
NIEUWSBRIEF
Stichting Dorpsplatform Obbicht

JAARGANG 14 DECEMBER 2017

Ook dit jaar weer een nieuwsbrief van uw dorpsplatform met wetens-
waardigheden over ons dorp. Aan deze uitgave is medewerking verleend 
door verschillende inwoners en ondernemers. Zoals u van ons gewend 
bent blikken wij terug op het afgelopen jaar en kijken ook weer vooruit 
naar het nieuwe jaar 2018! Wij hebben tevens een puzzel voor u opgeno-
men waarmee u een leuke prijs kunt winnen. Ook komend jaar zullen wij 
ons, met uw ondersteuning en hulp, inzetten voor de leefbaarheid in ons 
mooie dorp Obbicht! 

Voor de komende dagen wensen wij u graag: 

Fein feèsdaag en eine gooje rôtsj nao 2018; 
gezôndjheid en gelök veur uch allemoal!

 
Ook dit jaar is het weer gelukt een kerstboom op de markt te plaatsen. Pasahaco 
Landscaping (Han Coenen), Ger Heuts bloemen en planten,  Mostert Extra Light 
en Loonbedrijf Fuchs hebben de boom gesponsord/medewerking verleend hier-
toe waarvoor, namens alle Obbichtenaren, hartelijk dank!

INHOUD

- Koningsdag in Obbicht
- Fotowedstrijd
- Summer Fair 2018
- “Zo lek als een mandje”!
- Veilig naar school, veilig op 
pad in ons dorp!
- Maaswerken
- ‘t Törp
- Obbicht in de schijnwerpers! 

Deze Nieuwsbrief wordt jaarlijks
in Obbicht huis aan huis 
verspreid. Niet ontvangen laat 
het ons weten aub!

Informatie / contact ?  
-  www.dorpsplatform-obbicht.nl
-  het informatiebord aan de markt 
-  Facebook.com/dorpsplatformobbicht
-   e-mail: dorpsplatformobbicht@gmail.com
-  WhatsApp Buurtpreventie: 
 wijkapp-obbicht@hotmail.com
-  Klachtenlijn gemeente Sittard-Geleen: 
 14 046 of WhatsApp bericht naar 
 06 55 46 35 35 of Buiten Beter APP. 
-  112 bij levensbedreigende situaties máár ook  
 heterdaad situaties zoals: inbraak- diefstal-  
 mishandeling etc.

Opmaak & vormgeving: Fotografie:  Guido Hanhrats
(zover bekend) René Vencken 
 John Verboekend 

web             ontwerp             print             sign

SPEERPUNTEN 2017/2018

• Ontmoetingsplek: uitgaande van resultaten huis aan huis enquête ( 
2016) onderzoeken welke mogelijkheden er zijn zo schreven wij vorig jaar. 
Er zijn in 2017 meerdere acties uitgezet met gemeente en andere betrok-
kenen. Dit proces loopt nog. Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij 
u vanzelfsprekend. Wij weten dat dit punt zeer leeft onder inwoners zeker 
nu er, in het hart van het dorp, geen enkele openbare gelegenheid meer is 
en er tevens geen terras meer is. Inwoners blijven ons daar op aanspre-
ken. Met uw steun blijven wij ons sterk maken voor een voor het dorp 
passende ontmoetingsplek- en terrasvoorziening in het hart van Obbicht. 
 
• Onderwijs en Sportvoorzieningen: kritisch volgen wordt gecontinueerd

• Project A2 tunnel d’n Uul: deelnemer werkgroep blijft gehandhaafd.

• Maaswerken: deelnemer klankbordgroep wordt voort gezet.

• Summer Fair: Na het succes van afgelopen jaar zal er samen met 
inwoners en verenigingen een 3e Summer Fair plaats vinden. Bekeken 
moet worden hoe deze jaarlijkse alternatieve kermis definitief verankerd 
kan worden voor de toekomst!

• Wijkschouw: rondgang (met de fiets) door het dorp met inwoners, wijk-
agent, gemeente en platform m.b.t. onderhoud in de meest brede zin. 
Helaas hebben wij dit niet uitgewerkt afgelopen jaar. Wij verplaatsen dit 
naar 2018! 

• Bekijken of er inwoners zijn die bereid zijn voor jeugdigen van 12+ 
activiteiten te ontwikkelen. Ook dit punt stond vorig jaar genoteerd als 
een van onze speerpunten. Hierop is een reactie ingekomen van Jong 
Nederland Born met de mededeling dat kinderen uit Obbicht zich hier 
kunnen melden. Kijkt u op de website van hen: http://jnb.homestead.
com/. Inwoners die bereid zijn 12 + activiteiten in Obbicht op te pakken 
nodigen wij uit contact met ons op te nemen wij willen dit proces, indien 
gewenst, graag ondersteunen. Vermeldenswaard is dan het positieve feit 
dat het bestuur van ’t Ruiberke het voortbestaan van de St. Maartensvie-
ring op zich genomen heeft!
 
