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•

Ontmoetingsplek: uitgaande van resultaten huis 		
aan huis enquête onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn.

•

Onderwijs en Sportvoorzieningen: kritisch volgen

Op verzoek van omwonenden en met toestemming
van direct omwonenden werd er een verkeersdrempel
ter plekke geplaatst. Later zijn daar, op verzoek van
inwoners, waarschuwingsborden aan toegevoegd.

•

Project A2 tunnel d’n Uul: deelnemer werkgroep
( Buurtenplatform)

N I EUWSBRIE F

•

Maaswerken: deelnemer klankbordgroep

•

Summer Fair: samen met inwoners uitwerken en
uitvoeren

•

Wijkschouw: rondgang (met de fiets) door het dorp
met inwoners, wijkagent, gemeente en platform 		
m.b.t. onderhoud in de meest brede zin. De datum
volgt nog via diverse publicaties

•

Bekijken of er inwoners zijn die bereid zijn voor
jeugdigen van 12+ activiteiten te ontwikkelen.
Het platform kan dit proces, indien gewenst,
ondersteunen.

•

Kasteelpark: deelnemer werkgroep

•

Communicatie met inwoners: Nieuwsbrief,
Website, Facebook, Publicatiebord en aparte
publicaties indien daartoe aanleiding is.
Alle Nieuwsbrieven en andere documenten
die in het verleden met u gecommuniceerd
zijn treft u aan op onze website.

FOTOGRAFIEGROEP OBBICHT IN ACTIE: SELFIE

Stichting Dorpsplatform Obbicht

COMMUNICATIE
Deze Nieuwsbrief wordt jaarlijks, rond de kerstperiode,
huis aan huis in Obbicht bezorgd. Nieuwsbrieven uit
het verleden, de speerpunten van het platform en actueel Nieuws treft u aan op onze website en op onze
Facebookpagina. Geen liefhebber van de computer?
Een papieren versie van belangrijk nieuws hangen wij
in het publicatiebord aan de markt. Tevens publiceren
wij regelmatig in Born Actueel.
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Deze Nieuwsbrief wordt jaarlijks
in Obbicht huis aan huis verspreid. Niet ontvangen? Laat
het ons weten aub.
Meer informatie van uw dorpsplatform?
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- www.dorpsplatform-obbicht.nl
- het informatiebord aan de markt
- Facebook.com/dorpsplatformobbicht

Contact?

dorpsplatformobbicht@gmail.com
of spreek iemand van het bestuur
persoonlijk aan.

Ook dit jaar weer een nieuwsbrief van uw dorpsplatform met wetenswaardigheden over ons dorp. Zoals u van ons gewend bent blikken wij tevens
terug op het afgelopen jaar. Bovendien treft u hier onze speerpunten voor
2017 aan. Ook komend jaar zullen wij ons inzetten voor de leefbaarheid in
ons mooie dorp Obbicht.
Voor de komende dagen wensen wij u graag:

Fein feèsdaag en eine gooje rôtsj nao 2017; gezôndjheid en
gelök veur uch allemoal!
Ook dit jaar is het weer gelukt een kerstboom op de markt te plaatsen. Pasahaco
Landscaping, Han Coenen, Mostert Extra Light en Loonbedrijf Fuchs hebben de
boom dit jaar gesponsord waarvoor, namens alle Obbichtenaren, hartelijk dank!

