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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: www.veiligebuurt.nl
 wijkapp-obbicht@hotmail.com
 App downloaden en aanmelden.
-  Klachtenlijn gemeente Sittard-Geleen: 
 14046. 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 2020! Ook komend 
jaar zullen wij ons, met uw ondersteuning en hulp, inzetten voor de leefbaarheid 
in ons mooie dorp Obbicht! 

Wij wensen u graag: 

Gezondjheid En Gelök Veur 2020!
 
Wederom is het gelukt een kerstboom op de markt te plaatsen. Ger Heuts bloemen 
en planten, Mostert Extra Light en Loonbedrijf Fuchs hebben medewerking 
verleend hiertoe. De kosten van de boom werden gesponsord door Dwars 
Makelaars: waarvoor hartelijk dank! Deze Nieuwsbrief is mede tot stand gekomen 
dankzij reclamebureau Marker Media.



Op zaterdag 12 oktober vond in de oude kerktoren aan 
het Overbroekplein de onthulling plaats van 2 replica’s 
van de gerestaureerde glas-in-lood ramen die in de 
Willibrorduskerk hangen. Tevens werd afscheid genomen 
van het oude bestuur van het Ecrevissecomité en werd 
tegelijkertijd het nieuwe bestuur geïnstalleerd. 

In de Willibrorduskerk kregen de genodigden, waaronder 
de wethouders Eefje Joosten en Pieter Meekels, een 
toelichting van Marjo Holtland over de glas-in-loodramen. 
Deze twee glas-in-loodramen, het H. Mariaraam en het 
St. Gerlachusraam, hingen in de oude Willibrorduskerk 
(gesloopt in 1984) en verkeerden in een slechte conditie. 
Na een grondige restauratie kregen de ramen de huidige 
bestemming: de Willibrorduskerk. 

Daarna toog het gezelschap naar het Overbroekplein. In 
de kerktoren onthulden Wil Leurs en Hub Alberts de twee 
replica’s van de glas-in-loodramen. Deze gelegenheid werd 
aangegrepen om afscheid te nemen van het bestuur van het 
Ecrevissecomité en het nieuwe bestuur voor te stellen. Het 
nieuwe bestuur bestaat uit Hub Alberts (voorzitter), Marjo 
Holtland (secretaris), Egbert de Jong (penningmeester) 
en de leden Romy Keulen, Patrick Brouwers en Mark 
van Seggelen. Ter ondersteuning zullen voorlopig Jan 
Demandt, Martin Link en Wil Leurs, allen al tientallen jaren 
bestuurslid van het Ecrevissecomité, bestuurslid blijven ter 
ondersteuning van het nieuwe bestuur.

Het nieuwe bestuur is verheugd dat Peter Szymkowiak 
en Anthony Szymkowiak, aanwezig bij de onthulling bij de 

kerktoren, aangaven dat ze beschermheer 
en beschermvrouw blijven van het 
Ecrevissecomité. 

Het nieuwe bestuur bedankt het 
aftredende bestuur voor de 
jarenlange inzet en alle activiteiten 
die ze al decennialang in Obbicht 
hebben georganiseerd! Dank 
hiervoor! Het comité - genoemd 
naar de in Obbicht geboren 
schrijver Pieter Ecrevisse (1804-
1879) – zal er ook naar streven 
het cultureel erfgoed van Obbicht 
te behouden. Daartoe zal het 
regelmatig activiteiten organiseren. We 
hopen u dan te mogen verwelkomen. 

Het Ecrevissecomité is te bereiken via: 
hubalberts@home.nl 

Stichting Ecrevissecomité Obbicht: 
Secretariaat M.J.Holtland, Hitsberg 

39, 6125 RB Obbicht  
E-mail: mjholtland@hotmail.com

NIEUW BESTUUR ECREVISSECOMITÉ EN 
ONTHULLING VAN DE REPLICA’S IN DE 
OUDE KERKTOREN



WAT DOET DE BRUG?
 
Vrijwilligersorganisatie De Brug brengt mensen die hinder 
ondervinden in hun functioneren in contact met speciaal 
opgeleide vrijwilligers binnen de Westelijke Mijnstreek. 
Deze vrijwilligers bieden persoonlijke ondersteuning en 
stimuleren cliënten om, zoveel als mogelijk, mee te doen 
in de samenleving. Tevens zorgt de inzet van een vrijwilliger 
voor ontlasting van de mantelzorger, ook wel respijtzorg 
genoemd. De Brug ondersteunt de vrijwilligers in deze 
taak met o.a. individuele begeleiding en het aanbieden van 
gratis trainingen en workshops, zodat de vrijwilliger zich 
kan blijven ontwikkelen.

Een hulpvraag kan er als volgt uitzien:

Vrijwilliger gezocht die het leuk vindt om 1x per week met 
meneer G. van 87 jaar samen te gaan wandelen in de natuur, 
een bioscoop te bezoeken, samen de boodschappen te 
doen (respijtzorg) of een terrasje wil pikken. Als de vrijwilliger 
een hond heeft is die van harte welkom bij meneer. Ook 
houdt meneer erg van antiek. Meneer heeft dementie en is 
fysiek nog heel mobiel. 

CLIËNTEN IN DE PALLIATIEVE 
TERMINALE FASE
 
Voor mensen in de laatste levensfase die in hun eigen 
vertrouwde omgeving willen worden verzorgd en sterven 
beschikt De Brug over speciaal geschoolde vrijwilligers. 
De vragen aan onze vrijwilligers zijn uiteenlopend. Het kan 
gaan om een goed gesprek, de rustige aanwezigheid van 
een andere persoon, een handmassage of ter ontlasting 
van de mantelzorger. 

Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke 
een dankbare maar ook zware taak. Vaak komen zij aan 
kleine, maar ook belangrijke zaken niet meer toe. Door de 

inzet van een vrijwilliger kunnen zij even de tijd voor zichzelf 
nemen. Vaak merken we dat de hulp van een vrijwilliger 
pas ingeroepen wordt als de mantelzorgtaken veel te 
belastend geworden zijn. Bij een iets vroegere inzet kunnen 
we mee helpen voorkomen dat de belasting te groot wordt, 
waardoor het laatste stuk beter te dragen en te volbrengen 
is. 

VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN 
MET DE BRUG KAN!  
Elke laatste maandag van de maand (m.u.v . december) 
bieden we van 13.30-16.00 uur de mogelijkheid om, na 
aanmelding, aan te sluiten bij de introductiebijeenkomst. 
Het doel van deze bijeenkomst is om kennis te maken met 
De Brug en andere nieuwe vrijwilligers. Tegelijkertijd worden 
er praktijksituaties op een interactieve manier besproken. 
Aanmelden of meer informatie opvragen kan via  
info@thcdebrug.nl of via telefoon: 046- 458 1066.



‘T DÖRP
Wo in ‘t brook door doezend veugel
Ein serenade wurt gebrach
En d’n ulesjrieëw leet weite
Dat ‘t tied wurt veur de nach
Wo ‘t kepelke sjteit te druime
Van dae lang vervlaoge tied
En ‘t keul en zuver water
Sjtruimt van bron tot in de Riet

Dao is de sjoeënste plek op aarde
Dao sjtong jaore haer mien weeg
Dao is de sjtraot wo ich toen sjpeelde
Dao zaog ich ‘t laevesleech
noeëit zal ich die plek vergaete
tösje Elleba en sjloes
Sjtilkes tösje greun verlaore
Want dao sjtong mien awwershoes

Wo drapeau en sjöttevaandel
Klank en kleur in ‘t laeve brunk
En de nachtegaal blif fluite
Es de zon in ‘t weste zunk
Wo dae awwe grieze taore
Sjtóm en sjtil te wachte sjteit
Wo de luuj al ieëwe laeve
Same deilend leef en leid

Me vuntj dao neet de sjteile berge
Dao is gein zae en ouch gein sjtrandj
Mer me kènt d’r röstig laeve
In dat Gods gezaegend landj
Bèn ich awd gries en versjlete
Kromp van remetiek en jich
Blief ich tot de lètste aojem
Dènke aan dat dorp van mich

7 november 1981: Herman Veugelers 

HALLOWEENTOCHT
Al 3 jaar op rij organiseren we vanuit Speeltuin 't Ruiberke 
een halloweentocht. Wat klein begon is, is uitgegroeid tot 
een van de favoriete tochten. In de laatste editie hebben 
onze vrijwilligers de kinderen verrast met heuse spektakels 
op diverse posten en waren ook alle kinderen (en papa's, 
mama's, opa's en oma's) flink onder de indruk van alles 
wat ze gezien en beleefd hadden.

Na afloop was er voor iedereen wat lekkers en kon nog 
samen naverteld worden onder het genot van een drankje. 

Wij spreken van een zeer geslaagde editie en gaan er op 
10 oktober 2020 weer een mooie tocht van maken! 
Dus schrijf het alvast in je agenda, als je durft heet dat...

Nog een speciaal woord van dank aan al onze vrijwilligers 
die er heel veel tijd en werk in steken om er iets moois 
van te maken!! Zonder deze mensen kunnen wij dit niet 
realiseren!!



HUISKAMERVOOR-
ZIENING OBBICHT
 
Meer dan 6 jaar pleiten wij als dorpsplatform voor een 
huiskamervoorziening in Obbicht. Hierover hebben wij 
afgelopen jaren meerdere keren melding gemaakt in onze 
jaarlijkse Nieuwsbrieven. Wij zijn er van overtuigd, hetgeen 
ook uit de praktijk blijkt in de andere krimpregio’s , dat een 
huiskamervoorziening een zeer positief effect zal hebben 
op de leefbaarheid in ons dorp. De werkgroep ‘Alles in 
Beweging’ maakt zich onverminderd sterk voor deze 
voorziening in Obbicht. Een huiskamervoorziening ademt 
een huiselijke sfeer en is er voor- en door alle inwoners van 
ons dorp; ongeacht van welke signatuur dan ook. Het is 
een plek om je thuis te voelen: “de (t) hoeskamer”.

INITIATIEVEN 
 
Afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven door ons 
genomen om tot concrete realisatie te komen van “de (t)
hoeskamer”. De eerste stap is gezet in 2015 en begin 
2016 waarin wij een gedegen enquête onder alle inwoners 
hebben uitgezet om het draagvlak en de behoefte te 
peilen. De resultaten hiervan treft u aan op onze website 
(waar ook de Nieuwsbrieven uit het verleden te vinden zijn). 
Maar duidelijk is dat er een groot draagvlak is en een grote 
behoefte onder de inwoners van Obbicht. 

Tevens hebben wij in meerdere Nieuwsbrieven afgelopen 
jaren melding gemaakt van de lopende ontwikkelingen 
hieromtrent. Zo werd er gesproken met het parochiebestuur, 
maar zij zag geen mogelijkheid tot realisatie hiervan in het 
kerkgebouw en aangrenzend zaaltje waarna, de door ons 
uitgewerkte plannen, aan de kant gelegd zijn. Er vond 
tevens overleg plaats met verenigingen en natuurlijk ook 
met de gemeentelijke bestuurders. Helaas tot voor kort niet 
met het gewenste resultaat.

RECENTE 
ONTWIKKELINGEN 
 
Kort geleden heeft het dorpsplatform samen met de 
werkgroep ”Obbicht is in beweging” opnieuw aan tafel 
gezeten met gemeentelijke bestuurders hetgeen geleid heeft 
tot een optimistische volgende stap namelijk gebruik maken 
van het voormalig pand van de Woningstichting Obbicht & 
Papenhoven. Tevens heeft recent het parochiecomité een 
uitnodiging laten toekomen voor overleg. 

Uitgangspunt van de werkgroep is een duurzame en 
toekomstbestendige voorziening voor- en door inwoners. 
Daarbij is het belangrijk de goede samenwerking met de 
medewerkers van het Wijksteunpunt verder in stand te 
houden en met hen samen verder vorm geven hieraan. 
Behalve de bestaande activiteiten, die momenteel plaats 
vinden in het Wijksteunpunt, is het de bedoeling een 
onderkomen te realiseren voor het project:” Samen aan 

tafel “ voor- en door inwoners. En verder een groeimodel 
te realiseren bijvoorbeeld door “Kopje koffie buurvrouw”, 
“Repair café”, onderkomen voor de jeu de boules 
vereniging, vergaderruimte voor het dorpsplatform etc. 
Voor het beheer en beleid zal er een nieuwe stichting in 
het leven geroepen worden waarin een brede en neutrale 
bestuurs –bezetting namens het dorp plaats neemt. Wij 
houden u op de hoogte van de verdere stappen en zullen 
ons blijven inzetten om e.e.a. te realiseren. 

