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Tijd voor een feestje
Historische dag voor
Obbicht, 01 augustus
2020: “De Sjaol”
Wijksteunpunt
Bicht: Eerst, Nu en Straks!
Samen aan tafel
“Dorpshuiskamer” Obbicht:
“Samen staan we Sterk”
Van alles en nog get
Wijkagent
Werkgroepen
Nieuw Ecrevissecomité
Sporten in Obbicht

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.

17 april 2021 is het voornemen de vlag te hijsen aan de Obbichter Markt
Na een periode van meer dan zes jaar voorbereidingen en besprekingen met
talloze geledingen ziet het er naar uit dat het eindelijk zover is: Obbicht krijgt
zijn huiskamer voorziening. Als de ontwikkelingen binnen de Covid-19 pandemie geen roet in het eten gooien kunnen wij die dag gezamenlijk de opening
vieren. Dankzij een vruchtbare samenwerking met de Gemeente Sittard-Geleen
en de woningvereniging ZoWonen alsmede de bijzondere financiële bijdrage
van het Consortium Grensmaas zal dit fraaie pand worden omgetoverd tot
een huiskamervoorziening voor alle inwoners van Obbicht. Jong en oud zullen gebruik kunnen maken van deze ontmoetingsplek die nog ontbrak in ons
dorp. De Stichting Dorpsplatform Obbicht is daartoe de afgelopen jaren samen
opgetrokken met de welzijnsstichting Partners in Welzijn en met de werkgroep:” Obbicht in beweging”. We zijn er gezamenlijk van overtuigd dat deze
huiskamervoorziening een zeer positief effect zal hebben op de leefbaarheid van
ons dorp. Het is immers een ontmoetingsplek die mensen samenbrengt. Waar
mensen verhalen kunnen uitwisselen, samen activiteiten bedenken en bijwonen
en waar van elkaar wordt geleerd.De wijze waarop bewoners de huiskamer
realiseren past in het beleid van de Gemeente Sittard-Geleen, mede vanwege
het feit dat de bewoners het beheer en de exploitatie in eigen hand zullen
houden. De rol van de Gemeente verandert daardoor meer en meer in die
van een gelijkwaardige partner met een faciliterende en ondersteunende rol,
waar nodig met kaderstelling en budgettering.
De huiskamer zal ruimte bieden aan alle dorpsbewoners van alle leeftijden die,
na digitale reservering, gebruik willen maken van deze plek. Op een later tijdstip
zult u vernemen hoe dit concreet wordt ingevuld. De huiskamer is, voor zover
mogelijk, geopend op basis van de behoefte van bewoners van Obbicht en de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Na de opstartperiode zal het bestuur van de
Stichting Dorpsplatform Obbicht de huiskamer op een verantwoord moment
overdragen aan een nieuw op te richten stichting met een nieuwe bezetting.
Wat is het doel op korte termijn?
Een belangrijk uitgangspunt is het groeimodel, waarbij de startactiviteiten
inspireren en uitdagen tot nieuwe voorzieningen in de toekomst. Belangrijk en
centraal onderdeel bij de start van de huiskamer zijn het “Samen aan tafel”
en het “Koffie-café”project. Elders in deze uitgave van de Nieuwsbrief kunt u
middels een interview met de gangmakers van dit initiatief meer te weten komen
over deze aantrekkelijke activiteit. Ook de doorgroei van het “Wijksteunpunt” (nu
nog gehuisvest in het gebouw van de voormalige basisschool) dat ontwikkeld
werd door ‘Partners in Welzijn’, krijgt hier zijn eigen plek. Tevens wordt gestart
met de “Boekenruil”. Boeken kunnen ingebracht en geruild worden via de open
boekenkast in de hal, waar men tijdens openingstijden terecht kan. Tevens zal
het Ecrevissecomité een ‘expositiekast’ plaatsen met daarin gedenkwaardige
en fraaie bezienswaardigheden van Obbicht uit vroegere tijden. Het kleine terras
aan de voorkant/zijkant van het gebouw biedt de jeu de boules vereniging en
de wandel- en fietstochtdeelnemers na afloop van deze populaire activiteiten de
gelegenheid gezamenlijk en sfeervol af te sluiten, bij mooi weer op het terras en
anders binnen. De fotoclub, een reeds meerdere jaren goedlopend project, zal
ook zijn plek hebben in het gebouw. Het bestuur van de Stichting Dorpsplatform
Obbicht zal zijn vergaderingen houden in de huiskamervoorziening. De ouderenvereniging kan kleinschalige activiteiten in de huiskamer organiseren in eigen
beheer. Dit geldt ook voor de mooie wekelijkse activiteiten van de Zonnebloem!