SPREEKUUR WIJKAGENT
Op 7 november jl. was er voor alle inwoners uit Obbicht gelegenheid de wijkagent , Han Tummers, persoonlijk te
spreken. Dit gaf ons tevens de mogelijkheid kort met hem te praten over diverse zaken zoals de ergernissen van
inwoners over snelheidsovertredingen, fout parkeerders en overlast van hondenpoep. De wijkagent laat weten
dat overlast van hondenpoep natuurlijk op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de hondenbezitters zelf
is. Als het kan is het goed om elkaar daar ook op aan te spreken. Als dit niet lukt en u ondervindt overlast kunt
u het beste de afdeling handhaving bellen via het callcenter: 14046 of een melding maken via de website van de
gemeente https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners.
Soms zijn er zaken die u persoonlijk met de wijkagent wilt oppakken. Daarbij maken mensen steeds vaker gebruik van de website: https://www.politie.nl. Dat is, zo geeft Han aan, een heel goede manier. Maar, waarschuwt
hij, mensen moeten er rekening mee houden dat het soms wat langer kan duren voordat hij/zij bijvoorbeeld
teruggebeld worden, zoals bij een
terugbelverzoek. Dit i.v.m. vrije tijd
cursus etc.
Soms vragen inwoners naar meer
verkeersmaatregelen. Vanuit het
platform is de ervaring dat de gemeente het beleid heeft dat , als
er verkeersmaatregelen gewenst/
nodig zijn in een buurt/straat, inwoners daar eerst onderling volledige overeenstemming over moeten
hebben. Zo heeft het platform de
inwoners aan de Bornerweg gevraagd of zij akkoord waren met
het aanbrengen van de drempel
waartoe zij ook hun handtekening
hebben gezet. Niet iedereen is immers gelukkig met een drempel voor de deur. Als er overeenstemming is kan er
verder door de vakgroep – verkeersdeskundigen – van de gemeente gekeken worden wat er wel of niet mogelijk
is en van daaruit kan er samen gekeken worden of de veranderingen haalbaar zijn.
Rondom veiligheid in het dorp geeft Han aan dat de WhatsApp groep duidelijk zijn vruchten afwerpt! Hij vindt
ook dat iedereen daartoe een compliment verdient! Verder geeft hij nog aan dat, als hij in de avond langs de
woningen rijdt vaak gordijnen en rolgordijnen naar beneden zijn, dit juist datgene is wat je beter niet kunt doen.
Laat zien dat er leven in de brouwerij is, houd contact met je omgeving. Daarbij hebben wij allemaal vaak onze
vaste gewoontes op een vast moment de hond uitlaten, een ommetje maken, de gordijnen dicht… alert zijn op
afwijkingen hierin kan geen kwaad en hierover vooral in contact blijven met uw buurtgenoten.
Tenslotte nog een tip: download de gratis app Buiten Beter, registreer uzelf eenmalig, heel handig om overlast te
melden. http://www.buitenbeter.nl/apps
Indien daartoe aanleiding is kan er in de toekomst uiteraard opnieuw een spreekuur georganiseerd worden.

ONTMOETINGSPLEK

SUMMER FAIR 2017

April 2016 hebben wij een huis aan
huis en digitale enquête in Obbicht
uitgezet met als onderwerp ontmoetingsplek. Dit mede in verband
met de (zienderogen) achteruitgang
van de leefbaarheid in ons dorp. De
resultaten van de enquête vindt u
in een uitgebreid rapport en in een
samenvatting op onze website:

Zoals verschillende keren bij u gemeld is de Summer Fair in de plaats gekomen van de kermis. Wij hebben hiertoe in het verleden meerdere acties
uitgezet waaronder een oproep in onze Nieuwsbrief van 2010 en een enquête in 2015. Er vindt nu éénmaal per jaar kermis plaats; in de voorzomer (er is dus geen winterkermis meer). Meer hierover op onze website:
http://www.dorpsplatform-obbicht.nl Afgelopen jaar vond de eerste zomerkermis in het nieuwe jasje plaats de: Summer Fair. Hierop hebben wij
veel positieve reacties ontvangen van bezoekers en vrijwilligers.

http://www.dorpsplatformobbicht.nl

KOMEND JAAR VINDT DE SUMMER FAIR PLAATS OP ZATERDAGAVOND 17 JUNI
EN ZONDAG 18 JUNI.