• Informatiebord Grensmaas op de Markt en op de Maasdijk zijn ban-
ken en een informatiebord geplaatst. Deze voorzieningen werden ge-
organiseerd door de gemeente en gesponsord door het Consortium 
Grensmaas. Hier vinden toeristen, behalve informatie over de grensmaas, 
historische feiten over ons dorp. Dit laatste op initiatief van uw platform. 
Het was mooi geweest als er tevens actuele informatie over Obbicht was 
opgenomen hetgeen helaas niet mogelijk was zo gaf de gemeente aan.

• Kingbeek/Kasteelpark: deelnemen werkgroep wordt gecontinueerd

• Communicatie met inwoners: Nieuwsbrief, Website, Facebook, Publi-
catiebord naast de kerk en aparte publicaties indien daartoe aanleiding is.

Alle Nieuwsbrieven en andere documenten die in het verleden met u ge-
communiceerd zijn treft u aan op onze website.

VERBREDING A2 
(TUNNEL D’N UUL)

Naar verwachting zal in 2022 ge-
start worden met de verbreding van 
de A2 tussen de knooppunten het 
Vonderen en Kerensheide van 2 
naar 3 rijbanen. De werkzaamhe-
den zullen ongeveer 3 jaar in beslag 
nemen. Afgelopen september/ok-
tober heeft het ontwerptracébesluit 
ter inzage gelegen en in 2018 volgt 
het definitieve tracébesluit (gevolgd 
door eventuele beroepsprocedu-
re). Zoals wij in de Nieuwsbrief van 
2016 reeds vermeldden voorzien 
de plannen in het herbouwen van 
het tunneltje bij d’n Uul en tevens 
uitbreiding hiervan met een fauna-
passage. Wij blijven de ontwikkelin-
gen hieromtrent volgen en houden 
u op de hoogte. 

Consortium haet Maaswater in 
Obbeeg nog neet onger controle…

OBBEEG VAN DE KAART 
AAFGESJPEULD??!!

 

www.mostert-extra-light.nl 
 Maasstraat 6 6125AT Obbicht 
       Tel:  06 – 55751923 



KONINGSDAG IN OBBICHT
Een aantal jaren geleden leek het erop dat de feestelijke Koningsdag in ons dorp zou verdwijnen. Nadat een 
groep inwoners zich vele jaren had ingezet om deze activiteit jaarlijks te organiseren was er op een gegeven mo-
ment nog maar 1 persoon die de kar moest zien te trekken: José Roebroek. Dat konden we niet zomaar laten 
gebeuren. Vandaar dat het dorpsplatform met José samen aan de slag is gegaan. In het zoekproces naar hoe 
het programma dan ingevuld kon worden zijn wij stap voor stap terecht gekomen bij het huidige concept. Hierbij 
zijn de verenigingen met een eigen lokaal benaderd met de vraag of zij beurtelings wilden meewerken om op 
Koningsdag een activiteit in hun lokaal te organiseren. De vier verenigingen die dit betreft hebben alle hun mede-
werking toegezegd. Activiteiten brengen veelal kosten met zich mee en dan zijn dus de financiën een punt van 
zorg. Wij wilden het programma op Koningsdag nog een extra impuls geven door, behalve de rondgang door 
het dorp, voor de allerkleinsten en voor de schoolgaande kinderen activiteiten aan te bieden. Natuurlijk krijgt het 
comité subsidie van de gemeente maar dat is niet toereikend. Daarom hebben wij de verenigingen gevraagd of 
zij ook een ‘duit in het zakje’ wilden doen door de helft van de drankomzet te sponsoren aan Koningsdag/ het 
Oranjecomité Obbicht. Hiermee zijn de verenigingen akkoord gegaan en daarmee, zo is nu na een viertal jaren 
gebleken, kan Koningsdag overeind blijven. Zonder deze inkomsten zou dit niet mogelijk zijn. 

In de loop van de tijd meldde Graydon Consemulder zich aan en mede door zijn persoonlijke inzet en hulp stond 
er elk jaar een mooi programma. Het eerste jaar bij het schutterslokaal, daarna TC Bicht ’14 en afgelopen jaar bij 
de voetbalclub. Komend jaar is de harmoniezaal aan de beurt, om het jaar daarna weer naar het schutterslokaal 

te gaan. 

