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Diverse onderwerpen
“Het Auwt Sjuttelokaal” 1
Prijsvraag
“Het Auwt Sjuttelokaal” 2
Summer Fair
Stand van zaken
werkgroepen / activiteiten
dorpsplatform

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
Buurtpreventie: veiligebuurt.nl
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.

Ook dit jaar weer een nieuwsbrief van uw dorpsplatform met wetenswaardigheden 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 2019!
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 2019;
gezôndjheid en gelök veur uch allemoal!
Wederom is het weer gelukt een kerstboom op de markt te plaatsen. Ger Heuts
bloemen en planten, Mostert Extra Light en Loonbedrijf Fuchs hebben de boom
gesponsord/medewerking verleend hiertoe waarvoor, namens alle Obbichtenaren,
hartelijk dank! Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij de bijdrage
van reclamebureau Marker Media.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!
Veilige Buurtpreventie App Obbicht : Zoals uw weet is de WhatsApp groep vervangen door de Veilige Buurt App.
Obbicht is in deze App weggezet in een besloten groep, inclusief inwoners van de Brugstraat met de postcode van Born.
Momenteel maken ruim 135 personen uit Obbicht gebruik van deze App.
De gratis Veilige Buurtpreventie App wordt ondersteund door de politie en in Obbicht ‘beheerd’ door de inwoners: Roel
Conjour, Rosie Hubens en Jan Willem Eggen. Het beheer bestaat uit het toetsen of de aanmelder inderdaad woonachtig is
in Obbicht. Als deelnemer bent u verder zelf verantwoordelijk voor een eventuele melding en verdere acties.
Als eerste stap dient u de App te downloaden op uw telefoon en een account aan te maken via uw postcode. Uw
telefoonnummer is voor andere deelnemers niet zichtbaar. U kunt de inwoners (uit de eigen straat of het dorp) waarschuwen
voor verdachte, heterdaad of andere dreigende situaties. Tevens ontvangt u berichten én tips van de politie en burgernet. Zo
is er afgelopen tijd melding gemaakt van een poging tot inbraak in ons dorp of zijn er personen gesignaleerd met verdacht
gedrag etc.. Bij alle dreigende situaties of onraad dient u altijd zelf te bellen met 112.
Heeft u hulp nodig bij het downloaden van de App dan kunt u elke maandag van 13.30- 15.30 uur terecht bij de
internetcorner in het Wijksteunpunt. Hier beantwoorden deskundige vrijwilligers al uw vragen over het gebruik
van digitale computer/ laptop, ipad en telefoon.
Tenslotte willen wij de voormalige Whats-App beheerders nogmaals danken voor hun intensieve en deskundige
inzet!

ONDERWIJS EN
SPORT
Het zal niemand ontgaan zijn. Langzaam aan lijkt het er
van te komen dat er concrete besluitvorming plaats vindt
rond onderwijs en sport voor Obbicht en Grevenbicht.
Er is in maart 2015 een rapport uitgekomen met de
bevindingen van het ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek
voorkeurslocatie Grevenbicht-Obbicht. Nadat er meerdere
jaren weinig schot in de zaak kwam heeft er afgelopen
oktober een zogenoemde “Ronde” op het gemeentehuis
plaats gevonden.
Behalve door het dorpsplatform werd het woord tevens
gevoerd door vele andere inwoners uit de beide dorpen.
Wij zijn in elk geval van mening dat waar de keuze ook op
valt dat er passende voorzieningen en investeringen in de
kern van Obbicht meegenomen moeten worden.
Er komen heel wat gebouwen vrij de komende tijd die
allemaal op een en dezelfde plek gesitueerd zijn. Wij pleiten
al jaren voor realisatie van een ontmoetingsplek en behoud
van het Wijksteunpunt in de kern van Obbicht. Wat wij
precies bedoelen met deze ontmoetingsplek kunt u lezen
in deze Nieuwsbrief. Tevens pleiten wij al jaren voor de
open dialoog met inwoners over de herinrichting van- en
investeringen in de kern van Obbicht. Ons betoog en alle
rapporten treft u aan op onze website.

FOCUS OP 2019
Behalve de gebruikelijke activiteiten zijn er ook komend
jaar diverse feestelijke activiteiten in Obbicht.
Zo vindt er in het weekend van 23 augustus tot en met
zondag 25 augustus Bondsschuttersfeest plaats in
Obbicht. Uiteraard georganiseerd door Schutterij St.
Willibrordus.
Harmonie Concordia viert haar 125 jaar bestaan onder
andere in het weekend van 27 tot en met 29 september.
Het Sinterklaas Comité kan weliswaar in 2018 terugblikken
op een 30 jarig jubileum maar gaat dit in 2019 een feestelijk
tintje geven!
Het Dorpsplatform Obbicht viert in het weekend van de
Summer Fair 21, 22 en 23 juni haar 20 jarig jubileum.