Op dit moment onderzoeken wij
de mogelijkheden, met partners
binnen en buiten het dorp, op de
haalbaarheid van een project waarbij de resultaten van de enquête
vertaald kunnen worden naar concrete vervolgstappen. Daarbij zijn
de uitkomsten van de enquête leidend voor het Dorpsplatform. Helaas kunnen wij daar nu, aangezien
een en ander nog in onderzoek is,
nog geen concrete informatie over
geven. Volgt u onze berichtgeving,
via de bekende kanalen, hierover in
de loop van het jaar!

INFORMATIEBORD
Het Consortium Grensmaas heeft
met de gemeente afgesproken dat
er banken geplaatst worden nabij
de Markt en Harrecoven. Tevens
plaatsten zij er een informatiebord
over de Maaswerken. Op ons verzoek wordt daar informatie over
bezienswaardige plekken uit ons
dorp aan toegevoegd. Wij hopen
hiermee dat toeristen die hun auto
parkeren op en rond de markt, of
fietsers die door het dorp toeren,
uitgenodigd worden een kijkje te
nemen in ons mooie Obbeeg.

Deze datum ligt vast omdat de kermis gekoppeld is aan de Sacraments-processie in Obbicht; twee weken na Pinksteren. Dit jaar valt de
dag samen met vaderdag. Dit lijkt ons juist een extra reden de gezelligheid
met het hele gezin op te zoeken op de markt in Obbeeg! Er is in 2017 ‘een
tandje bijgezet’.

ZATERDAG 17 JUNI: FEESTAVOND MET LIVE MUZIEK
De avond is vrij toegankelijk. De personele bezetting op zaterdag avond
wordt verzorgd door Schutterij St. Willibrordus.

ZONDAG 18 JUNI: ALTERNATIEVE KERMIS
Zondag vindt er een sfeervolle H. Mis plaats in de tent op de markt met
aansluitend de Sacramentsprocessie. Direct na de processie is er feest en
‘geht’s los’ met o.a. de ‘Oldtimer muzikanten en de dj. Jean Delbressine’,
en zoals bij een kermis hoort leuke, verrassende attracties op- en rond
de markt. Zo staat er ‘de Barbier’ die alle ( aankomende-) vaders op een
weldadige wijze kan scheren zodat u er piekfijn opstaat deze kermiszondag! Daarnaast zijn er diverse foodtrucks aanwezig. Tevens is er zondag
een bakwedstrijd met “Hiël Obbeeg bak”! U kunt uw eigen gefabriceerd
kermisgebak presenteren aan de jury bestaande uit:’ Angela Vergoossen
(Angela’s Cupcake Factory), John Demandt sr. en John Demandt jr. (Bakkerij Demandt) ’. Verdere informatie over inschrijving, beoordeling en te
winnen prijzen volgen spoedig: houd u onze informatiekanalen goed in de
gaten én:

SJRIEF ALVAS IN DE AGENDA VAN 2017: 17 EN 18 JUNI SUMMER FAIR OBBEEG!
De Summer Fair wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de organisatorische inzet van: Graydon Consemulder, Willy Op Den Kamp en de vele
andere vrijwilligers uit ons dorp!

BEWEGING SPORT EN SPEL

VERBREDING A2 (TUNNEL D’N UUL)

De dag: “Alles in beweging” ligt nog niet zo ver achter ons. Deze activiteit werd georganiseerd samen met
Ecsplore en het Wijksteunpunt. Met het thema sport en spel zijn wij vanaf 2014 aan de slag gegaan. Zo werd er
door ons, in samenwerking met Ecsplore, onder 55 plussers een huis aan huis enquête uitgezet waarin inwoners
bevraagd werden naar de behoefte aan sport- en bewegings- activiteiten. Hieruit bleek dat er behoefte was aan
bewegingsactiviteiten 55 plus in groepsverband zoals wandelen en fietsen. Samen met de ouderenvereniging,
Ecsplore en het Wijksteunpunt is er een plan gemaakt om wandelen en fietsen voor senioren in groepsverband
te organiseren. Daarbij werd Harrie Vrehen bereid gevonden tochten uit te zetten en de leiding te nemen tijdens
de tochten. Inmiddels zijn de wandel- en fietstochten een begrip in – en buiten - Obbicht met vaste deelnemers
uit het eigen dorp maar ook uit Grevenbicht en Limbricht. De dag “Alles in beweging” was bedoeld als afsluiter
van dit project waarmee het belang van bewegen – voor alle leeftijden - nog een keer onder de aandacht werd
gebracht.

