
ZATERDAG 17 EN 
ZONDAG 18 JUNI 2017 



“Tandprothetiek Maasland wenst iedereen 

in Obbeeg een heel mooi dorpsfeest! “

» Ruud en Anne van Nierop

Wij vervaardigen & repareren kunstgebitten met de nieuwste technieken tegen 

een zeer scherp tarief. U hoeft niet meer naar uw tandarts; maak vrijblijvend een 

afspraak: 046 485 26 84 of kijk op www.kunstgebit.care voor meer informatie.

Obbichtermarkt 13 � 6125 BN Obbicht - Born � 046 485 26 84

*vanuit de basisverzekering, na verrekening van uw eigen risico



SUMMER FAIR OBBEEG ÓF ZOMERFIËS OBBEEG!

Een alternatieve kermis in de plaats van de zomer- en winterkermis: 
de Summer Fair Obbeeg of, om het dichter bij (t-)huis te houden: 

   ”Zomerfiës Obbeeg” 

Het begon allemaal in 2015 waarbij uw platform, op verzoek van de gemeente, 
heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn als het gaat om het verbeteren van 
de traditionele kermis. Hiertoe werd een enquête onder de inwoners van Obbeeg 
uitgezet. De zomerkermis vond al jaren niet meer plaats en de omstandigheden 
waarin de winterkermis plaats vond waren weinig uitnodigend. Zo bleek althans 
uit de resultaten van de enquête: in weer en wind op de markt, geen plekje om een 
drankje te gebruiken en ga zo maar door.

In een kleine werkgroep zijn wij aan de slag gegaan met de organisatie van de 
alternatieve kermis waarvan vorig jaar de eerste editie heeft plaats gevonden. 
Dit is dermate goed bevallen dat wij dit jaar een uitgebreider programma kunnen 
aanbieden en daarbij zijn tevens de door de inwoners genoemde verbeterpunten 
meegenomen. Zoals u uit het programma, verderop in dit boekje, kunt opmaken is 
hierbij gedacht aan alle leeftijden. Daarbij is een speciaal woord van dank op zijn 
plaats aan alle vrijwilligers, verenigingen en ondernemers die, geheel belangeloos, 
hun medewerking hebben toegezegd op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni a.s. Er 
is natuurlijk heel wat menskracht nodig om het allemaal in goede banen te leiden. 
Bij de voorbereidingen, opbouw, buffetbezetting en ga zo maar door zijn er om 
en nabij 50 dorpsbewoners betrokken! Het siert ons dorp dat deze vrijwilligers 
bereid zijn om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en er samen iets 
moois van te maken: een inzet om trots op te zijn! Verenigingen die een bijdrage 
leveren aan deze festiviteit vertellen meer over hun vereniging en/ of hun betrok-
kenheid bij dit Zomerfiës Obbeeg elders in dit boekje. 

Hartverwarmend is ook de financiële ondersteuning die wij van de ondernemers 
uit Obbicht, Grevenbicht en de verdere omgeving mochten ontvangen. Zonder 
hun bijdrage was het zeker niet haalbaar geweest een tent op de markt te plaatsen 
en een leuk muzikaal programma samen te stellen. Zo is er op zaterdag een Arties-
tengala voor senioren, zaterdagavond:” Big Band Beeg” en zondag een sfeervolle 
H.Mis in de tent, waarbij het Kerkelijk Zangkoor en de Jeugdharmonie Concordia 
zorgen voor de muzikale invulling.
Lees verder op de volgende pagina...





Aansluitend is er de traditionele sacramentsprocessie. Na afloop is er feest in- en 
om te tent met de “Oldtimermuzikanten” en DJ Delbressine en natuurlijk Graydon 
Events met verschillende activiteiten/attracties voor de jeugd.

 Dan is er nog:” Hiël Obbeeg bak” waarbij u uw eigen bakkunsten kunt to-
nen en er mooie prijzen te winnen zijn. Tussendoor vindt er nog een tombola 
plaats. En natuurlijk is het niet te vergeten goed toeven in de tent met een 
drankje en zo u wilt een hapje uit de foodtruck met een broodje, een snack of 
ander lekkers. Het volledige programma treft u verderop in dit boekje aan. 
Alle inwoners uit Obbicht zijn welkom maar uiteraard ook de inwoners uit de 
aangrenzende dorpen verwelkomen wij graag. Misschien heeft u vroeger in 
Obbicht gewoond of is dit een goed moment oude vriendschappen nog eens op 
te halen. Maar natuurlijk bent u ook welkom omdat het gewoon goed toeven is 
in Obbicht! 