Wat is het doel op de langere termijn?
Op de langere termijn wordt gedacht aan de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repaircafé: inwoners van Obbicht kunnen hulp krijgen bij de reparaties van allerlei bezittingen die defect zijn geraakt
Boekenclub
Thema café: samen bakken, breien, knutselen, bloemsierkunst, kerstversieringen maken
Workshops
Exposities van plaatselijke kunstenaars
Huiskamerconcert
Voorlees/voordracht bijeenkomsten
Lezingen
Chillplek jongeren
Spelletjes- en gameplek
Bewonersgroepen- Buurtverenigingen
Informatiebijeenkomsten ten behoeve van de leefbaarheid in ons dorp
Computerlessen
Flexplek voor vrijwilligers

Naam van de huiskamervoorziening:
Voor de herkenbaarheid hebben we het gebouw voorlopig: “De huiskamer” genoemd. We willen in deze Nieuwsbrief graag een
oproep doen aan alle inwoners van Obbicht om een originele naam te bedenken voor onze voorgenomen ontmoetingsplek
aan de Obbichter Markt. Een onafhankelijke jury zal de meest toepasselijke naam uitkiezen. De uiteindelijke winnaar wordt niet
alleen beloond met het feit dat zijn/haar bedachte naam op de voorgevel van het gebouw zal prijken, maar wordt ook nog eens
beloond met een heerlijke verse Limburgse vlaai! Inzendingen kunt u tot 01 februari 2021 mailen naar:
Heeft u een idee? Stuur dan een berichtje naar dorpslatformobbicht@gmail.com of vul een briefje in met uw idee
hieronder in met uw idee voor de de naam van de huiskamer en vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres en bezorg dit uiterlijk 01 februari in onze brievenbus (bij het Wijksteunpunt).

Mijn idee voor de naam van de huiskamer is:……………………………………………………………………………...............

Naam:..................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.................................................................................................................................................................
e-maildres:...........................................................................................................................................................................

‘De echo van de bel’
Een leeg schoolbord
vangt gekleurd licht op
via de sticker op het raam
Het krijtje ligt nog op de rand
Een schoolbankje staat verloren
midden in het lokaal
De plant op de vensterbank
laat zijn blaadjes troosteloos hangen
Op het plein ligt nog een vergeten bal
Er klinken geen vrolijk spelende kinderen
als de zon schijnt
Geen kleutertekeningen
trots gemaakt
Met een knijper aan de lijn voor het raam
Geen schrijfdans,
rekensommen op het bord
Een klas kinderen op weg
naar de gymzaal van het dorp
De musical zong zijn laatste lied
De school van vroeger
van een vader
en later zijn zoon
les van dezelfde leraar
De school van gisteren
Zelfstudiegroepjes in de aula
een nieuw gezicht
voor de klas
De volle klassen steeds een beetje leger
De poort
waar je als mama je kind op haalde
En later
opa’s en oma’s stonden te wachten
Ze is gesloten
De schoolbel
die zovele decennia al de dag inluidde
Ze zwijgt
Net als elk jaar
als de zomervakantie begint
Maar nu voorgoed
nog slechts een echo van haar tijd.

HISTORISCHE DAG VOOR OBBICHT,
01 AUGUSTUS 2020: “DE SJAOL”
Op 01 augustus 2020 werd officieel de basisschool van
Obbicht, vóór 01 augustus 1985 de lagere school, gesloten. Precies 5 jaar daarvoor was basisschool Willibrordus
reeds gefuseerd met de basisschool van Grevenbicht,
van naam veranderd en opgegaan in Basisschool ”De
Kingbeek”. Wie nu langs het leegstaande gebouw in
de St. Willibrorduslaan loopt, hoort geen vrolijke kinderstemmen meer. De lokalen zijn leeg en de school oogt
verlaten. Geen (groot)ouders meer die aan het einde van
de schooltijden druk pratend aan de Obbichter Markt het
laatste dorpsnieuws uitwisselen tot de kinderen naar buiten komen om mee naar huis te gaan. Natuurlijk kunnen
de basisschoolleerlingen van Obbicht straks terecht in
een nieuw gebouw, samen met hun collega’s uit Grevenbicht. Een gebouw dat beter zal passen bij de eisen die

de nieuwe onderwijsvormen aan de huidige basisschool
stellen. Dat neemt echter niet weg dat veel Obbichtenaren
van alle leeftijden met nostalgie zullen terugkijken op hun
oude vertrouwde dorpsschool.
Mevrouw Elizabeth van Mulken-Keur was jaren lang
betrokken bij de school als hulpouder en ouderraadslid.
Zowel haar kinderen alsook haar man hebben op de
Obbichtse school hun basiseducatie gevolgd. Aangezien
zij het samen met veel Obbichtenaren betreurt dat de
school gesloten werd, heeft zij een prachtig gedicht geschreven met als titel: De echo van de bel. Op die manier
wil zij graag haar gevoelens met alle dorpsgenoten delen.
Uiteraard willen wij deze trouwe lezeres van onze Nieuwsbrief de kans daartoe bieden. En bovendien:
mooier hadden wij het echt niet kunnen verwoorden.

