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OPPEVENER GAZET 

De tied vluug……. 
2021 al weer halverwege 

Waar we vorig jaar dachten 

dat we in 2021 weer 

langzaam van start konden 

gaan met een programma 

waarbij we elkaar weer live 

konden ontmoeten, hebben 

we helaas moeten 

constateren dat de 

Coronacrisis langer 

aanhoudt dan we voor 

mogelijk hadden gehouden. 

Tóch willen we zodra dit 

weer kan iets organiseren. 

Zie hiervoor ook het 

programma 2021 verderop 

in deze Gazet.  

We wensen jullie een fijne 

zomer! 

Op 3 mei vierde het echtpaar Douven (Vaart 6) hun 60-jarig 

huwelijk en op 20 juni het echtpaar Cuijpers (Provincialeweg 

Zuid). Dat is een enorm mooie mijlpaal.  

We hebben de diamanten bruidsparen vanuit de 

buurtvereniging gefeliciteerd met een mooi bloemetje. We 

wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren samen. Dat zij 

nog lang bij ons in de buurt mogen wonen.  

Twee diamanten huwelijken! 
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We hadden het niet gedacht, 

maar ook dit jaar konden we de 

kinderen niet naar de Paashaas 

laten komen. Daarom is Oppi, 

onze Paashaas, weer gezellig op 

pad gegaan.  

Met een goed gevulde bolderkar 

met vrolijk gekleurde eitjes, iets 

lekkers en knutselpakketjes 

zagen de buurtkinderen Oppi 

graag komen. Hij werd op veel 

plaatsen al opgewacht door 

enthousiaste buurtkinderen.  

De kinderen hadden voor Oppi 

mooie tekeningen gemaakt die 

hij met veel plezier in ontvangst 

heeft genomen. Hij heeft ze 

daarna in zijn huisje 

opgehangen! 

Ook de overige buurtbewoners 

en toevallige voorbijgangers 

konden de chocolade traktaties 

wel waarderen. 

Alhoewel het voor sommige 

kleine buurtbewoners spannend 

was, is menigeen toch over zijn 

of haar angst heen gestapt en 

samen met Oppi op de foto 

gegaan Dit leverde leuke plaatjes 

op. 

Al met al weer een geslaagde 

middag in deze bijzondere tijd. 

 

 

Oppi de Paashaas op pad 

Oppi op de foto met 
Fleur en haar konijntje  

Oppi op de operatietafel 
vlak voor Pasen. Hij was 

net op tijd opgeknapt! 
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Vaarwater 

Daar gaat ze. Samen met haar beste vriendin en nog 

een beginner in een klein zeilbootje en iemand die 

wel weet hoe ze met zo'n bootje om moet gaan. Op 

naar het ruime sop. Wij staan geïnstrueerd beheerst 

te wuiven op de kade. Want te enthousiast, dat zou 

"awkward" zijn, dan zou ze voor schut staan. We 

krijgen een snel wuifje terug en dan wendt ze zich 

af naar wat komen gaat. Een aantal woelige weken 

lang verheugt ze zich al op haar zeilkamp. De 

zuidwester is aangeschaft, niet geel maar in kekke 

kleuren. De zonnebril met touwtje en de must-have 

bikini's. Ondertussen kleurde ons landje steeds 

donkerder rood door een nieuwe virusvariant. 

