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Obbicht:  Samen Wonen..Samen Leven..Samen Sterk !

Op dit moment heeft de gemeente opdracht gegeven tot een verdiepings-

onderzoek op verdere haalbaarheid van onderwijs en sportvoorzieningen

in het door de inwoners gewenste middengebied. Wij maken hieruit op dat de gemeente zich tot het ui-

terste wil inzetten om deze twee voorzieningen ook daadwerkelijk op de gewenste plek te realiseren; het

blijft natuurlijk spannend nu en er rest ons even niets anders dan verder afwachten op de resultaten van

het verdiepend onderzoek. De gemeente heeft aangegeven dat de resultaten van het  onderzoek naar

verwachting in het voorjaar met verenigingen en particulieren wordt doorgesproken. De gemeenteraad

zal daarna tot besluitvorming overgaan, dit staat gepland voor het voorjaar 2015; zo meldt de gemeente.

De komende tijd zal ook duidelijk moeten worden hoe de inwoners van Obbicht, samen met de Ge-

meente Sittard-Geleen, het hoofd bieden aan de verdere grote komende veranderingen en waar meerde-

re prioriteiten voor Obbicht komen te liggen.  Vooralsnog  zien wij dat er in Obbicht behoefte is aan een

ontmoetingsplek; die openbaar en vrij toegankelijk is en tevens  beschikbaar is voor alle leeftijden.

Zoals in onze eerdere berichtgeving werd vermeld is het Dorp Ontwikkelings Programma (DOP) door

het bestuur van het Dorpsplatform besproken met een afvaardiging van de Gemeente Sittard-Geleen. Op

een constructieve wijze werd gezamenlijk gekeken naar de ontwikkelingen in ons mooie dorp Obbicht,

zowel op de korte alsook op de lange termijn.

Het DOP zal naast het raamwerk worden gelegd dat de Gemeente Sittard Geleen momenteel doende is

samen te stellen. De afgevaardigden van de gemeente waren zeer positief over de wijze waarop ons plat-

form het programma heeft opgesteld. Vooral werd natuurlijk gekeken naar de speerpunten en actuele

ontwikkelingen binnen dit plan. Uiteraard komen hier alle leefgebieden terug: wonen, bereikbaarheid, vei-

ligheid en onderhoud, medisch-paramedisch, vrije tijd en verenigingen, welzijn, gemeenschappelijke en

openbare voorzieningen, opgroeien en tenslotte het buitengebied.

Belangrijk is natuurlijk wat alle inwoners van Obbicht vinden van dit plan. Dit moet natuurlijk met u ver-
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Het Dorpsplatform Obbicht dankt de sponsoren van 2013 en 2014!

Angela’s Cupcake Factory; Grevenbicht Albert Heijn; Grevenbicht Autoschade Stoffer; Obbicht

Bakkerij Cristiaans; Grevenbicht Fuchs loonbedrijf; Obbicht Gemeente Sittard-Geleen

Heuts bloemen en planten; Obbicht Kapsalon LD Hairart; Obbicht Metronprodukties (nu Inzuid); Obbicht

Lunch at Work; broodjeszaak te Beek Thei Mostert: Extra Light; Obbicht

Studio Inktvis, grafisch ontwerp, website en communicatiebureau; Obbicht

Slijterij en partyservice van Didden; Grevenbicht Verenigde Beegter en Obbichter Ondernemers (-VBO)

Geboare en getoage in Obbeeg……..!

Vier krasse dames  van: 82, 80, 81 en 90 jaar;  geboren in Obbeeg of men woont in elk geval al héél lang

in Obbeeg. Elk week wordt er samen een ‘kaartje gelegd’, een gesprek met Obbeegtenaren in hart en nie-

ren!

“Wat is er zo mooi aan Obbeeg? vraag ik hun. Eensgezind geven ze aan  : “de prachtige natuur hier!”. Een

van hen : “Als ik visite krijg dan zeggen ze altijd: waat woont geer hie sjoan”!  “Ja”, vertelt de dame van 90

jaar. “Ik wandel zoveel mogelijk met de rollator door het dorp. Het mooiste stukje is toch wel de oude

kern van Obbeeg, daarmee bedoel ik de ‘Ecrevissestroat’, het oude kerkpleintje en de ‘Beakstroat’. En

verder ook het pad richting kerkhof loop ik graag;

die prachtige, natuurlijke en weidse blik met in de

verte de kerktoren; daar kan ik pas van genieten! Zij

verklapt ook een ‘geheimpje’ zoals ze het zelf zegt :

“Het pad richting kerkhof is ideaal omdat ik, als ik

moe ben, even op de rollator ga zitten en niemand

mij ziet; ik vind het immers fijn om een vitale indruk

te maken” .

Wat het verschil met vroeger is, zo vraag ik hun.