Het Oranjecomité Grevenbicht organiseert tevens jaar-
lijks een activiteit op de Kingbeekschool, op vrijdag 
voorafgaand aan de meivakantie van de school. Op Ko-
ningsdag- de feestdag zelf - zijn in Beeg geen kinder-
activiteiten. De afspraak is gemaakt dat bij de activiteit 
Koningsdag Obbicht, uiteraard ook de kinderen uit Gre-
venbicht van harte welkom zijn. 

Samen met de feestelijke en muzikale rondgang onder 
begeleiding van Schutterij St. Willibrordus en Harmonie 
Concordia is Koningsdag in Obbicht elk jaar weer een 
belevenis, niet alleen voor de kinderen maar voor alle 
leeftijden! Dat het Oranjecomité nu met een leuke en-
thousiaste jonge bezetting verder kan is opnieuw iets 
om trots op te zijn. Met vooral veel dank aan het door-
zettingsvermogen van José, de hulp van Graydon en 
natuurlijk alle deelnemende verenigingen. Met veel ver-
trouwen in de nieuwe leden van het comité wensen wij 
iedereen heel veel succes! 

Het Nieuwe Oranjecomité stelt zich aan u voor:
In 2017 is het vernieuwde Oranjecomité al kort geïn-
troduceerd op Koningsdag en hebben we samen met 
het Dorpsplatform een mooie dag georganiseerd op het 
voetbalterrein van RKVV Obbicht. Er waren diverse leu-
ke activiteiten en op deze mooie locatie heeft jong en 
oud zich goed geamuseerd.

Vanaf 2018 zal het Oranjecomité weer als zelfstandig 
comité functioneren. We zijn het dorpsplatform dank-
baar dat ze een aantal jaren samen met José Roebroek, 
als enig overgebleven lid van het Oranjecomité, de Ko-
ningsdag in Obbicht als dag voor het dorp hebben we-
ten te behouden. 

We kijken ernaar uit om op de ingeslagen weg verder 
te gaan en Koningsdag in Obbicht te behouden als 
een dag waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 
Oranjecomité Obbicht bestaat uit: José Roebroek, Marc 
Pommé, Esther Houben, Inge Hubens, Inge Lochs en 
Cindy Kurvers.

Wie zijn wij:
José Roebroek, al jarenlang een drijvende kracht van het Oranjecomité in Obbicht. José is tevens graag van de 
partij bij activiteiten in het dorp en is ook lid van de tennisclub. Marc Pommé is al jaren lid van de Harmonie en 
vanuit die hoek ook al regelmatig betrokken geweest bij Obbichtse activiteiten en het organiseren van Konings-
dag. Esther Houben heeft enkele jaren als lerares op de basisschool in het dorp gewerkt en is als lid van de 
schutterij al jaren bij Koningsdag aanwezig. Inge Hubens is als jongste van het comité ook al jaren bij Koningsdag 
aanwezig met de Harmonie en kan de Obbichtse gezelligheid enorm waarderen. Inge Lochs is als moeder van 
twee lieve meiden en voorheen lid van de drumband net als de overige leden al jaren bij Koningsdag aanwezig. 
Haar oudste dochter is zelfs jarig op Koningsdag! Cindy Kurvers is ook moeder, en wel van twee jongens die met 
de voetbalclub en de schutterij, net als Cindy zelf, deelnemen aan diverse dorpse activiteiten. Allemaal hebben 
we onze binding met het mooiste dorp aan de Maas en hebben we er zin in om Koningsdag 2018 te vieren!



FOTOWEDSTRIJD: KÈNT GEER EUR EIGE OBBEEG?

Onze vliegende reporter heeft voor zijn verjaardag een nieuw fototoestel gekregen en trok Ob-
beeg in om wat fraaie plaatjes te schieten. Helaas had hij verzuimd om zich van tevoren te be-
kwamen in het fotograferen bij de plaatselijke fotoclub, die bijeenkomt in het Wijksteunpunt van 
Obbeeg. De foto’s die hij nam laten maar een deel zien van wat hij beoogde op de gevoelige 
plaat vast te leggen.

Aan U de vraag of u hem kunt helpen deze objecten weer te herkennen en de plek te noemen waar deze 
zich bevinden? Graag het gefotografeerde zo exact mogelijk omschrijven en de locatie met straatnaam 
noemen en het nummer van de bijbehorende foto.

