
en begin 2011 worden opgepakt. gemeente. Uitgangspunt is dat de eerste werkzaamhed
U hoort hier verder  over via de de Ecrevissestraat, de Bornerweg en de Kasteelweg. 
v. snelheidsbeperkingen voor met name Er zijn momenteel maatregelen in voorbereiding t.b.

 30 km Zône: 

 tijd in dit bord gehangen. gemeente op de ingediende brief, deze heeft geruime
afwachting van een reactie van  de Hierover is op dit moment geen nieuws! Wij zijn in 

 Brede school : 

platform waar e.e.a. gerealiseerd kan worden. 
meente bekijkt nu, in overleg met het en andere informatie over Obbicht toen en nu. De ge
Maas, de Kingbeek, diverse monumenten alle bezienswaardigheden waaronder het Kasteel, de 

an Obbicht ook aandacht kan komen voor behalve korte informatie over de cultuur-historie v
gevraagd naar informatieborden waar geld) toegekend hiertoe. Tevens heeft het platform 
ing gemaakt. Er is een voucher (extra Hiervan is al meerdere keren in de nieuwsbrief meld

 Picknickbanken : 

Wat staat er de komende tijd allemaal te gebeuren? 
  

gt. Zie ook de afbeeldingen op dit bord. Het hekwerk blijft voorlopig zoals het er nu bij li
gebruik genomen. samen met de jongeren en het platform officieel in 

m.v. een klein voetbaltoernooi het JOP nemen. Op 12 juni heeft wethouder Pieter Meekels d.
e waard om er eens een kijkje te gaan Momenteel hangt er een graffiti-kunstwerk, de moeit

angebracht en het terrein is verhard. believen gebruik van kan maken. Er is verlichting a
en een graffitibord waar de jeugd naar eigen Het JOP ziet er prachtig uit, er is een trapveldje 

JOP: 

op dehoogte. 
n traditie van te maken. Wij houden u het aantal deelnemende verenigingen helpen om er ee

n vanzelfsprekend zou uitbreiding van mogelijkheid is deze dag nogmaals te organiseren. E
j elkaar komen om te kijken of er een met elkaar afgesproken dat zij een keer per jaar bi
emde verenigingen hebben in ieder geval dat is?  Dat is nu nog niet duidelijk. De bovengeno

g vatbaar zijn een volgende keer, wanneer Natuurlijk zijn er altijd zaken die voor verbeterin

 van groot waarde geweest. de ondersteuning van Metronproducties ( Ron Roumen)
. Bij de organisatie van deze dag is tevens gebruik gemaakt van vele, vele andere vrijwilligers

p 12 juni aangeboden.Dankbaar is er Verder heeft ook de EHBO vereniging haar diensten o

St.Willibrordus. 
Theater Op de Beek, Schutterij Ecrevissecomité, Harmonie Concordia, RKVV Obbicht, 
 waren: CV de Reube, deelgenomen. De verenigingen die hebben deelgenomen

ls alle vrijwilligers die hieraan hebben De dorpsdag was een groot succes. Wij danken nogmaa

Dorpsdag 12 juni 2012: 
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 Oude Kerktoren: 
 
Naar verwachting worden in de 1e week van augustus de glas in loodramen geplaatst en kan 
tevens het binnenschilderwerk voltooid worden. In het vroege najaar wordt gestart met het 
opknappen van het buitenwerk. Zoals bekend heeft het platform het opknappen van de 
kerktoren, en hieraan een functie geven, al vele jaren op de agenda staan. Het Ecrevissecomité 
heeft hiertoe contact gezocht met het platform en samen met de gemeente is er een plan 
gemaakt. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor deze opknapbeurt! Namens het 
Ecrevissecomité is vooral Ger Heldens actief bij betrokken hierbij, en namens het platform 
Jan Hermans. Uitgangspunt is dat de kerktoren in het late najaar als kapel gebruikt kan 
worden. 
 
Wandelpad Kingbeek-Kasteelpark: 
 
De Heemkundevereniging in de persoon van Miel Jaspers heeft het initiatief genomen om een 
werkgroep:’ Wandelpad  Kingbeek-Kasteelpark Obbicht’ op te richten. Hierin zijn 
vertegenwoordigd: Dhr. P. Szymkowiak, eigenaar van Kasteel Obbicht, Waterschap Roer en 
Overmaas (dhr. M. Smits) Gemeente Sittard-Geleen ( J. Sondeijker), Heemkunde-vereniging- 
werkgroep Kingbeek (dhr. M. Jaspers en dhr. J. Knoors), Dorpsplatform Obbicht (M.Dehing). 
 
Het ligt in de bedoeling dat een belangrijk gedeelte van de Kasteeltuin wordt opengesteld 
voor wandelaars. Dat hiertoe een wandelgebied/wandelpad gerealiseerd wordt o.a. komend 
vanuit het ommuurd parkeerterrein bij de tennisbaan. Er zal uiteraard een gebruikersinstructie 
worden gegeven, er worden informatieborden geplaatst en op plaatsen zal er onderhoud 
vooraf gepleegd moeten worden. Het is met name te danken aan de medewerking van de 
familie Szymkowiak dat dit voor Obbicht waardevol gebied wordt opengesteld voor 
wandelaars. Bovcendien wordt dit mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de 
gemeente Sittard-Geleen  en het Waterschap Roer en Overmaas. 
 
Naar het zich nu laat uitzien zal het wandelpad in het najaar in gebruik genomen worden. 
Hieraan zal een officieel tintje gegeven worden. 
 
U hoort er nog van! 
 
Vergaderingen platform: 
 
Het platform vergadert weer op: 
 
·        14 september 
 
·        19 oktober 
 
·        15 november 
 
  
 
Overleg van het Dorpsplatform met de heer Pieter Meekels, wethouder stadsdeel 1, en de heer 
J. Hoedemakers (stadsdeelcoördinator) en de heer E. Lebon (stadsdeelmanager) en evt. 
Partners in Welzijn vindt twee keer per jaar plaats. Het 2e overleg zal in het najaar 2010 
plaats vinden. 