ONTMOETINGSPLEK
Aangezien heel wat cafés hun deuren hebben gesloten is er in de dorpskern geen enkele mogelijkheid meer om gezellig een
kopje koffie te drinken of een drankje te nemen. Ook is er geen terras meer. Om die reden hebben wij in 2016 een enquête
uitgezet in het dorp. Hieruit blijkt duidelijk dat er draagvlak en behoefte is aan een ontmoetingsplek die past bij het landelijke
en kleinschalige karakter van Obbicht. Inwoners spreken ons hier keer op keer op aan.
Afgelopen jaren hebben wij meerdere plannen t.b.v. een zogenoemde ‘huiskamer’ uitgewerkt en ingediend bij de gemeente.
Hierbij zijn de door inwoners genoemde opties zoals de kerk en het aanverwante zaaltje, het schoolgebouw en inmiddels
ook het gebouw van de woningstichting opties die de revue gepasseerd zijn. Tevens is er een plan voor een tijdelijk
onderkomen uitgewerkt. Ondanks deskundige en kosteloze hulp, interesse van de provincie, gedeeltelijke financiering door
derden en hulp door vrijwilligers zijn deze plannen afgewezen door de gemeente Sittard-Geleen.
Uiteraard heeft er ook overleg plaats gevonden met verenigingen en bijvoorbeeld het kerkbestuur en het bisdom. Er is
door de deelnemende vrijwilligers veel tijd gestoken in al deze plannen. Wij betreuren dit verloop uiteraard maar zijn niet
ontmoedigd, wij blijven hopen op de redelijkheid van de bestuurders en op een goede afloop.

“HOESKAMER”
Wat bedoelen wij daar mee? Daar waar de vergrijzing en
de krimp toeslaan en de voorzieningen afnemen ontstaan
alternatieve oplossingen. Vooral in de landelijke gebieden
is er al veel ervaring met zogenoemde ‘huiskamers’,
regionaal, landelijk en zelfs buiten onze eigen landsgrenzen
kom je ze tegen.
Het is een plek met een huiselijke sfeer waar inwoners naar
eigen invulling ontmoeting kunnen organiseren. Meerdere
inwoners hebben daarbij dezelfde gedachte zo blijkt ons
keer op keer als wij hierop worden aangesproken. Daarom
wordt het tijd het nu een keer uit de doeken te doen wat
wij beogen met deze ‘hoeskamer’. Daarbij moet worden
voorop gesteld dat de functies die wij voor ogen hebben
niet vast liggen.

•
•

Al met al zal de inbreng van de inwoners moeten leiden tot
een gezamenlijk door inwoners opgestelde vorm. Daarbij
is de enquête die wij huis aan huis in Obbicht en digitaal
in 2016 hebben uitgezet eveneens leidend geweest!
De vertaalslag is gemaakt door zowel het platform als
de werkgroep: “Obbicht is in beweging”. Het gaat dus
om een maatschappelijke voorziening die voor en door
inwoners bemand wordt. Het uitgangspunt is dat ook het
wijksteunpunt hierin gehuisvest wordt en niet buiten de
kern verdwijnt.
Hieronder enkele voorbeelden die slechts een greep zijn uit
de mogelijkheden:

•

•
•
•

Op vast te stellen dagen tijden open inloop: ontmoeting
met voorzieningen voor een kopje koffie, een drankje
etc.
Samen aan tafel: samen koken en eten door- en voor
inwoners
Doorontwikkeling vrijwilligerswerk zoals in het recente
verleden door het platform de aanzet is gegeven
om te starten met seniorenwandelingen, fietstochten,
kaartje leggen, creatieve bijeenkomsten, ontmoeting
na afloop van jeu de boules verenigingsactiviteiten.

•
•
•
•
•

Matchpoint: vraag en aanbod van diensten
Repaircafé: dit is een bijeenkomst die draait om
repareren, georganiseerd op buurtniveau. U kunt er
meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp
van vrijwilligers. Daarmee levert u een bijdrage aan
het verkleinen van de afvalberg, het behouden van
kennis over repareren en het versterken van de sociale
cohesie.
Boek en speelgoed-uitwisseling
Wijksteunpunt
Buitenterras
Vergaderruimte vrijwilligers
Centrale plek om toeristische activiteiten te ontwikkelen
waaronder beschikbaar stellen van informatie over
Obbicht etc..
Centrale plek als vertrekpunt wandelen en
fietstochten, zie ook onze folder: ‘bewegings-sport- en
spelactiviteiten in Obbicht (te vinden op onze website).

Wie zal dat betalen?
Als de gemeente bereid is tot een bijdrage is ook de
Provincie Limburg bereid een duit in het zakje te doen
zo blijkt uit ons onderzoek. Gemeentebreed zijn er
ondernemers bereid hun expertise beschikbaar te stellen.
Zo is er juridische expertise aangeboden maar tevens een
architect van een grote ondernemer uit de regio. Ook zijn
er derden die geld beschikbaar stellen. Alles hangt samen
met de bereidheid van de gemeente dit project – mede financieel te ondersteunen.
Onlangs heeft er andermaal een gesprek plaats gevonden
met de gemeente hierover. Daarbij is constructief
gesproken over dit thema. Hierbij is tevens afgesproken
dat wij in januari a.s. samen opnieuw terug komen hierop.
Het zou voor het dorp mooi zijn als hiervoor een oplossing
komt. Duidelijk is dat medewerking van de gemeente
noodzakelijk is. Wij houden u op de hoogte!

BURGERPARTICIPATIE
Het zal u niet ontgaan zijn dat burgerparticipatie een steeds grotere rol gaat spelen in het overeind houden van het
voorzieningenniveau in de eigen omgeving, dus ook in Obbicht. Deze ontwikkeling wordt aangestuurd door de grote
overheid (- regering).
De vertaalslag hiervan vindt u dichter bij huis terug in het coalitieakkoord van
de gemeente Sittard-Geleen. Voorbeelden van deze ontwikkeling zijn soms
dichterbij dan u denkt. Zonder volledig te zijn… het groen op het Overbroekplein’
wordt netjes verzorgd door omwonenden.
Maar ook de inzet van de volwassen brigadiers, een project dat samen met het
platform is opgezet, is een mooi voorbeeld.
De Buurtpreventie App Veilige Buurt is ook een mooi voorbeeld, evenals de
Summer Fair als alternatieve zomerkermis. Soms is er meer mogelijk dan je
op het eerste oog denkt en ja daarbij moeten ook wel eens hobbels genomen
worden. Maar samen en met respect voor elkaar initiatief nemen en de schouders
eronder zetten leidt tot dit mooie resultaat. Een dikke pluim voor al die betrokken
mensen vinden wij!

