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WILLIBRORDUS-KERK OBBICHT 
WORDT GEMEENTELIJK ZWEMBAD 
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OBBICHT - Het was reeds lang bekend, maar nu pas is het ·zeker: Obbicht kriigt een
zwembad. Geen bad met vochtig nat_ temidden van bos en heide, of een in nieuwbouw
op te trekken ge,elbakst·enen Fordsponsenba d, nee· in Obbicht kriigt_ men een uniek bad.
De H. Willibrorduskerk wordt drastisch verbouwd en binnen enkele maanden kan men er
het eerste rondje zwemmen'. De opening van dit als toeristische trekpleister aangekon-
digde bad zal met veel uiterlijk vertoon geschieden. 
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Intussen heeft men reeds kunnen aantonen 1 dat de plannen op een zeer eenvoudige wii-
• ze te verwezenlijken zijn. Men heeft in Obbicht gewoon gewacht op ee·n fikse regenbui.

Aangezien er nog steeds geen riolering is in het dorp, staan dan binnen enkele minüten
aUe straten blank. Enkele· gemeentewerklieden hebben toen meteen een paar sleuven
gegraven waardoor het regenwater naar de kerk werd geleid. Er ontstond meteen een
fraai bassin. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken trokken burgemeester en
pastoor de zwembroeken aan en zwommen een race over 50 meter. ( zie foto). De win
naar werd niet bekend gemaakt. 
Na afloop maakte de burgemeester b�kend, dat de proef uitstekend is geslaagd. • Vol
gende week zaterdag reeds wordt in het Gemeenschapshuis een kienavond· georganiseerd,
waarvan de opbrengst is bestemd voor de aanschaf van badpakken-voor de misdienaars.


