hun huis 
kwijt. 

Op het plein staan twee panelen met een QR-
code: open de QR-reader op uw smartphone en maak een 
foto van de code. Daarna ziet u een link in uw display 
verschijnen om de website te openen (of de website wordt 
al automatisch geopend). U krijgt een beeld van de 
verwoesting en het leed dat Overloon te verwerken heeft 
gehad door toedoen van de Duitsers door middel van een 
getuigenverslag.

Oude kerk, Overloon (locatie: IJssalon Clevers)

Op deze locatie stond de originele kerk van Overloon. Deze 
was tijdens de bezetting zeer belangrijk voor de Duitsers 
omdat de kerktoren als uitkijktoren gebruikt werd. Door 
het open zicht op de verre omgeving zijn veel geallieerden 
gesneuveld. Omdat de opmars richting Venlo hierdoor 
bemoeilijkt werd, hebben de geallieerde strijdmachten een 
drastische actie uitgevoerd waardoor Overloon nooit meer 
het zelfde zou zijn.

Open de layer applicatie en beweeg uw mobiele 
telefoon in de richting van IJssalon Clevers; er zal een logo 
in uw display verschijnen. Dit logo geeft aan dat er een
'Point of Interest' aanwezig is. Onder in uw scherm 
verschijnt er vervolgens een menu waarmee u kunt kiezen 
voor verschillende opties. Op deze locatie kunt u een aantal 
foto's van de kerk in oude staat bekijken en de verwoesting 
van het dorp. Tevens kunt u een informatieve tekst lezen.

Hattert, Vierlingsbeek

Dit kasteel heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de 
opmars naar Venlo van de geallieerde troepen. Deze lag 
namelijk op de route. Doordat het kasteel tijdens de 
oorlog in Duitse handen was en de opmars niet goed was 
voorbereid, is hier een hevige strijd gevochten. 

Door het bekijken van de schamele overblijfselen 
van het kasteel in de Layar applicatie, krijgt u een indruk 
hoe het kasteel er vroeger uit zag en welke rol deze in de 
slag om Overloon heeft gespeeld. Beweeg uw mobiele 
telefoon in de richting van het voormalige kasteel en er zal 
een logo in uw display verschijnen. Dit logo geeft aan dat 
er een 'Point of Interest' aanwezig is. Onder in uw scherm 
verschijnt er vervolgens een menu waarmee u kunt kiezen 
voor verschillende opties, zoals  algemene informatie, een 
filmpje, foto's en tekst.

Museumpark, Overloon

Op deze locatie heeft zich de enige tankslag in Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog afgespeeld. Tijdens deze 
slag zijn er veel verliezen geïncasseerd aan beide kanten. 

Scan het museumpark met de layer applicatie op 
uw mobiele telefoon, door uw telefoon te bewegen. Er  zal 
een logo in uw display verschijnen. Dit logo geeft aan dat 
er een 'Point of Interest' aanwezig is. Onder in uw scherm 
verschijnt er vervolgens een menu waarmee u kunt kiezen 
voor verschillende opties, zoals  een filmpje, waarmee  u 
inzicht krijgt in de gebeurtenissen rondom deze plek. 
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