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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	2022!	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 2022!
Ook	dit	jaar	weer	een	kerstboom	op	de	markt	hetgeen	mogelijk	werd	gemaakt	
door:  
 
Ger	Heuts	bloemen:planten	en	kerstbomen 
Jean-Paul	Fuchs:	Loonbedrijf	Fuchs 
Ton van der Pol: Elektro TOP 
 
Zeer	speciaal	onze	grote	dank	aan	al	die	vrijwilligers	die	hebben	bijgedragen	aan	
de	realisatie	van	de	‘hoeskamer’!	

INHOUD

• De	huiskamer,	de	nieuwe	
ontmoetingsplek voor Obbicht

• Obbicht	gaat	niet	bij	de	pakken	
neerzitten

• Enkele toekomstige gebruikers 
van de huiskamer aan het 
woord:

 - De boekenruil
 - Het	Ecrevissecomité
 - De Zonnebloem-vereniging
 - De Jeu de boulesvereniging
 - De	Wandel	en	fietsgroepen	
voor senioren

• Een toekomstbestendige 
huiskamer in Obbicht 

• Het	torenuurwerk	van	de	oude	
Kerktoren 

• Jong & Je Wil Wat
• Werkgroepen

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



DE HUISKAMER, DE NIEUWE 
ONTMOETINGSPLEK VOOR OBBICHT

Vorig jaar hadden wij al een openingsdatum gepland 
maar helaas door Covid, maar ook  door andere 
verwikkelingen, is er forse vertraging ontstaan. 
Hoe dan ook wij kijken graag met een positieve blik 
vooruit. De  werkgroep is omgedoopt in stuurgroep 
en deze groep heeft zich afgelopen jaren, samen 
met het bestuur van het dorpsplatform, actief 
ingezet om deze huiskamer gerealiseerd te 
krijgen. De stuurgroep bestaat uit de personen: 
Nan Logister, Karin Graat, Marlies Mostert, Harrie 
Donders, Harrie Vrehen, Albert Roebroek, Sylvia 
Slabbers, Cora Kusters, Marlène Dehing en Hans 
Zeegers (namens Partners in Welzijn). 
De huiskamer staat momenteel stevig in de steigers. 
Letterlijk zelfs: er wordt door de aannemer hard 
gewerkt aan de verbouwing. Vrijwilligers zijn druk 
doende met het kluswerk zoals het schilderwerk 
maar ook andere klussen. Trots zijn wij op zo’n grote 
groep vrijwilligers die nu al hebben bijgedragen aan 
het welslagen van de huiskamer en het moet nog 
beginnen ook!  Tegen de tijd dat dit artikel gedrukt 
bij u in de bus valt zijn wij beslist alweer een flinke 
stap verder, maar zeker nog niet helemaal klaar. 

Hoe staat het ervoor? 
De aannemer verwacht rond de feestdagen klaar te 
zijn	met	het	verbouwen.	Er	is	een	invalidentoilet	en	
een professioneel ingerichte keuken. Kort voor de 
feestdagen wordt de keuken geplaatst. Door de inzet 
van	vrijwilligers	zien	wij	stap	voor	stap		een	huiska-
mersfeer ontstaan in het gebouw. In de eerste week 
van januari wordt er op de hele benedenverdieping 
een	prachtige	nieuwe	PVC	vloer	gelegd.	Hier	is	onze	
keuze gevallen op een ondernemer uit ons eigen 
dorp,	wij	kijken	hier	zeer	naar	uit!	

In	de	stuurgroep,	die	zich	bezig	houdt	met	dit	pro-
ject,	is	een	klein	groepje	aan	de	slag	gegaan	met	
het	uitzoeken	van	meubels.	Daarbij	zijn	wij	kosteloos	
geholpen door een binnenhuisarchitecte om een 
doordacht	en	gezellig	inrichtingsplan	bij	de	hand	te	
hebben.	De	grote	huiskamer,	daar	waar	vroeger	de	
bankbalie	stond,	wordt	volledig	voorzien	van	nieuw	
meubilair.	Er	zijn	eettafels,	maar	ook	gezellige	zit-
hoekjes.	Dit	was	natuurlijk	met	ons	budget	passen	en	
meten	maar	wij	zijn	zeer	enthousiast	over	de	keuzes	
die	wij	hierin	uiteindelijk	konden	maken.	De	overige	
ruimtes	zijn	voorzien	van	meubilair	geschonken	door	
inwoners	of	de	meubels	die	meegaan	uit	het	Wijk-
steunpunt.	Ook	mochten	wij	professionele	spullen	
ontvangen van inwoners voor gebruik in de keuken.

De meubels zullen in de 2e week van januari geleverd 
worden.	Dan	is	het	nog	alles	in	elkaar	zetten,	op	zijn	
plaats zetten en de afwerking hier en daar verzorgen 
waaronder	het	plaatsen	van	de	sfeerverlichting.	Het	
pand	moet	ook	schoon	gemaakt	worden	natuurlijk	
Ook	het	terrasmeubilair	zal	er	hopelijk	tegen	die	tijd	
zijn	want….	er	komt	een	heus	mooi	terras	met	fijne	
terrasstoelen en parasols.

Wie heeft het voor het zeggen in de huiskamer? 
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld:” Wie heeft 
het	nu	voor	het	zeggen	in	de	huiskamer”,	en	“Is	deze	
huiskamer	van	het	dorpsplatform?”	Het	uitgangs-
punt	van		het	dorpsplatform	is	altijd	geweest	dat	de	
huiskamer	een	voorziening	moet	zijn	van	en	voor	
de	inwoners	uit	Obbicht.	Daarbij	moet		nadrukkelijk	
gezegd worden dat iedereen welkom is. Er moet  
natuurlijk	wel		iemand	zijn	die	eindverantwoordelijk	
is	en	dat	is	het	dorpsplatform.	Daarbij	plaatsen	wij	
kijkend	naar	de	praktijk	van	alle	dag	een	grote	en	
belangrijke	kanttekening:	de	haalbaarheid	van	de	
nieuwe ontmoetingsplek is er alleen als iedereen uit 
Obbicht zich mede eigenaar voelt van de huiskamer. 
Dat	we	allemaal	bereid	zijn	er	goed	voor	te	zorgen	en	
naar	vermogen	ons	steentje	bij	te	dragen.	 
De	gemeente	geeft	ons	maximaal	2	jaar	de	tijd	om	
dit	goed	voor	elkaar	te	krijgen,	daarna	volgt	een	 
evaluatie	en	kijken	wij	hoe	nu	verder.