Daar zijn ze het snel over eens: “ Vroeger kende je

iedereen, dat is nu voorbij!” Ja zegt de ander: “Die wirke auch allemaol, dat kins ’t auch neet verlange”.

Wat ook veranderd is dat vroeger de pastoor aan huis kwam, dat is nu niet meer.  De pastoor is er wel

zoveel mogelijk als er iets te doen is, dat wel. Ja misschien is het een tip, zo melden ze, dat de pastoor een

keer een kaartje komt leggen in het Wijksteunpunt waar ze elke week samen komen?

Wat zeker ook anders is, is dat vroeger  bijeenkomsten waren in het dorp, daar keek je dan zo naar uit

bijvoorbeeld toneelvoorstellingen. Dat brengt meteen een oude herinnering naar boven over een toneel-

stuk waarin iemand  een :”Salaam aleikum” speelde dat was me toch een fantastisch stuk!

Op de vraag hoe tevreden ze op dit moment zijn komt eensgezind terug dat ze heel tevreden zijn. On-

danks de hoge leeftijd gaan wij graag op stap en op dit moment is er genoeg te doen. Dan krijgen het

Wijksteunpunt en de Zonnebloem  een stevige pluim op de hoed! Daar zijn ze dus heel blij mee. Als ze

erop uit willen dan  krijgen ze veel steun van de kinderen zo geven ze aan, een enkeling reist nog zelfstan-

dig met de bus.

Op de vraag aan alle aanwezigen of er nog tips zijn ter verbetering van het dorp geven ze aan dat het

vooral belangrijk is te melden dat ze tevreden zijn maar ach als ik zo aandring komen er wel enkele tips

naar boven: plaats  bankjes bij het kanaal, en de bereikbaarheid van het Wijksteunpunt; voor sommige

mensen is fantastisch dat het op loopafstand ligt voor anderen is het een hele toer om er te komen. Mis-

schien is  het een idee dat, voor diegene waarop dit van toepassing is, er door vrijwilligers personen met

vervoer naar het Wijksteunpunt gebracht en gehaald kunnen worden: wie weet…… meldt zich iemand

hiervoor aan?  Tenslotte is er ook nog een dame die zegt een dansmiddag/avond en dan het liefst hier in

Obbeeg!

Al met al geven zij  Obbeeg een dikke 10!

Met dank aan: Mia, Jes, Annie en Mia en de andere aanwezige dames en heren in het Wijksteunpunt.



der worden opgepakt. Voor nu is het van belang dat duidelijk wordt wat er met onderwijs en sport ge-

beurt, dat wachten we eerst af.

Verder zal er volgens planning van het consortium, in 2015 gestart worden met de Maaswerken. Dhr.

van den Munckhof is contactpersoon en deelnemer namens het dorpsplatform aan het overleg hierover.

Hij geeft aan dat op het moment dat de werkzaamheden starten het fietspad ter hoogte van de Maas-

straat verlegd dient te worden. Wat de gevolgen van algehele overlast voor Obbicht zijn is nu nog niet

volledig te overzien.

Beide genoemde aandachtsgebieden zijn, behalve onderwijs en sport en de totale infrastructuur, voor

het komende jaar de belangrijkste speerpunten voor het dorpsplatform. Wij blijven u op de hoogte hou-

den.

Sport en bewegen voor 55 plus: zoals u weet heeft er op initiatief van het dorpsplatform samen

met de professionals van de sportstichting Ecsplore een behoefteonderzoekplaats gevonden.  De resul-

taten van dit onderzoek hebben wij gepubliceerd op de website: www.dorpsplatformobbicht.nl. Er zijn

inmiddels drie activiteiten, wandelen en fietsen, georganiseerd in samenwerking met Ecsplore, het wijk-

steunpunt, de ouderenvereniging en de zonnebloem. De deelnemers waren zeer te spreken en en-

thousiast hierover. Volgt u de mededelingen van het Wijksteunpunt ‘Bicht’ hierover. De activiteiten

zijn er voor alle inwoners! Op 28 januari en 11 maart aanstaande staan er weer wandelingen gepland:

U bent welkom vanaf 13:00 uur in het Wijksteunpunt. Voor februari staat er vanwege carnaval geen

wandeling gepland. Voor de daaropvolgende maanden verzoeken we u de berichten in het publicatie-

bord van het platform, in het kerkklokje en op Facebook te volgen.

Bewegingstoestel: al langere tijd staat dit op het wensenlijstje van het Dorpsplatform. Nu komt

het er echt van. Samen met de ouderenvereniging en de gemeente is er gekozen voor: een crosstrai-

ner en mogelijk nog een eenvoudig balanstoestel. Dit wordt uiterlijk het vroege voorjaar geplaatst in

de buurt van de jeu de boulesbaan. Het toestel is bestemd voor 55-plussers maar kan in principe door

alle leeftijden gebruikt worden.