ONDERWIJS EN 
SPORT OBBICHT EN 
GREVENBICHT
Een goede toekomstbestendige onderwijs voorziening voor 
de beide dorpen is zeer belangrijk; daar twijfelt niemand 
aan, ook het volledige bestuur van het dorpsplatform 
niet! Dat zelfde geldt voor sport maar ook voor andere 
basisvoorzieningen zoals het Wijksteunpunt en een 
huiskamer-voorziening.

Obbicht en Grevenbicht vallen onder de zogenaamde 
krimpdorpen (-regio’s). De gevolgen daarvan hebben 
wij met u in 2010 door de organisatie van een open 
dorpsvergadering gedeeld, maar zijn momenteel in Obbicht 
ook volop zichtbaar. Het houdt ons allen nog steeds flink 
bezig, waarbij het naar onze mening belangrijk is om 
goede, eerlijke en vooral onderbouwde en aantoonbare 
voorlichting te geven hierover en op basis van de feiten een 
besluit te nemen. 

Er zijn afgelopen jaren helaas heel wat verhalen de revue 
gepasseerd die niet altijd berusten op aantoonbare 
argumenten (feiten). Hierbij is het geen discussiepunt dát er 
onderwijs en sport voor beide dorpen samen gerealiseerd 
moet worden maar vooral wáár deze gerealiseerd dient te 
worden. 

Goed onderwijs voor de kinderen van de beide dorpen 
valt en staat niet alleen met een plek waar het gebouw 
moet komen maar in hoofdzaak met de wijze waarop 
het onderwijs georganiseerd is en aangeboden wordt. 
Daarbij geeft ook onderwijsstichting ‘Kindante’ recent via 
haar woordvoerder aan dat het geenszins de bedoeling 
is onderwijs uit Obbicht en Grevenbicht geheel te laten 
verdwijnen: een van de doemscenario’s die de afgelopen 
tijd werden genoemd. 

Als platform hebben wij ons sterk gemaakt voor een 
aanpak in Obbicht die voorziet in een degelijke (integrale-) 
visie waarvan de leefbaarheid en de dynamiek in de kern 
van het dorp deel uitmaakt. Een visie die uiteindelijk 
moet leiden tot aantoonbare uitgangspunten. Dit laatste 
vooral vanwege het groot belang voor beide dorpen; 
veronderstellingen passen niet in een dergelijk belangrijk 
besluit. Het ontgaat ons immers niet dat er veranderingen 
in het dorp plaats vinden waarbij helaas tot heden niet altijd 
rekening gehouden wordt met de gevolgen in brede zin. 



Wat er niet moet gebeuren is duidelijk, maar wat 
moet er volgens onze zienswijze nu wel gebeuren? 

 - Realisatie van een toekomst bestendig Integraal 
Kindcentrum voor beide dorpen.

 - Realisatie van toekomstbestendige sportvoorzieningen 
voor beide dorpen.

 - Besluitvorming over de plek waar e.e.a gerealiseerd dient 
te worden voorafgegaan door een Integraal plan tbv 
de voorzieningen in de kern van beide dorpen, waarin 
aandacht is voor de krimp-gevolgen van de leefbaarheid 
en er gelijktijdig ruimte geboden wordt nieuwe initiatieven 
te ontwikkelen en implementeren. 

 - Realisatie van een huiskamervoorziening en behoud van 
het Wijksteunpunt voor Obbicht voor de lange (10-20 
jaar) termijn.

 - Samenwerking tussen beide dorpen met een hoge gun- 
en deelfactor voor- en met elkaar. 

 - Behoud van de eigen identiteit en verscheidenheid van 
de beide dorpen.

 - Behoud van het door velen zo gewaardeerde dorpse en 
landelijke karakter.

 - Binnen bovenstaande mogelijkheden (beperkte-) 
woningbouw realiseren, met name starterswoningen. 

 - Met bovenstaande uitgangspunten in de hand geen 
(onnodig) uitstel van verdere besluitvorming. 

 

WAAR BLIJFT DE TIJD?
 
Het is alweer meer dan 20 jaar geleden dat wij als 
dorpsplatform gestart zijn met eenvoudige en kleine 
verbeterpunten in het dorp. Dat was de eerste jaren 
wel even wennen voor iedereen, voor ambtenaren 
van de gemeente, maar ook voor onszelf. Het was 
een jarenlang zoekproces waarbij wij soms na 10 
jaar nog wel eens vernamen: een dorpsplatform in 
Obbicht... wat is dat?

DE EERSTE STAPPEN 

De eerste voorgestelde verbeteringen in het dorp waren 
vaak eenvoudig zoals: het verbeteren her en der van het 
trottoir, het uitbreiden van verlichting en altijd was er veel 
vraag naar verkeersmaatregelen om de hardrijders in het 
dorp te beteugelen. Dit laatste blijft overigens een thema 
dat veel inwoners bezig houdt, zo blijkt ons uit uw reacties. 

 ‘IK BEN GEEN VERGADERBEEST. IK BEN MAAR 
EEN GEWOON PERSOON’
 
In de loop der jaren hebben verschillende personen korte- 
of langere tijd zitting gehad in het bestuur van het platform, 
veelal vanuit een grote betrokkenheid op de toekomst van 
Obbicht. Het grootste deel van het huidig bestuur maakt 
al vele jaren deel uit van dit stichtingsbestuur. Als bestuur 
vinden wij het belangrijk dat men zónder eigen (individueel 
of groeps-) belang werkt aan de verschillende thema’s van 
de leefbaarheid en de leefomgeving. Daarbij zien wij onze 
rol slechts haalbaar als wij (politiek-) neutraal kunnen blijven. 
Een dorpsplatform is er immers voor alle inwoners van 
welke signatuur of politieke kleur dan ook. Als bestuurslid 
is iedereen welkom en de veelgehoorde opmerking ‘ich 
ben maer eine gewoane man’ (of vrouw) of ‘ich bèn gein 
vergaderbees‘ ging wat ons betreft niet op aangezien er 
voor iedereen wel een gepaste taak te vinden is. Ons motto 
dat u al jarenlang op onze website kunt vinden is: ‘Samen 
Wonen, Samen Leven, Samen Sterk’ waarbij het wat ons 
betreft de kunst is om hier met zijn allen en in samenhang 
betekenis aan te blijven geven. 