WIJKSTEUNPUNT BICHT: EERST, NU EN STRAKS!
Eerst:
Wijksteunpunt Bicht werd geopend in 2014 en is
gevestigd in basisschool “De Kingbeek” van Stichting
Kindante. Het wijksteunpunt is 3 dagdelen per week
geopend. De locatie is bedoeld voor de bewoners van
Obbicht, Grevenbicht en Papenhoven. Uitvoerende
ketenpartners zijn:” Partners in Welzijn” en “Zuyderland”.
Activiteiten
In dit wijksteunpunt is ingezet op samenwerking
met het dorpsplatform en vrijwilligersorganisaties.
Er wordt 1 keer per maand een eetpunt gestart waar
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Veel belangstelling

is er ook voor deelname aan de internetcorner. Het open
inloopspreekuur van het sociaal plein, waar inwoners
met allerlei soorten vragen terecht kunnen, voldoet met
meerdere bezoekers per week aan een duidelijke behoefte. Vaste activiteiten: internetcorner, sociaal plein, eetpunt, spelmiddag, fotografie en wandel- en fietstochten.
Daarnaast worden er wisselende activiteiten aangeboden.
Zoals bijvoorbeeld: de cursus geheugentraining, devriendschapscursus, cursus omgaan met Parkinson, cursus
fotografie, cursus bloemschikken, gezonde leefstijl,
verkeerslessen, de notaris, EHBO voor ouderen, mantelzorgers ontmoet elkaar, de jaarlijkse landelijke week “sa-

men tegen eenzaamheid”, het jaar van de Mijnen, Limburg
75 jaar bevrijd enz. Jaarlijks terugkerende activiteiten zoals
Carnaval, Pannenkoeken dag, Pasen, Sinterklaas, Kerstmis en de Nieuwjaarsborrel worden steeds goed bezocht.
De ruimte is maximaal geschikt voor 20 bezoekers, dit is
voor de druk bezochte activiteiten een knelpunt.
Nu:
Wijksteunpunt Bicht is in 2020 gesloten als gevolg van de
eerste besmettingsgolf door het Covid 19 virus. De ruimte
blijkt te klein voor een veilige uitvoering van het anderhalve
meterbeleid en kan niet volgens de regelgeving gelucht
worden en blijft daarom gesloten. Gezocht wordt naar een
oplossing. Er is dan al eerder op initiatief van het Dorpsplatform een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van
een “Hoeskamervoorziening” in het voormalig pand van
de Rabobank aan de Obbichtermarkt. Een prachtige
locatie, met veel mogelijkheden. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de Hoeskamer is volop in ontwikkeling.
Straks:
Wijksteunpunt Bicht wordt, zo is het voornemen, heropend in 2021 en is gevestigd aan de Obbichtermarkt.
Het wijksteunpunt is dan medegebruiker van ‘De Hoeskamer’. De activiteiten zoals boven beschreven zullen allemaal worden voortgezet, al dan niet in een nieuwe vorm
en soms uitgevoerd door een andere medegebruiker.
Als uitvoerend medewerker van Partners in Welzijn vind
ik de keuze van deze locatie en de samenwerkingsvorm
geweldig.Het is een mooie goed onderhouden locatie,
niet te groot en niet te klein, met verschillende ruimtes en

“SAMEN AAN TAFEL”

Zoals u in deze Nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er het
voornemen om te starten met de nieuwe ontmoetingsruimte in “de huiskamer” met (onder andere) de mogelijkheid om er regelmatig een maaltijd te gebruiken voor de
inwoners uit Obbicht en directe omgeving. Dorpsgenoten
krijgen voorrang bij de deelname hieraan. De plannen
zijn volop in ontwikkeling met de nodige verschillende
aandachtspunten, één daarvan is dat de prijs betaalbaar
moet zijn. De maaltijden zijn bedoeld voor senioren en
alleenstaanden van alle leeftijden en worden vers bereid
in de geheel nieuwe en professionele keuken, die speciaal hiervoor wordt geplaatst. U zult begrijpen dat je dit
niet zomaar kunt organiseren. Je moet vanzelfsprekend
verstand hebben van koken maar ook van hygiëne en
nog vele andere zaken om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. Wij ervaren het als een geweldige opsteker
dat er twee personen zijn in Obbicht die deze taak met
verve en passie op zich gaan nemen, graag stellen wij
aan u voor: Thei Venderbosch en Hen Driessen, lees en
oordeelt u zelf. “Hoe zijn jullie bij dit project terecht gekomen? ”Thei vertelt: als bestuurslid van de voormalige
woningstichting Obbicht & Papenhoven heb ik indertijd
al bij diverse mensen het idee geopperd om een dergelijke activiteit in Obbicht aan te bieden. Helaas mocht het
toen niet zo zijn. Vorig jaar kreeg ik een telefoontje van
het Dorpsplatform met de vraag of ik interesse had in dit
maaltijdenproject: ik dacht meteen: “Yes!” Op de vraag
of ik nog iemand wist dacht ik direct aan Hen! En ja hoor
ook hij had het “Yes” gevoel, wat een leuke uitdaging
dacht ik meteen, zo vertelt Hen. Tevens ben ik nu met

een buitenruimte. Veel mogelijkheden dus. Het ontmoeten
van elkaar in een ‘huiselijke’ setting is bijzonder waardevol
voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
Een goede samenwerking van de gebruikers onderling zal
daarin veel goeds betekenen. Lang verhaal kort: ik ben er
blij mee!
Allemaal hele fijne feestdagen toegewenst.
Graag tot weerziens in 2021.
Gertie de Klein (sociaal werker Partners in Welzijn
(de witte W verhuist mee).