Opknappen oude kerkpleintje: samen met de inwoners van de Ecrevissestraat, de Oude Raad-

huisstraat en de omwonenden rond het tennisterrein is er met de gemeente, het Ecrevissecomité en

het Dorpsplatform gesproken over het herinrichten van  het oude kerkpleintje en de mogelijkheden

om parkeren zo te regelen dat iedereen tevreden is. Zoals u weet heeft er een open inloop voor alle

inwoners van Obbicht plaatsgevonden.  Momenteel zijn omwonenden en het Ecrevissecomité in over-

leg met elkaar hoe het pleintje het beste ingericht kan worden. In januari a.s., zo is de planning, komt

men met een voorstel aan de gemeente die dan tot besluiten kan komen.

Plaatsing kerst-wensboom: Ook dit jaar is er weer een kerstboom ge-

plaatst op de markt. Samen met de harmonie, de schutterij, het zangkoor, CV ‘de

Reube’ en ‘Theater op de Beek’ zijn, in een super-kerstsfeer, de lichtjes van de

boom symbolisch ontstoken.  Er was weer glühwein en chocolademelk en tevens

sfeermuziek gebracht door een ensemble van de harmonie. Voor dit jaar hebben

wij een wensboom gemaakt voor kinderen van vluchtelingen die in het asielzoe-

kerscentrum te Echt worden opgevangen.  De inwoners konden een kinder-

kerstwens vervullen door een kaartje in de boom te hangen en een kleine dona-

tie te doen in de daarvoor bestemde bus. Zo zien we maar weer dat de betrok-

kenheid van de inwoners verder gaat dan ons eigen dorp! Namens vluchtelingen-

werk en vooral de kinderen hartelijk dank voor uw gift en daarmee een mooie kerst. De sponsoren

die deze kerstactiviteit dit jaar en vorig jaar mogelijk hebben gemaakt zijn in deze nieuwsbrief vermeld.

(zie de voorpagina)

Kent  u de geschiedenis van onze mooie kapelletjes?

Bijvoorbeeld: in de Beakstroat?

Loopt u er ook wel eens aan voorbij het mooie kapelletje langs de beek in ons Obbicht? Realiseert u zich

hoeveel mensen hieraan voorbij zijn gegaan, mensen die er ook nu nog dagelijks aan voorbij lopen maar

ook Obbichtenaren die er niet meer zijn? Ook dit kapelletje kent een rijke historie, daarover hier bene-

den meer. Maar hoe zit het met de mensen eromheen in de vervlogen tijd? Jaren, vele jaren werd het ka-

pelletje verzorgd door Lia Jennen, en generaties daarvoor door haar familie. Lia woonde lange tijd tegen-

over het kapelletje en wekelijks op vrijdag trokken Lia en Sjeng samen, gewapend met een bezem, emmer

en poetslappen, richting kapelletje. Er werden bloemetjes gefatsoeneerd en een kaarsje aangestoken. En

zo rond de feestdagen vond er natuurlijk de grote schoonmaak plaats. Nadat Lia is overleden werd deze

traditie enkele jaren geleden overgenomen door Tilly Jennen-Beckers. René Kusters die ook in de directe

nabijheid van het kapelletje, in zijn ouderlijk huis woont, ontdekte op enig moment bij de zolderschoon-

maak een eikenhouten crucifix. Waar zou dat nu vandaan komen… ? Het was wel een bijzonder exem-

plaar maar wie heeft daar nu verstand van? Daarop heeft René contact opgenomen met de Heemkunde-

vereniging ‘Bicht’ en die wist onderstaande informatie aan hem te geven. De cruci-

fix werd gerestaureerd en door René geschonken voor terugplaatsing naar zijn

oorspronkelijke plaats in het kapelletje in de’ Beakstroat’. Na de feestelijke herin-

zegening is Obbicht weer een pronkstuk rijker. Wie het crucifix heeft gemaakt en

het verdere verhaal achter het kapelletje leest u hier beneden. Zoals bij veel krui-

sen en kapellen is het ontstaan van de Kapel Langs de Beek weinig bekend en

waarschijnlijk ook nooit meer te achterhalen. De uit eikenhout gesneden crucifix is

rond 1900 gemaakt door een schaapherder en geschonken aan Mechtildus Jennen-

Heuts (1864-1954). Zij droeg destijds zorg voor het onderhoud van de kapel.

In 1988 is de kapel overgedragen aan de gemeente Born, na tot die tijd in bezit te

zijn geweest van de familie Jennen.