HET HEEFT GEEN NUT. ZE DOEN TOCH WAT ZE 
WILLEN
 
Burgerparticipatie kreeg de afgelopen jaren geleidelijk aan 
ook landelijk meer en meer plek en inhoud, waardoor de 
onderlinge verwachtingen uiteraard ook steeds groter 
werden. De gemeente die inwoners wijst op de eigen 
verantwoordelijkheid zoals bijvoorbeeld de hardrijders en 
het nemen van verkeersmaatregelen “Wie maakt het meest 
intensief gebruik van de wegen in de eigen omgeving?” Zo 
geeft de gemeente vaak terug. Ook wij hebben steeds meer 
het besef dat het geen kwaad kan de hand in eigen boezem 
te steken en je af te vragen wat wij zelf kunnen bijdragen aan 
de verbetering van de omgeving en de samenhang daarin.  
 
Daarbij heeft het bestuur van het dorpsplatform in elk geval 
op vele fronten ook zelf aan de weg getimmerd getuige 
de veelheid aan initiatieven met wisselend succes. Zo 

LEVENSLOOPBESTENDIG- 
WONEN IN OBBICHT?

(0495) 537 599



hebben wij bij de eerste signalen van achteruitgang van 
voorzieningen een huis aan huis enquête gehouden over 
de behoefte aan een update van de weekmarkt. Wie weet 
nog dat er wekelijks een kleine markt was in Obbicht? Even 
leek het erop dat het zou lukken een kleine aangepaste 
markt opnieuw wekelijks te organiseren maar helaas 
de marktkoopman zag er op het laatste moment toch 
vanaf. Voor nu zijn we natuurlijk heel blij met de wekelijks 
aanwezige kaasspecialist en de Italiaanse foodtruck, waar 
het altijd even gezellig vertoeven is! 

Dat de inzet voor de eigen omgeving wel degelijk zin heeft 
leest u verderop waar wij een kleine opsomming geven van 
de bereikte resultaten in de afgelopen jaren. Al met al is het 
uitgangspunt: “Als je niets doet, weet je in elk geval ook 
zeker dat er niets gebeurt! ” 

WAAR MOET DAT NAAR TOE?

Wij zagen het allemaal voor onze eigen ogen gebeuren: 
winkeltjes verdwenen uit het dorpsbeeld van Obbicht. 
Het leven van alle dag is mobieler geworden waardoor wij 
allemaal eerder naar grote centra trekken om inkopen te 
doen, hoewel ook dit inmiddels weer achterhaald is met de 
enorme opmars van internet- aankopen. Deze ontwikkeling 
is niet meer te stoppen. Wij hebben als platform regelmatig 
kenbaar gemaakt dat wij ons zorgen maken over deze 
achteruitgang van voorzieningen, waarvan ook inwoners 
veelvuldig melding maken. Duidelijk daarbij is dat zoals het 
was nooit meer terug komt máár dat het wel belangrijk is 
om alternatieven te ontwikkelen. Vroeger kwamen we elkaar 
tegen ‘Bie Anna’ of in ‘de wagen van Sjeng ’ en ga zo maar 
door. Onderweg of ter plekke werd er een praatje gemaakt, 
maar helaas die mogelijkheid is er nauwelijks meer. Dit 
kan niet goed zijn voor de onderlinge samenhang. Het is 
een eenvoudige optelsom zo vinden wij. Derhalve pleiten 
wij al jaren voor een heroriëntatie van de fysieke inrichting 
(voorzieningen) van Obbicht waarin meerdere onderdelen 
meegewogen moeten worden: het verplaatsen van het een 
heeft immers gevolgen voor het ander. Daarbij is de open 
ontmoetingsplek cq een huiskamervoorziening al sinds 
vele jaren een speerpunt voor het platform. Dat daartoe 
ruim draagvlak is hebben wij meerdere keren aangetoond, 
onder andere ook door het huis aan huis onderzoek in 
2015/2016 (enquête-) waarvan de resultaten te vinden zijn 
op onze website. 

DE BALANS

Als bestuur hebben wij inmiddels terug gekeken op de 
afgelopen meer dan 20 jaar en dan ontkomen wij er dus 
niet aan te constateren dat er de afgelopen jaren ook heel 
wat ingrijpende gebeurtenissen hebben plaats gevonden. 
Waarbij de ontwikkelingen en de verdeelde opvattingen met 
betrekking tot de toewijzing van de toekomstige plek van de 
basisschool veel impact hebben op de gemeenschapszin, 

maar ook op de wijze waarop het platform haar werk kon 
doen. 

Zo hadden wij graag wat meer open dorpsvergaderingen 
georganiseerd maar vanwege de lopende ontwikkelingen 
zagen wij daar geen mogelijkheden ( meer-) in. Tevens 
vinden wij het belangrijk samen te werken met Grevenbicht, 
daar waar je elkaar kunt versterken. Een fusie tussen de 
beide platforms, waarvoor sommigen pleiten, achten 
wij niet verantwoord gezien de inwonersaantallen, de 
zelfstandigheid, de historie en het dorps karakter van 
Obbicht. In onze ogen is behoud van een zelfstandig 
platform van groot gewicht. Samenwerken heeft dan een 
andere betekenis. De beide dorpen verschillen van elkaar in 
vele opzichten. Kijkend naar de impact van de krimp zien wij 
dat de fysieke ‘inrichting’ (de voorzieningen) in Grevenbicht 
sterk afwijkt ten opzichte van Obbicht. De achteruitgang 
van voorzieningen in de kern van Obbicht is zichtbaar en 
voelbaar. Daarbij komt dat beide dorpen hun eigenheid wat 
ons betreft ook mogen behouden: het zijn allebei mooie 
dorpen en fijne gemeenschappen. Om echter de belangen 
van het kleine Obbicht krachtig te blijven behartigen vinden 
wij het essentieel dat een platform voor het eigen Obbicht 
behouden blijft.