pensioen en wil ik graag iets om handen hebben. Ik vind
het fijn om in een groep samen te werken dat doe ik ook
al op veel andere terreinen in de dorpsgemeenschap.
Hoe lekker gaat het smaken hier in de huiskamer denken
jullie? Hen vertelt dat hij 47 jaar als kok gewerkt heeft
waarvan 25 jaar in hotel Born. Dan weet je het wel, werken in de horeca is werken in stressvolle situaties maar tegelijkertijd is er ook veel gezelligheid en collegialiteit onder
elkaar. Als je dit zo lang aankunt kan het niet anders dan
dat je met passie je vak uitoefent, zo bekent hij.
Mijn kookervaring is er op alle gebieden: recepten ontwikkelen en werken met goede en verse producten. Thei
heeft weer een andere ervaring hij heeft in 2010 de titel
“Limburgs Kampioen amateur kok” in de wacht gesleept,
een wedstrijd die georganiseerd werd door L1. Veel
mensen uit ons dorp hebben hem toen met spanning op
TV gevolgd en kennen ook zijn kookkunsten via eigen ervaringen. Voor ons is het duidelijk: het gaat zeker smaken
met zoveel vakkennis en passie wordt het goed ‘smikkelen’in de huiskamer.
Hoe weten jullie dat dit project gaat slagen samen?
Thei en Hen in koor: daar kunnen wij kort in zijn wij
vertrouwen op elkaars vakmanschap. Maar ook omdat
er momenteel geen onderkomen is voor dit soort
activiteiten in Obbicht. Wij gaan er echt vanuit dat dit heel
veel gezelligheid met zich mee zal brengen. Mensen zoeken elkaar op, het brengt mensen bij elkaar máár je moet
het natuurlijk wel organiseren. En ja, wij doen het met
veel plezier voor het dorp.

dag. Op de ochtend is er dan open inloop in de huiskamer
en kan men er een kopje koffie of iets anders nuttigen,
aangezien wij dan samen bezig zijn in de keuken. Op
vrijdag staat de kaasboer op de markt, een hele happening
zo weten velen, daar sluiten wij mooi op aan. In de vroege
middag rond 12.00 uur is er een driegangen menu. Omdat
wij stap voor stap willen groeien, starten wij met een keer
per maand. Het grootste compliment zou zijn als we snel
kunnen doorgroeien naar twee keer per maand. En ja,
vertellen ze enthousiast, nog mooier is het als de belangstelling zo groot is dat we een wachtlijst moeten gaan
aanleggen.
Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? De koks vertellen dat
dit nog verdere
uitwerking vraagt maar duidelijk is dat inschrijving vooraf
nodig is, hoe dat precies in zijn werk gaat wordt nog door
de werkgroep gecommuniceerd in het dorp, dus dat
komt eraan.

Het is jullie gelukt een grote groep’ helpers’ (vrijwilligers) bij elkaar te sprokkelen. Hoe hebben jullie dat
aangepakt? Hen: gewoon door ze op te bellen of aan te
spreken. Thei vult aan: en ja, sommige personen gaven
meteen aan: wat een mooi initiatief maar er waren ook
personen die aangaven: ”Ja maar ik ga niet koken hoor!”
En vult, Thei aan, dat hoeft ook niet. Wij hebben personen nodig die gastvrouw/heer kunnen zijn, die maaltijden
serveren, die helpen met allerlei voorbereidende klusjes,
die een drankje serveren en ga zo maar door. Koken doen
wij wel meldt Hen enthousiast!
Wat is het grootste compliment dat jullie kunnen
krijgen van de gasten? Uiteraard is het een compliment
als de deelnemers aangeven dat het gesmaakt heeft.
Wij gaan stap voor stap aan de slag en kijken dan hoe we
verder kunnen groeien. Voorlopig starten wij op vrijdag.
Omdat Thei de rest van de week werkt is dit een gunstige

Is de huiskamer dan verder behalve bij eten niet
toegankelijk voor een kopje koffie of iets dergelijks?
Het is ons bekend dat de werkgroep onderzoekt of het
mogelijk is een keer per week een kleine lunch aan te
bieden in de vorm van een kopje soep en een broodje
of een tosti of iets dergelijks. Er wordt gekeken of dat
haalbaar is of er ook voldoende vrijwilligers beschikbaar
zijn hiervoor. Als dat gaat lukken wordt dit zeker nog
bekend gemaakt.
Over vrijwilligers gesproken welke hulp is er nog
nodig? Wij kunnen alle hulp gebruiken: mensen die willen
aanpakken, die bereid zijn hand- en spandiensten te
verrichten, mensen die gastvrij zijn en gezelligheid willen
bieden aan de gasten. Als het eenmaal loopt, zo vult
Hen aan, dan kunnen we verder groeien.
Wat willen jullie nog meegeven aan de dorpsgenoten?
Dat wij er als inwoners trots op moeten zijn dat dit
überhaupt mogelijk gemaakt wordt! Dus hopen wij op
veel positieve reacties op de oproep om met ons mee te
doen, was getekend: Thei Venderbosch en Hen Driessen.
Noot van de redactie: Als u wilt helpen: verder in de
Nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt aanmelden hiervoor.
Ook wij hopen op veel reacties!