In 2022 zal er gestart worden met de verbreding van de A2 tussen de knooppunten: ‘ het Vonderen en Kerensheide’
van 2 naar 3 rijbanen. In de voorbereiding hierop is er o.a. voor het ontwerptracébesluit (in 2017 terinzagelegging) door
Rijkswaterstaat een buurtenplatform opgericht, waarin alle buurtplatforms en belangengroeperingen deelnemen die in
de nabijheid van het tracé liggen, waaronder het Dorpsplatform. Het is een overlegkader waar buurten en overheden
(Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeenten en Waterschap) elkaar ontmoeten. Afgelopen oktober is door de Stuurgroep,
onder meer op aandringen van het buurtenplatform, besloten om 3 viaducten (’t Rooth – Born/Hondsbroek, Gebroek –
Holtum Noord/Baakhoven, Slagmolen – Echt) die eigenlijk zouden vervallen toch terug te bouwen en dus op te nemen
in het ontwerp van de nieuwe snelweg. Alleen viaduct Maasbaan (Graetheide/Guttecoven) en het tunneltje in Holtum
(Kleine Laakweg) worden gesloopt.
Het tunneltje bij d’n Uul zal in de plannen worden herbouwd en uitgebreid met een faunapassage. De tunnel wordt
verbreed en geschikt gemaakt voor de passage van diverse diersoorten, die gescheiden van het verkeer, in de toekomst veilig de A2 kunnen passeren. Komend jaar participeren wij als buurtenplatform in het ontwerp Landschapsplan
Verbreding A2 (Parkway) waarin we aan de slag gaan met de inkleding van de A2 in het landschap. Wij blijven de ontwikkelingen hieromtrent volgen en houden u op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onderstaande website:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-wegverbreding-het-vonderen-kerensheide
of via de verkorte URL http://bit.ly/2fZnu9p

Tevens was ons duidelijk dat er veel aanbod is in Obbicht maar dat vaak niet duidelijk is wát er waar is te
vinden? Om die reden hebben wij een folder gemaakt met het aanbod in Obbicht voor alle leeftijden. Deze is
verspreid bij de huisartsenpraktijk, de fysiotherapie en diverse sportclubs. De folder vindt u ook op onze website.
Ook de aanschaf van de bewegingstoestellen bij de jeu de boules banen maakt deel uit van dit project. Om meer
privacy te bieden bij het gebruik hiervan heeft de gemeente een haag geplaatst.
Alles bij elkaar is het een zeer geslaagd project: het bewegings- sport en spel aanbod is uitgebreid met wandelen
en fietsen voor senioren. Maar liefst 30 kinderen die aanwezig waren bij de gyminstuif in de gymzaal. Het aanbod
sport- en spelmogelijkheden is voor alle leeftijden overzichtelijk in kaart gebracht met een folder. Voor ons is het
project nu afgesloten, het is verder aan u om er gebruik van te maken.
Voor dit project bedanken wij de ondersteuners/sponsoren : AH Grevenbicht, Leon Hecker Tweewielers, Schutterij St. Willibrordus, Thei Mostert Extra Light, Slijterij van Didden, Dave Culinair en Marker Media Reclamebureau, JBV :In de keezelbak, het Wijksteunpunt ‘Bicht’, Ecsplore, EHBO Obbicht en de vele vrijwilligers.