Als het gaat om de behaalde resultaten van het platform 
afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook successen te melden. 
Zo zijn wij trots op meerdere zaken die wij konden 
neerzetten. Zo maar een gedeeltelijke greep uit de veelheid 
hiervan, los van alle ondersteunende en tussendoor- 
werkzaamheden: initiatiefnemer van de jeu de boulesbaan, 
het JOP, hanging baskets op de markt en bij de kapelletjes, 
onderzoek naar de behoefte aan een ontmoetingsplek, de 
alternatieve kermis (Summer Fair) en het daarbij behorende 
informatieboekje en de feestvlag met het mooie wapen 
van Obbicht, meerdere jaren geleden grootschalige 
‘Dorpsdagen’ en een Benefiet-avond. De opbrengst werd 
benut voor speeltoestellen van de basisschool. Behoud 
en ontwikkelen van een nieuw concept van Koningsdag, 
Open Dorpsvergaderingen, project “Alles in Beweging” en 
de folder met daarin het totale bewegings- en sportaanbod, 
De Veilige Buurt (voorheen WhatsApp- buurtpreventie) het 
watertappunt op de markt, de jaarlijkse Nieuwsbrief, een 
goed gevulde website en informatieve Facebookpagina. 
In onze werkwijze hebben wij altijd gezocht naar de 
verbinding, het activeren van inwoners en het peilen van 
draagvlak. Daartoe hebben wij een structuur opgezet 
waarin vertegenwoordiging van inwoners geregeld is en 
iedereen welkom is. Door middel van werkgroepen met een 
brede bezetting van inwoners: waarbij het uitgangspunt is 
dat elke bijdrage waardevol is als het gemeenschapsbelang 
maar voorop staat, een lange termijnvisie bevat en ruim 
gedragen wordt. Met bijna tweeduizend inwoners is het 
natuurlijk onmogelijk over alles 100 % overeenstemming te 
bereiken, maar eerlijk en open in gesprek blijven met elkaar 
en met ons motto in de hand:’ Samen Wonen, Samen 
Leven, Samen Sterk’ komen we een heel eind. 



ALTERNATIEVE 
KERMIS OBBICHT: 
SUMMER FAIR.
In 2019 hebben wij voor de 4e keer de alternatieve kermis 
“Summer Fair” georganiseerd. Deze activiteit komt voort 
uit het verdwijnen van de kermissen in de kleine kernen 
waaronder Obbicht. Nadat enige jaren geleden het 
bestuur van het platform door een functionaris van de 
gemeente werd opgeroepen met de vraag of wij wilden 
bekijken welke alternatieven er zouden zijn voor de 
winterkermis hebben wij een kleine enquête in het dorp 
uitgezet. De kermisexploitanten gaven aan dat zij geen 
interesse hadden voor de zomerkermis in ons dorp. Uit 
de afgenomen enquête bleek dat er voor het behoud van 
de winterkermis bij de inwoners van Obbicht weinig animo 
was. Argumenten als in weer en wind langs de weinige 
attracties vertoeven, hoge kosten en er is ook verder geen 
vertier, heeft er toe geleid dat wij een oproep aan inwoners 
(inclusief ondernemers) hebben gedaan om samen met 
ons te kijken naar alternatieven. Hierbij werden tevens alle 
verenigingen uitgenodigd. 

Doelstelling van het project was antwoord te vinden 
op de vraag: wat is de levensvatbaarheid en wat is 
het draagvlak voor een alternatieve kermis(-dorpsdag-) 
activiteit? Tevens was de vraag: aan welke voorwaarden 
moet de activiteit voldoen? Bij de eerste bijeenkomsten 
gaven enkele verenigingen gehoor aan de oproep. Met 
een kleine groep werd uiteindelijk een concept- draaiboek 
uitgewerkt.
 

SUMMER FAIR 2019
Inmiddels hebben wij de 4e Summer Fair achter de rug 
en blikken wij met voldoening terug hierop. Afgelopen 
jaar was er een fraai programma neergezet, het was een 
heel gezellig en mooi feest. De publieke belangstelling 
viel echter tegen waarvoor wij uiteenlopende verklaringen 
hebben. De hulp van alle vrijwilligers bij het opbouwen en 
opruimen en de verschillende activiteiten in het weekend 
waren wederom fantastisch! 

IS DE SUMMER FAIR 
LEVENSVATBAAR?
 
Wij constateren nu dat de Summer Fair op meerdere 
onderdelen zeker levensvatbaar is en ons doel daarmee 
gehaald is. Zo mochten wij alle 4 de jaren rekenen op 
hulp van heel veel individuele inwoners in met name de 
uitvoering. Ondernemers en instellingen uit de directe en 
nabije omgeving boden ons financiële steun en anderszins 
ondersteuning. De afdeling die verantwoordelijk is voor 
de evenement- materialen van de gemeente Sittard-
Geleen hielp ons met materieel om zodoende de kosten te 
drukken. Meerdere keren konden de vrijwilligers naar rato 
van het aantal uren dat zij gewerkt hadden een donatie 
doen aan een door hen aan te wijzen Obbichtse vereniging. 

Financieel is de activiteit voldoende levensvatbaar mits aan 
een aantal voorwaarden en verbeterpunten wordt voldaan 
en doorontwikkeling plaats vindt. Wij constateren dat er 
elk jaar de noodzaak is van vernieuwing van de aan te 
bieden activiteiten voor de jeugd. De hoge kosten van het 
onoverkomelijk plaatsen van een feestpaviljoen vormen 
een belangrijke claim op het beschikbare budget, evenals 
de attracties voor de jeugd. De gemeente geeft na drie 
jaar nog maar beperkte subsidie maar biedt hulp in het 
gebruik van materialen. Voorwaarde is zeker behoud van 
het opgebouwde netwerk in mankracht in de uitvoering en 
tevens de goede sponsoring door ondernemers.