De burgemeester van onze gemeente dhr. Cox geeft terecht in zijn voorwoord 
in dit boekje aan dat het organiseren van festiviteiten niet in klassieke zin tot 
de taak van uw platform hoort máár dat het wel degelijk samen hangt met de 
leefbaarheid: ontmoeting in de eigen vertrouwde omgeving in een prettige 
en feestelijke sfeer. Te meer daar ontmoeting van dorpsgenoten in ons Ob-
beeg niet meer vanzelfsprekend plaats vindt bij de kruidenier, de bakker, de 
slager en andere ontmoetingsplekken van weleer. Uw dorpsplatform blijft 
zich inzetten voor de leefbaarheid in ons mooie Obbeeg in de meest brede 
zin. Met deze activiteit laten wij zien dat wij met de nodige creativiteit, goede 
wil, samenwerking en belangeloze inzet heel wat kunnen bereiken. Daarbij is 
duidelijk dat dit alleen kan met de hulp van ú: onze dorpsgenoten! Een speciaal 
woord van dank aan de werkgroep cq voorbereidingsgroep van deze Summer 
Fair. Zonder hun doorzettingsvermogen , inzet en moed waren wij niet tot dit 
resultaat gekomen. 

Laat u ons weten wat de goede punten zijn van deze organisatie en wat ook 
de verbeterpunten zijn. Spreekt u ons gewoon aan op deze dagen. Met uw 
reacties in de hand zullen wij na deze editie bekijken óf en hoe dit Zomerfiës 
Obbeeg vastgelegd kan worden voor de toekomst. Misschien bent u ook zelf 
bereid in de toekomst te helpen hierbij? Heeft u nog vragen n.a.v. de informatie 
in dit boekje neemt u dan contact op met:  
dorpslatformobbicht@gmail.com

Voor nu een super gezellig Zomerfiës Obbeeg 2017 gewenst!

Werkgroep Summer Fair Obbeeg 
mede namens het Bestuur Stichting Dorpsplatform Obbicht





VOORWOORD BURGEMEESTER

Summer Fair Obbeeg 2017

Een ‘Summer Fair’, dat klinkt wel heel ‘cool’! En dat in één van de mooiste 
dorpen van Sittard-Geleen: ons Obbicht! Een sjieke, alternatieve zomerkermis 
in Obbeeg dus, dit jaar voor de tweede maal georganiseerd door het 
Dorpsplatform Obbicht. 

Een compliment aan het dorpsplatform lijkt mij meer dan terecht, 
aangezien het organiseren van een feest niet tot de primaire taken hoort 
van het platform. Normaliter houden de leden zich immers vooral met 
leefbaarheidsvraagstukken in de klassieke zin bezig. Toch draagt de summer 
fair mijns inziens ook bij aan leefbaarheid, en wel omdat het mensen bijeen 
brengt. De ontmoeting met dorpsgenoten in een vertrouwde, prettige setting 
zorgt er ongetwijfeld voor dat (Ob-)beegteenaere zich extra verbonden voelen 
met elkaar. Ik stel me voor dat het onder de zon met een koel pilsje in de hand 
en fijne muziek op de achtergrond prima toeven is zo ‘ongerein’, en iedereen 
kan te voet naar huis…

Er is een mooi programma samengesteld, waarbij ‘Hiël Obbeeg bak’ er wat mij 
betreft uit springt. Het is dat uw burgemeester beter is in het bakken van een 
biefstuk dan een cupcake, anders zou ik mij zondag de 18e na de heilige mis 
zeker melden. Mooi dat er ook aan de senioren gedacht is en de tombola en 
barbecue die onmiskenbaar bij een summer fair horen, niet ontbreken. 

Dit alles is niet mogelijk zonder medewerking van vele inwoners, verenigingen 
en zeker ook de ondernemers van Obbicht, en ik ben hen dan ook erkentelijk 
voor hun bijdrage aan het alternatief voor de winterkermis van weleer: een 
heuse Summer Fair! 

Ik wens u allen veel plezier en gezelligheid toe. 

Burgemeester Sjraar Cox 



web             ontwerp             print             sign

www.graydonevents.nl

Tel: 06-11435859
info@graydonevents.nl
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PROGRAMMA SUMMER FAIR

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 JUNI 2017:  
Alle activiteiten vinden plaats op de markt in en om de geplaatste tent. 
Alle programmaonderdelen zijn vrij toegankelijk.

Zaterdagmiddag: 17 juni Seniorenmiddag:  Aanvang 13. 30 uur:
Artiestengala met: 
• Hofzengers 
• Accordeon/zang: Thijs Olijve en 
• Gino Ginelli en Heinz Berg

en verder
• Informatiestand Wijksteunpunt “Bicht”
• Tussentijds Tombola
• Foto- expositie
• 17. 00 uur Barbeque
• Tussentijds Tombola met mooie prijzen!
• Einde: 18.00 - 18.30 uur 

Fotowand met foto’s van Obbicht zoals het vroeger was 
Heeft u nog foto’s van vroeger levert u deze dan in bij Harrie Vrehen, mede-
werkers Wijksteunpunt of neemt u ze op de dag zelf gewoon mee. Schrijft u 
wel uw naam achterop de foto? Na afloop kunt u de foto weer mee naar huis 
nemen. 