Naam: ............................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.............................................................................................................................................................
e-maildres: .....................................................................................................................................................................
Ik ben bereid te helpen en bied aan te helpen bij:………………………………………………………………………………

“DORPSHUISKAMER” OBBICHT: “SAMEN STAAN WE STERK”
Het project huiskamer: een ontmoetingsplek in huiskamersfeer voor de inwoners van Obbicht en directe omgeving is
volop in ontwikkeling zoals u elders in deze Nieuwsbrief heeft kunnen lezen. Plannen voor aanpassingen aan het gebouw
aan de Obbichter markt zijn gemaakt, belangrijke en eerste stappen zijn door een enthousiaste groep in gang gezet.
Maar er is meer nodig u kent beslist het motto: “Vele handen maken licht werk” en helemaal in de sfeer van deze tijd
”Samen staan we sterk”! Gezocht worden: vrijwilligers die willen meewerken aan de organisatie en uitvoering van de
“huiskamer” van Obbicht. Er zijn handen nodig voor eenvoudige klusjes die wij allemaal in- en om het huis doen.
Gastvrouwen en/of heren, gezellige mensen voor een praatje, meedenkers in het beleid, hulp bij het schoon houden,
mensen met ICT vaardigheden (onderhoud Facebookpagina) enz. Kortom: bent u betrokken bij ons mooie Obbicht en
bij onze dorpsgemeenschap help ons dan mee, voor iedereen valt er wel iets te doen. Wilt u zich tot niets verplichten:
ook flexibele afspraken zijn welkom! Heeft u een paar uurtjes vrije tijd om mee te werken aan het openstellen van de
“huiskamer” en wilt u een bijdrage leveren aan de leuke activiteiten voor de inwoners: meld u ook dan aan dat kan via email:
dorpsplatformobbicht@gmail.com of vul het strookje hierboven in en deponeer dit in onze brievenbus bij het wijksteunpunt.
Wilt u vooraf meer informatie neem dan contact op met ons. Wij nodigen u van harte uit met ons mee te doen.

VAN ALLES EN NOG GET:
• BlowUp meubel: Zoals wij in onze Nieuwsbrief van vorig
jaar hebben vermeld doet Obbicht mee aan de belevingsroute: ‘Fietsen langs de Maas’ een project dat deel
uitmaakt van de LF3 fietsroute (Maastricht-Hoek van Holland- Rotterdam) . Op 10 plaatsen worden met subsidie
van de Provincie Limburg en het Consortium Grensmaas
alsmede de medewerking van de Gemeente Sittard-Geleen zogenaamde BlowUp zitmeubelen geplaatst. Het
zitmeubel, ontworpen door kunstenaar Patrick Kusters,
staat in de startblokken om geplaatst te worden. Er
was een mooi plekje gevonden maar helaas bleek dat
bij nader inzien om meerdere reden niet haalbaar. Er is
een nieuw plekje gevonden op de Maasdijk een plekje
met een prachtig uitzicht op de meanderende Maas. Het
meubel is bedacht als een eyecatcher en moet uitnodigen
om er even kort plaats te nemen en eventueel een plaatje
te schieten. Er wordt nu gewerkt aan de vergunning die
nodig is om het BlowUp object te plaatsen, zodra deze er
is zal plaatsing met een feestelijk tintje gebeuren waartoe
wij u zullen berichten.
• Jaarkalender: het zal niemand verbazen dat we het
dit jaar zonder jaaractiviteitenkalender van verenigingen
en stichtingen moeten doen. We zijn immers allemaal in
afwachting van betere tijden waarin er weer gefeest kan
worden en samenkomsten weer mogelijk zijn.
• Summer Fair: Zoals u weet hebben wij vier jaar achter
elkaar, behalve de verschillende dorpsdagen in het
verleden, een alternatieve kermis georganiseerd en een
concept ontwikkeld waarin alle inwoners betrokken
werden. Na vier jaar bleek dat het concept voldoende
levensvatbaar was. Na onze oproep om deze activiteit
over te nemen heeft Graydon Consemulder (Graydon
Events) zich bij ons gemeld. Daarna heeft de groep
“Neet te Redde “ aangegeven dat zij met Graydon samen
de Summer Fair cq alternatieve kermis zouden willen
organiseren. Helaas zijn we in 2020 in een ander vaarwater gekomen waardoor evenementen geen doorgang
konden vinden. Wij hopen voor de toekomst dat deze
dorpsdagen cq alternatieve kermis verder opgepakt