Vanaf 1988 tot 2013 heeft er een Heilig Hartbeeld gestaan, in die tijd werd de kapel in de volksmond en

in de publicaties Heilig Hartkapel genoemd. Dit strookte niet met de realiteit, omdat de kapel vanwege

het door de schaapherder vervaardigde kruisbeeld op 7 december 1965 werd opgenomen in het register

van Rijksmonumenten. Begin 2011 heeft de werkgroep “kruisen en Kapellen” en de gemeente Sittard-

Geleen ervoor gezorgd dat de kapel een grondige restauratie kreeg en de restauratie van het kruisbeeld

(waar de tand des tijds ook zijn sporen op had achtergelaten) werd door de gemeente overgedragen aan

de Stichting Restauratieatelier Limburg.

In mei 2013 is tijdens een plechtige heropening en herinzegening van de kapel door pastoor W. van Dijck

het monumentale kruis met corpus terug geplaatst. Daarmee werd recht gedaan aan het historische gege-

ven en kreeg de kapel haar naam “kruiskapel” terug en blijft ook de herinnering aan de beeldsnijder-

schaapherder levend.



 Aanpassing logo van het Dorpsplatform: in deze Nieuwsbrief treft u het aangepaste logo van
uw Dorpsplatform aan. Met de vrijwillige en professionele hulp van Mary Ann Crew Jones, een van on-
ze inwoners, ziet u hiervan het resultaat! Wij zijn trots op dit mooie logo en zullen dit logo dus
voortaan standaard gebruiken. Wilt u meer weten over de achtergrond van de historische tekening
kijkt u dan op onze website.

Gebruik website: de website van het dorpsplatform is aan een update toe. Dit zal echter tijd kosten,
wij gaan er vanuit dat dit in de loop van 2015 in orde komt.

Koningsdag 2015: dit jaar valt Koningsdag op maandag 27 april 2015. De schoolvakantie is dan, in
tegenstelling tot andere jaren, nog niet begonnen. Wij gaan er dan ook vanuit dat er dit jaar meer kin-
deren zullen deelnemen. Samen met het Oranjecomité en verschillende verenigingen is er besloten om
het vanaf nu wat anders aan te pakken. De kinderen mogen zich feestelijk uitdossen—alleen of in groe-
pen-, dat hoeft dus niet alleen maar een step of fietsje te zijn maar ook andere ideeën worden gewaar-
deerd.  De gezellige nazit, die door velen gewaardeerd werd afgelopen jaren maar door gemis aan
mankracht afgelopen jaar niet kon doorgaan, kan nu om de beurt ieder jaar door een andere vereni-
ging georganiseerd worden. Verenigingen hoeven niet over een eigen lokaal te beschikken. Zij kunnen,
als zij dat willen, afspraken maken met andere verenigingen hierover of op zoek gaan naar een eigen
alternatief. Kortom: alle verenigingen krijgen de gelegenheid in de toekomst Koningsdag te organise-
ren. Er worden momenteel afspraken gemaakt over wat dit betekent voor de inkomsten en de hulp bij
activiteiten. Dit jaar heeft de schutterij aangegeven bereid te zijn om de afsluiting van de rondgang te
laten plaats vinden op de: ‘sjöttewei’ bij de sjeetstjang. Er zijn dan nog eenvoudige activiteiten voor de
jeugd en tevens is er gelegenheid een drankje te gebruiken. De oproep tot hulp voor het Oranjecomi-
té heeft geleid tot enkele reacties. Er blijven mensen nodig om het Oranjecomité te helpen, je kunt je
melden bij José Roebroek: albertroebroek@hotmail.com.

19, 20 en 21 juni Maxi-Dorpsweekend 2015
Heeft u het al gehoord….  in 2015 komt er weer een Maxi-dorpsactiviteit, ‘voor en door de inwoners
van Obbicht’. In het verleden heeft het dorpsplatform  een drietal keren een dorpsdag georganiseerd.
Destijds is ook afgesproken dat jaarlijks met Koningsdag een Mini-Dorpsdag wordt georganiseerd en één
keer per vijf jaar een Maxi-Dorpsdag. Ditmaal wordt het dus een Maxi-Dorpsweekend en wel van vrij-
dag 19 juni tot en met zondag 21 juni 2015. Heel wat verenigingen hebben inmiddels interesse getoond
en/of hun medewerking toegezegd waaronder: CV de Reube,  buurtvereniging de Greun Buurt, het
Ecrevissecomité, EHBO Obbicht, GOYoung, Harmonie Concordia, de Jeu de Boules Club, de Ouderen-
vereniging, het Oranjecomité,  ’t Ruiberke, RKVV Obbicht, Schutterij St. Willibrordus, Tennisclub Bicht
’14, het Zangkoor en de Zonnebloem.