Hoe is het georganiseerd? 
Het	dorpsplatform	heeft	natuurlijk	ook	gekeken	naar	
het	beheer	van	het	pand.	Het	zal	u	duidelijk	zijn	dat	
het een hele uitdaging is om het voor iedereen goed 
voor	elkaar	te	krijgen.	Het	moet	uiteindelijk	allemaal	
kloppen:	gastvrijheid,	financieel	en	organisatorisch.	
Natuurlijk,	als	wij	starten	zullen	er	best	zaken	zijn	die	
nog	niet	op	orde	zijn,	daar	houden	wij	rekening	mee.	
Om die reden ligt er ook permanent een gastenboek 
klaar zodat iedereen met een verbetertip dit kan 
opschrijven	en	er	gekeken	kan	worden	wat	er	wel	of	
niet haalbaar is. Verder volgt er meerdere keren per 
jaar overleg met alle gebruikers waaronder vereni-
gingen zoals de Zonnebloem en de  Jeu de boules 
vereniging	zodat	zaken	verbeterd	kunnen	worden,	
echter vanuit het principe dat we allemaal samen 
verantwoordelijk	zijn	en	ons	steentje	actief	bijdragen.

Zoals gezegd de huiskamer is van Obbicht en niet 
van	het	dorpsplatform	ondanks	dat	wij	eindverant-
woordelijk	zijn	en	deze	verantwoordelijkheid	ook	
nemen.



 - dorpsplatformobbicht@gmail.com
 - info@thcdebrug.nl
 - 046- 458 1066 

Dit betekent dat het bestuur van het platform het 
gebruik	kritisch	moet	blijven	volgen	zodat	de	 
voorziening voldoende levensvatbaar en toekomst-
bestendig	blijft.	Om	die	reden	is	er	natuurlijk	ook	een	
huishoudelijk	reglement	voor	alle	gebruikers	en	is	er	
een overleg- en besluitstructuur vastgelegd om zo 
ook de communicatie optimaal te organiseren. 

Hoe ziet de toekomst eruit?
Voor	de	nabije	toekomst	hopen	wij	de	huiskamer	
over te dragen aan een nieuwe op te richten  
stichting.	Zodra	dit	het	geval	is	zullen	wij	ons	als	
dorpsplatform	terug	trekken.	Wij	willen	met	ons	 
initiatief,	na	al	die	jaren	dat	wij	horen	dat	er	geen	
open	ontmoeting	meer	is	in	ons	dorp,	graag	laten	
zien	dát	het	kán:	maar daar hebben wij dus uw hulp 
bij nodig. Daarom zeker ook een oproep aan u alle-
maal	om	als	u	bereid	bent	uw	steentje	bij	te	dragen,	
in	welke	vorm	dan	ook,	dit	aan	ons	te	laten	weten.	 
Er is voor iedereen wel een passende klus wegge-
legd. 

Zeer	speciaal	vragen	wij	ook	aan	u,	onze	dorpsge-
noten,	om	te	kijken	of	u	zitting	wilt	nemen	in	ons	
bestuur	of	dat	u	iemand	kunt	voordragen,	ook	als	u	
(of	iemand	anders)	geen	bestuurlijke	ervaring	heeft	
gaan	wij	graag	het	gesprek	met	u	aan.	

Neemt u dan contact op met: 
 

Wie heeft de kosten opgebracht?
Er	zijn	meerdere	geldschieters	betrokken	bij	dit	pro-
ject die met forse bedragen over de brug gekomen 
zijn	waaronder	het	Oranjefonds,	de	Rabobank,	Het	
Consortium	Grensmaas,	ZoWonen	en	zeker	niet	te	
vergeten	de	Gemeente	Sittard-Geleen	die	kosten	
nog moeite gespaard heeft dit project te ondersteu-
nen	en	realiseren.Wij	zijn	dankbaar	voor	en	trots	op	
zoveel	medewerking	van	de	inwoners,	instanties	en	
fondsen.	Ook	danken	wij		voor	het	geloof	in	het	 
project	en	ieders	financiële	bijdrage	hieraan.		

Wie maken er gebruik van de huiskamer?
Tot nu toe is er een aantal vaste gebruikers waaron-
der	de	Zonnebloem	vereniging,		de	Jeu	de	Boules	
vereniging	die	voornamelijk	gebruik	maken	van	het	
terras,	het	project	“Samen	aan	tafel”,	de	boekenruil	
en	het	open	koffiecafé.	

Ook	het	Wijksteunpunt	is	er	gehuisvest	waarin	de	
fotoclub	is	onder	gebracht	en	de	wandel-	en	fiets-
groepen	voor	senioren.	Ook	het	Ecrevissecomité	
heeft een plek. Verder is er nog genoeg plek voor 
nieuwe initiatieven dus heeft u een initiatief laat het 
ons	weten!

De huiskamer is ook beschikbaar voor verhuur aan 
verenigingen,	particulieren	en	/of	andere	dienstverle-
ners. Op de dagen dat de mooie spreekkamer niet 
vast bezet is kan deze gehuurd worden evenals de 
kleine vergaderruimte maar ook de huiskamer.  
Wilt u gebruik maken van de huiskamer neem dan 
contact op met het dorpsplatform.

Wanneer is de opening?
Helaas	kunnen	wij	nog	niet	concreet	aangeven	 
wanneer de openingsdatum is onder andere  
vanwege de Covid-ontwikkelingen. Maar naar 
verwachting	zal	dit	(hopelijk)	midden	februari	gaan	
lukken. Zodra de openingsdatum bekend is kunt u 
een huis aan huis bulletin verwachten wanneer deze 
opening plaats vindt en hoe het georganiseerd is.  
Tevens	zullen	wij	dan	kenbaar	maken	wanneer	de	
eerste	“Samen	aan	tafel”	activiteit	plaats	vindt,	iets	
waar	wij	vorig	jaar	in	onze	Nieuwsbrief	ruime	aan-
dacht	aan	besteed	hebben.	Bij	de	opening	zal	ook	
de	naam	van	de	huiskamer	onthuld	worden,	zoals	u	
weet	hebben	wij	daartoe	vorig	jaar	een	wedstrijd	uit-
geschreven. De jury is in elke geval enthousiast over 
de keuze die gemaakt is. 