WHATSAPP BUURTPREVENTIE
Zoals bij velen van u bekend hebben wij in januari jl. een oproep gedaan
op Facebook om te komen tot een dorps- WhatsApp Buurtpreventie.
Aansluitend hebben wij een tweetal bijeenkomsten georganiseerd en er
werd een huis aan huis brief bezorgd met uitleg over de aanpak en hoe u
zich kon opgeven voor dit project. Tenslotte werd een werkgroep samengesteld die een plan heeft uitgewerkt met onder andere aandacht voor de
gebiedsindeling en taakverdeling van de coördinatoren. Inmiddels zijn er
meer dan 200 deelnemers. Het is een zeer succesvol project, mede dankzij de inzet van iedereen maar zeker ook van de coördinatoren. Een mooi
voorbeeld waarin, vanuit een oplossingsgerichte aanpak en de handen in
elkaar slaan, iets moois kan ontstaan. Opgeven om deel te nemen kan
via: wijkapp-obbicht@hotmail.com.

MAASWERKEN

SHIT...

Op 18 oktober is er op verzoek van de direct aanwonenden langs de Maas
een drukbezochte informatieavond geweest over de werkzaamheden die
gepland zijn ter hoogte van Obbicht. In de periode van 15 april tot 15 oktober
2017 zal de dijk tussen Obbicht en Grevenbicht door het Waterschap en het
Consortium Grensmaas versterkt worden. Tijdens deze werkzaamheden zal
het fietspad dat over de dijk loopt – tijdelijk - afgesloten worden.
Ook zal in het voorjaar van 2017 de maasoever ter hoogte van Obbicht versterkt worden met steenbestorting. Deze werkzaamheden worden voornamelijk onder aan de oever uitgevoerd. Het voetpad, dat achter de huizen
aan de Maasstraat ligt, zal tijdens deze werkzaamheden wellicht gedeeltelijk
moeten worden afgesloten.

Ik had het prima naar m’n zin in het
voorjaar, nadat het zonnetje weer tevoorschijn kwam.

Volgens de planning van het Consortium starten vanaf 2019 de werkzaamheden (rivierruiming) ter hoogte van Nattenhoven. Tijdens deze werkzaamheden zal het grind dat wordt ontgraven via een werkweg, die aangelegd
wordt in de bedding van de Maas, getransporteerd worden naar de verwerkingshaven in het Trierveld. Wij blijven de ontwikkelingen rondom de Maaswerken actief volgen en houden u uiteraard op de hoogte.

Dat kwam door de jeu de boules sport,
ik ben geweldig bruin geworden.
Zo bruin als elke ‘jeu de bouler’ wordt,
ik heb ‘gebouled’ in de hondenpoep,
ik heb ‘gebouled’ in een ‘spagaat,’
U moest eens weten hoe lekker dat
gaat.
Wie heeft dit hier achter gelaten?
Een ‘drollenbak ‘mocht blijkbaar niet
baten.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onderstaande website:
http://www.grensmaas.nl

Baasjes ruim op die ‘bruine pater’!
Dan houden we het gezellig ook voor
later.

KONINGSDAG

Voor het hele dorp geldt, waar in het
dorp u ook staat, hondenpoep hoort
thuis in ‘de bak’ en niet op straat!

Op donderdag 27 april staat er weer een feestelijke Koningsdag op de agenda. De route start, anders dan gebruikelijk, vanaf het “Overbroekplein”(pleintje oude kerktoren). De Oranjestoet gaat richting voetbalveld waar in het
lokaal van de voetbalclub diverse activiteiten plaats vinden. “Pakkie An” (Sabine Salden) verzorgt een “Meespeelltheater” voor de allerkleinsten , Graydon Events (Graydon Consemulder) verzorgt diverse attracties en er is nog
veel meer. Alle kinderen en ouders /verzorgers uit Obbicht en Grevenbicht
zijn welkom. Let op: bij slecht weer kan het zijn dat er een alternatief georganiseerd wordt: dan wijken wij uit naar de gymzaal. Kijk in het geval van
slechtere weersomstandigheden even op de website van het dorpsplatform,
op facebook , of in ons publicatiebord en houd natuurlijk ook elkaar via de
officiële berichtgeving op de hoogte. Activiteiten gaan in alle gevallen door!