De deelname van verenigingen verschilt naar ieders voorkeur; een actieve deelname in de uit te voeren
activiteiten en/of deelname aan de (voorbereidende) werkzaamheden eromheen. Wilt u meedoen met
uw vereniging, dat kan. Ook particulieren die geen lid zijn van
een vereniging zijn welkom! Meld u aan op: dorpsplatformob-
bicht@gmail.com.

Het belooft een weekend te worden om nooit te vergeten
waarin er voor iedereen wel iets te doen is; jong en oud!
Er is inmiddels een voorlopig programma samengesteld, dat
willen wij u niet onthouden. Houd er wel rekening mee dat
hier nog wijzigingen in aangebracht kunnen worden.
Vrijdag 19 juni is er een spetterende en gezamenlijke ope-



ning van alle deelnemende verenigingen. Daarna is er een cultureel feestprogramma waarbij het leven
van Pieter Ecrevisse centraal staat.
Zaterdag 20 juni is er een vrijmarkt, een kunstmarkt en gewone markt voor en door de Obbichtse
gemeenschap. Ook hier wordt particulieren nadrukkelijk de gelegenheid geboden actief deel te nemen.
Hoe dit kan zullen wij binnenkort publiceren. Verder zijn er die dag speciale activiteiten voor kinderen
en jongeren. Op zaterdagavond organiseert de harmonie de Taptoe Born op de markt met aansluitend
een feestavond.
Zondag 21 juni is er een Dorpsbrunch waar alle dorpsbewoners aan kunnen deelnemen. De festivitei-
ten willen wij die dag afsluiten met een open podium waar plek is voor volop (Obbichtse) muziek, zang
en dans.
Houd dit weekend vrij, want het belooft een prachtig feest te worden !!

Via Berg en Nattenhoave …naar Obbeeg
Wat zijn de eerste  indrukken van nieuwe inwoners van Obbeeg? In gesprek hierover met Kiki Huijnen.
Op zoek naar een nieuwe woning en komend vanuit Nattenhoven was onze eerste kennismaking met
Obbicht er een van: wauw… wát een ruimte en rust, wat een prachtige natuur! Opvallend vonden wij
wel dat het dorp gelegen is tussen twee wateren in: de Maas en het Julianakanaal.  Omdat zowel Jo als ik
opgegroeid zijn in de omgeving van de Maas: Maastricht/Heugem en Eijsden, voelde dat dus meteen ver-
trouwd.  Vanwege ons drukke dagelijks leven heeft ons zoekproces precies dat opgeleverd wat wij ook
graag wilden: een plek waar je na een drukke werkdag thuis kunt komen met een vakantie gevoel!

Nadat de beslissing was genomen om van Geleen naar Ob-
bicht te gaan verhuizen, moest er eerst verbouwd worden.
Dat was een intense periode maar begin augustus 2013 zijn
wij definitief ingetrokken in onze woning waar wij, nu het
gemoderniseerd is, zeer trots zijn op het resultaat. Na de
eerste nacht slapen wisten wij het zeker: dit is wat wij zoch-
ten! Onze eerste kennismaking met de mensen in de directe
omgeving bevestigde al heel snel in wat wij hoopten op onze
nieuwe plek tegen te komen: behulpzame en gezellige men-

sen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse straatbarbecue, georganiseerd door enkele mensen uit de straat. Maar
ook, ondanks dat wij nog niet bij iedereen bekend waren, de vanzelfsprekende burenhulp. Zo gebeurde
het dat een zware tafel versjouwd moest worden en mijn verzoek bij de ‘nieuwe buren’ in de straat
meteen leidde tot vanzelfsprekende hulp van alle kanten. Kortom Obbicht is voor ons als nieuwkomers
al heel snel ons nieuwe plekje geworden; ons nieuwe thuis!

We wensen jullie een fijne kerst en een
spetterend nieuw jaar.

Veel geluk in grote en kleine dingen
maar bovenal gelukkig met elkaar.



der worden opgepakt. Voor nu is het van belang dat duidelijk wordt wat er met onderwijs en sport ge-

beurt, dat wachten we eerst af.

Verder zal er volgens planning van het consortium, in 2015 gestart worden met de Maaswerken. Dhr.

van den Munckhof is contactpersoon en deelnemer namens het dorpsplatform aan het overleg hierover.

Hij geeft aan dat op het moment dat de werkzaamheden starten het fietspad ter hoogte van de Maas-

straat verlegd dient te worden. Wat de gevolgen van algehele overlast voor Obbicht zijn is nu nog niet

volledig te overzien.

Beide genoemde aandachtsgebieden zijn, behalve onderwijs en sport en de totale infrastructuur, voor

het komende jaar de belangrijkste speerpunten voor het dorpsplatform. Wij blijven u op de hoogte hou-

den.