Dit	alles	betekent	ook	dat	de	openingstijden	van	de	
huiskamer later gecommuniceerd worden met u.   

Wij	hopen	te	rekenen	op	uw	enthousiasme	en	hulp	
en	vooral	hopen	wij	dat	u	kunt	genieten	van	deze	
mooie nieuwe voorziening in ons mooie Obbicht.

Tenslotte: 
 - Heeft	u	een	nieuw	idee	over	een	activiteit	dat	mogelijk	

uitgewerkt kan worden in de huiskamer? 
 - Wilt	u	nog	meedoen	in	de	vrijwilligersgroep?	
 - Heeft	u	nog	andere	vragen?	
 - Neemt u dan contact op met dorpsplatformobbicht@

gmail.com 

Samen wonen, Samen leven, Samen delen: 
Samen Sterk! 



Het	is	inmiddels	al	de	tweede	Nieuwsbrief	van	het	
Dorpsplatform	Obbicht	op	rij	die	verschijnt	in	de	 
Corona-tijd.	

We	hadden	er	met	zijn	allen	zo	vurig	op	gehoopt	dat	
wij	deze	decembermaand	2021	van	alle	ellende	verlost	
zouden	zijn.	Helaas,	niets	is	minder	waar.	Sinds	deze	
maand weer opnieuw beperkingen als gevolg van sterk 
oplopende	besmettingscijfers.Soms	worden	we	de	
berichtgevingen	hieromtrent	vreselijk	moe.

Vandaar dat we in dit korte artikel ook eens willen 
stilstaan	bij	de	andere	kant	van	het	verhaal.	Wat	heeft	de	
dorpsgemeenschap	van	Obbicht	in	de	afgelopen	bijna	
twee	jaar	gedaan?	Heeft	men	alles	afgezegd	en	is	men	
in	stilte	gaan	zitten	kniezen	en	afwachten?	Heeft	men	alle	
sociale activiteiten zomaar helemaal geschrapt?  
Zeer zeker niet. 

De Obbichtenaren hebben weer eens bewezen dat je met 
de	nodige	inzet,	creativiteit	en	doorzettingsvermogen	toch	
nog heel veel activiteiten kunt uitvoeren. Er werd niet enkel 
gekeken	naar	wat	er	allemaal	niet	meer	kan,	maar	veel	
meer	ingespeeld	op,	zij	het	in	aangepaste	vorm,	wat	er	
wel	nog	allemaal	kan.	En	dat	was	in	Obbicht	best	veel!

Er	zijn	nog	nooit	zoveel	wandelaars	gesignaleerd	
langs moeder Maas als in de afgelopen twee jaar. Veel 
dorpsgenoten	lopen	haast	dagelijks	over	de	wandelpaden	
tussen Berg en Beeg om te genieten van de prachtige 
natuur,	

vol	met	vogels,	paarden,	koeien	en	planten	en	om	hun	
conditie	te	verbeteren..	Menigeen,	zelfs	de	aanvankelijke	
tegenstanders,	hebben	geconstateerd	dat	de	
Maaswerken ons voor veel overlast en ellende  hebben 
behoed. Met verbazing zag men de rivier uitgroeien tot 
een gigantische watermassa.

De	leden	van	Harmonie	Concordia	kregen	heimwee	naar	
hun trouwe publiek en planden als tegenhanger van een 
concertoptreden	in	de	Harmoniezaal	een	uitstekend	
georganiseerde	muzikale	rondwandeling	door	het	dorp,	
met op iedere rustplaats een muzikale surprise.

De	schutterij	toonde	op	een	groot	aantal	zomerse	
zondagen	hun	gastvrijheid	door	gasten	te	verwelkomen	
op	hun	terras	aan	de	Maas,	dat	een	uniek	uitzicht	biedt	
op het Maaslandschap en waar in een gezellige sfeer 
genoten	kon	worden	van	koffie	met	gebak.	In	een	dorp	
zonder terrassen was dit een verademing voor menige 
Obbichtenaar.	Het	kerkelijk	zangkoor	verwisselde	hun	plek	
op het oksaal voor een coronaproof opstelling naast het 
altaar,	waardoor	hun	fraaie	zang	nog	meer	tot	zijn	recht	
komt.

Sinterklaas	bezoekt	de	kinderen	aan	huis	in	een	prachtige	
koets.Dit	zijn	slechts	enkele	voorbeelden	van	creatieve	
alternatieven.	Er	zijn	er	ongetwijfeld	nog	veel	meer	te	
vinden. Mochten we ondanks al deze lichtpuntjes toch 
nog	soms	de	moed	verliezen,	bedenk	dan:	alles	kump	
weer	good	!!

OBBICHT GING EN GAAT NIET BIJ DE 
PAKKEN NEERZITTEN.

DE BOEKENRUIL
Zoals	wij	al	meldden	in	onze	nieuwsbrief	van	vorig	jaar	wordt	er	ook	een	boekenruil	gestart	in	de	huiskamer.	Inmiddels	drie	
enthousiaste	dames,	te	weten	Yvonne	Bierman,	Bea	Munsters	en	Mirjam	Coolen	gaan	aan	de	slag	hiermee.	Er	is	straks	
in de huiskamer een gezellig plekje ingericht met boekenkasten waar je rustig een boek kunt uitzoeken en zelfs lekker 
even	wat	kunt	lezen.	Wat	drijft	deze	drie	dames	om	dit	nieuwe	project	voor	Obbicht	op	poten	te	zetten?Hoe	werkt	de	
boekenruil	en	wanneer	kun	je	er	terecht?	Wij	zijn	in	gesprek	met	de	drie	dames.

Waarom deze boekenruil?
Wij	voelen	ons	betrokken	bij	de	gemeenschap	en	
willen	ons	steentje	bijdragen	hieraan.	 
Het	nieuwe	project:	“de	huiskamer”	biedt	ons	de	
gelegenheid een activiteit te organiseren die onszelf 
ook	aanspreekt.	Wij	hebben	een	leuke	klik	met	elkaar	
en	hebben	nu	al	plezier	en	wat	afgelachen	samen,	
dus	wij	zien	het	helemaal	zitten!	Tevens	spreekt	ons	
het duurzaamheidsaspect aan van een boekenruil. 
Mirjam heeft ook nog in haar beroepsmatige leven als 
bibliothecaresse gewerkt. 