Barbecue-buffet:  
Vrijblijvende deelname. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor het 
barbecuebuffet geleverd door Dave Culinair: € 12,50 pp.  
Vooraf betalen contant via WSP ‘Bicht’, of per overboeking dorpsplatform naar 
nummer: NL73RABO 0137993269 met duidelijke vermelding van uw naam en 
tevens vermelding van: inschrijving barbecue-buffet.
(Het inschrijfformulier en het menu vindt u aan de ommezijde.)

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers 
van de: Ouderenvereniging Obbicht, de Zonnebloemvereniging Obbicht en 
Grevenbicht en alle medewerkers van het Wijksteunpunt “Bicht’ waarvoor 
heel hartelijk dank! Bij de medewerkers van het Wijksteunpunt kunt u uiter-
aard terecht voor vragen en advies. 

 Lees verder op de achterzijde van deze pagina!



HET MENU: 
verschillende soorten vlees bestaande uit:  
gemarineerde halskarbonade
gemarineerde speklap
barbecue worst

MAAR OOK: 
zalmfilet in zilverfolie met groenten bouqet / aangevuld met: koude 
schotel / vlinderpasta salade / gemengde rauwkostsalade / 
farmersalade. 
 
Diverse sauzen / Kruidenboter / 2 soorten stokbrood / Perziken.  
Dit menu wordt verzorgd door Dave Culinair inclusief service en 
bediening en verdere aankleding van het buffet!

Let op: uw aanmelding geldt als de betaling is ingekomen contant of per 
bank. Uiterste datum waarop het te betalen bedrag is ingekomen is: 
donderdag 8 juni! 

Mocht u niet deelnemen aan het buffet bent u evengoed hartelijk  
welkom op het Summer Fair Obbicht!

Naam / namen: 

Datum:    
      
Geeft/geven zich op voor deelname aan het barbeque-buffet 
op zaterdag 18 juni 17. 00 uur

Betaling:  
O Contant Wijksteunpunt                 
O Per bank op rekeningnummer: NL73RABO 0137993269
met vermelding van uw naam/namen.           

AUB aankruisen wat voor u van toepassing is!





ZATERDAGAVOND 17 JUNI:
FEESTAVOND: AANVANG: 20. 00 UUR MET: 
LIVE MUZIEK: ‘BIG BAND BEEG’. 

De avond is vrij toegankelijk voor alle inwoners uit Obbicht en naaste 
omgeving! Big Band Beeg staat garant voor:’ machtige muziek, een swingende 
sound’. Daarvoor tekenen de enthousiaste musici van Big Band Beeg. 
Het repertoire is breed georiënteerd 20 muzikanten; vijf trompettisten, 
vijf saxofonisten, vier trombonisten en een combo met drums, bas, 
gitaar, percussie en piano vormen samen de basisbezetting van de band. 
Professionele zangers en zangeressen (afhankelijk van het te spelen genre) 
completeren het geheel. 

De Big Band Beeg is in 1986 opgericht door enkele Grevenbichtse musici. Wat 
aanvankelijk als gelegenheidsorkest bedoeld was, groeide uit tot een hechte 
formatie van muzikanten die in elk geval één ding gemeen hebben: hun liefde 
voor muziek. Inmiddels is de band uitgegroeid tot een (Eur)regionale Big Band, 
want diverse muzikale talenten uit omliggende gemeenten zijn in de loop der 
tijd de gelederen komen versterken. Momenteel maken muzikanten uit heel 
Limburg deel uit van het orkest.

Anders dan de naam doet vermoeden, is het repertoire niet beperkt tot 
de originele big band muziek, maar zeer uitgebreid; van lichte jazz tot pop 
tot dans en filmmuziek, maar ook latin- en soul-muziek. Dit alles via zowel 
klassieke en eigentijdse toparrangementen, vaak op maat voor de band 
geschreven. De afgelopen jaren wordt de bigband uitsluitend geleid door 
professionele musici.

 Lees verder op de volgende pagina!



De personele buffetbezetting wordt volledig verzorgd door: Schutterij St. 
Willibrordus, de bemensing van bonnenverkoop wordt verzorgd door de 
voetbalclub RKVV Obbicht. Zonder de inzet van deze verenigingen was dit 
programma niet mogelijk geweest, waarvoor nogmaals hartelijk dank!

Foodtruck JePa-Foods aanwezig vanaf 18.00 uur met snacks en diverse 
gerechten. 