Sport en bewegen voor 55 plus: zoals u weet heeft er op initiatief van het dorpsplatform samen

met de professionals van de sportstichting Ecsplore een behoefteonderzoekplaats gevonden.  De resul-

taten van dit onderzoek hebben wij gepubliceerd op de website: www.dorpsplatformobbicht.nl. Er zijn

inmiddels drie activiteiten, wandelen en fietsen, georganiseerd in samenwerking met Ecsplore, het wijk-

steunpunt, de ouderenvereniging en de zonnebloem. De deelnemers waren zeer te spreken en en-

thousiast hierover. Volgt u de mededelingen van het Wijksteunpunt ‘Bicht’ hierover. De activiteiten

zijn er voor alle inwoners! Op 28 januari en 11 maart aanstaande staan er weer wandelingen gepland:

U bent welkom vanaf 13:00 uur in het Wijksteunpunt. Voor februari staat er vanwege carnaval geen

wandeling gepland. Voor de daaropvolgende maanden verzoeken we u de berichten in het publicatie-

bord van het platform, in het kerkklokje en op Facebook te volgen.

Bewegingstoestel: al langere tijd staat dit op het wensenlijstje van het Dorpsplatform. Nu komt

het er echt van. Samen met de ouderenvereniging en de gemeente is er gekozen voor: een crosstrai-

ner en mogelijk nog een eenvoudig balanstoestel. Dit wordt uiterlijk het vroege voorjaar geplaatst in

de buurt van de jeu de boulesbaan. Het toestel is bestemd voor 55-plussers maar kan in principe door

alle leeftijden gebruikt worden.

Opknappen oude kerkpleintje: samen met de inwoners van de Ecrevissestraat, de Oude Raad-

huisstraat en de omwonenden rond het tennisterrein is er met de gemeente, het Ecrevissecomité en

het Dorpsplatform gesproken over het herinrichten van  het oude kerkpleintje en de mogelijkheden

om parkeren zo te regelen dat iedereen tevreden is. Zoals u weet heeft er een open inloop voor alle

inwoners van Obbicht plaatsgevonden.  Momenteel zijn omwonenden en het Ecrevissecomité in over-

leg met elkaar hoe het pleintje het beste ingericht kan worden. In januari a.s., zo is de planning, komt

men met een voorstel aan de gemeente die dan tot besluiten kan komen.

Plaatsing kerst-wensboom: Ook dit jaar is er weer een kerstboom ge-

plaatst op de markt. Samen met de harmonie, de schutterij, het zangkoor, CV ‘de

Reube’ en ‘Theater op de Beek’ zijn, in een super-kerstsfeer, de lichtjes van de

boom symbolisch ontstoken.  Er was weer glühwein en chocolademelk en tevens

sfeermuziek gebracht door een ensemble van de harmonie. Voor dit jaar hebben

wij een wensboom gemaakt voor kinderen van vluchtelingen die in het asielzoe-

kerscentrum te Echt worden opgevangen.  De inwoners konden een kinder-

kerstwens vervullen door een kaartje in de boom te hangen en een kleine dona-

tie te doen in de daarvoor bestemde bus. Zo zien we maar weer dat de betrok-

kenheid van de inwoners verder gaat dan ons eigen dorp! Namens vluchtelingen-

werk en vooral de kinderen hartelijk dank voor uw gift en daarmee een mooie kerst. De sponsoren

die deze kerstactiviteit dit jaar en vorig jaar mogelijk hebben gemaakt zijn in deze nieuwsbrief vermeld.

(zie de voorpagina)

Kent  u de geschiedenis van onze mooie kapelletjes?

Bijvoorbeeld: in de Beakstroat?

Loopt u er ook wel eens aan voorbij het mooie kapelletje langs de beek in ons Obbicht? Realiseert u zich

hoeveel mensen hieraan voorbij zijn gegaan, mensen die er ook nu nog dagelijks aan voorbij lopen maar

ook Obbichtenaren die er niet meer zijn? Ook dit kapelletje kent een rijke historie, daarover hier bene-

den meer. Maar hoe zit het met de mensen eromheen in de vervlogen tijd? Jaren, vele jaren werd het ka-

pelletje verzorgd door Lia Jennen, en generaties daarvoor door haar familie. Lia woonde lange tijd tegen-

over het kapelletje en wekelijks op vrijdag trokken Lia en Sjeng samen, gewapend met een bezem, emmer

en poetslappen, richting kapelletje. Er werden bloemetjes gefatsoeneerd en een kaarsje aangestoken. En

zo rond de feestdagen vond er natuurlijk de grote schoonmaak plaats. Nadat Lia is overleden werd deze

traditie enkele jaren geleden overgenomen door Tilly Jennen-Beckers. René Kusters die ook in de directe

nabijheid van het kapelletje, in zijn ouderlijk huis woont, ontdekte op enig moment bij de zolderschoon-