Van	haar	ervaring	zullen	wij	dankbaar	gebruik	maken.	
Voor de inwoners biedt het de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en nieuwe contacten aan te gaan. 

Lezen	helpt	ook	om	bij	de	tijd	te	blijven	en	met	taal	
bezig	te	zijn.	Zo	denken	wij	kan	er	ook	een	leestafel	
zijn,	waar	je	rustig	door	een	blaadje	kunt	lopen	met	
sfeer en gezelligheid om je heen. Tevens spreekt het 
duurzaamheidsaspect ons aan.

Gaan jullie dit met z’n drieën doen?
Wij	hebben	elkaar	gevonden	maar	het	is	juist	 
hartstikke mooi als er meer mensen willen helpen 
met de boekenruil zodat we het onderling kunnen 
verdelen,	tevens	zijn	wij	bij	de	openstelling	ook	gast-
vrouw	(of	als	er	heren	bijkomen	gastheren).	Kortom	
als	er	inwoners	zijn	die	ook	willen	helpen	met	de	
boekenruil,	neem	dan	contact	met	ons	op.	Ons	email	
adres is: janenbea@home.nl of y.bierman@outlook.
com of  mmcoolen@hotmail.nl



EEN VITRINEKAST VOOR 
HET ECREVISSECOMITÉ 
IN DE HUISKAMER. 
Het	Ecrevissecomité	gaat	in	de	huiskamer,	bij	de	entree,	een	
mooie	vitrinekast	plaatsen.	Hier	kunnen	zij	materialen	van	
historische	waarde	met	ons	delen,	zo	blijft	heden	en	verleden	
verbonden	in	onze	gemeenschap.	Een	voorbeeld	waarin	wij	
willen laten zien dat de huiskamer er voor iedereen uit Obbicht 
is.	Wij	hebben	hen	een	aantal	vragen	voorgelegd,	leest	u	hoe	
zij	invulling	willen	geven	aan	het	gebruik	van	de	huiskamer.

Natuurlijk kunt u ook gewoon langs komen in 
de huiskamer. Dan kunnen wij onder het genot 
van een kopje koffie afstemmen met u. 

Hoe gaat dat in zijn werk met de Boekenruil?
Wij	zorgen	dat,	als	we	starten,	er	een	mooi	assorti-
ment	boeken	in	de	boekenkasten	staat.	Wij	hebben	
al een fraai aantal boeken ontvangen maar boeken 
blijven	welkom.	Het	werkt	als	volgt:	je	levert	1	boek	in	
en	in	ruil	daarvoor	neem	je	1	boek	mee	naar	huis.	Bij	
2 boeken geldt hetzelfde principe 2 boeken inleveren 
2 boeken meenemen: boeken ruilen dus. Zo kunnen 
we	allemaal	op	een	voordelige	manier	blijven	lezen.	

Welke boeken kunnen wij er aantreffen?
Het	gaat	om	alle	soorten	boeken,	dus	niet	alleen	voor	
volwassenen maar zeker ook om kinderboeken.  
Wij	zullen	zorgen	dat		het	assortiment	regelmatig	 
wisselt.	Ook	zullen	er	tijdschriften	en	stripboeken	
liggen.	Sterker	nog	wij	hopen	zelfs	voor	kinderen	 
bijvoorbeeld	vertelmiddagen	te	kunnen	organiseren	
of misschien ontstaat er een leesgroep van mensen 
die hun ervaring met elkaar willen delen en dat kan 
dan	allemaal	in	de	huiskamer.	Als	wij	de	activiteiten	
willen	uitbreiden	hebben	wij	natuurlijk	meer	hulp	no-
dig,	dus	zoals	wij	al	aangaven	wil	je	hieraan	meewer-
ken neem dan contact met ons op. 

Ook	biedt	het	bijvoorbeeld	grootouders,	die	tegen-
woordig	toch	ook	vaak	op	de	kleinkinderen	passen,		
de kans om voor de kleinkinderen regelmatig een 
nieuw boekje in huis te hebben zonder meteen op 
kosten gejaagd te worden.

Wanneer kun je terecht in de huiskamer voor de 
boekenruil?

Wij	moeten	natuurlijk	kijken	hoe	het	loopt	en	hoe	de	
behoefte	aansluit	bij	onze	mogelijkheden,	maar	 
voorlopig is het als volgt: 

 - Elke maandagmiddag van 14.00- 17.00 uur
 - Elke woensdagmiddag van 14.00- 16.00 uur 

Kun je dan alleen terecht voor een boek of is er 
nog meer in de huiskamer?

Tijdens	onze	openingstijden	van	de	boekenruil	kun	je	
ook	terecht	om	gewoon	een	tijdschrift	of	een	krantje	
te	lezen,	een	kopje	koffie	of	ander	drankje	te	gebrui-
ken,	een	praatje	te	maken	of	er	gewoon	gezellig	bij	
zijn.		

Wij	wensen	de	dames	veel	succes	bij	de	boekenruil	
en wil je meedoen neem dan contact op met hen via 
het hierboven genoemde e-mailadres.  



Het Ecrevissecomité gaat in de toekomstige 
huiskamer van Obbicht gebruik maken van een 
vitrine om historische spullen te tonen: hoe is dat zo 
tot stand gekomen?

Sinds	een	tweetal	jaren	is	het	Ecrevissecomité	
vernieuwd	qua	bestuurssamenstelling	en	zijn	we	als	
‘nieuw’	bestuur	gaan	kijken	hoe	we	bepaalde	activi-
teiten,	verhalen	en	beeldmaterialen	meer	permanent	
zichtbaarder kunnen maken voor de inwoners van 
Obbicht.	Het	in	het	leven	roepen	van	een	website	en	
het	actiever	berichten	plaatsen	op	sociale	media	zijn	
voorbeelden van nieuwe digitale acties.

De website (www.ecrevissecomite-obbicht.nl) staat 
inmiddels	vol	met	verhalen,	foto’s,	films	en	ande-
re informatie over de geschiedenis van Obbicht. 
Daarnaast worden er meerdere berichten per maand 
geplaatst op onze Facebookpagina met verhalen en 
bijbehorend	beeldmateriaal.	Deze	zelfde	berichten	
worden overigens ook op onze website geplaatst. 
Naast	deze	digitale	mogelijkheden,	past	de	vitrine-
kast in de huiskamer aan de Markt in Obbicht goed 
bij	onze	visie	om	een	deel	van	de	geschiedenis	van	
Obbicht te tonen voor belangstellenden. Daarom 
heeft	een	van	onze	bestuursleden,	Patrick	Brouwers,	
contact	gezocht	met	het	Dorpsplatform	om	te	kijken	
op welke manier deze samenwerking tot stand kon 
komen.