Degene die alles goed raadt zal een aardige prijs ontvangen. Bij meerdere volledig goede inzendingen 
wordt geloot. De prijzen zijn als volgt verdeeld:
• 1e prijs: een tegoedbon van € 25.- te besteden bij Albert Heijn Grevenbicht
• 2e prijs: een echte Obbeegse vlaai mét slagroom 
• 3e prijs: een echte Obbeegse vlaai zonder slagroom

Oplossingen kunt u per mail versturen naar: dorpsplatformobbicht@gmail.com 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Als u niet kunt/wilt mailen is het tevens mogelijk om de oplossing op een A-viertje te deponeren in de brie-
venbus van het Dorpsplatform in de Burgemeester Venckenstraat. Deze bevindt zich naast het ingangs-
hek van het Wijksteunpunt.

Sluitingsdatum voor het aanleveren van de oplossing is 10 januari 2018.

Veel succes!

FOTOWEDSTRIJD
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OBBICHT IN DE 
SCHIJNWERPERS! 

Afgelopen jaar is ons dorp Obbicht door verschillende 
verenigingen en personen tot ver buiten de eigen gren-
zen op de kaart gezet. Zo heeft Harmonie Concordia 
een fantastisch resultaat tijdens het WMC neergezet, 
namelijk: goud met onderscheiding oftewel “lof van 
de jury!” De harmonie is samen met het slagwerken-
semble tot ver in de omtrek bekend, niet alleen van-
wege de altijd weer indrukwekkende straatoptredens 
maar ook vanwege meerdere behaalde kampioens-
titels waaronder het Wereldkampioenschap (WMC) 
voor het slagwerkensemble (in de marswedstrijden) in 
2013.

De stichting Ecrevissecomité uit Obbicht mocht in het 
kader van het project:” Glaskunst langs de Maas” de 
Prijs van de Europese Burger in ontvangst nemen. De 
Prijs van de Europese Burger wordt jaarlijks toege-
kend door het Europees Parlement aan maximaal 50 
personen en organisaties in de Europese Unie die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van Eu-
ropese samenwerking. De feestelijke uitreiking vond 
plaats onder de sfeervolle begeleiding van Schutterij 

St. Willibrordus. Een afbeelding van het prachtig ge-
restaureerde Mariaraam, dat momenteel geplaatst is 
in de oude kerktoren, treft u in deze Nieuwsbrief aan. 
Met de komst van het historisch gezien zeer interes-
sante Mariaraam is opnieuw een pareltje toegevoegd 
aan ons Obbichtse Erfgoed!

Dan was er ook nog de Koninklijke Onderscheiding 
voor Harrie Vrehen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Harry kreeg deze onderscheiding 
vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij in het verle-
den maar ook op de dag van vandaag heeft verricht.
 
Natuurlijk willen wij geen enkele vereniging en/of indivi-
duele persoon tekort doen met het vermelden van de 
diverse prestaties die door het jaar geleverd worden 
door de inwoners uit ons dorp. Bovenstaande presta-
ties waren in elk geval voor dit jaar voldoende aanlei-
ding om, behalve de media aandacht die er reeds aan 
gegeven werd en nu wij bijna aan het einde van het 
jaar 2017 beland zijn, nog eens extra te vermelden. 



“ZO LEK ALS EEN MANDJE”!
WATEROVERLAST AAN DE HITSBERG, TOEN EN NU.
Regelmatige berichten in de media over wateroverlast voor de bewoners aan de Hitsberg. Hoe is het als je dat 
zelf meemaakt en wat weten wij als mede-inwoners daar eigenlijk van? Aan het woord Harry Kösters:

Nadat het graven van het Julianakanaal in 1932 in Limburg voltooid was en het kanaal gevuld werd met water 
kwamen er ernstige lekkages aan het licht. Het kanaal bleek zo lek als een mandje en overstroomde grote de-
len van de Zuid- Limburgse dorpen Elsloo, Stein, Nattenhoven, Obbicht en Born. De schade was aanzienlijk. 
Pas eind 1935 wist men de situatie enigszins onder controle te krijgen door het storten van mijnslik (slam) op 
de bodem van het kanaal. In diverse landelijke kranten was de wateroverlast toentertijd groot nieuws. Het heeft 
uiteindelijk tot na 1950 geduurd voordat het grondwater aan de Hitsberg op 1 á 2 meter onder maaiveldniveau 
was gezakt. 