FEESTVLAG MET HET
WAPEN OBBICHT
Vorig jaar hebben wij de feestvlag met het wapen van
Obbicht geïntroduceerd. Deze speciaal voor Obbicht
ontworpen vlag is ook dit jaar te verkrijgen. De vorige
oplage is uitverkocht dit betekent dat wij de vlag bij
voldoende deelname tegen kostprijs van € 20.- wederom
kunnen aanbieden. Wij hebben dus zelf geen inkomsten
hierbij. Deze Obbichtse feestvlag geeft natuurlijk een extra
feestelijk tintje aan ons dorp bij de zomerkermis. U kunt
de vlag bestellen via:
dorpsplatformobbicht@gmail.com
Graag naam en adres vermelden.

“D’R IS NIKS TE DOON IN DIT DÖRP….!”
Regelmatig horen wij deze kreet, maar wij moeten toch
echt constateren dat Obbeeg momenteel bruist van de
activiteiten. Zo heeft het Ecrevissecomité een prachtige
historische theaterwandeling door Obbicht in oktober jl.
georganiseerd. En de jonge groep:” Verenigt in De Kern”
een driedaagse alternatieve Carnaval. Daarbij heeft de
stichting ’t Ruiberke onder andere een spokentocht georganiseerd en de organisatie van de St. Maartensviering op
zich genomen. Het zijn maar enkele voorbeelden die laten
zien dat inwoners bereid zijn de handen uit de mouwen te
steken!
Tijdens de historische theaterwandeling werd op ’t erf
van:” ’t Greuske” een muzikale aubade gebracht aan
“Machtelt” de held van weleer die in de toenmalige
herberg de scpeter zwaaide en volgens de annalen:‘Obbich haet gered!” Hier slechts het refrein van deze mooie
uitvoering.

Want d’n oorlog mit Spanje is hie toen begoos,
Mit 10.000 man, mit honger en doos
Zie goof hun te aete en dat woor de kloe
Geluif mich mer zeker, zoa ging ’t d’r aan toe.
(Tekst: Herman Derix muzikale uitvoering René Dirkx).

IN DE
SCHIJNWERPERS:
“HET AUWT
SJUTTELOKAAL”
Het dorpsplatform vindt het een goede zaak om bij het
inzoomen op het ‘ Auwt Sjuttelokaal’ aan de Bornerweg
ook aandacht te besteden aan hoe het vroeger was.
Een van onze bestuursleden is dan ook op huisbezoek
gegaan bij twee dames die veel weten te vertellen over
de historie en verdere wetenswaardigheden rondom dit
historische pand.
Op een druilerige namiddag schoof ik aan bij een
aangekleed kopje koffie in de gezellige woonkamer van
Wieza Op den Kamp. Om mijn vragen zo goed mogelijk
te kunnen beantwoorden, heeft zij de hulp ingeroepen van
haar zus Tilly, die gezellig aanschuift. En daar zit ik dan met
twee van de vijf zussen Op den Kamp, die je beiden hun
leeftijd niet aanziet !
Voor Wieza beginnen haar wederwaardigheden aan de
Bornerweg al heel jong, alhoewel in 1952 het pand nog niet
gebruikt werd als Schuttelokaal, maar gewoon als café.
Het Schuttelokaal van Obbeeg was toen nog gevestigd in
de Maasstraat.
Wieza tapte op dertienjarige leeftijd reeds haar eerste
pilsjes in het café. Ze deed dat om haar oma te helpen en
ging ook een tijd bij haar inwonen. Haar opa was op trieste
wijze overleden door een noodlottig ongeval, vlak voor de
Carnaval en oma kon het niet alleen af.
Vooral de meisjes hebben allemaal in het café geholpen.
Alleen bij speciale gelegenheden zoals tijdens het “Wonder
van Obbicht” sprongen de jongens wel eens bij. Bij die
gelegenheid was het altijd zo druk dat het café te klein
was en er een grote tent werd opgezet op de markt. De
ongehuwde broer van Wieza moest een keer een nieuw
vat bier aanslaan. Hij was dit niet gewend en kwam dan
ook al gauw in de problemen. Wieza werd erbij geroepen
om het gat dicht te stoppen. Dit lukte niet en het kostbare
bier spoot tot aan het plafond totdat het vat helemaal
leeggespoten was.