gaat worden en wensen iedereen daarbij veel plezier
en succes!
• Onze grote steun en helpende hand Theo Mostert is tot
groot verdriet afgelopen jaar overleden. Hij heeft vele jaren
geholpen bij allerlei verschillende activiteiten en klussen
waarvoor onze dankbaarheid niet in woorden is te omschrijven. Wij denken daarbij zeer speciaal ook aan onze
trouwe collega Marlies, kinderen en familie.
• Bestuurlijke bezetting Dorpsplatform en werkgroepen:
wilt u meedenken en/of meewerken heeft u een suggestie
of kunt u iemand voordragen neemt u dan contact op met
dorpsplatformobbicht@gmail.com.
Alle hulp blijft belangrijk en welkom, help mee de
leefbaarheid in Obbicht overeind te houden.
• Verkeersveiligheid: Bij de gemeente is onder de aandacht gebracht dat de verkeersveiligheid op de Brugstraat, vooral ter hoogte van de kanaalbrug met hoogteverschillen en bochtenwerk, te wensen overlaat. Vooral als er
tegemoetkomend vrachtverkeer of landbouwvoertuigen
deelnemen op dit weggedeelte. Misschien heeft u ook
gezien dat er een 2e spiegel is aangebracht , wij hopen
dat deze maatregel voldoende effect sorteert.
Bekend is ook dat inwoners uit de Ecrevissestraat al jaren
aangeven dat er erg hard gereden wordt op dit weggedeelte. Jaren geleden werd hier enkele dagen een display
(smiley) geplaatst. Zodra het past in de planning, geeft de
gemeente aan, wordt dit display nogmaals geplaatst op
de Ecrevissestraat.
• Informatiebijeenkomsten herontwikkeling vrijvallende
schoollocaties en sportlocaties Obbicht 16 september jl.
Behalve deze live bijenkomsten waar u uw inbreng kon
geven zijn er tevens huis aan huis berichten verspreid
waarop inwoners schriftelijk konden reageren. De verslagen van de twee bijeenkomsten treft u aan op onze website en uiteraard op de website van de gemeente. Aangegeven is door de gemeente dat over enkele maanden
de resultaten gepresenteerd worden waarna andermaal
discussie, reacties, inbreng mogelijk zijn. Wij zijn natuurlijk
allemaal in gespannen afwachting.

AFGELOPEN JAREN
HEBBEN ER VERSCHILLENDE
WISSELINGEN PLAATS GEVONDEN.

DE
NIEUWE
WIJKAGENT
RENÉ JANSSEN
STELT ZICH NU
AAN U VOOR:
Beste dorpsbewoners.
Mijn naam is René Janssen en ik ben sinds 5 september aangesteld als de vaste wijkagent voor het gebied
Born-Buchten-Holtum, Bottleneck bedrijventerrein, aanspreekpunt Nedcar en samen met wijkagent Arno Goossens
ook nog voor het gebied Graetheide, Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk.
Ik ben geboren in het dorpje Borgharen en sinds 2007 ben ik werkzaam bij de politie, eerst in het gebied Helmond en
sinds 2016 in het gebied Westelijke Mijnstreek, dat gevestigd is aan het Stationsplein 18 te Sittard.
Mijn motto is dat we er samen moeten staan. De politie kan het niet allemaal alleen af. Ik zal zeker mijn best doen om
samen met de burgers en de ketenpartners de problemen op te lossen. Echter weet ik ook dat ik het nooit voor iedereen
goed kan doen.
Ik heb geen vaste dagen dat ik in de wijk aanwezig ben, dat hangt af van de diensten die ik voor de afdeling moet draaien.
Tijdens de zogenaamde noodhulp diensten voor de afdeling, probeer ik toch zaken die in de wijk/het dorp spelen op
te pakken.
Ik ben het makkelijkst te bereiken via de website van de politie, te weten: www.politie.nl
Vervolgens op:” Mijn buurt, wijkagent en op het icoon van de politieagent” klikken, waar dan mijn naam naar voren komt.
Tenslotte klikken op meer informatie en dan verschijnt een formulier dat ingevuld dient te worden.
Ik krijg dan vanzelf een bericht in de mailbox en zal zsm contact met jullie opnemen. Dat zou een aantal dagen/weken
kunnen duren, omdat ik ook andere diensten moet uitvoeren en ik gelukkig af en toe ook vrije momenten heb.
Zien jullie echter iets gebeuren in de wijk, schroom dan niet te bellen met de politie onder telefoonnummer 0900-8844.
Ik ben tevens aangesloten bij de Veilige buurt APP van Obbicht en volg uiteraard daar de meldingen op de achtergrond.
Bij spoed meldingen natuurlijk meteen bellen naar 112.
Mijn Instagram account vindt u op: Wijkagent Born-Buchten-Holtum.

