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Wildwest-overval schokt dorpWildwest-overval schokt dorp
OIRSBEEK � Dorpelingen overmeesteren gewapende man in auto � Personeel en klanten supermarkt onder schot

door Laurens Schellen

OIRSBEEK – Een gewapende over-
val op een supermarkt midden
op het dorpsplein, volgens het
scenario van een wildwestfilm,
heeft Oirsbeek zaterdagavond in
rep en roer gebracht. Heldhaftig
optreden van een handvol koel-
bloedige dorpelingen voorkwam
op het nippertje een drama.

Een half uur voor sluitingstijd
stormde een man gewapend met
een geladen vuurwapen het Jumbo-
filiaal op de Markt binnen. De bi-

zarre en tumultueuze verwikkelin-
gen die zich daarna voltrokken,
hadden alles weg van een Hol-
lywoodfilm, zo bevestigen diverse
ooggetuigen en slachtoffers tegen-
over deze krant.

De overvaller eiste de inhoud
van alle kassa’s op, waarbij hij on-
der meer een 17-jarige caissière
schreeuwend onder schot hield. De
andere winkelmedewerkers en aan-
wezige klanten, onder wie een va-
der met jonge kinderen, moesten
plat op hun buik gaan liggen.

Nadat de overvaller zes kassa’s
had leeggeroofd en de buit in een

plastic Jumbo-zak had gestopt,
stoof hij naar buiten. Daar zou zijn
kompaan met vluchtscooter op de
uitkijk staan, maar die was intus-
sen met hoge snelheid er vandoor
gegaan nadat de spanning hem ken-
nelijk te veel was geworden.

Als een kat in het nauw nam de
gewapende overvaller vervolgens
midden op straat de bestuurster
van een toevallig passerende cabrio
onder schot. Hij nam de hevig ge-
schrokken automobiliste in gijze-
ling en dwong haar met buit en al
weg te rijden. Maar zijn opzet mis-
lukte, omdat enkele omstanders

een dranghek voor de wagen gooi-
den. Op dat moment kwamen drie
andere dorpelingen aanrennen, on-
der wie twee politieagenten die
niet in functie waren.

Met vereende krachten wist het
trio de overvaller in de auto te over-
meesteren en over te dragen aan de
inmiddels gearriveerde politie. „On-
voorstelbaar wat zich hier allemaal
heeft afgespeeld. Ik dacht echt dat
ik een western verzeild was geraakt.
Dit hou je niet voor mogelijk. En al
helemáál niet in Oirsbeek”, doet
een van de dorpshelden zijn relaas.
Om veiligheidsredenen wil hij zijn

naam niet genoemd zien. Zelf wist
de 51-jarige Oirsbeekenaar onder
meer het vuurwapen van de over-
valler te ontfutselen.

De compagnon van de 34-jarige
overvaller is nog steeds voortvluch-
tig, zo bevestigde politiewoordvoer-
der Leon Eummelen gisteren. De
recherche heeft een uitgebreid on-
derzoeksteam op de zaak gezet.

De politie zegt sterke vermoe-
dens te hebben dat de twee ook ver-
antwoordelijk zijn voor een (even-
eens mislukte) overval op de eige-
naar van een drankenhandel in
Hoensbroek, eerder op de avond.