maak een eikenhouten crucifix. Waar zou dat nu vandaan komen… ? Het was wel een bijzonder exem-

plaar maar wie heeft daar nu verstand van? Daarop heeft René contact opgenomen met de Heemkunde-

vereniging ‘Bicht’ en die wist onderstaande informatie aan hem te geven. De cruci-

fix werd gerestaureerd en door René geschonken voor terugplaatsing naar zijn

oorspronkelijke plaats in het kapelletje in de’ Beakstroat’. Na de feestelijke herin-

zegening is Obbicht weer een pronkstuk rijker. Wie het crucifix heeft gemaakt en

het verdere verhaal achter het kapelletje leest u hier beneden. Zoals bij veel krui-

sen en kapellen is het ontstaan van de Kapel Langs de Beek weinig bekend en

waarschijnlijk ook nooit meer te achterhalen. De uit eikenhout gesneden crucifix is

rond 1900 gemaakt door een schaapherder en geschonken aan Mechtildus Jennen-

Heuts (1864-1954). Zij droeg destijds zorg voor het onderhoud van de kapel.

In 1988 is de kapel overgedragen aan de gemeente Born, na tot die tijd in bezit te

zijn geweest van de familie Jennen.

Vanaf 1988 tot 2013 heeft er een Heilig Hartbeeld gestaan, in die tijd werd de kapel in de volksmond en

in de publicaties Heilig Hartkapel genoemd. Dit strookte niet met de realiteit, omdat de kapel vanwege

het door de schaapherder vervaardigde kruisbeeld op 7 december 1965 werd opgenomen in het register

van Rijksmonumenten. Begin 2011 heeft de werkgroep “kruisen en Kapellen” en de gemeente Sittard-

Geleen ervoor gezorgd dat de kapel een grondige restauratie kreeg en de restauratie van het kruisbeeld

(waar de tand des tijds ook zijn sporen op had achtergelaten) werd door de gemeente overgedragen aan

de Stichting Restauratieatelier Limburg.

In mei 2013 is tijdens een plechtige heropening en herinzegening van de kapel door pastoor W. van Dijck

het monumentale kruis met corpus terug geplaatst. Daarmee werd recht gedaan aan het historische gege-

ven en kreeg de kapel haar naam “kruiskapel” terug en blijft ook de herinnering aan de beeldsnijder-

schaapherder levend.
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Op dit moment heeft de gemeente opdracht gegeven tot een verdiepings-

onderzoek op verdere haalbaarheid van onderwijs en sportvoorzieningen

in het door de inwoners gewenste middengebied. Wij maken hieruit op dat de gemeente zich tot het ui-

terste wil inzetten om deze twee voorzieningen ook daadwerkelijk op de gewenste plek te realiseren; het

blijft natuurlijk spannend nu en er rest ons even niets anders dan verder afwachten op de resultaten van

het verdiepend onderzoek. De gemeente heeft aangegeven dat de resultaten van het  onderzoek naar

verwachting in het voorjaar met verenigingen en particulieren wordt doorgesproken. De gemeenteraad

zal daarna tot besluitvorming overgaan, dit staat gepland voor het voorjaar 2015; zo meldt de gemeente.

De komende tijd zal ook duidelijk moeten worden hoe de inwoners van Obbicht, samen met de Ge-

meente Sittard-Geleen, het hoofd bieden aan de verdere grote komende veranderingen en waar meerde-

re prioriteiten voor Obbicht komen te liggen.  Vooralsnog  zien wij dat er in Obbicht behoefte is aan een

ontmoetingsplek; die openbaar en vrij toegankelijk is en tevens  beschikbaar is voor alle leeftijden.

Zoals in onze eerdere berichtgeving werd vermeld is het Dorp Ontwikkelings Programma (DOP) door

het bestuur van het Dorpsplatform besproken met een afvaardiging van de Gemeente Sittard-Geleen. Op

een constructieve wijze werd gezamenlijk gekeken naar de ontwikkelingen in ons mooie dorp Obbicht,

zowel op de korte alsook op de lange termijn.

Het DOP zal naast het raamwerk worden gelegd dat de Gemeente Sittard Geleen momenteel doende is

samen te stellen. De afgevaardigden van de gemeente waren zeer positief over de wijze waarop ons plat-

form het programma heeft opgesteld. Vooral werd natuurlijk gekeken naar de speerpunten en actuele

ontwikkelingen binnen dit plan. Uiteraard komen hier alle leefgebieden terug: wonen, bereikbaarheid, vei-

ligheid en onderhoud, medisch-paramedisch, vrije tijd en verenigingen, welzijn, gemeenschappelijke en

openbare voorzieningen, opgroeien en tenslotte het buitengebied.