WERKGROEPEN:
Zoals u weet zijn er verschillende werkgroepen actief
waarin Obbicht, namens het dorpsplatform, vertegenwoordigd wordt. Werkgroepen worden soms samengesteld door de gemeente of andere overheidsinstanties
zoals Rijkswaterstaat en bij de ontwikkelingen rond de
A2 is gebeurd. Of bijvoorbeeld bij de Maaswerken: “ De
klankbordgroep Consortium Grensmaas” Ook wij als
dorpsplatform stellen soms werkgroepen samen om zo
te zorgen dat een brede vertegenwoordiging uit ons dorp
meedenkt in de actuele thema’s. Een voorbeeld daarvan
is de werkgroep “huiskamer”die verder in deze Nieuwsbrief onder het voetlicht wordt gebracht.Hieronder treft
u informatie aan van de werkgroepen waaruit relevant
nieuws te melden is:
De werkgroep Kingbeek: vertegenwoordigd door Jan
Hermans. Ook in 2020 zet de bever zijn zichtbare en
hinderlijke activiteiten voort. Er zijn meerdere meldingen
van vernielingen aan privé-eigendommen waargenomen.
De betreffende eigenaren hebben deze bij het Waterschap Limburg gemeld. Zoals bekend heeft de werkgroep
“Kingbeek” vanaf het begin waarbij bevers zijn waargenomen in het bronnengebied en het kasteelpark, hierover
contact met Waterschap Limburg.Dit heeft ertoe geleid
dat de bever actief bestreden wordt buiten het seizoen
waarin bevers jongen ter wereld brengen. Dit geldt overigens niet buiten het bronnengebied. Dat betekent dat de
bever in de bebouwde dorpskernen en het buitengebied
beschermd is.Het is echter van het grootste belang dat
iedere individuele burger zich zelf meldt bij het WL indien
er sprake is van overlast. Wellicht dat dit ertoe bijdraagt
dat het in de toekomst zo zal zijn dat de bever niet langer
welkom is in het hele Kingbeekdal.
Los van de beverproblematiek is het verbreden en
verdiepen van het Julianakanaal ter hoogte van de brug
Obbicht richting Berg aan de Maas actueel. Met name
de methodieken/technieken die Rijkswaterstaat en de
nieuwe aannemer Van den Herik willen toepassen baren
de klankbordgroep grote zorgen. In een artikel van mw.
Ingrid Coenen wordt prof. dr. ir. Theo Olsthoorn geciteerd
waarin wordt aangegeven dat de werkwijze die Rijkswaterstaat lees de minister en de aannemer willen hanteren
grote schade kan toebrengen aan de watertoevoer naar
de bronnen van de Kingbeek. Prof. Olsthoorn geeft aan
dat er gekozen moet worden voor de z.g. uitvoering in
den droge (tijdelijk droogleggen van het Julianakanaal).
Hij verwijst hiervoor ook naar de problemen in 1934 en na
1939 (grondverschuivingen en schade aan huizen.) Kennelijk wil Rijkswaterstaat vasthouden aan de ‘uitvoering in
den natte’. Het roept bij de werkgroep het vermoeden op
dat Rijkswaterstaat het belang van ongestoorde scheepvaart gedurende deperiode van de werkzaamheden
belangrijker acht dan de veiligheid van de omgeving, het
voortbestaan van het unieke bronnengebied en Kingbeek
met de daarmee samenhangende cultuurhistorische en
landschappelijke waarden. De werkgroep vraagt zich af of
de minister voldoende op de hoogte was van de risico’s
van de gekozen halfdroge aanpak toen ze haar beslissing
nam en of ze op de hoogte is gebracht van het echec in
Urmond.De cruciale vraag die de werkgroep Kingbeek/

IVN beantwoord wil hebben is waarom de halfdroge
methode gekozen is, ondanks het rapport van Prof.
Olsthoorn e.a. en de problemen met het Julianakanaal in
het verleden. De lekkages bij de proeven van De Vries en
Van de Wiel en het recente incident bij inzet van damwanden bij verruimingswerkzaamheden in Urmond demonstreren onmiskenbaar de risico’s van werkzaamheden aan
dijken en bodem van het Julianakanaal in het traject van
Elsloo tot Born. Ook moet er gewaakt worden dat er
weer wateroverlast voor de inwoners van Obbicht zal
optreden. De discussies over deze verbreding van het
Julianakanaal zullen ongetwijfeld vervolgd worden.
Klankbordgroep Grensmaas: vertegenwoordig
door Cyrille Larosch. Afgelopen jaar is de aanleg
van zogenaamde “hoge grindmilieus” in het gebied
Nattenhoven afgerond, ook is (ter hoogte van de
Kasteelweg/Maasstraat) nieuwe oeverbestorting
aangebracht en is de inpassing van de werkweg als
passage voor Gallowayrunderen en Konikpaarden
voltooid.De afrastering bovenop de kade is verplaatst
zodat de bewoners van de woningen aan de Kasteelweg
geen last meer hebben van de inkijk van wandelaars.
Op het overige traject (westkant Maasstraat) is de
afrastering enkele meters lager herplaatst. Zo is er langs
de Maas een groot natuurgebied ontstaan vanaf het veer
in Berg aan de Maas tot aan het veertje in Grevenbicht,
waarin vrij gewandeld kan worden.Het Consortium en de
gemeente Sittard-Geleen gaan een halfverhard wandelpad aanleggen vanaf de “Sjeetstang” in noordelijke
richting tot aan de Heuvelsweg, een initiatief van de
Stichting Beegse Maasvallei. Dit pad zal aan de buitenkant van het begrazingsraster lopen aan de onderkant
van de dijk (evenwijdig aan het fietspad). Het streven is
om dit alles uiterlijk in het voorjaar 2021 gerealiseerd te
hebben. Cyrille is tevens vertegenwoordiger van de
klankbordgroep Chemelot en de klankbordgroep A2.
Uit deze laatste twee werkgroepen zijn voor nu geen
voor Obbicht relevante ontwikkelingen te melden.

HET NIEUWE
ECREVISSECOMITÉ

Zoals u vorig jaar in onze Nieuwsbrief heeft gelezen is er
een nieuw bestuur Ecrevissecomité: een samenstelling van
enkele bekende- en enkele nieuwe gezichten. Hieronder
leest u de actuele ontwikkelingen van het comité.