Behalve de vitrine wat is er nog meer waar 
het Ecrevissecomité gebruik van maakt in de 
huiskamer?

Nadat	we	met	een	afvaardiging	van	het	bestuur	zijn	
gaan	kijken	in	de	huiskamer,	hebben	we	gesproken	
over eventuele andere vormen van samenwerking. 
Daaruit is voortgekomen dat we ons archief ook in 
de huiskamer gaan opslaan. Op dit moment ligt ons 
archief	in	de	kelder	van	de	kerk	van	Obbicht,	maar	
deze	ruimte	is	redelijk	vochtig	en	daardoor	minder	
geschikt om bepaalde kwetsbare spullen op te slaan. 
We	zijn	dan	ook	blij	dat	we	een	aantal	rekken	mogen	
gebruiken in de huiskamer die nog geen bestemming 
hadden en zo goed gebruikt gaan worden voor ons 
archief.	Hub	Alberts,	onze	voorzitter,	is	aan	de	slag	
gegaan met het demonteren van de rekken en heeft 
deze inmiddels in een van de ruimtes van de  
huiskamer geplaatst.

Wat voegt deze huiskamer toe aan de leefbaarheid 
van Obbicht volgens het Ecrevissecomité?

Obbicht heeft helaas steeds minder ruimtes waarin 
inwoners van het dorp samen kunnen komen.  
Deze ontwikkelingen zie je overigens in velen dorpen 
en	wijken	van	ons	land.	Daarom	is	het	juist	goed	
voor	het	dorp	dat	er	ruimtes	worden	gecreëerd	waar	
diverse verenigingen gebruik van kunnen maken om 
zo de leefbaarheid te bevorderen van het dorp en de 
contactmogelijkheden	te	vergroten.	

Zeker	wanneer	je	terugdenkt	aan	de	tijd	dat	Obbicht	
tientallen	cafés	had	waarin	dorpsgenoten	en	 
verenigingen	samenkwamen,	zoals	ons	bestuurslid	
Wil Leurs dat vaker benoemt.  

Hoe zou de huiskamer aantrekkelijk gemaakt 
kunnen worden voor de jeugd, de huiskamer is 
er immers voor alle leeftijden, hebben jullie een 
suggestie?

Het	zou	goed	zijn	om	de	jeugd	van	Obbicht	zelf	bij	
deze	vraag	te	betrekken.	Zij	weten	immers	zelf	het	
beste	hoe	je	een	huiskamer	aantrekkelijk	kunt	maken	
voor	hun	leeftijdsgenoten.	Voor	de	continuïteit	van	de	
leefbaarheid	in	een	dorp	is	het	belangrijk	om	ook	de	
Obbichtse	jongeren	te	betrekken	bij	dit	initiatief.

Wat is het belangrijkste advies aan de stuurgroep en 
het bestuur van de huiskamer? 

Zorg voor goed overleg met de diverse inwoners en 
verenigingen van Obbicht die gebruik gaan maken 
van	de	huiskamer.	Het	is	immers	een	project	vóór	en	
dóór	de	inwoners	en	verenigingen	van	Obbicht.

Wat hebben wij nog niet gevraagd en wilt het 
Ecrevissecomité toch graag melden inzake de 
huiskamer aan de inwoners van Obbicht? 

We	zijn	als	Ecrevissecomité	met	verschillende	 
projecten bezig om zo het culturele leven en  
historisch	besef	in	Obbicht	en	wijde	omgeving	te	 
ondersteunen	en	bevorderen.	De	afgelopen	tijd	
hebben	we	bijvoorbeeld	het	oorlogsmonument	aan	
de brug volledig gerestaureerd. Ook hebben we op 
19 september jl. een succesvolle wandeling geor-
ganiseerd langs huizen en monumenten in het dorp 
met	een	bijzonder	verhaal	of	bijzondere	geschiede-
nis waaraan meer dan 200 deelnemers deelnamen. 
Daarnaast	zijn	we	bezig	met	het	terug	laten	komen	
van	de	‘Sjtein	van	Sjtokkem’,	het	maken	van	info-
bordjes	bij	bijzondere	plekken	in	het	dorp	en	het	
weer laten werken van het uurwerk van de oude 
kerktoren	aan	het	Overbroekplein,	om	maar	een	paar	
zaken	te	benoemen!	 
De vitrinekast in de huiskamer van Obbicht vormt zo 
een onderdeel van het vergroten van de zichtbaar-
heid	van	de	geschiedenis	van	ons	dorp,	waarbij	nog	
duidelijker	wordt	welke	acties	worden	ondernomen	
door	ons	als	Ecrevissecomité.	Verder	kunnen	we	
hierover in de huiskamer het gesprek aan gaan met 
de inwoners van Obbicht.



DE ZONNEBLOEMVERENIGING:

Het	is	buiten	guur	en	onstuimig	en	mijn	vraag	aan	hen	is	wat	maakt	
dat	zij	door	weer	en	wind	hier	naar	toe	komen?	De	reactie	is	meteen	
duidelijk:	“Vanwege	de	gezelligheid	en	met	elkaar	in	contact	te	zijn”.	
Er wordt gelachen en er worden grapjes gemaakt als de vraag gesteld 
wordt	of	er	niet	“gefoeteld”	wordt.		Het	is	duidelijk	dat	deze	middag	
onmisbaar	is	voor	de	gasten,	het	woord	eenzaamheid	valt	meerdere	
keren.	Nadrukkelijk	wordt	de	redacteur	te	verstaan	gegeven	vooral	te	
vermelden	dat	mensen	niet	alleen	moeten	blijven	maar	uitgenodigd	
worden	erbij	te	zijn,	met	als	toevoeging:	iedereen	is	welkom!	Dus	loop	
gewoon	binnen	op	dinsdagmiddag	bij	de	Zonnebloemsoos.	 
Het	verplicht	u	tot	niets.	