Belangrijk is natuurlijk wat alle inwoners van Obbicht vinden van dit plan. Dit moet natuurlijk met u ver-

Dorpsplatform Obbicht
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Het Dorpsplatform Obbicht dankt de sponsoren van 2013 en 2014!

Angela’s Cupcake Factory; Grevenbicht Albert Heijn; Grevenbicht Autoschade Stoffer; Obbicht

Bakkerij Cristiaans; Grevenbicht Fuchs loonbedrijf; Obbicht Gemeente Sittard-Geleen

Heuts bloemen en planten; Obbicht Kapsalon LD Hairart; Obbicht Metronprodukties (nu Inzuid); Obbicht

Lunch at Work; broodjeszaak te Beek Thei Mostert: Extra Light; Obbicht

Studio Inktvis, grafisch ontwerp, website en communicatiebureau; Obbicht

Slijterij en partyservice van Didden; Grevenbicht Verenigde Beegter en Obbichter Ondernemers (-VBO)

Geboare en getoage in Obbeeg……..!

Vier krasse dames  van: 82, 80, 81 en 90 jaar;  geboren in Obbeeg of men woont in elk geval al héél lang

in Obbeeg. Elk week wordt er samen een ‘kaartje gelegd’, een gesprek met Obbeegtenaren in hart en nie-

ren!

“Wat is er zo mooi aan Obbeeg? vraag ik hun. Eensgezind geven ze aan  : “de prachtige natuur hier!”. Een

van hen : “Als ik visite krijg dan zeggen ze altijd: waat woont geer hie sjoan”!  “Ja”, vertelt de dame van 90

jaar. “Ik wandel zoveel mogelijk met de rollator door het dorp. Het mooiste stukje is toch wel de oude

kern van Obbeeg, daarmee bedoel ik de ‘Ecrevissestroat’, het oude kerkpleintje en de ‘Beakstroat’. En

verder ook het pad richting kerkhof loop ik graag;

die prachtige, natuurlijke en weidse blik met in de

verte de kerktoren; daar kan ik pas van genieten! Zij

verklapt ook een ‘geheimpje’ zoals ze het zelf zegt :

“Het pad richting kerkhof is ideaal omdat ik, als ik

moe ben, even op de rollator ga zitten en niemand

mij ziet; ik vind het immers fijn om een vitale indruk

te maken” .

Wat het verschil met vroeger is, zo vraag ik hun.

Daar zijn ze het snel over eens: “ Vroeger kende je

iedereen, dat is nu voorbij!” Ja zegt de ander: “Die wirke auch allemaol, dat kins ’t auch neet verlange”.

Wat ook veranderd is dat vroeger de pastoor aan huis kwam, dat is nu niet meer.  De pastoor is er wel

zoveel mogelijk als er iets te doen is, dat wel. Ja misschien is het een tip, zo melden ze, dat de pastoor een

keer een kaartje komt leggen in het Wijksteunpunt waar ze elke week samen komen?

Wat zeker ook anders is, is dat vroeger  bijeenkomsten waren in het dorp, daar keek je dan zo naar uit

bijvoorbeeld toneelvoorstellingen. Dat brengt meteen een oude herinnering naar boven over een toneel-

stuk waarin iemand  een :”Salaam aleikum” speelde dat was me toch een fantastisch stuk!

Op de vraag hoe tevreden ze op dit moment zijn komt eensgezind terug dat ze heel tevreden zijn. On-

danks de hoge leeftijd gaan wij graag op stap en op dit moment is er genoeg te doen. Dan krijgen het

Wijksteunpunt en de Zonnebloem  een stevige pluim op de hoed! Daar zijn ze dus heel blij mee. Als ze

erop uit willen dan  krijgen ze veel steun van de kinderen zo geven ze aan, een enkeling reist nog zelfstan-

dig met de bus.

Op de vraag aan alle aanwezigen of er nog tips zijn ter verbetering van het dorp geven ze aan dat het

vooral belangrijk is te melden dat ze tevreden zijn maar ach als ik zo aandring komen er wel enkele tips

naar boven: plaats  bankjes bij het kanaal, en de bereikbaarheid van het Wijksteunpunt; voor sommige

mensen is fantastisch dat het op loopafstand ligt voor anderen is het een hele toer om er te komen. Mis-

schien is  het een idee dat, voor diegene waarop dit van toepassing is, er door vrijwilligers personen met

vervoer naar het Wijksteunpunt gebracht en gehaald kunnen worden: wie weet…… meldt zich iemand

hiervoor aan?  Tenslotte is er ook nog een dame die zegt een dansmiddag/avond en dan het liefst hier in

Obbeeg!

Al met al geven zij  Obbeeg een dikke 10!

Met dank aan: Mia, Jes, Annie en Mia en de andere aanwezige dames en heren in het Wijksteunpunt.