In 1956 nam Jac Op den Kamp het café over, na een
beroepsleven als mijnwerker.
Wieza en Tilly hebben, samen met de overige drie zussen
en twee broers, in het pand aan de Bornerweg gewoond
van 1956 tot 1992. De jongste werd geboren aan de
Bornerweg.
Pas in 1958 werd het café officieel Schuttelokaal. Later
werd het ook nog duivenlokaal.
Als het gesprek al wat vordert komen de verhalen helemaal
los en beginnen de ogen bij beide dames te flonkeren, door
het ophalen van al die dierbare herinneringen.
Ik geniet van de bezieling die uitstraalt van hun verslag.
Bij de vraag wat het betekende om in dit geliefde café te
werken vertellen ze dat er altijd veel mensen over de vloer
kwamen. Zelfs na sluitingstijd werd er met de vaste klanten
nog wat gegeten en was het heel gezellig.
Eventueel controlerende politieagenten werden bij het
overtreden van de sluitingstijd getrakteerd op een lekker
sigaartje, want het rookverbod in de cafés bestond toen
nog niet.
Als de klanten spontaan op ideeën kwamen werd er van
alles opgevoerd. Menige “modeshow” werd er gehouden
tot grote hilariteit van de aanwezigen.
Heel af en toe speelde in die tijd ook al # Me too. Meestal
betrof dit lieden uit een dorp in de buurt uiteraard. De
dames traden daar hard tegen op, door een mep te
verkopen met een dienblad en het buiten de deur zetten
van deze vrijpostige gasten, als duidelijk signaal dat ze hier
niet van gediend waren.
Toen beide dames verkering kregen was het soms wel eens
moeilijk in te plannen om met hun vriend zelf een avondje
uit te kunnen gaan. Dat leverde wel eens een kleine strijd
op wie een vrije avond mocht opnemen, maar meestal
kwamen ze daar toch wel uit.
Natuurlijk was het ook bij het vieren van de jaarlijkse
Carnaval altijd erg druk. De polonaise werd door het hele
pand gehouden. Op een gegeven moment werd door de
grote verkledersmassa de druk op de houten vloer achter
de bar zo hoog, dat het niet meer veilig was om de vaten
die onder die vloer stonden aan te slaan. De planken
zakten zover in dat zij gestut moesten worden.
Vader van de beide zussen is Generaal geweest bij de
Schutterij. Iedere maandagavond was er oefenen van
het Schuttekorps. Na afloop werden natuurlijk een paar
glaasjes genuttigd. En als er vertrokken werd naar een
Schuttefeest gebeurde dit uiteraard ook vanuit het café.
Om een beeld te krijgen van de prijzen in die tijd:
Een pilsje kostte in 1952 vijfentwintig cent. Kleintje pils
bestond nog niet.

De prijzen van de consumpties stegen maar heel langzaam.
Na een paar jaar kreeg men op aswoensdag: 3 biertjes
voor 1 gulden. Daarbij werd dan uiteraard brood met haring
geserveerd. Een vergunning voor sterke drank was er toen
nog niet. Om toch aan de vraag naar borreltjes te kunnen
voldoen was er in de stal in de lemen vloer een ruimte voor
kippenvoer gemaakt. In de put onder die voerbak stonden
de flessen jenever keurig en buiten het zicht opgesteld.
Hoewel de prijzen dus zeer redelijk waren kwamen er
zeker bij speciale gelegenheden wel wat centjes binnen.
Een nachtkluis bij de bank was er toen nog niet en het
Schuttelokaal had daar ook geen voorziening voor.
Moeder had een geheime bewaarplek die zij alleen kende.
Bij het duivenhok moest van de vloer een stuk balatum
worden verwijderd en daaronder bevond zich de geheime
berging voor de daginkomsten. Voor alle duidelijkheid: de
huidige bewoners hebben deze “kluis” niet overgenomen
en dus loont het niet de moeite om op onderzoek uit te
gaan !
Wat betreft het onderhoud van het fraaie pand moest men
heel creatief zijn. Een schilder inhuren kostte te veel geld en
dus werden de zussen ingezet als huisschilders. Daarbij
moesten soms halsbrekende toeren worden uitgehaald
om er op alle plekken goed bij te kunnen.
De dorpsgenoten die langs liepen riepen vaak spontaan
naar boven: “Kom van dat dak af” conform het toenmalig
populaire lied van rocker Peter Koelewijn.
De stenen kop die op de zijkant aan de gevel prijkt was en is
die van Zef Frenken, die ook de overige fraaie ornamenten
aanbracht. Tilly heeft zijn snor bij een van de verfbeurten
zelfs een keer felrood geverfd. Haar vader was daar toen
niet echt blij mee.

De indeling binnen is wel totaal anders geworden. Eigenlijk
één grote ruimte. Vroeger was het een wirwar van ruimtes.
De originele bar inclusief de barkrukken zijn nog bewaard
gebleven en in gebruik.
Ook de kleuren van de buitengevel zijn weer net als toen.

De gastvrijheid van de familie de Jong wordt door beiden
zeer gewaardeerd.
Vol bewondering voor de vele anekdotes van Wieza
en Tilly verlaat ik met een warm gevoel het huis aan de
Kempenweg. Wat een mooi stukje Goede Oude Tijd in
Obbeeg !

PRIJSVRAAG

Wie kan de vraag beantwoorden:
HOEVEEL CAFÉS WAREN ER IN OBBICHT
ONGEVEER 50 JAAR GELEDEN?
Kun je tevens ook enkele namen noemen van
cafés en aangeven op welke plek deze zich in
het dorp bevonden? Dit levert 10 extra punten
op per goed antwoord!
Toen in 1985 vader stierf stond moeder er helemaal alleen
voor. De dochters zijn toen vaak bijgesprongen. In 1992
was de gezondheid van moeder dusdanig dat zij de zaak
niet langer kon aanhouden. Enkele kinderen zagen het wel
zitten het café over te nemen, maar hun partners zagen dat
niet zitten of hadden ander werk. Met pijn in het hart is de
familie in dat jaar uit het pand gegaan.
Bij mijn navraag over hoe de beide zussen denken over de
restauratie van het pand door de familie De Jong geven
beiden aan dat het pand helemaal in de oude staat is
gerestaureerd, inclusief de fraaie gestreepte poort en dat
ze daar heel blij mee zijn.