Ook de Jeu de Boulesvereniging gaat gebruik maken 
van	de	huiskamer.	Voor	hen,	maar	ook	voor	de	andere	
gebruikers,	zal	er	een	mooi	terras	worden	ingericht.	Voor	
de	jeu	de	boulesvereniging	een	belangrijke	verbetering	
om behalve het  spel ook nog te genieten van een 
gezellige	nazit.	Wij	spreken	met	het	bestuur	van	de	jeu	
de boulesclub uit ons Obbicht die per 2022 ook als echte 
vereniging verder gaat met zo’n 27 leden.  
Het	bestuur	bestaat	uit:	Ben	Jennen,	voorzitter,	Harrie	
Vrehen penningmeester en Margareth Borghans 
secretaris.	Het	kan	niemand	ontgaan:	op	afstand	straalt	
de gezelligheid er van af. Er komen ook bezoekers die niet 
meedoen	aan	het	spel	en	genieten	van	de	bedrijvigheid	en	
de gezelligheid. 

De	jeu	boulesbaan	is	aangelegd	en	gestart	in	2011,	
een	initiatief	van	het	dorpsplatform.	Wij	zijn	in	gesprek	
met	Ben	Jennen	en	Harrie	Vrehen.	Zij	vertellen	hoe	
zij	afgelopen	jaren	van	de	een	naar	de	andere	locatie	
moesten	verkassen	omdat	de	locaties	zoals:	“	’t	Törp”	
en	“Bie	Els	aan	de	Maas’	of	bij	Lunchroom	Salden,		hun	
deuren	hebben	gesloten.	Na	een	aantal	jaren	zijn	wij	blij	
dat	wij	een	nieuw	onderkomen	hebben	waar	een	drankje	
genuttigd	kan	worden	na	afloop	van	het	spel.	Het	terras	is	
daarbij	een	zeer	welkome	toevoeging.

Er	wordt	in	Obbicht	“gebouled”	van	mei	tot	november,	
in de tussenliggende wintermaanden wordt op een 
binnenbaan in Maaseik gebouled door degenen die dat 
willen.	Er	vindt	4	keer	per	jaar	een	uitwisselingswedstrijd	
plaats met andere verenigingen in de omgeving.

De	heren	vertellen	dat	zij	in	april	op	maandag	en	
woensdag van 13.30- 16.30 uur boulen en vanaf mei van 
18.30-	20.30	uur.	Op	deze	dagen	is	er	“Vrij	gooien”	dat	wil	
zeggen oefenen of trainen zoals u wilt. 

Op	vrijdag	wordt	gebouled	van	13.30	–	16.30	uur	en	dan	
wordt onderlinge competitie gespeeld. Dat gaat er soms 
fanatiek aan toe vertellen ze. 

JEU DE BOULESVERENIGING: 
“ IN DE KEEZELBAK”

Elke week op dinsdagmiddag reist 
Annie Quadvlieg vanuit Brunssum naar 
Obbicht om de gasten te ontvangen van 
de	Zonnebloemsoos.	Samen	met	enkele	
Obbichtenaren	waaronder	Hilde	Wiel	runt	zij	
deze	activiteit	wekelijks	op	dinsdagmiddag.	
Wat	haar	aanspreekt	hierin,	zo	stellen	wij	
haar	de	vraag:	“Het	doet	me	goed	om	iets	te	
betekenen voor de mensen die vaak  eenzaam 
zijn”.		Iedereen	is	natuurlijk	welkom	maar	het	
merendeel	van	de	gasten	is	alleenstaand,	vaak	
omdat de partner er niet meer is. De gasten 
staan	te	popelen	om	erbij	te	zijn	om	met	elkaar	
een	gezellige	middag	door	te	brengen,	soms	
zijn	ze	te	vroeg	aanwezig	dan	ben	ik	nog	niet	
klaar	met	alles	klaar	te	zetten.	Wij	ondernemen	
eenvoudige gezelligheidsactiviteiten zoals 
een	spelletje	kaarten,	rummikuppen	of	
sjoelen	of	de	mensen	zijn	gewoon	gezellig	bij	
elkaar op dezelfde middag. Op deze zelfde 
middag	brengen	wij	een	bezoekje	aan	de	
Zonnebloemsoos	waar,	vanwege	Covid,	
iets	minder	personen	aanwezig	zijn	dan	
gebruikelijk.	Iedereen	zit	netjes	op	1,5	meter	
van elkaar. Er wordt gekaart en er heerst een 
gezellige sfeer.



In samenwerking met het Wijksteunpunt worden er jaarlijks door vrijwilligers wandel en fietstochten 
georganiseerd. Behalve de sportieve activiteit is er na afloop een gezellig samenzijn. 

De data zijn:  
 
 
 
 
Telkens	op	een	donderdagmiddag.	Deelname,	zo	meldt	het	Wijksteunpunt,	€2,00	inclusief	een	consumptie. 
Samenkomst 13.00 uur in de huiskamer, vertrek 13.30 uur.

WANDEL EN FIETSGROEPEN VOOR SENIOREN:

Wat er zo leuk is aan het jeu de boules-spel? 
Die	vraag	is	voor	hen	niet	moeilijk	te	beantwoor-
den:	“Het	is	een	combinatie	van	sportief	bezig	zijn	
in	een	groep,	het	contact	met	anderen,	de	gezel-
ligheid	en	tevens	in	beweging	blijven”.					

Voor degenen die interesse hebben: kom gerust 
een	keertje	kijken	en	proberen.	Je	hoeft	je	niet	
meteen te verplichten tot iets: iedereen is welkom. 
Dus dorpsgenoten u bent uitgenodigd door de 
heren	van	Jeu	de	Boules	vereniging	de	Keezelbak!	