Tenslotte: het is wat ons betreft, wil de activiteit voor de 
langere termijn levensvatbaar zijn, zeer belangrijk om meer 
samenhang te creëren. Wij zien om ons heen dat er veel 
versnipperde activiteiten door het jaar plaats vinden in het 
dorp waarvan duidelijk is dat er heel wat organisatietalent 
aanwezig is in Obbicht. Ons uitgangspunt was de hele 
gemeenschap (alle leeftijden) te laten profiteren en uiteraard 



zónder enig winstoogmerk zodat, in het licht van de 
leefbaarheid, een keer per jaar een gemeenschapsactiviteit 
behouden blijft voor het hele dorp. In de organisatie van de 
Summer Fair, zo is gebleken, is de samenhang van cruciaal 
en fundamenteel belang om zodoende verder te verbinden 
en te verbreden in zowel de organisatie, de coördinatie en 
de uitvoering. Deelname op alle onderdelen van individuele 
personen, verenigingen en andere groeperingen zijn 
daarbij eveneens essentieel. Dit alles met als doel een 
keer per jaar een dorpsdag voor- en door alle inwoners, 
als onderdeel van de leefbaarheid, te laten plaats vinden. 
Daarbij vormt het ontwikkeld concept een goede basis zo 
is ons gebleken. 

Het huidige bestuur van het dorpsplatform heeft 
besloten dat zij de Summer Fair niet meer organiseert.

Derhalve een oproep aan alle dorpsgenoten: Wie 
heeft belangstelling om voor- en door de inwoners 
een keer per jaar een dorpsactiviteit cq dorpsdag 
te organiseren? Neem dan contact op met 
dorpsplatformobbicht@gmail.com

Wij dragen het draaiboek en alle beschikbare informatie en 
contacten graag zorgvuldig over, maar het is aan diegenen 
die het overnemen hoe zij er verder invulling aan wensen 
te geven.

Mocht er geen belangstelling zijn de Summer Fair 
over te nemen dan zal er geen Summer Fair meer 
plaats vinden. 

Nogmaals hartelijk dank aan al die geweldige en 
enthousiaste vrijwilligers en ondernemers: chapeau! 



Klankbord IVN Kingbeek/Kasteelpark.
namens het dorpsplatform neemt Dhr. Jan Hermans 
hieraan deel. Waar de klankbordgroep zich het  
afgelopen jaar voor heeft ingezet leest u hieronder.  

In de nieuwsbrief van december 2018 meldden wij dat 
met betrekking tot de beverproblematiek de rust zou zijn 
weergekeerd. Er zijn echter in 2019 weer zichtbare en 
hinderlijke activiteiten van de bever(s) waargenomen. De 
klankbordgroep als ook het Waterschap Limburg maken 
zich ernstig zorgen over de overlast die op dit moment aan 
de orde is. Het waterschap beraadt zich momenteel over 
de te nemen maatregelen in deze. 

In 2019 is in de klankbordgroep een notitie aan de orde 
geweest: het z.g. ‘Streefbeeld Watersysteem Kingbeek’. 
Hierin wordt een aantal kenmerken/aandachtspunten 
vermeld die zeer belangrijk zijn voor de flora en fauna vanaf 
het bronnengebied tot aan de monding in de Maas. Deze 

notitie is gestuurd naar het bestuur van het Waterschap 
Limburg. 

Op 11 november heeft de klankbordgroep samen met 
bestuurders/medewerkers van Waterschap Limburg een 
veldbezoek aan de bovenloop van de Kingbeek gebracht 
waar diverse knelpunten zijn bekeken, met name de 
schade die veroorzaakt is/wordt door de beverpopulatie.
Tevens is in dit veldbezoek aandacht besteed aan de 
rattenoverlast ter hoogte van de Europalaan/Rietlaan en 
Broekstraat. Dit mede op vraag van omwonenden en op 
verzoek van het dorpsplatform. Het waterschap heeft 
toegezegd op korte termijn hierover met de gemeente 
Sittard-Geleen in gesprek te gaan. Hierbij is wel opgemerkt 
dat bewoners die stroomopwaarts wonen geen afvalresten 
in de beek mogen gooien of anderszins gebruik maken 
van de beek. Dit trekt immers ratten aan. Dit geldt ook 
voor het schoonmaken van huishoudelijke materialen met 
etensresten etc. Laten wij met z’n allen de mooie Kingbeek 
schoon houden van ongedierte! 

STAND VAN ZAKEN WERKGROEPEN

Afgelopen jaar is de rivierverruiming en grindwinning ter 
hoogte van Nattenhoven afgerond. Bij de uitvoering van 
het Grensmaasproject is gebleken dat er geen rekening 
is gehouden met de aanleg van zogenaamde “hoge 
grindmilieus” die landschappelijk en recreatief waardevol 
zijn. Vanaf april tot september 2020 gaat het Consortium 
aan de slag met de aanleg van deze hoge grindmilieus in 
het gebied Nattenhoven. Dit gebeurt door het afgraven van 
de dekgrond op de hoger gelegen gronden in het gebied. 
De dekgrond wordt via de werkweg afgevoerd richting de 
verwerkingshaven in Trierveld.

Het is de bedoeling dat het gedeelte van de werkweg 
dat is aangelegd ter hoogte van Obbicht (achter 
huizen Kasteelweg\Maasstraat) na afronding van de 
werkzaamheden blijft liggen als passage voor de grote 
grazers. Waarschijnlijk wordt op de bestaande werkweg 
dan een gronddek aangebracht. Overleg over het 
behoud van de werkweg en de inrichting hiervan met de 

betrokken partijen loopt nog en hierover volgt komend jaar 
duidelijkheid. 

Er is vanuit de omgeving een werkgroep Nieuwe 
Grensmaasnatuur geformeerd, die een visie op de 
inrichting van de Grensmaaslocaties van Nattenhoven 
tot Visserweert heeft gemaakt. Voor Obbicht heeft dit 
voornamelijk betrekking op het gebied Elba. Begin 
volgend jaar organiseert het Consortium Grensmaas een 
ontwerpatelier over de inrichting van het Elbagebied. 
Tijdens het atelier kunnen bewoners ideeën inbrengen 
over de inrichting van het gebied, waarna gezamenlijk een 
definitief plan van aanpak wordt gepresenteerd. 