Begin september 2016 werd begonnen, in opdracht van Rijkswaterstaat, met het verdiepen van het Juliana-
kanaal ter hoogte van Obbicht, nodig om schepen met meer diepgang en tonnage te kunnen herbergen. Op 5 
september 2016 ontstond er plotseling wateroverlast in de kelders van een drietal huizen aan de Hitsberg. Op 
het braakliggend gemeentelijk perceel naast Hitsberg 39 steeg het grondwater van plusminus 10 meter onder 
maaiveld niveau tot maaiveldniveau. De uitvoerder verwoordde het in haar info aan de gedupeerde bewoners 
als volgt: “Er vindt een gecontroleerd lek plaats van het kanaalwater dat samen met het bestaande grondwater 
ondergronds afstroomt naar de Maas, een zogenaamde beheerste uitvoering”. Het hoge grondwaterpeil was 
slechts tijdelijk, zo werd medegedeeld; een na-ijl effect, zo werd bewoners verzekerd , dat in twee dagen zou 
zijn opgelost. Niet dus !!! Bewoners van de Hitsberg werden geconfronteerd met ernstige waterschade en wa-
teroverlast. Deze overlast en schade duurt tot op heden min of meer voort (14 maanden na het begin van de 
overlast).

Vóór de werkzaamheden aan het kanaal bevond het grondwaterpeil zich ergens tussen 7 en 13 meter (metingen 
Provincie Limburg volgens de gemeente en eigen boringen). Nadat het kanaal begon te lekken zijn de werk-
zaamheden stil gelegd tussen Sluis Born en de brug Obbicht. Ook elders langs het kanaal in het gebied parallel 
aan de Kingbeek is er sprake van water overlast. 

Na 3 maanden dag en nacht bronbemaling en het 
wegpompen van meer dan 35 miljoen liter schoon 
grond/kanaal water in het riool stond het grondwa-
terpeil op 1,5 meter onder het maaiveld. Daarna zijn 
de pompen stilgezet en zou het water vanzelf moe-
ten zakken en zijn weg moeten vinden naar de lager 
gelegen Maas. (situatie eind december 2016). Echter 
in juni jl. stond het grondwaterpeil nog steeds op 1,6 
meter onder het maaiveld: m.a.w. het water was nau-
welijks gezakt.
Volgens de laatste gegevens van de uitvoerder staat 
het grondwater nu – oktober 2017 - op 2 meter onder 
maaiveldniveau.
In 2 van de 3 woningen, die iets hoger liggen, is het 
grondwater inmiddels gezakt tot vlak onder kelderni-
veau. Zij hebben dus geen wateroverlast meer in hun 
kelder, maar durven deze desondanks niet te gebrui-
ken omdat het grondwater weer elk moment kan gaan 
stijgen als de werkzaamheden aan het kanaal worden 
hervat. De derde gedupeerde heeft op eigen initiatief 
zijn kelder laten injecteren met waterglas waardoor 
deze nu lekvrij is . Uiteraard hing hier een stevig kos-

tenplaatje aan vast. Over de schadeafwikkeling is helaas tot heden nog geen akkoord bereikt en er lijkt voorals-
nog geen schot in de zaak te komen.

Hoe gaan de werkzaamheden aan het kanaal straks verder?
De uitvoerder heeft Rijkswaterstaat 2 opties voorgelegd, te weten:
1. Het afdammen en leeg laten lopen van een gedeelte van het kanaal tracé tussen Sluis Born en brug Obbicht.
2. Permanente Bronbemaling aan de Hitsberg.

Optie 1: is onacceptabel voor Rijkswaterstaat omdat dan de scheepvaart compleet moet worden stil gelegd. 
Optie 2: levert enorme overlast op voor bewoners aan de Hitsberg voor onbepaalde tijd. 
(Zie ook: https://l1.nl/wateroverlast-in-obbicht-door-baggerwerkzaamheden-134)

De woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft desgevraagd de navolgende reactie:
“Tijdens werkzaamheden in opdracht van Rijkswater-
staat aan het Julianakanaal ter hoogte van Obbicht is 
op 5 september 2016 een vernatting van de bodem 
bij Hitsberg geconstateerd. Deze vernatting kwam 
aan het licht doordat bij een aantal woningen aan 
de Hitsberg grondwater in de kelders was gekomen. 
De uitvoerder van de werkzaamheden heeft toen de 
werkzaamheden stilgelegd. Nadat eerst maatregelen 
zijn genomen om de ontstane overlast voor de om-
wonenden op te lossen, is in samenwerking door de 
technische teams van zowel Rijkswaterstaat als van 
opdrachtnemer VWKO een proces opgestart om de 
mogelijke oorzaken van deze vernatting te achterha-
len en om te bepalen wat de consequenties hiervan 
zijn voor de uitvoerings-methodiek van VWKO en 
diens werkzaamheden. De complexiteit van de lokale 
geo-hydrologische situatie maakt dat het langer duurt 
dan verwacht.

Rijkswaterstaat en de aannemer voeren momenteel 
intensief gesprek. De concrete oplossing wordt nader 
uitgewerkt in een plan van aanpak, de exacte uitvoering, inclusief bijbehorende planning worden dan bepaald. 
De aannemer en RWS nemen tijdig contact op met de bewoners.”