Vermoedelijk zijn we toch wel iets te snel van 

lockdown naar total-loss gegaan met alle gevolgen 

van dien. Verder werd Nederlands meest geliefde 

misdaadjournalist op klaarlichte dag middenin het 

centrum van Amsterdam afgeknald. Door zijn hoofd 

geschoten omdat hij bij de verkeerde mensen in het 

vaarwater verkeerde. De rampweek wordt helemaal 

compleet toen het, door noodweer en extreme 

regenbuien gedreven, wassende water het zuiden 

van het land in z'n grip nam. Valkenburg kwam in 

de Geul te liggen, in Hoensbroek kon je enkel nog 

per boot naar het kasteel en op de A79 van Heerlen 

naar Maastricht werd een waterscooter 

gesignaleerd. Die waterscooter vond ze nog wel 

cool. Maar al snel bepaalden de beelden van de 

Column Gaby  
verschrikkingen van de watersnoodramp het beeld in 

de media en was het allesbehalve cool. Honderden 

miljoenen aan materiële schade werd er aangericht 

voordat het gevaar geweken was. En kwamen we er, 

door tijdig handelen en het feit dat waterschappen, 

provincies, gemeenten en hulpdiensten intensief 

samenwerkten er nog met een blauw oog langs in 

ons land. België en Duitsland waren beduidend 

minder fortuinlijk. Halve dorpen werden 

meegenomen door woeste rivieren, met vele doden 

en vermisten tot gevolg. Met open mond staart ze 

naar de filmpjes die via allerlei kanalen tot haar 

komen. 

Terwijl ze, voorbereid tot in de puntjes, haar paklijst 

bij elkaar verzamelt, komen de onderwerpen stuk 

voor stuk nog regelmatig langs. Ze meldt dat er 

filmpjes in omloop zijn die de neergeschoten 

misdaadjournalist laten zien. En zijn reanimatie. Ze 

vraagt wat dat voor mensen zijn, die zoiets filmen en 

vervolgens ook nog delen via social media. Ik moet 

het antwoord schuldig blijven. Gelukkig zijn die 

social media zo sociaal om de betreffende filmpjes 

meteen te verwijderen. En gelukkig is er ook daar 

die buurvrouw, die het zag gebeuren en direct naar 

buiten is gegaan om de hand van het slachtoffer vast 

te houden omdat ze het idee dat iemand alleen was 

niet kon verdragen. En gelukkig zijn er ook genoeg 

mensen die hulp hebben verleend of bloemen 

gebracht naar het plaats delict. Gelukkig. 

Ze vraagt wat dat voor mensen zijn, die anderen 

vermoorden omdat ze in hun vaarwater zitten. Weer 

weet ik het niet. Natuurlijk kon de misdaadjournalist 

ervan uitgaan dat hij, door de verkeerde mensen 

tegen zich in het harnas te jagen, een groot risico 

liep. Maar het was een journalist. En vrijheid van 

meningsuiting is een groot goed. Wanneer hij 

anderhalve week later overlijdt is ze, net als de rest 

van Nederland, diep geschokt. Een van de meest 

basale vrijheden en rechten van de mens is tot in het 

diepst van de kern geraakt. Dat voelt ze feilloos aan. 

Gelukkig voelen we dat allemaal aan. Gelukkig zijn 

daar al die mensen die dit niet zomaar zullen laten 

gebeuren en dat uiten via talloze steunbetuigingen. 

En gelukkig zullen de daders hun straf niet ontlopen. 

Gelukkig. 

Ook de beelden van de watersnood houden haar 

bezig. Hadden de ondernemers eerst door het 
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vervloekte virus het water al 

figuurlijk tot aan de lippen staan... 

nu volgt tot overmaat van ramp 

ook nog de letterlijke variant. Om 

over de verschrikkingen bij onze 

buurlanden, op een steenworp 

afstand van hier, maar te zwijgen. 

Ze verheugt zich op een weekje 

vakantie op het water en ziet aan de 

andere kant wat voor een 

verwoestingen datzelfde water kan 

aanrichten.  

Wat zijn dat voor mensen die 

denken dat we nog steeds onze kop 

in het zand kunnen steken met 

betrekking tot het klimaat? Weer 

weet ik het niet. Het lijkt mij 

overduidelijk dat we met z'n allen 

de verkeerde kant op gaan en dat 

we deze strijd ook niet gaan 

winnen. Het spreekt voor zich dat 

het roer om moet. Gelukkig is in 

ons land erger voorkomen. 

Gelukkig komt de hulp snel op 

gang. Gelukkig krijgen de 

slachtoffers heel snel hulp en 

ondersteuning om alle ellende zo 

snel mogelijk te verhelpen. 

Gelukkig. 