De prijswinnaar ontvangt een tegoedbon voor twee
personen voor de Brunch zondag 23 juni tijdens de
Summer Fair. Bij meerdere goede inzendingen wordt
er geloot. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden.
De oplossing kunt u digitaal inleveren bij
dorpsplatformobbicht@gmail.com
of in de brievenbus van het dorpsplatform bij het
Wijksteunpunt .

IN DE
SCHIJNWERPERS:
“HET AUWT
SJUTTELOKAAL”
DEEL 2
Het wordt eens tijd het prachtige en historische pand aan
de Bornerweg in beeld te brengen zo vonden wij. Daarbij
waren wij ook wel nieuwsgierig naar de huidige bewoners:
wat drijft iemand om een dergelijk historisch pand te
bewonen? Het huis is een opvallend en karakteristiek
object ook vanwege de prachtige versierselen op de gevel.
Bovendien heeft het een rijke geschiedenis als voormalig
‘Sjuttelokaal”.
Het indrukwekkende pand is gebouwd in 1904 door Zef
Frenken en als zodanig verkocht aan Fer Op de Kamp die
het jaren als café bestierde. Het lokaal was een van de
gezellige huiskamercafé’s die Obbicht rijk was waar en waar
door heel wat inwoners menig uurtje werd doorgebracht.

Elk jaar wordt verdere verbetering van het huis aangepakt
waardoor het langzaam en met respect voor de
geschiedenis van het huis, wordt teruggebracht in de
“oude” staat. Trots vertelt Anita over de verbeteringen in
de ‘huiskamer mét buffet’ en het door Jos aangebrachte
balkenplafond!
Gedurende de verbouwing is het café als keuken gebruikt.
Naast het feit dat ze zelf graag koken, vinden ze het ook
een uitdaging om daar meer mee te doen.
Dit deel van het huis is nu nog steeds origineel. De tap en
de vloer zijn in de oorspronkelijke staat gebleven. Verder is
het pand van binnen ingrijpend gerenoveerd.
De familie de Jong is ‘gevallen op’ dit huis vanwege de
sfeer en historie van het pand. Dat het oorspronkelijk een
café was werd toen helemaal niet bij nagedacht.
Ze zijn hier gelukkig, in het huis én in Obbicht.
Het gezin heeft inmiddels een actieve rol in het
verenigingsleven van Obbicht, ze zijn actief in onze
schutterij “Sint Willibrordus”. De keuze voor de schutterij
ontstond eigenlijk vanzelf. De schutterij leek steeds weer
op hun pad te komen. Dorpsgenoten liepen af en aan
en vertelden prachtige anekdotes over vroeger of waren
geïnteresseerd in de nieuwe bewoners. En ja dan kwam
vaak… heel vaak de schutterij terug in het gesprek.

De huidige bewoners zijn Anita en Jos de Jong, samen
met hun kinderen Marike en Jan. Zowel Anita als Jos is
dierenarts.
Komend vanuit Lichtenvoorde werd naar het zuiden
afgezakt en enkele jaren in Sittard gewoond. Al snel
ontstond de behoefte aan meer ruimte, zowel in- als om
het huis. Ze zijn toen op zoek gegaan naar een woning
binnen een goed bereikbare afstand van Sittard.
Zo vonden ze het huis in Obbicht. In 2004, exact 100 jaar
na de bouw van het huis, is de familie de Jong in Obbicht
komen wonen. Het paste perfect in hun wensenpakket.
Zowel gezinsuitbreiding als huisdieren vonden daar een
fijne woonplek met alles er op en aan: een grote keuken,
een grote tuin en een super gezellig huis. Veel ruimte in
huis voor de vele boeken en… heel apart een barbuffet dat
ook tijdens de verbouwing goed van pas kwam. Niet om
achter het buffet te staan natuurlijk, want dan komt er niets
van het werk terecht maar om er spullen op te bergen!

Anita is gedurende een periode ernstig ziek geweest.
Enkele dames uit het dorp zijn toen te hulp geschoten,
waar Anita met veel dankbaarheid op terug blikt. Een van
de dames was wel heel erg enthousiast over de schutterij
en ja… “Het zaadje was gezaaid”! En het hield maar niet
op: ook de oppas was verbonden met de schutterij. Zij gaf
les aan ‘de nieuwelingen’. De kinderen zijn toen muziekles
gaan volgen bij de schutterij. En zo is het gegroeid. Geen
bewuste keuze, maar wel een logische.
De familie voelt zich hier helemaal thuis zo, iedereen met
zijn eigen positieve ervaringen in het dorp en de contacten
met de buurt en andere verenigingen.
Bij de 50e verjaardag van Jos werd hem een vat bier
geschonken en ja toen hebben we de tapwacht laten
komen, die de bar weer gebruiksklaar hebben gemaakt .
Honderd man over de vloer en toen kwam van het een het
ander.
Omdat in Obbicht geen horeca meer aanwezig is, is
op verzoek van de Reube het afgelopen jaar het café
geopend geweest gedurende de Carnaval . Samen met de
verenigingslokalen.

Dit jaar zijn ze zelfs gevraagd om als ‘Reubetempel’ te
fungeren. Een verzoek waaraan ze met plezier gehoor
gegeven hebben.
Vroeger en carnaval…. daarover weet Anita een mooie
anekdote te vertellen.
Het was indertijd een gebruik om door het café de
polonaise te lopen. Iedereen deed daar aan mee en de
polonaise ging door het hele pand. Ook de kelder waar de
voorraad lag werd daarbij niet overgeslagen. Maar als dan
de gasten naar huis waren, was ook de voorraad uit de
kelder helemaal op..?
Op onze vraag : wat zouden jullie, als familie, nog willen
toevoegen, veranderen of verbeteren aan Obbicht, geven
zij het volgende terug:
•

•

Meer mogelijkheden voor ouderen en jongeren die
niet bij verenigingen zijn aangesloten. Zoals een
ontmoetingsplek waar ze met elkaar hun vrije tijd
kunnen doorbrengen.
Het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.