De rechter foto is gemaakt in december 1934 op dezelfde plek waar nu ook de wateroverlast is. Op de achter-
grond zijn de huizen aan de Bornerweg zichtbaar. 

Harry Kösters

VEILIG NAAR SCHOOL, VEILIG OP PAD IN ONS DORP!
Hallo!
Allereerst maar even mezelf voorstellen. Mijn naam is 
Inge Lochs en ik ben sinds ruim een jaar woonachtig 
in de Brugstraat. Ik ben moeder van twee dochters, 
die beiden hier in Obbicht naar school gaan. Voordat 
wij in de Brugstraat kwamen wonen, hebben we tien 
jaar in de Europalaan gewoond. Om de kinderen ( re-
delijk) veilig naar school te brengen is er een zebra-
pad op de Kempenweg, waar zeer veel gebruik van 
wordt gemaakt door de schoolgaande kinderen die 
vanuit de buurt Europalaan, Dirckincklaan enzovoorts 
komen. Mij viel op dat het voor de kinderen die in de 
Koestraat, Hitsberg en Brugstraat wonen niet bepaald 
veilig is. Ik kan mij van vroeger herinneren dat er een 
zebrapad was om de Bornerweg over te steken. Dit 
heeft de gemeente weggehaald toen heel Obbicht 30 
km zone werd. Men gaat ervan uit dat er dan geen ex-
tra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Tenzij er voorzie-
ningen in de buurt zijn zoals onder andere een school. 
Daarbij komt natuurlijk nog het nieuwe Medisch Cen-
trum, waarin de huisarts en te zijner tijd ook fysio en 
ergo gevestigd zullen worden. En dan natuurlijk de ap-
partementen voor de senioren erboven. 
Het kruispunt aldaar is dus niet alleen onveilig voor de 
schoolgaande kinderen, maar ook voor iedereen die 

het Medisch Centrum zal gaan bezoeken. Het is een 
onoverzichtelijk punt en dat zal met de nieuwe drukte 
op deze plek alleen maar onoverzichtelijker en dus on-
veiliger worden voor iedereen. Met deze zorgen ben ik 
naar het dorpsplatform gestapt. 

Ondertussen zijn we een gesprek met de gemeente: 
‘De Veilige Tuin’ aangegaan verder en heb ik een 10 
tal klaarovers bij elkaar weten te sprokkelen. De kin-
deren van groep 7 en 8 van de basisschool worden 
ook actief betrokken hierbij. De onderhandelingen zijn 
inmiddels afgesloten en het is ons gelukt dat er een 
tweetal oversteekplaatsen gerealiseerd worden. 

Als u dit leest zijn deze waarschijnlijk al klaar. En ja… 
na de kerstvakantie starten wij met de klaar-overs en 
dan bekijken wij hoe het gaat! Natuurlijk zijn we nog 
altijd op zoek naar mensen die een handje willen hel-
pen. Heeft U voor en/of na schooltijd een kwartiertje 
tijd en wilt u bijdragen aan de veiligheid van ons al-
lemaal, dan kunt U zich aanmelden bij mij of bij het 
dorpsplatform.

Groetjes, Inge Lochs.



Op deze centrale plek in ons dorp krijgt het opnieuw 
een belangrijke functie: een heus Gezondheidscen-
trum! Wat kunt u hier verwachten? Twee gebruikers 
vertellen. 

Huisartsenpraktijk is verhuisd!
Vanaf maandag 27 november is de huisartsenprak-
tijk van Obbicht gevestigd in het nieuwe pand aan de 
Ecrevissestraat 1 te Obbicht. Het gebouw is in sa-
menwerking met de Woningstichting Obbicht en Pa-
penhoven* mooi op tijd gerealiseerd! 

Op de benedenverdieping is de nieuwe huisartsen-
praktijk gevestigd. Aangezien er meerdere disciplines 
in de huisartsenpraktijk gaan werken, verandert ook 
de naam. Op de gevel zullen de mooie letters GE-
ZONDHEIDSCENTRUM prijken. De praktijk is rolstoel-
toegankelijk. Parkeren is mogelijk op het terrein zelf of 
in de korte nabijheid op de markt. 

Naast huisartsenpraktijk Obbicht zullen de volgende 
hulpverleners zich vestigen in het nieuwe gezond-
heidscentrum:
- Fysiotherapie Tenney
- Medi-ergo (Sifra Voncken)
- Diëtetiek Zuyderland ( Jean Wijnands)
- Logopediepraktijk S. Slot en F. Moolhuijsen
We willen de patiënten bedanken voor hun betrokken-
heid en begrip tijdens het gehele proces.