En dan dat ellendige virus, dat in 

toenemende mate huishoudt en een 

hoog aantal besmettingen 

veroorzaakt. Hoger dan ooit. Ze is 

verbijsterd. Wat zijn dat voor een 

mensen die denken dat we, zodra 

het iets beter gaat, meteen kunnen 

gaan doen alsof dat virus er niet 

meer is? Ik heb geen idee. 

Gelukkig kunnen we haar voor het 

kamp nog op tijd laten testen. 

Gelukkig is de test negatief. 

Gelukkig. 

 

Van het 

bestuur 

Een beetje 
aandacht? 

Als buurtvereniging 

willen we graag aandacht 

schenken aan heuglijke 

feiten zoals geboortes, 

huwelijken, nieuwe 

bewoners e.d.  

Daarnaast ook aan 

minder heuglijke feiten 

zoals ziekte of overlijden.  

Aangezien het bestuur 

niet overal oren en ogen 

heeft, stellen we het 

bijzonder op prijs 

wanneer u 

omstandigheden die 

aandacht verdienen aan 

ons zou willen 

doorgeven. Dat kan via 

secretaris@oppeven2.nl 

of 06-41687076   

 

 

Terwijl het bootje vanaf de 

kade steeds kleiner wordt en 

langzaam verder uit het zicht 

verdwijnt, wens ik haar een 

fijne week. En hoop ik dat niet 

alleen zij, maar wij allemaal nu 

in rustiger vaarwater komen.  

 

mailto:secretaris@oppeven2.nl
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Jaarvergadering 2021 

Met vooruitziende blik hadden we nog geen 

Jaarvergadering 2021 gepland.  

We hebben deze nu gepland voor donderdag 16 

september 20.00. 

Locatie en agenda voor deze jaarvergadering volgt 

na de zomervakantie.  

Programma 2021 

 Jaarvergadering  Donderdag 16 september 

 Hap en Stap   Zondag 10 oktober 

 Herfstwandeling  Zondag 14 november 

 Sinterklaas   Zondag 28 november 

 

 

Heeft u nog ideeën of suggesties voor activiteiten dan zijn 

deze zeker welkom. U kunt deze doorgeven via de mail 

(secretaris@oppeven2.nl) of telefonisch bij een van de 

bestuursleden.  

mailto:secretaris@oppeven2.nl
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Historie 
De oudere bewoners van de Vaart en de 
Provincialeweg herinneren zich de Vaart 
als een holle weg die boven op het plateau 
samen met de andere holle weg, 
Douvenderweg, als één weg verder liep 
richting Merkelbeek. Deze situatie was al 
in 1860 opgetekend door Jos Habets 
(Oirsbekenaar, priester, archivaris en 
archeoloog). Voorbij de huidige 
bebouwing einde Vaart waren destijds 
graften met weides en kersenbomen. 
Begin jaren 70 vorige eeuw is deze holle 
weg, in het kader van de ruilverkaveling, 
gedempt. Met bulldozers zijn de struiken, 
bomen en met aan weerskanten 
afgeschraapte grond in de sleuf geduwd. 
Wat niemand had kunnen vermoeden is 
dat deze aangevulde en structuurloze 
grond jarenlang bij hevige regenval water- 
en modderoverlast zou veroorzaken. Om 
aan deze overlast een einde te maken is in 
1997 de waterbuffer 1.0 einde Vaart 
gegraven en zijn weides aangelegd tussen 
akkers en bebouwing. In het kader van 
een totale aanpak van wateroverlast in 
Oirsbeek/Schinnen zijn in 2021 de 
capaciteiten van de buffers aan de Vaart, 
Douvenderweg en Hulterweg fors 
vergroot. 
Buurtbewoners die vanaf medio 2020 
betrokken zijn bij de gesprekken met 
Waterschap Limburg over de vergroting 
van de waterbuffer Vaart 2.0 hebben al in 
een vroeg stadium gepleit voor een 
aanplant met duurzame bomen rondom 
de buffer en de realisatie van een 
recreatieplek op de noordoostelijk gelegen 
weide. Vanaf dit punt heeft men een mooi 
uitzicht op een deel van Oppeven en 
Oirsbeek. 
 

