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Marlène Dehing 
(voorzitter) 4856836 

(secretaris) vacature  
Jan Hermans 
(Penn.meester) 4855353 

René Kusters 
(2

e
 secretaris) 4856135 

Paula Demandt 
(lid) 4851652 

Marlies Mostert 
(lid) 4810014 

Frank Patelski 
(lid) 4811334 

Nan Logister 
(lid) 4858776 

Wat is er gerealiseerd in 

2012: 
 

- Uitbreiding Hangingbaskets aan de drie  
  kapelletjes: hoek Kempenweg/ Markt,   

  hoek Vonderstraat/ Langs de Beek en  
  de Brugstraat. 

- Mini-Dorpsdag/ Spellenmiddag, samen   
  met meerdere  verenigingen, op    

  Koninginnedag 
- Plaatsing van 2 “paraplubomen” in de   

  speeltuin 

- Jaarlijkse kerstboom met versieringen die  
  door de kinderen van de basisschool zijn   

  gemaakt 
- Positief advies voucheraanvraag  

  Heemkundevereniging t.b.v.  
  herinzegening kapel Kempenweg/ Markt   

  en hoek Vonderstraat/ Langs de Beek 
 
 

Contact met Gemeente over o.a.: 

- Leefbaarheid in de meest ruime zin 
- Hondenbeleid 

- Verkeersbelemmerende maatregelen 
- Gladheidbestrijding 

- Groenonderhoud 
- Wijkagent 

- Seniorenbeleid 
- Jongerenbeleid 

- Maaswerken 
 

 

 

 



Gepland voor 2013: 

 
- Bewonersbijeenkomst waar alle inwoners van  

  harte welkom zijn op woensdag 16 januari in de  

  Harmoniezaal; zie verderop in deze nieuwsbrief. 
- Een dorpsontwikkelingsplan (DOP) samen met inwoners van Obbicht opstellen 

- Realisatie van historisch tijdvenster waar al langere tijd een voucher voor   
   afgegeven is 

- Mogelijkheden bezien voor bewegingstoestellen voor alle leeftijden 
- Zicht op de behoefte van senioren en de voorzieningen hierop aanpassen 

- Groenonderhoud en voorzieningen komingangen 
- 2 voortgangsgesprekken met de  

  gemeente over alle hierboven  
  genoemde aandachtspunten,  

  en verder…….. 
- 7-tal vergaderingen voltallig  

  Dorpsplatform  
- Mini-Dorpsdag/Koninginnedag 

- Voorbereidingen  

  dorpsdag en festival 2015 
 
 

 
Met ingang van 1 december 2012 is Frank Patelski als lid 

toegetreden tot het dorpsplatform. 
 

Frank (47) is sinds maart 2011 woonachtig in Obbicht. Hij is de 
partner van Luciënne Demandt en zij wonen samen in de Karel van 
Bronckhorstlaan.  

Frank heeft in zijn carrière bij de overheid en in de zakelijke 
dienstverlening meerdere managementfuncties uitgevoerd.  

Hij is vooral bezig geweest met het coachen van mensen binnen 
organisaties een ervaring die hij kan gebruiken bij zijn rol binnen 
het dorpsplatform.  

 
Naast zijn algemene bijdrage zal hij zich voornamelijk gaan bezig 

houden met jeugd en jongerenwerk. 
 
 

 

 

 

Tevens werd bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief bekend dat Nan Logister lid is 
geworden van het Dorpsplatform. Nan woont met zijn gezin al heel wat jaren in Obbicht, in 

de Vonderstraat. Hij geniet momenteel van zijn pensioen. Een verdere kennismaking met 
Nan zal in een volgende editie van de nieuwsbrief aan bod komen. 
 

UITBREIDING VAN HET DORPSPLATFORM 



Bewonersbijeenkomst 16 januari 2013 in de 

Harmoniezaal 

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er de komende jaren, vooral als gevolg van 
de naderende krimp, veel veranderingen op ons afkomen. Dat dit vooral 

gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de kleine kernen en dorpen zal u 
beslist, uitgaande van de vele berichten in de kranten, niet verbazen.  

 
Maar… wat betekent dit nu voor Obbicht?  

- Wat betekent dit voor het aantal inwoners dat in de nabije toekomst in  
  ons dorp woont?  

- Wat betekent dit voor het leven en de voorzieningen van alle dag voor   
  alle leeftijdsgroepen waaronder de jeugd maar ook de senioren? 