Het rapport van de werkgroep “Van Mooder Maas 
naar Grensmaas naar Maasvallei” is via bijgaande link 
te bekijken; https://www.grensmaas.nl/wp-content/
uploads/2019/10/Van-Mooder-Maas-naar-Grensmaas-
naar-Maasvallei-versie-september-2019.pdf

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 platformuit gewerkt bewegings-project. De website 
wordt beheerd door Jan Kentgens.

www.dorpsplatform-obbicht.nl

Actueel nieuws plaatsen wij ook op Facebook.

facebook.com/dorpsplatformobbicht

WWW

Klankbordgroep Grensmaas

Over de voortgang van de Werkgroep: Verbreding A2, Veiligheid en de Veilige Buurt App is geen nieuws te melden.

Belevingsroute: Nieuw is dat Obbicht deelneemt aan de belevingsroute “Fietsen langs de Maas” een project dat deel 
uitmaakt van de LF3 fietsroute (Maastricht- Hoek van Holland- Rotterdam). Op 10 plaatsen in Limburg worden met subsidie 
van de Provincie Limburg en het Consortium Grensmaas alsmede de medewerking van de Gemeente Sittard-Geleen 
zogenaamde Blow Up zitmeubelen geplaatst, waarvan 1 dus in Obbicht. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp 
van het zitmeubel door de kunstenaar Patrick Kusters. Het conceptontwerp zal aan de werkgroep: ‘Obbicht is in beweging’ 
worden voorgelegd. Naar verwachting zal het meubel in mei a.s. geplaatst worden en er een feestelijke ingebruikname 
georganiseerd worden, hierover later meer. 



JANUARI
Nieuwjaar
1 januari
Nieuwjaar

Nieuwjaarsreceptie Schutterij St. 
Willibrordus
1 januari 11:00 - 17:00
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Nieuwjaarsreceptie Schutterij St. Willibrordus

Oetrope Prins / Prinsenpaar CV de Reube
4 januari 20:11 - 23:59
Harmoniezaal, Koestraat 8
Obbicht
Oetrope Prins / Prinsenpaar CV. de Reube

Nieuwjaarsconcert Jeugdharmonie 
Concordia
5 januari
Nieuwjaarsconcert Jeugdharmonie Concordia

Senioreprins / Senioreprinsenpaar oetrope 
CV de Reube
11 januari 15:11 - 23:59
Harmoniezaal, Koestraat 8
Obbicht
Seniorenprins / Seniorenprinsenpaar oetrope

Jeugprinsenpaar oetrope CV de Reube
12 januari 13:11 - 23:59
Harmoniezaal, Koestraat 8
Obbicht
Jeugdprinsenpaar oetrope CV de Reube

Winterschieten Schutterij St. Willibrordus
18 januari 19:00 - 23:59
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Winterschieten met de luchtbuks

FEBRUARI
Resepsie Prinsenpare CV de Reube
2 februari 14:11 - 23:59
Harmoniezaal, Koestraat 8
Obbicht
Resepsie Prinsenpare CV de Reube

Limburgse middig CV de Reube
9 februari 14:11 - 23:59
Harmoniezaal, Koestraat 8
Obbicht
Limburgse middig CV de Reube

Winterschieten Schutterij St. Willibrordus
15 februari 19:00 - 23:59
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Winterschieten met de luchtbuks

Vastelaovesmès CV de Reube
16 februari 11:00 - 23:59
St. Willibrorduskerk, St. Willibrorduslaan 8
Obbicht
Vastelaovesmès CV de Reube

Reubebal CV de Reube
21 februari 20:11 - 23:59
Reubebal CV de Reube

Optoch CV de Reube
23 februari 14:11 
Optoch CV de Reube

Kindermiddag CV de Reube
24 februari
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht

Reub begrave CV de Reube
25 februari 23:59
Obbichtermarkt
Obbicht
Reub begrave CV de Reube

MAART
Concert 75 jaar Vrijheid Slagwerkensemble 
Harmonie Concordia
1 maart
Concert 75 jaar Vrijheid Slagwerkensemble 
Harmonie Concordia

Vogelsjeete Kinjer OLS (ovb)
8 maart 15:00 - 17:00
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Vogelsjeete Kinjer OLS. Wie wordt er Koning 
en Koningin van de Kinjer Sjötterie van de 
Kingbeek?

Financiële actie Schutterij St. Willibrordus
13 maart 18:00 - 21:00
Financiële actie Schutterij St. Willibrordus

Oud ijzer actie Schutterij St. Willibrordus
10:00 - 14:00
Oud ijzer actie Schutterij St. Willibrordus

Opruimactie 
21 maart 
Sittard-Geleen-Born 
(Landelijke actie): info@derollen.nl

Halfvastenstoet Maaseik Harmonie 
Concordia
22 maart
Halfvastenstoet Maaseik

Concert harmonieorkest Concordia & Corpo 
Bandistico (IT)
27 maart
Concert harmonieorkest Concordia & Corpo 
Bandistico (IT)

APRIL
Paaseieren actie Schutterij St. Willibrordus
8 april
Paaseieren actie

Swentiboldmars Schutterij St. Willibrordus
11 april
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Rustpunt van de Swentiboldmars bij de 
Sjöttekeet

Opening speeltuin ’t Ruiberke
11 april 14:00 - 16:00
Speeltuin ’t Ruiberke, Langs de Groene Weg
Obbicht

Jaarlijkse opening van speeltuin 't Ruibe
Pasen
12 april - 13 april

Kampioenschap der beide Limburgen 
Schutterij St. Willibrordus
25 april 09:00 - 26 april 20:00
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Schietwedstrijd om het persoonlijk 
Kampioenschap van de OLS Federatie

Oranjestoet Koningsdag
27 april
Traditionele optocht met versierde fietsjes & 
amusement

MEI
Dodenherdenking
4 mei 20:00 - 20:02
Dodenherdenking

Bevrijdingsdag
5 mei
Bevrijdingsdag

Bondsschuttersfeest Linne Schutterij St. 
Willibrordus Obbicht
10 mei
Linne 
Bondschuttersfeest georganiseerd door St. 
Martinus Linne

Hemelvaartsdag
21 mei
Hemelvaartsdag

Bondsschuttersfeest Broeksittard Schutterij 
St. Willibrordus Obbicht
24 mei
Broeksittard 
Bondsschuttersfeest georganiseerd door St. 
Lambertus Broeksittard

Pinksteren
31 mei - 1 juni
Pinksteren

JUNI
Concerten Maasgouw muziekverenigingen 
Harmonie Concordia
6 juni 08:00 - 7 juni 20:00
Concerten Maasgouw muziekverenigingen