Het buurtinitiatief 
Om de ingreep in het landschap een ander 
aanzicht te geven, is door een aantal 
buurtbewoners het initiatief genomen tot de 
aanleg van een recreatieplek. Dit heeft i.s.m. 
de buurtvereniging Oppeven 2, gemeente 
Beekdalen en Waterschap Limburg 
uiteindelijk geleid tot een heel mooi voorstel. 
In het plan is ruimte gereserveerd voor een 
IVN bank en een boom, beide als blijvende 
herinnering aan het gouden bestaansfeest 
van de buurtvereniging in 2019: de bank  
gefinancierd met de ontvangen giften tijdens 
het feest en de (jubileum)boom geschonken 
door de bevriende Oirsbeekse 
buurtvereniging ‘de Gracht’. 
De bank wordt voorzien van een inscriptie 
en de boom van een herinneringsplaquette. 

IVN inbreng.  
Op verzoek van de gemeente en WL is het 
IVN benaderd om de plek verder aan te 
kleden met een bijenhotel en broedplaats 
voor het vliegend hert. Op advies van het 
IVN wordt rondom de plek ingezaaid met 
een bloemrijk mengsel dat is afgestemd op 
het aantrekken van insecten. 
 

 

Realisatie recreatieplek bij de waterbuffer aan de Vaart 
Een buurtinitiatief in samenwerking met de buurtvereniging Oppeven 2, de 

gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg.  
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Realisatie. 
Naar verwachting wordt in september 
gestart met de aanleg van de recreatieplek 
en in oktober worden duurzame bomen 
geplant. 

 
Onderhoud recreatieplek. 
Zowel de gemeente als Waterschap 
Limburg werken graag in facilitaire zin 
mee aan deze buurtinitiatieven. De kosten 
van de inrichting van dit soort plekken 
nemen ze volledig voor hun rekening, 
echter hebben ze onvoldoende mankracht 
om deze plekken te onderhouden. Als 
tegenprestatie vragen zij aan de buurten 
om zelf het gras bij de recreatieplek te 
maaien .Het benodigde materieel zoals 
een accubosmaaier en gelaatscherm wordt 
ter beschikking gesteld. 
 

Vrijwilligers gezocht 
Op dit moment hebben zich al drie personen 
gemeld om het gras te maaien. Gestreefd 
wordt naar een groep van ca. 6 vrijwilligers. 
Dit zou betekenen dat elke vrijwilliger, 
ongeveer 2 tot 3 keer per seizoen, gedurende 
een uur per keer aan de beurt is. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het 
bestuur.  

 
Attentieborden. 
De gemeente plaatst attentieborden om 
aandacht te vragen voor het schoon houden 
van de recreatieplek en de omgeving, zodat 
vele buurtgenoten en wandelaars van elders in 
Oppeven kunnen onthaasten en genieten van het 
prachtige uitzicht. 
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DRINGENDE OPROEP!! 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe opslagruimte voor de materialen van de buurtvereniging. 

Denk hierbij aan de tenten, tafels en banken, glazen, verlichting etc…. 

De opslagruimte waarvan we momenteel gebruikmaken, is binnenkort niet meer beschikbaar. Extern 

opslagruimte huren is onbetaalbaar voor ons. 

Daarom: heeft u plek, of kent u iemand die mogelijk plek heeft, voor de spullen van de 

buurtvereniging? Aan een ruimte ter grootte van een kleine garage hebben we voldoende. 

Met het beschikbaar stellen van opslagruimte helpt u ons enorm! 

Heeft u plek of een mogelijke oplossing? Dan horen we graag van u! U kunt contact opnemen via de 

mail (secretaris@oppeven2.nl) of telefonisch bij een van de bestuursleden: 

Desiree Gianotten  06-42486062 (Voorzitter) 

Gaby Gijsberts   06-41687076 (Secretaris) 

Mireille van Emmerik  06-46731119 (Penningmeester 

Karin Collard   06-48568113 (Lid) 

 

mailto:secretaris@oppeven2.nl