- Wat betekent dit voor het verenigingsleven? 
Kortom : hoe ziet het er nu en over enkele jaren uit als gevolg van de 

krimp en welke voorzieningen zijn er minimaal nodig om de leefbaarheid 
op een maximaal peil te houden zodat het in Obbicht fijn wonen en leven 

blijft?  

Wat verwachten wij van de beleidsmakers (van de gemeente en anderen) 
op dit punt en waar kunnen wij op welke manier samenwerken met 

elkaar?  
 

Met ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en 
de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) heeft uw Dorpsplatform de 

handen in elkaar geslagen met de Dorpsraad van Grevenbicht-
Papenhoven-Schipperskerk. Nu is het aan ú om uw stem te laten horen, 

om te laten weten welke mogelijkheden ú ziet om de naderende 
dreigingen om te zetten in Kansen en Mogelijkheden. Wat zijn voor u 

belangrijke aandachtspunten hierbij? Om de beleidsmakers van de 

toekomst te laten weten wat u van hen verwacht op dit punt maar ook 
samen te kijken hoe wij in het dorp de komende jaren kunnen 

samenwerken met elkaar en met de omliggende dorpen.  
 

Daartoe nodigen wij u uit voor een open bijeenkomst op 
woensdagavond 16 januari a.s. in de Harmoniezaal.  
 

De gemeente heeft ons toegezegd dat de hoofdthema’s die uit deze 

bijeenkomst komen zullen worden uitgediept in een vervolg 

leefbaarheidsatelier dat hierna georganiseerd wordt.  
Wij hopen op een massale opkomst; de koffie staat voor u klaar!  

 

 
 



 

“Geweun luuj oet Obbich” 
 
Het najaarszonnetje schijnt, even… een wandelingetje maken richting Nattenhoven en via  
“t Brook” weer terug naar huis en haard. Eenmaal in “t Brook beland loopt er een heer voor 
mij “gewapend” met een stevige verrekijker: “Lôp dat gemaekelijk mit die stekke?” vraagt hij 
en er ontstaat een uitgebreid gesprek over “de stekke” en over de verrekijker. Tot mijn 
verbazing woont deze heer in Obbicht, ik ken hem niet maar zijn vertelsels boeien mij vanaf 
het eerste moment. Hij is vele, vele jaren jager geweest hij vertelt hoe hij, met respect voor 
de natuur, ontelbare uren in ‘de jacht’ heeft doorgebracht. Zijn dochters hebben zelfs een 
boek over zijn belevenissen geschreven niet met de minst indrukwekkende ondertitel: “ 
Natuur en de jacht waren mijn grote liefde”.   
Meteen krijg ik ook informatie over het gedrag van mens en dier en al gauw stapt hij over 
op: “de duif “ er bestaat geen intelligenter beest, zo meldt hij. Bedenk maar eens hoe deze 
vogel, zonder enige aarzeling, duizenden kilometers aflegt van verre naar huis: “Geen mens 
die dit klaar speelt”. We lopen samen in deze prachtige omgeving nabij het beschermd 
gebied van de Kingbeek terug naar Obbicht.  
 Al luisterend naar zijn boeiende 
ervaringen blijkt het dat het hier 
gaat om Thjeu Driessen.  
Hij woont samen met zijn 
echtgenote 33 jaar in Obbicht. 
Een verenigingsmens is hij niet, 
zo geeft hij aan om er meteen 
achteraan te vermelden: ”maar ik 
steun ze wel”! Vriendschappen in 
het dorp zijn er zeker dat blijkt ook 
als onderweg de nodige 
begroetingen plaatsvinden en een 
stel tevens wordt uitgenodigd om, 
als het werk in hun tuin klaar is, bij 
hem thuis aan de slag te gaan.  
Maar het antwoord weet hij ook 
al…… er zal wel niets van terecht 
komen!  
 

 

Wij wensen jullie een vrolijk eind en 

een goed begin, en een heel nieuw 

jaar volkomen naar jullie zin. 

 

Stichting Dorpsplatform Obbicht 

Ik ben nieuwsgierig naar het boek: “Doffer” dat door zijn kinderen, door hem en voor hem, is 
samengesteld en uitgegeven, dat geeft hij graag te leen en ik kan niet wachten om in het 
boek te lezen.  
Enigszins onthutst ben ik wel, dat ik hem zomaar tegen kom, met zo’n prachtig verhaal, zo 
deel ik met hem en dat, meld ik hem, terwijl wij allebei al jaren in Obbicht wonen,  ook daar 
weet hij iets op: “Achter iedere deur ligt een verhaal” aldus Thjeu Driessen. 
 

 