Feestelijke opening!
Dit heugelijk feit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij 
laten gaan! Hanny Arets en medewerkers nodigen u 
dan ook van harte uit om vrijdag 12 januari 2018 tus-
sen 18.30 en 21.00 uur tijdens de feestelijke opening 
een kijkje te komen nemen.

Op de 1e en 2e verdieping bevinden zich in totaal 5 ap-
partementen. Indien u interesse heeft in 1 van de ap-
partementen, kunt u zich melden bij de Woningstich-
ting. 

Fysiotherapie Tenney 
Ook Fysiotherapie Tenney is voor u straks te vinden in 
het nieuwe gezondheidscentrum te Obbicht.

In 2007 nam ik, Marcel Tenney, na een grondige re-
novatie de toenmalige praktijk van Fred van Dijk over. 
Deze werd onder meer uitgebreid met een moderne 
fitnesszaal. Nu 10 jaar later zijn we inmiddels uitge-
groeid tot een moderne multifunctionele praktijk. We 
huisvesten 6 fysiotherapeuten, een fitness medewer-
ker, een backoffice kracht, een logopediste en ook 

Zuyderland komt nog 1x wekelijks over de vloer voor 
het bloedprikken. Verder verdelen we dit geheel over 
2 locaties. In Grevenbicht nog steeds op de oude plek 
aan de Essenstraat en in Obbicht vanaf 1 januari 2018 
in het nieuwe gezondheidscentrum. We bundelen de 
krachten o.a. samen met de huisartsenpraktijk van Dr. 
Arets in een prachtige setting. We kijken erg uit naar 
deze overstap!

Waar we 10 jaar geleden nog de normale fysiotherapie 
bedreven hebben we ook hier een forse groei doorge-
maakt. Verschillende specialisaties zijn er intussen in 
onze praktijk te vinden:

• Vanzelfsprekend nog steeds de normale fysio-
therapie met alle aandacht voor de mens en zijn 
klacht.

• Manuele therapie waarbij we dieper in kunnen 
gaan op wervelkolom gerelateerde problematiek .

• Dry Needling, een therapie waarbij middels naalden 
triggerpoints (spierknopen met vaak uitstralingspijn)  
efficiënt verholpen kunnen worden.

Krullaards Perfect Reset: 
Als enige praktijk in Limburg wordt op een bijzondere 
manier het bekken behandeld en rechtgezet. We zien 
dat zeker in combinatie met dry needling de therapie 
mensen van jarenlange klachten kan afhelpen.

David Spine Concept: 
een zeer innovatieve manier om mensen met rug-
klachten te testen en te trainen waarbij zij middels 
visualisatie helemaal in het genezingsproces worden 
meegenomen.

Sinds de zomer van 2017 is ook kinderfysiotherapie 
aan het rijtje toegevoegd waarbij we hopen dat straks 
ook de kinderen van Grevenbicht en Obbicht optimaal 
in hun klachten kunnen worden begeleid. Samen met 
de logopediste vormt dit een sterk duo.Voor je begint 
als fysiotherapeut moet je eerst duidelijk hebben wat 
er aan de persoon mankeert, hiertoe in samenspraak 
het juiste plan van aanpak opstellen, doelen maken 
en het verwachtingsproces managen. Men wil graag 
weten wat eraan mankeert en hoe snel dit op te los-
sen valt. Mensen willen duidelijke informatie. De mo-
gelijkheid tot samenwerking met overige disciplines in 
het gezondheidscentrum Obbicht zal deze processen 
alleen nog verder kunnen ondersteunen.

Kortom een praktijk die met de stap naar het nieuwe 
gezondheidscentrum beslist verder zal blijven groeien.
We zien u graag aan de Ecrevissestraat!

MAASWERKEN
Afgelopen zomer/najaar is de steenbestorting aangebracht op de maasoever ter hoogte van Obbicht. Ook is in 
de bedding van de Maas de werkweg aangelegd en geasfalteerd. De gehele werkweg vanaf de verwerkings-
haven in het Trierveld tot Obbicht is bijna gereed en zal in het voorjaar van 2018 worden geasfalteerd. De dijk 
vanaf Nattenhoven tot Grevenbicht is door het Waterschap en Consortium Grensmaas verhoogd, verbreed en 
deels geasfalteerd. Op het dijktracé van Obbicht naar Nattenhoven zal waarschijnlijk vanaf de komende zomer 
het fietspad opengesteld worden. 