Zelf willen ze daar graag actief aan bijdragen en een rol in
spelen. Als je niets doet weet je in elk geval zeker dat het
minder wordt, aldus Anita. Indien mogelijk zou het leuk zijn
als het pand daar ook aan kan bijdragen. Maar wij hebben
natuurlijk ook nog ons gezin, de familie, het werk en de
schutterij.

Op de vraag : “Wat is tot nu toe de fijnste herinnering aan
Obbicht” melden ze:
De Carnaval het afgelopen jaar in het café. Het was gezellig,
veel carnavalsvierders hebben de weg naar het café toen
gevonden. Ze hopen dat het komend jaar weer net zo’n
geweldige ervaring gaat worden. Maar bovenal dat ze nog
lang en gelukkig verder mogen in dit mooie pand in dit fijne
dorp!

SUMMER FAIR 2018
Onder een stralende zon werd voor de derde keer in
successie de alternatieve zomerkermis de Summer Fair
Obbeeg gevierd. Ook dit keer weer door het dorpsplatform
georganiseerd. Met dankbare hulp van verenigingen
en vrijwilligers die geen lid zijn van verenigingen blikken
wij terug op twee mooie dagen. De sponsoring van
ondernemers uit de directe omgeving of daarbuiten heeft
daarbij zeer geholpen om een keer per jaar een evenement
te organiseren voor de hele gemeenschap. Daarbij is er
aan alle leeftijden gedacht. Zoals bij u inmiddels bekend zal
zijn ligt de datum van de alternatieve- zomerkermis vast.
Deze is gekoppeld aan de sacramentsprocessie, twee
weken na Pinksteren.

SUMMER FAIR 2019
Het Dorpsplatform Obbicht maakt van deze gelegenheid
gebruik haar 20 jarig jubileum te vieren. Vandaar dat wij
hard werken aan een extra feestelijk tintje op de Summer
Fair 2019! Deze vindt plaats op vrijdag 21, zaterdag
22 en zondag 23 juni 2019.
Het voorlopige en extra feestelijke programma ziet er als
volgt uit;

Vrijdagavond 21 juni

Wijn- en Speciale Bieren proeverij en daarbij passende
hapjes. Van 19.00- 23.00 uur.
Voor het eerst is voor het gebruik van spellen en attracties
het polsbandje geïntroduceerd waarvan voor een vaste prijs
van € 5.- onbeperkt gebruik gemaakt kon worden voor alle
aanwezige activiteiten. Bij het inleveren van het bandje op
het einde van de dag mochten de kinderen nog een mooie
prijs uitzoeken! De reacties over deze opzet waren lovend,
dus deze aanpak houden we dan ook vast. Ook dit jaar
is het gelukt dat de vrijwilligers die hebben meegeholpen
een bedrag naar rato van hun uren- inzet konden doneren
aan verenigingen uit Obbicht. Daarbij zijn de navolgende
verenigingen door de vrijwilligers aangewezen: De
Harmonie, de Schutterij, TC Bicht’14, RKVV Obbicht,
Sinterklaascomité,
EHBO
Obbicht,
Zonnebloem,
Fotovrienden WSP Bicht, Ouderenvereniging, de Speurder
hondenvereniging, Kerkelijk Zangkoor en Oranjecomité
Obbicht. Alle vrijwilligers hebben een evaluatieformulier
ontvangen. Ook inwoners zijn opgeroepen verbeterpunten
aan te dragen. Hieruit zijn verbeteringen naar voren
gekomen die wij komend jaar gaan opnemen in de
organisatie.
Vrijwilligers, ondernemers en alle sympathisanten
heel hartelijk dank voor deze zeer geslaagde derde
editie van de Summer Fair Obbeeg. Wij hopen komend
jaar opnieuw op ieders inzet te mogen rekenen.

Wij volgen hierbij een internationale wijnroute als volgt: Italië,
Frankrijk, Spanje, België, Oostenrijk, Californië, Australië,
Mexico, Chili en natuurlijk onze eigen regio: Limburg.
Dit arrangement wordt verzorgd door de Vinoloog
en bierspecialist Peter van Didden (Slijterij en party
service) uit Grevenbicht. Deze verzorgt ook de volledige
drankvoorziening tijdens het evenement.
De speciale bierenroute is als volgt: België, Duitsland, Italië,
Brabant en Limburg.
De bijpassende hapjes met kaas maar ook andere kleine
hapjes worden verzorgd door ‘kaasdelicatessen Janno’
die wekelijks op onze markt staat.
Voor de gezellige omlijsting wordt uiteraard ook gezorgd.
Deelname op basis van inschrijving en definitieve deelname
na ontvangst betaling van 17,50 all-in per persoon. Vrij
gebruik van de proeverij van 19.00- 23.00 uur. Daarna is
drank tegen betaling te krijgen aan het buffet. Bij deelname
door groepen graag bij de inschrijving een naam van de
contactpersoon vermelden. U kunt nu al inschrijven via
het in deze Nieuwsbrief bijgevoegd formulier. Betaling per
overboeking. Graag bij de overboeking uw naam en tevens
deelname aan wijn-bierproeverij vermelden.

Zaterdagavond 22 juni

Feestavond! Aanvang 19.00 uur
Met het muzikale spektakel van:
•
•

Duo ‘Kickdown’ en ‘DJ Rick’
‘Henk en Ton’ (van de Janse Bagge Band).