Daar staan we dan: in oktober 2019 geïnstalleerd als
nieuw bestuur van het Ecrevissecomité en nu samen
op de foto. We willen u graag even voorstellen. Van links
naar rechts: Patrick Brouwers, Martin Link, Mark van
Seggelen, Egbert de Jong (penningmeester), Marjo Holtland (secretaris), Hub Alberts (voorzitter), Jan Demandt en
Wil Leurs. Met veel enthousiasme zijn we gestart, de
activiteiten voor 2020 al in voorbereiding maar we hoeven u niet uit te leggen dat die geen doorgang konden
vinden. Hoewel…de gebruikelijke 4 mei herdenking bij de
oorlogsmonumenten bij de brug en Langs de Beek is niet
helemaal aan ons voorbij gegaan. De gemeente zorgde voor de vlaggen en de bloemstukken en als comité
hebben we een bescheiden herdenking gehouden bij het
monument Langs de Beek. Het monument bij de brug is
eind november gerestaureerd op initiatief van het Ecrevissecomité omdat de tekst niet meer goed te lezen was.

WELKOM
Enkele jaren moesten wij het, ondanks verzoeken daartoe,
doen zonder vermelding op dit bord bij de toegang naar
Obbicht via de kanaalbrug. Een van de inwoners stoorde
zich daar kennelijk dermate aan dat deze er ‘Obbicht ‘ met
de hand geschreven op vermeld had. Maar zie daar…
voortschrijdend inzicht heeft er kennelijk voor gezorgd dat
Obbicht geheel terecht in beeld gebracht wordt met eenn
hartverwarmende groet…

Niet gehinderd door een virus is onze Facebookpagina
een nieuw leven ingeblazen. Inmiddels zijn er 235 volgers
en veel reacties op de oude foto’s en verhalen over het
Obbicht van jaren geleden. Kijkt u eens op onze Facebookpagina. Mogelijk inspireert het u om ook een oude
foto in te sturen maar: voorwaarde is dat er een mooi
verhaal bij hoort. Heeft u iets? Laat het weten aan mjholtland@hotmail.com. U kunt uw verhaal dan vertellen maar
zelf schrijven mag natuurlijk ook.En een eigen website?
Die hebben we hopelijk in de lucht voor de kerst:
www.ecrevissecomité-obbicht.nl Op deze website zult u
informatie kunnen vinden over ondermeer de geschiedenis van Obbicht, activiteiten die ooit georganiseerd zijn
door het Ecrevissecomité met foto’s en filmpjes van lang
geleden en nog veel meer….bijvoorbeeld: de activiteiten
die we in 2021 organiseren! We hopen u te zien in 2021!
Blijf ons volgen.

RESHAPE BOUTIQUE GYM

NIEUW IN OBBICHT EN GREVENBICHT

Sharon Coenen-Stuur is sinds kort gestart met het geven
van diverse sportlessen in de kernen van Obbicht en Grevenbicht. Zij heeft verschillende jaren ervaring als (personal)
trainer en is gediplomeerd voedingsdeskundige. Bootcamp,
BBB (buik-billen-benen) en Pilates worden op diverse dagen gegeven op wisselende locaties. Ook Personal Training
en voedingsadvies/coachingtrajecten behoren tot de mogelijkheden. De groepslessen zijn er voor jong en oud.
Lijkt het je leuk om (samen) te komen te sporten? Kijk dan
voor meer info op facebook.com/bootcampobbeeg
Je bent van harte welkom om een gratis proefles komen
volgen. Meld je dan even aan via e-mail info@reshapebg.nl
of bel naar 06 12287113.
www.reshapebg.nl

Wij wensen u een goed en gezond 2021. Voorlopig weliswaar
nog op afstand maar, naar wij hopen, spoedig weer
van kortbij in een huiselijke sfeer zullen wij samen met u
werken aan de leefbaarheid van ons prachtige Obbicht.
Fein feèsdaag: Gezondjheid en Gelök veur 2021!
De traditionele kerstboom op de markt komt dit jaar uit de tuin
van Mia Hustinx zij heeft deze boom geschonken aan het dorp.
De boom belandt natuurlijk niet vanzelf op de markt medewerking
hiertoe werd verleend door de familie van Mia Hustinx en Loonbedrijf
Fuchs. Het kappen van de boom gebeurde door Han Coenen
(Pasahaco Landscaping). Het aanbrengen van de verlichting
gebeurde door Electro Top (Ton v.d.Pol)
Het bevestigen van de verlichting vroeg dit jaar
om een hoogwerker die werd gesponsord door:
Autobedrijf Lèon Hecker
Bouwbedrijf John Dublislav
Echt Valerie, Obbicht
Pasahaco Landscaping

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de vrijwillige hulp
en medewerking zodat wij ook in dit
bijzondere jaar kunnen genieten van een kerstboom
in het dorp. Een lichtpuntje naar de toekomst!

Opmaak & vormgeving:
Fotografie:
foto Kingbeek Guido Hahnrahts,
Overige foto’s Fotogroep Obbicht