Voor informatie kunt u ook terecht op de website:

In de Keezelbak

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE HUISKAMER IN 
OBBICHT
En nu is het klaar…..?
De	eerste	klap	is	een	daalder	waard…		dat	is	zeker	het	geval,	de	huiskamer	staat	er	straks	mooi	op	maar	dan	zijn	we	
er	nog	niet.	Willen	wij	de	huiskamer	toekomstbestendig	houden,	dan	zullen	wij	daar	ook	zelf	ons	best	voor	moeten	
doen.	Behalve	uw	betrokkenheid,	uitgaande	van	uw	eigen	mogelijkheden	en	interesses,	hebben	wij	ook	gekeken	naar	
de	toekomstige	levensvatbaarheid.		Er	moeten	immers	vaste	lasten	opgebracht	worden	voor	energie,	afval	en	andere	
lasten.	De	gemeente	ondersteunt	hierin	ook	financieel,	maar	dat	is	niet	voldoende	om	alle	lasten	te	bekostigd	te	krijgen.	U	
steunt	ons	als	particulier	door	uw	eigen	talent	te	gebruiken	en	zich	vrijwillig	verdienstelijk	te	maken	voor	uw	dorpsgenoten	
door	bijvoorbeeld	een	activiteit	te	organiseren.	Of	door	een	keer	in	te	lopen	en	een	kopje	koffie	of	ander	drankje	te	
gebruiken.	Maar	u	steunt	ons	ook		door	mee	te	doen	aan	het	huisvrienden	project.	U	kunt	als	huisvriend	lid	worden	van	
de	huiskamer	door	€	1,00	per	maand	te	doneren	aan	de	huiskamer.	Wij	vragen	dan	van	u	om	dit	een	keer	per	jaar	over	te	
boeken.	Een	bedrag	van	€	12,00	per	jaar.	

	Huisvrienden	worden	kenbaar	gemaakt	met	uw	naam	(uiteraard	alleen	uw	naam	geen	verdere	gegevens)	in	de	
huiskamer,	tenzij	u	dat	niet	wenst	natuurlijk	en	toch	uw	bijdrage	wilt	geven.	

Hoe kunt u huisvriend worden?
Door	onderstaand	strookje	in	te	vullen	met	uw	naam,	telefoonnummer	en	als	u	daarover	beschikt	uw	email	adres.	Het	
briefje kunt u per email aan ons verzenden dorpsplatformobbicht@gmail.com of in de brievenbus deponeren Obbichter 
Markt	10.	U	krijgt	dan	een	bevestiging	van	ons.

U	kunt	het	bedrag	overboeken	op	rekeningnummer:	NL	73RABO	0137993269		vermeld	dan	aub	uw	naam	en	
“huisvriend”		Levert	u	dan	aub	dit	strookje	in	via	de	brievenbus	van	de	huiskamer:	Obbichtermarkt	10.	

 - 06 oktober 
 - 27 oktober 
 - 24 november

 - 09 juni 
 - 18 augustus 
 - 15 september

 - 31 maart 
 - 28 april 
 - 12 mei



Ja,	ik	wil	graag	helpen	de	huiskamer	in	Obbicht	ook	voor	de	langere	termijn	overeind	te	houden.	 
Als particulier word ik graag huisvriend van de huiskamer. Ik zal het bedrag overboeken.

Naam:

Telefoonnummer:

Emailadres: 

Ik	wil	wel/niet	opgenomen	worden	op	de	lijst	van	de	huisvrienden	(doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is).Als u nog 
vragen heeft hierover neemt u dan contact met ons op. Inleveren Obbichtermarkt 10.

HET TORENUURWERK 
VAN DE OUDE KERK-
TOREN
Het	Ecrevissecomité	heeft	het	plan	om	in	2022	het	 
torenuurwerk op de voormalige kerktoren aan het Over-
broekplein	weer	werkend	te	krijgen.	De	karakteristieke	
toren uit 1828 heeft nog steeds een centrale plek in het 
dorp en dient sinds 1985 nadat het schip van de oude 
kerk was gesloopt als de Willibrorduskapel. De toren heeft 
de	status	van	Gemeentelijk	Monument	Sittard	Geleen.	
Een op 10u10 stilstaand torenuurwerk is een doorn in het 
oog.

De kosten voor het weer werkend maken van het 
uurwerk	met	een	elektrische	aandrijving	bedragen	zo’n	
€	8000.	Onlangs	is	bij	het	Oranje	Fonds	een	subsidie	
aangevraagd	voor	€	5000.	De	gemeente	Sittard-Geleen	
is	ook	financieel	bereid	deel	te	nemen	aan	het	project.
Tenslotte	draagt	het	Ecrevissecomité	zelf	ook	bij	aan	de	
kosten vanuit de opbrengst van donaties en verkoop van 
de monumenten wandelboekjes. 

Deze	laatste	zijn	weer	verkrijgbaar,	we	hebben	een	
tweede druk laten maken. 

Het	oude	opwindmechanisme	uit	1918	staat	nog	
steeds	op	haar	oorspronkelijke	plek	in	de	oude	toren	op	
zolder	opgesteld.	Omdat	deze	ruimte	niet	publiekelijk	
toegankelijk	is	willen	wij	dit	mechanisme	tegelijkertijd	
met	de	elektrificatie	van	het	uurwerk	uit	de	toren	halen,	
opknappen en dan ten toon stellen in de nieuwe kerk 
of in de toekomstige ‘huiskamer’ in het voormalige 
Rabobankgebouw.

De realisatie van ons project zal dan weer vele jaren 
plezier geven aan de bevolking en de toeristen die door 
ons	dorp	fietsen.

Een	tweede	activiteit	die	het	Ecrevissecomité	in	2022	voor	
het eerst organiseert is het reinigen en opknappen van 
de monumenten en kapelletjes en het opschonen van 
het	publiekelijk	toegankelijk	gedeelte	van	het	kasteelpark.	
Deze	activiteit	vindt	plaats	tijdens	het	NL	doet	weekend	
op zaterdag 12 maart 2022. Van het Oranje Fonds 
hebben we voor de organisatie van deze activiteit een 
subsidie	van	€	270	ontvangen.	In	het	begin	van	het	
jaar	kunnen	vrijwilligers	zich	opgeven	om	ons	die	dag	
te helpen. In totaal zoeken we zo’n 30 mensen die met 
elkaar ons Obbicht weer klaar maken voor de zomer 
tijdens	een	gezellige	dag	buiten	klussen.



JONG EN JE WIL WAT
Met	de	huiskamer	in	Obbicht	komt	er	ook	ruimte	vrij	voor	kinder-	jeugd	en	jongeren	activiteiten.	Wil	jij	iets	organiseren	heb	
je	een	idee	maar	weet	je	niet	waar	te	beginnen?	Neem	dan	contact	met	ons	op.	Misschien	kunnen	wij	je	verder	helpen	
het	idee	uit	te	werken?	Stuur	ons	een	mailtje	of	een	berichtje	via	Messenger.	

Bent	u	ouder	of	grootouder	en	u	wilt	u	iets	organiseren	of	heeft	u	een	idee,	maar	heeft	u	hulp	nodig?	Misschien	kunnen	
wij	samen	kijken	wat	er	mogelijk	is?		Laat	het	ons	weten.