Vrije toegang

Zondag 23 juni
12.00 – 19.30 uur

De H. Mis vindt dit jaar niet meer plaats in het
feestpaviljoen maar in de kerk. Het parochiecomité
heeft gemeld dat het te moeilijk organiseren was
voor hen. Na afloop van de sacramentsprocessie
starten alle feestelijkheden en kunt u onder andere
deelnemen aan de Brunch op basis van uw inschrijving.
U hoeft dus zelf niet te koken en kunt samen met
anderen genieten van een heerlijke brunch van 12.0014.00 uur.
Deze brunch wordt verzorgd door van Ós
delicatessen. De eigenaar van de zaak, Mischa,
verzorgt al verschillende jaren de catering op de
Summer Fair. Hij heeft behalve een passie voor
koken een professionele koksopleiding gevolgd.
Alle gerechten worden bereid met verse producten.
Dit alles voor de mooie prijs van 12,50 per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar € 7,50 per kind.
Het menu:
•
•
•
•
•

Vooraf: Verse Aspergesoep. Voor de kinderen is er
tomatensoep.
Hoofdgerecht: Kippenpastei of paddenstoelenragout
(vegetarisch): vooraf aangeven welke u wenst.
Diverse soorten broodjes en beleg
Nagerecht: Panna cotta met gemarineerde verse
aardbeien.
Inclusief 2 consumpties: Koffie/Thee/ Chocolademelk
of frisdrank (andere of meerdere consumpties tegen
betaling).

Behalve de brunch is er tevens frühshoppen. Mocht
u liever niet deelnemen aan de brunch dan kunt
u dus gezellig genieten van een drankje in het
feestpaviljoen: vrije toegang.
De muzikale invulling start na aﬂoop van de
processie met:” De Limburgse boereblaoskapel”.
Verder in de middag wordt de muziek verzorgd
door een spetterend optreden van de welbekende
“Roepoepers”oet Beeg. Ter afsluiting zal de inmiddels
in Obbicht bekende groep :”Neet te bloaze” een
optreden verzorgen!
Uiteraard zijn er ook dit jaar attracties en spellen op de
markt. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief zijn wij
nog in onderhandeling over extra activiteiten voor de jeugd
om zo ons 20 jarig jubileum te onderstrepen.
Rond de catering was door het publiek het verzoek
geplaatst een goedkopere snack aan te bieden. Ook
daarover zijn afspraken gemaakt met de cateraar. Voor
de attracties wordt dezelfde prijs als afgelopen jaar
gehanteerd. € 5.- per deelnemend kind met onbeperkt
gebruik van de attracties en spellen. Bij het inleveren van
het bandje mag men nog een mooie prijs uitzoeken.
In de bij deze Nieuwsbrief toegevoegde bijlage treft u
de twee verschillende inschrijfformulieren aan. U kunt
deze inleveren per e-mail of in de brievenbus van het
dorpsplatform deponeren, zie verder het bijgevoegde
inschrijfformulier.

STAND VAN ZAKEN WERKGROEPEN
Werkgroep Kingbeek/Kasteelpark

Werkgroep Brigadiers

Namens het dorpsplatform neemt Jan Hermans hier aan
deel. Incidenteel is de voorzitter Marlène Dehing gevraagd
hierin te participeren. Rond de beverproblematiek is
inmiddels de rust in dit mooie natuurgebied wedergekeerd.
De bescherming en het onderhoud van het gebied vraagt
echter permanente aandacht van de werkgroep. Daarbij
zijn omwonenden, Rijkswaterstaat en de Provincie op
onderdelen een belangrijke gesprekspartner.

Zoals u beslist gezien heeft verloopt het brigadieren prima.
Dat neemt niet weg dat, om de lasten zoveel mogelijk te
verdelen, er altijd hulp nodig blijft. 1 keer per week een
kwartiertje van uw tijd! Iedereen is welkom! Neem contact
op met Inge Lochs ingelochs@home.nl of spreek een van
de brigadiers persoonlijk aan.

Werkgroep Veiligheid
Regelmatig bereiken ons berichten dat inwoners vinden
dat er te hard gereden wordt in het dorp, met de vraag aan
het platform of hier iets aan gedaan kan worden. Gezien
het feit dat niet iedereen blij is met verkeersmaatregelen in
de directe buurt van zijn/haar woonhuis voert de gemeente
het beleid dat er aantoonbaar draagvlak moet zijn. Dit kan
men doen door een huis aan huis handtekeningenactie.
Het platform gaat daarbij uit van uw eigen initiatief hierin,
waarna wij het aansluitend uiteraard graag ondersteunen.
André Amesz is hier het aanspreekpunt.

Van de voortgang van onderstaande werkgroepen is reeds
verderop in de Nieuwsbrief melding gemaakt.
• Veilige buurt App
• Onderwijs en Sport
• Ontmoetingsplek
• Summer Fair

Werkgroep Maaswerken
Het Consortium Maaswerken heeft verlenging aangevraagd van maximaal 3 jaar van de werkzaamheden voor haar
grondgebied Trierveld en Koeweide. Het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen heeft schriftelijk laten weten
akkoord te gaan hiermee. Men is nu in afwachting van Rijkswaterstaat, Maaswerken en de Provincie waar begin 2019 een
besluit verwacht wordt, zo laat het Consortium weten. De heer van den Munckhof, deelnemer aan de klankbordgroep
namens het Dorpsplatform Obbicht, heeft in juni jl. zijn zorgen geuit over de aangebrachte prikkeldraad afrastering direct
achter de meidoornhaag op de dijk in Obbicht. Het verzoek is deze, nadat de werkzaamheden zijn afgerond, te verwijderen.
Aangezien dit ook voor de start van de werkzaamheden de situatie ter plekke was. Tevens biedt dit inwoners en bezoekers
de gelegenheid optimaal te genieten van dit mooie natuurgebied. De aangebrachte afrastering verhindert dit. Toegezegd
is dat, na afronding van de werkzaamheden in Nattenhoven, hierover nader overleg plaats vindt met de bewoners van de
Maasstraat, de Kasteelweg en Rijkswaterstaat.