Dorpsgenoten spreek elkaar er op aan,
dan is het met die overlast in ons mooi
Obbeeg gedaan!
Wij zijn toch allemaal een liefhebber van
deze viervoeter, daarom helpt u mee…
dan is iedereen tevreden en klaar met
het gefoeter!

VEURZITTER EN PENNINGMEISTER… GOOD BEZIG!
Het nazomers zonnetje schijnt nog volop. Via een tip van een inwoner kom ik uit bij het monument aan de Maas.
Deze plek schijnt namelijk al enige tijd een gezellige plek voor een aantal Obbichtenaren van het mannelijk geslacht te zijn. Het advies was om daar maar eens een praatje mee te maken, dus dat doen we! We treffen er
Frans, John, Jac, Hen en Ton. De stemming zit er aardig in als ik hen vraag wat ze zoal hier doen met zo’n
“mannengroep”: “ Kieke of er leuke vrouwluuj langs komme” zo luidt het antwoord en daar meteen achteraan:
“én of ze goojendaag zigge” en zo heel af en toe wordt er ook een mop verteld. Ze vertellen mij dat de belangrijkste persoon er vandaag niet is , dat is namelijk de veurzitter én penningmeister van “dit benkske hie: Jo”. En dan
rollend van het lachen…..: ” “Zauw hee d’r mit de kas vandoor zeen? ” Zittend op het grootste kapitaal, zoals later blijkt, vertellen ze verder. Jo is kennelijk de aanleiding geweest om elkaar hier in de zomerdag bijna dagelijks te
treffen. Mij wordt geadviseerd de volgende dag terug te komen dan is Jo er misschien en ook nog andere heren
want vandaag is ‘de club’ niet echt
compleet. Zo meld ik mij inderdaad
de volgende dag en dan heb ik dus
geluk: Jo is aanwezig maar ook:
Jean, Hub, Jeen en Wil schuiven
later ook nog aan. Ze waren nu dus
voorbereid op mijn komst, terwijl ze
opnieuw:” het ’groatste kapitaal’
letterlijk met lijf en leden bewaken,
vertellen ze : “Veer houte ’t vizier op
“ Obbeeg noord” en begroeten de
mensen die hier langs komen. Wij
vertellen elkaar ook de nieuwtjes
van de dag en ” hubbe dus de gezet neet meer neudig, die is opgezag! ”Ze zijn ook sociaal actief, zo vertellen ze dat
mensen die de hondenpoep niet opruimen worden
aangesproken. Wat hen zo aanspreekt om elkaar hier
te ontmoeten vraag ik hen: “Dit soort sociale contacten zie je toch nergens meer en dan ook nog met
zó ’n uitzicht!” Gevolgd door anekdotes uit de de tijd
van “Pieke en Pierke” alias “Bookvink” daar is het in
een lang verleden begonnen:” díe hebben ons dat
geleerd.” Met al die gezelligheid hier buiten aan de
Maas is het de vraag hoe ze dat in de winterdag oplossen? “Ja… daar is nog geen oplossing voor dan
blijven we maar thuis”. Een overkapping met daarbij
een wc zou wel een uitkomst zijn, maar dan wel op
deze plek wordt meteen gemeld! Of er nog verbeterpunten zijn voor het Obbichtse wordt hen gevraagd
ja….. over het algemeen zijn ze wel tevreden maar
het openbaar onderhoud in het dorp dat is toch bedroevend zo vinden ze. Soms worden ook vreemde oplossingen bedacht zo is hier iets verderop een
bank geplaatst met direct daarnaast een prullenbak.
De toeristen, fietsers, die hier soms gaan zitten en
een boterhammetje willen nuttigen stappen al gauw weer op omdat er ook hondenpoep in de bak zit en die
stank ja… vul maar in. Nou ja in elk geval zijn dat hondenbezitters die de troep opruimen dus dat is het goede
nieuws natuurlijk. Voor de toekomst zien de mannen een binnenvoorziening in het Obbichtse van een jeu de
boules baan wel zitten. Om tenslotte nog mee te geven dat er een sponsor gezocht wordt om: ” op het groatste
kapitaal van de club:” ’t benkske mit de kersmis ein tas gesponsorde erwtesop te nuttige”!