Volgens de planning van het Consortium wordt in het 
voorjaar van 2018 in Nattenhoven gestart met het 
ontgraven van de dekgrond. Deze grond blijft in het 
gebied en wordt na de grindwinning weer gebruikt 
om het gebied af te werken. Ongeveer drie maan-
den na aanvang van het dekgrondverzet zal de grind-
winning van start gaan. De ontgraven grind zal met 
dumpers via de werkweg naar de verwerkingshaven 
worden getransporteerd. Wij blijven de ontwikkelin-
gen rondom de Maaswerken volgen en houden u op 
de hoogte. 

Voor de digitale Nieuwsbrief van het Consortium kunt 
u zich aanmelden via: https://www.grensmaas.nl

VLAG OBBICHT
Feestvlag speciaal ontworpen voor Obbeeg en de Obbeegse Summar Fair (jaarlijkse alternatieve zomerkermis) 
onder andere voorzien van het wapen van Obbeeg: zie bijgaande afbeelding. 
Afmeting: 100x150cm. Deze vlag is te verkrijgen tegen kostprijs: € 10,00 en te bestellen via: 
dorpsplatformobbicht@gmail.com met vermelding van uw naam en adres!

’T TÖRP - HET IS ER WEER!



SUMMER FAIR 2018

Afgelopen juni heeft de 2e Summer Fair Obbeeg 
plaats gevonden die, zoals u weet, de zomerkermis 
vervangt. Het prachtige weer heeft uiteraard haar 
steentje bijgedragen aan een succesvol weekend! Be-
halve de complimenten zijn er uiteraard ook altijd ver-
beterpunten. Zo hebben wij begrepen dat de prijs van 
de kinderattracties van € 1,50 nog wat aan de hoge 
kant was. Aan de andere kant werden de investerings-
kosten van de attracties/ activiteiten nauwelijks terug 
verdiend. Toch was het ook financieel een geslaagd 
weekend mede dankzij de sponsoring van onderne-
mers en instellingen en de totale omzet. De resultaten 
waren dusdanig dat wij alle vrijwilligers, naar rato van 
hun uren inzet, hen een bij elkaar gewerkt bedrag kon-
den aanbieden! Dit bedrag kon men schenken aan de 
eigen vereniging uit Obbicht waaraan men verbonden 
is of een andere vereniging naar keuze. Deze schen-
king is dankbaar door de verenigingen ontvangen. 

Voor het komend jaar staat er opnieuw een Summer 
Fair gepland. Verbonden met de officiële datum van 
de zomerkermis in ons dorp ligt de datum vast: name-
lijk 2 weken na Pinksteren. In 2018 is dat het weekend 
van 02 en 03 juni! De drie grootste verenigingen uit 
ons dorp hebben toegezegd dat zij de noodzakelijke 
hulp gaan bieden om de activiteit voor de toekomst te 
verankeren te weten: Schutterij St. Willibrordus, Har-
monie Concordia en RKVV Obbicht, 1 vereniging gaat 
hierover nog in gesprek met de leden. Deze hulp is 
hard nodig omdat het anders geen haalbare kaart is, 
vele handen maken immers het werk mogelijk! Daar-
naast helpen ook nog de nodige inwoners die geen lid 
zijn van een vereniging. Al met al een mooi voorbeeld 
van gemeenschapszin! Hulp blijft welkom dus als u 
een hand wil toesteken graag! Neemt u dan aub con-
tact op met dorpsplatformobbicht@gmail.com 

Voor 2018 staat er opnieuw een fraai programma voor u klaar: 

Zaterdagavond 02 juni 2018: 
Feestavond in de tent op de markt met: “Béstel ôs mèr”: de Rowwen Hèze Coverband! Vrije toegang!

Zondag 03 juni Familiedag: 
H. Mis in de tent onder muzikale begeleiding van het Kerkelijk Zangkoor en Jeugdharmonie Concordia. Aan-
sluitend sacramentsprocessie. Na afloop van de processie Spel en Attracties voor de kinderen/jeugd op de 
markt. 

12.00 - 14.00 uur: Muziekkapel “EigeWies” 
14.00 - 19.00 uur: JOJO De Zingende DJ
18.00 - 18.30: “Neet te Blaoze”: winnaar publieksprijs LKZH 2017. 

Vanzelfsprekend zijn er ook kinderactiviteiten en attracties (Graydon Events) tegen een lage prijs van €0,50 
waarbij leuke prijsjes te verdienen zijn. Tevens zal de goede cateraar:” Van Ós” van afgelopen jaar opnieuw op 
beide dagen aanwezig zijn met onder andere de overheerlijke hamburgers! 

Einde van deze Familiedag om 19.30 uur

U hoort nog verder van ons. Noteert u aub 02 en 03 juni Summer Fair Obbeeg: op de Obbichter markt. 
De toegang is vrij.

SUMMER FAIR 2018