Werkgroep verbreding A2

Werkgroep Kingbeek/Kasteelpark

Ook afgelopen jaar zijn regelmatig bijeenkomsten met alle
betrokkenen geweest. Namens het dorpsplatform neemt
Cyrille Larosch hieraan deel. De stand van zaken voor het
Obbichts aandachtspunt blijft ongewijzigd. Zoals in 2016
en 2017 gemeld voorzien de plannen in het herbouwen
van het Tunneltje bij d’n Uul en tevens uitbreiding hiervan
met een faunapassage. Het ontwerptracébesluit en
milieueffectrapport (OTB/MER) leverden vorig jaar 75
zienswijzen op. Het tracébesluit is verschoven naar 2019
om te kunnen rekenen met de meest actuele cijfers, het
verkeersmodel 2018. De uitvoering van de werkzaamheden
starten in 2022 en nemen 3 jaar in beslag.

Namens het dorpsplatform neemt Jan Hermans hier aan
deel. Incidenteel is de voorzitter Marlène Dehing gevraagd
hierin te participeren. Rond de beverproblematiek is
inmiddels de rust in dit mooie natuurgebied wedergekeerd.
De bescherming en het onderhoud van het gebied vraagt
echter permanente aandacht van de werkgroep. Daarbij
zijn omwonenden, Rijkswaterstaat en de Provincie op
onderdelen een belangrijke gesprekspartner.

WWW

Website
Alle informatie vindt u ook op onze website. Bijvoorbeeld
de Nieuwsbrieven van voorgaande jaren maar ook de in
2016
uitgebrachte folder: Bewegings-sport- en spelactiviteiten
in Obbicht. Dit naar aanleiding van het door het platform
uitgewerkt bewegings-project. De website wordt beheerd
door Jan Kentgens.

www.dorpsplatform-obbicht.nl
Actueel nieuws plaatsen wij ook op Facebook.
facebook.com/dorpsplatformobbicht

MOGEN WIJ EVEN VOORSTELLEN DE BRIGADIERS VAN 2018-2019
Deze prachtige tekeningen zijn gemaakt door brigadier Jesper!

En wat nog….
•

•

Onderhoud van de hanging baskets: ondanks de
tropische temperaturen van afgelopen zomer zien wij
in andere dorpen en steden toch dat er hele mooie
exemplaren hangen. Wij hebben de gemeente gevraagd
te kijken naar het voorbeeld in deze andere gemeentes:
hoe worden elders de baskets onderhouden en waar
kan mogelijk ook in onze gemeente het beleid cq de
uitvoering aangepast worden? Toegezegd is hier naar
te kijken.
Op verzoek van een inwoner werd er gevraagd naar
aanpassingen mbt de oversteek voor fietsers komend
vanuit de Beealartstraat naar de Bornerweg nabij ‘t
Höfke. De afdeling verkeer van de gemeente heeft
laten weten dat hier geen extra maatregelen gewenst
zijn.

•

Verzoek (nadat dit gevraagd werd door een inwoner)
tot het aanbrengen van een invalideparkeerplaats bij
het ‘Gezondheidscentrum’. Dit is door de gemeente
in samenspraak met de huisarts en het platform
gerealiseerd.

•

Op verzoek van meerdere inwoners bewegwijzering
fietsers voetpad Maasdijk verbeteren. Hier zijn enige
maatregelen genomen. Wij hebben verzocht de
alternatieve route via de Maasstraat met behulp van
bebording beter in beeld te brengen aangezien e.e.a.
niet duidelijk is voor fietsers. Dit traject loopt nog.

Opmaak & vormgeving:

•

Haag bij de bewegingstoestellen: Doel was
hier meer privacy te creëren helaas voldoet het
aangebrachte groen hier absoluut niet aan. De
gemeente heeft toegezegd in het najaar de haag
te vervangen door ander groen. Bij het ter perse
gaan van deze nieuwsbrief is dit nog niet gebeurd.

•

In het verleden door het platform aangevraagde
watertappunt werd gerealiseerd op het verhoogde
deel van de markt.

•

Dialoog
met
de
politiek:
kort
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen
hebben
wij
een
interactieve sessie georganiseerd samen met een
korte fietstocht door het dorp. Doel hiervan was
de knelpunten van Obbicht (kleine kernen) onder
de aandacht te brengen. Deze bijeenkomst werd
door nagenoeg alle politieke groeperingen die
vertegenwoordigd zijn in onze gemeente bezocht.
Ook inwoners waren uitgenodigd waaraan door
enkele personen gehoor werd gegeven. Het was
o.i. een succesvolle bijeenkomst met nadrukkelijke
aandacht voor de aardverschuiving voor wat betreft
infrastructuur - en voorzieningen van Obbicht.

•

Het plaatsen van de jaarlijkse en traditionele kerstboom
geregeld door het dorpsplatform.

Fotografie:
Frank Patelski (Foto Kasteel Obbicht)
Jo Perebooms (Foto’s Summer Fair)
Wil Smeets (Overige Foto’s)