VOORMALIG TERREIN ’T TÓRP - HUISARTSENPRAKTIJK
OBBICHT!
Al meerdere jaren zijn de inwoners van Obbicht in afwachting van een
herbestemming van het terrein voormalig café- zaal ‘t Törp. Van dokter
Arets, huisarts te Obbicht, hebben wij nu vernomen dat er voor de nabije
toekomst mooie plannen zijn gemaakt, namelijk om de huisartsenpraktijk
te huisvesten in een nieuw te bouwen complex op dit terrein. Behalve
huisartsen zullen hier tevens andere diensten beschikbaar zijn waaronder:
een diëtist, fysiotherapeut en een ergotherapeut Bij het ter perse gaan van
deze nieuwsbrief wordt elk moment de definitieve vergunning verwacht,
zodat spoedig met de bouw gestart kan worden. De bouw is een samenwerkingsproject tussen huisartsenpraktijk Obbicht en Woningstichting
Obbicht en Papenhoven ! Boven de huisartsenpraktijk worden dan ook
nog 5 mooie ruime appartementen gebouwd. Een mooie aanwinst voor
ons dorp, iets om naar uit te kijken!

IN ‘T GRAAS VAN DE WEI...
In het jaar 2016 werd herdacht dat onze grootste cabaretier, conferencier en
clown Toon Hermans precies honderd jaar geleden werd geboren in Sittard.
Om aandacht aan dit historische feit en aan deze bijzondere Limburger te wijden
werd er in het voormalige pand van V& D te Sittard een tentoonstelling ingericht,
met als titel TOON THUIS geheel gewijd aan deze grootheid.
De aankondigingsborden voor deze manifestatie werden geplaatst aan de Kempenweg tussen Obbicht en Grevenbicht. Helaas werden deze affiches al spoedig
door vandalen uit hun lijsten gesloopt en heeft de goede Toon wekenlang in de
berm tussen de hondenpoep gelegen, of om het met zijn eigen woorden middels
de titel van een van zijn mooiste liedjes te zeggen:
IN ‘T GRAAS VAN DE WEI...
Gaan wij zo om met onze helden? Hij heeft toch echt beter verdiend!

JONGERENVERENIGING
Helaas is de jongerenvereniging Go Young gestopt met haar activiteiten. De vraag is hoe het verder moet met de
12 plus voorzieningen voor de jeugd? Heb je een idee… wil je iets betekenen hierin, misschien ook vanuit een
studie die je volgt of ben je als ouder betrokken en wil je er mee aan de slag? Neem dan contact met ons op
want wij willen graag helpen e.e.a. te realiseren dorpslatformobbicht@gmail.com

BASISSCHOOL EN SPORTVOORZIENINGEN
Recent hebben wij navraag gedaan bij de gemeente over de stand van zaken omtrent toekomstig onderwijs en
sportvoorzieningen in Obbicht. De schriftelijke reactie van de gemeente treft u aan op onze website.

MILIEUPARK BORN
Samen met alle andere platforms / wijkraden hebben wij een brief gestuurd naar B&W waarin wij pleiten voor het
behoud van milieupark in stadsdeel I (Voormalige gemeente Born). Hierop is eveneens een reactie ingekomen
van de gemeente. Ook deze correspondentie treft u aan op onze website.