Klankbordgroep Grensmaas
In juli is gebleken dat de werkzaamheden aan de 
Grensmaas	wel	degelijk	effect	hebben.	Na	dagenlang	
aanhoudende regenval midden juli steeg het Maaspeil 
tot	ongekende	hoogte,	maar	hielden	we	op	het	nippertje	
droge voeten. Afgelopen zomer is het wandelpad in 
de	teen	van	de	dijk	(van	Obbicht	naar	Grevenbicht)	
aangelegd,	alsook	de	wandelpaden	in	het	Elba	
gebied.	Verder	zijn	in	het	najaar	een	nieuwe	entree	en	
aanlegsteiger	voor	het	voet-	en	fietsveer	bij	Grevenbicht	
gemaakt.

De grindwinning en het grondverzet concentreren zich de 
komende jaren  in Trierveld en Koeweide en duren nog tot 
31 december 2027.

Klankbordgroep Chemelot
Afgelopen november is de strategische gebiedsvisie 
Chemelot aangeboden aan de gemeenteraad en 
gevraagd om deze vast te stellen. De gebiedsvisie schetst 
een samenhangend toekomstbeeld voor de omgeving van 
Chemelot richting 2040. De in de gebiedsvisie gemaakte 
keuzes	zijn	richtinggevend	voor	de	ontwikkeling	van	
het gebied en voor het zeker stellen en versterken van 
bestaande	waarden.	Ze	zijn	niet	vastomlijnd	en	definitief,	
maar	ook	zeker	niet	vrijblijvend.	Voor	het	maken	van	
ruimtelijke	plannen	zijn	de	in	de	gebiedsvisie	gemaakte	
keuzes na vaststelling leidend. Er valt onder anderen in te 
lezen	dat	de	Graetheide	groen	blijft	en	dat	dit	groen	verder	
versterkt	gaat	worden!	Het	eindrapport	met	de	gehele	
visie	is	te	bekijken	via	onderstaande	link;

https://www.limburg.nl/onderwerpen/economie/
chemelot/integratie/

Buurtenplatform verbreding A2Vonderen-
Kerensheide
In	juli	zijn	nagenoeg	alle	bezwaren	m.b.t.	de	verbreding	
van	de	A2	door	de	Raad	van	State	ongegrond	verklaard.	
De aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering gaan 
dus onverminderd door. De realisatie van de verbreding 
A2 gaat volgens planning in 2022 van start en wordt 
uiterlijk	2027	opgeleverd.	

In	november	is	het	definitieve	programma	van	eisen	en	het	
omgevingsdossier	afgerond.	Hiermee	gaat	Rijkswaterstaat	
het uitvoeringscontract opstellen en begin 2022 start het 
aanbestedingstraject.

Verruimingswerkzaamheden Julianakanaal 
Obbicht-Berg
Vanaf januari starten de werkzaamheden voor verbreding 
van	het	Julianakanaal.	Het	project	wordt	in	fases	
uitgevoerd	waarbij	steeds	een	gedeelte	van	het	kanaal	
wordt drooggezet. Er wordt een bouwkuip gemaakt 
met stalen damwanden en vervolgens wordt het 
kanaalwater eruit gepompt en kan er gegraven worden. 
De werkzaamheden ter hoogte van Obbicht zullen in 2023 
gaan plaatsvinden. Meer info over de werkzaamheden via 
onderstaande	link;

https://julianakanaal.ireporting.nl/home  
 
De laatste ontwikkelingen van de werkgroep 
Kingbeek die namens het dorpsplatform  
vertegenwoordigd wordt door Jan Hermans.

In	het	bijna	afgelopen	jaar	2021	heeft	de	klankbordgroep	
Werkgroep Kingbeek/IVN niet fysiek vergaderd vanwege 
de bekende coronamaatregelen en ook omdat het 
echtpaar	Szymkowiak	in	het	voorjaar	het	kasteel	en	
kasteelpark heeft verkocht aan dhr. Bert Janssen. Maar 
de klankbordgroep-werkgroep Kingbeek/IVN heeft niet stil 
gezeten.

Zo is men druk bezig geweest - en nog steeds bezig 
- met het beverprobleem in het bronnengebied. Nog 
steeds zitten er bevers die schade toebrengen aan 
bomen en zorgen voor wateroverlast door het bouwen 
van	dammen.	Bij	het	woonblok	Rietlaan/Europalaan	is	
er sprake van overlast door ratten. De klankbordgroep-
werkgroep heeft op verzoek van het dorpsplatform de 
bewoners langs de Kingbeek geadviseerd om de overlast 
te	melden	bij	het	Waterschap	Limburg.	En	natuurlijk	zullen	
ook de particulieren geen rommel moeten laten slingeren 
waardoor	ratten	worden	aangetrokken!

DE WERKGROEPEN
De laatste ontwikkelingen van de verschillende werkgroepen die namens het dorpsplatform  
vertegenwoordigd wordt door Cyrille Larosch.



Actueel is de aanstaande herstart van de verbreding van 
het	Julianakanaal	tussen	de	brug	bij	Obbicht	en	brug	Berg	
aan de Maas.

De klankbordgroep-werkgroep maakt zich ernstig zorgen 
over de gevolgen die deze verbreding kan hebben voor 
de wateraanvoer voor de bronnen van de Kingbeek. Men 
is nog steeds in contact met deskundigen die anders 
denken	over	de	werkwijze	die	Rijkswaterstaat	denkt	te	
moeten	hanteren	bij	deze	verbreding.	Zoals	reeds	vorig	
jaar	is	opgemerkt	is	het	belangrijk	dat	er	gewaakt	wordt	
voor wateroverlast voor de inwoners van Obbicht. 

Onlangs is door de Fa. L’ Ortye het plan gelanceerd 
om	ten	zuiden	van	de	buurtschap	Graetheide	te	gaan	
ontgronden. Dit plan is door de klankbordgroep-
werkgroep afgewezen omdat dit een grote bedreiging 
voor het ‘grondwaternet’ vormt en hierdoor niet 
omkeerbare schade aan de bronnen van de Kingbeek en 
dus ook aan de Kingbeek zelf zal toebrengen.

Deze	afwijzing	is	ook	aan	de	Fa.	L’	Ortye	kenbaar	
gemaakt.  
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