Sacramentsprocessie
14 juni
St. Willibrorduskerk, St. Willibrorduslaan 8
Obbicht
Jaarlijkse Sacramentsprocessie. Begeleid door 
het Kerkelijk Zangkoor, Harmonie Concordia 
en Schutterij St. Willibrordus trekt de jaarlijkse 
Processie door ons mooie Obbicht. Route: 
Obbichtermarkt - Ecrevissestraat - Oude 
Raadhuisstraat - Broekstraat - Dirckincklaan - 
Rietlaan - Europalaan - Burg. van Hinsbergstraat 
- Pater Pelzersstraat - Past. Soonsstraat - Past. 
Zitzenlaan - St. Willibrorduslaan

Bondsschuttersfeest Holtum Schutterij St. 
Willibrordus Obbicht
21 juni
Bondsschuttersfeest georganiseerd door St. 
Martinus Holtum

Generale repetitie Kinjer OLS Kinjer Sjötterie 
De Kingbaek
22 juni

Generale repetitie Kinjer Sjötterie
Kinjer OLS Kinjer Sjötterie De Kingbaek
25 juni
Meijel 
Kinjer OLS in Meijel deelname door Kinjer 
Sjötterie De Kingbaek

Taptoe Born in Buchten Harmonie Concordia
27 juni
Buchter Markt
Buchten
Jaarlijkse Taptoe door de Harmonie & Fanfare 
orkesten van de oude Gemeente Born.

2020 EVENEMENTJAARKALENDER OBBICHT januari t/m juni

juli t/m 
decembe

r

z.o.z



Fotografie:
Guido Hahnrahts (Foto’s Spokentocht)

René Vencken (Overige Foto’s)

Opmaak & vormgeving:

JULI
Kasteelconcert Harmonie Concordia
5 juli
Kasteel Obbicht, Kasteelweg 21
Obbicht
Kasteelconcert

OLS in Meijel Schutterij St. Willibrordus 
Obbicht
5 juli
Meijel
OLS in Meijel deelname door Schutterij St. 
Willibrordus

ZLF in Schimmert Schutterij St. Willibrordus
19 juli
Schimmert 
Deelname door Schutterij St. Willibrordus

AUGUSTUS
Bondsschuttersfeest Grevenbicht Schutterij 
St. Willibrordus
30 augustus
Grevenbicht 
Bondsschuttersfeest georganiseerd door Heilig 
Kruis Grevenbicht

SEPTEMBER
Koningsvogelschieten Schutterij St. 
Willibrordus
5 september 14:00 - 23:59
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Koningsvogelschieten Schutterij St. Willibrordus

OKTOBER
Halloweentocht ’t Ruiberke
10 oktober 18:00 - 23:30
Jaarlijkse Halloweentocht georganiseerd door 
speeltuin 't Ruiberke

Donateurskaarten Schutterij St. Willibrordus
12 oktober - 25 oktober
Donateurskaarten actie door Schutterij St. 
Willibrordus

Oktoberparade Sittard Harmonie Concordia
16 oktober
Markt Sittard

Deelname aan Oktoberparade Sittard
Winterschieten Schutterij St. Willibrordus
17 oktober 19:00 - 23:30
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Winterschieten met de luchtbuks

NOVEMBER
Schuttersmis & afhalen nieuwe koning 
Schutterij St. Willibrordus
1 november
St. Willibrorduskerk, St. Willibrorduslaan 8
Obbicht
Schuttersmis & afhalen nieuwe koning Schutterij 
St. Willibrordus

St. Maarten optocht ’t Ruiberke
7 november 18:00 - 20:00
Obbichtermarkt
Obbicht
St. Maarten optocht georganiseerd door 
Speeltuin 't Ruiberke

St. Nicolaas intocht
15 november
Intocht St. Nicolaas met begeleiding van 
Schutterij St. Willibrordus

Ceciliamis Harmonie Concordia
21 november
St. Willibrorduskerk, St. Willibrorduslaan 8

Obbicht
Ceciliamis Harmonie Concordia

Winterschieten Schutterij St. Willibrordus
21 november 19:00 - 23:30
Sjöttekeet, Harrecoven 27
Obbicht
Winterschieten met de luchtbuks

Bezoek kerkhof en rondgang Harmonie 
Concordia
22 november
Bezoek kerkhof en rondgang Harmonie 
Concordia

DECEMBER
Winterconcert
19 december 19:30 - 21.30
St. Willibrorduskerk
Obbicht
Kerstconcert georganiseerd door Gemengd 
Kerkelijk Zangkoor, Schutterij St. Willibrordus & 
Harmonie Concordia

Kerstmis
25 december - 26 december
Kerstmis

Opluisteren H. Mis Fluit- en Tamboerkorps 
Schutterij St. Willibrordus
26 december
St. Willibrorduskerk, St. Willibrorduslaan 8
Obbicht
Opluisteren H. Mis Fluit- en Tamboerkorps 
Schutterij St. Willibrordus. Na afloop is de 
jaarlijkse surprise middag in de Sjöttekeet

2020 EVENEMENTJAARKALENDER OBBICHT juli t/m december

OPROEP:
Opruimactie
Zaterdag 21 maart wordt in navolging van de landelijke opschoondag een opruimactie in de gemeente 
Sittard-Geleen-Born georganiseerd. U kunt zich inschrijven via e-mail info@derollen.nl of rechtstreeks via: 
http://derollen.nl/activiteiten/aanmelden.asp?id=294&datum=20-3-2020 

Aanmelden kan tot 21 januari 2020.

De benodigde materialen: veiligheidshesjes, afvalknijpers, handschoenen, afzetlint, vuilniszakken en een kleine versnapering 
voor de deelnemers worden vooraf bij u bezorgd en – samen met het verzamelde afval – weer opgehaald. Hierover neemt een 
medewerker van het Team Wijkbeheer in maart contact met u op. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet ze te stellen.
Wij kijken ernaar uit om samen met u en de deelnemers de schouders onder deze opruimactie te zetten!

Afstudeer onderzoek Grensmaas project 
Over ervaringen van bewoners, help mee en win een prijs! In te vullen via: https://tinyurl.com/grensmaasproject