EINDE 01.00 UUR

ZONDAG 18 JUNI:

Inleveren baksels: ”Hiël Obbeeg Bak” tussen 9.00 en 11.00 uur in de  
daartoe bestemde partytent op de markt.

10. 00 UUR: H. MIS IN DE TENT MUZIKAAL OPGELUISTERD DOOR: 
KERKELIJK ZANGKOOR EN JEUGDHARMONIE CONCORDIA. 
AANSLUITEND SACRAMENTSPROCESSIE.  

Wij danken hiertoe beide voorgenoemde verenigingen en tevens Pastoor 
Houwman alsmede het Parochiecomité Obbicht voor de spontane 
medewerking hierbij!

± 12.00 UUR START ACTIVITEITEN:
Afwisselend: “Oldtimermuzikanten” uit Nieuwstadt en DJ Delbressine.



± 12.00 UUR START ACTIVITEITEN EN SPANNENDE ATTRACTIES 
GRAYDON EVENTS: 
voor alle leeftijden, lage dorps-prijzen, er zijn op onderdelen prijsjes in de 
wacht te slepen! Muntverkoop voor de attracties bij het daartoe speciaal 
ingerichte kraampje waar ook de bonnenverkoop voor de consumpties te 
krijgen zijn. Dit zodat de kinderen zich kunnen vermaken en u tegelijkertijd 
kunt genieten van een drankje en een gezellig muziekje!

SPECIAAL AANBOD:  
• LD Hairart met een uitzonderlijk vaderdag- arrangement  
• Tevens aanwezig: Angela Cupcake Factory

 16.00 UUR JURERING” HIËL OBBEEG BAK”  
door: Bakkerij Demandt Obbicht: John Demandt sr. John Demandt jr. en 
Angela’s Cupcake Factory: Angela Fulford. 

18.00- 18.30 UUR TOMBOLA:  
Presentatie door Marc Pommé en Eric Ruijters

Vanaf 18.00 uur foodtruck aanwezig Jepa-Foods met diverse snacks en 
gerechten én er is een heuse poffertjeskraam. Tevens is foodtruck met 
kermissnoepgoed van Graydon Events aanwezig. Bij deze onderdelen  
dient u contant af te rekenen. 

EINDE 19. 00 UUR





woningmakelaars

Vanaf nu in de nieuwbouw van 

Makado Beek

Vanaf nu in de nieuwbouw van 

Makado Beek



Apotheek Born



 “HIËL OBBEEG BAK” ZONDAG 18 JUNI 

AANMELDFORMULIER    Inschrijfnummer:   
       (door organisatie in te vullen)

Naam: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnr: 

e-mail: 

Geb.datum: 

NB: Deelname kan ook als u buiten Obbicht woont!

Inleveren baksels zondag 18 juni tussen 9.00- en 11.00 uur in de daartoe bestemde partytent! 
Vergeet niet een naamkaartje (naam en adres) achter te laten bij uw bakproduct!

Ik wil mij graag aanmelden voor onderstaande categorie(ën)
 Klein gebak
 Cake
 Vlaai
 Gedecoreerde taart (fondanttaart) met thema “Kermis”.

Het formulier kan tot en met zaterdag 3 juni 2017 worden ingeleverd bij één  
van onderstaande punten:

• Brievenbus Dorpsplatform (bij Wijksteunpunt), Burg.Venckenstraat tussen huisnr 4 en 6, Obbicht
• Bakkerij Demandt, Kempenweg 8, Obbicht
• Angela’s Cupcake Factory, Houtstraat 75, Grevenbicht
• Of digitaal via de website van het Dorpsplatform Obbicht: 
  http://www.dorpsplatform-obbicht.nl/hielobbeegbak.php

Meer informatie met betrekking tot het wedstrijdreglement etc. kunt u opvragen via 
info@angelascupcakefactory.nl

De organisatie “Werkgroep Summer Fair Obbeeg(1) ” wenst u heel veel succes!

De jury van deze wedstrijd is als volgt samen gesteld:
- John Demandt Sr: Bakkerij Demandt Obbicht
- John Demandt Jr: Bakkerij Demandt Obbicht
- Angela Fulford: Angela’s CupCake Factory

(1) in nauwe samenwerking met het Dorpsplatform Obbicht.
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Kasteelhoeve
Obbicht

Boerderijcafé

Algemene Fysiotherapie, Manuele Therapie,
Manuele Lymfdrainage, Oedeemtherapie

en Lymf Taping

Schoolstraat 25       6127 BE  Grevenbicht
Telefoon 046 - 423 46 51       Mobiel 06 - 5207 5218

www.heijndersfysio.nl

HEI_adv131x92plusinternetadres.indd   1 24-01-2012   14:33:39





SCHUTTERIJ SINT WILLIBRORDUS

Schutterij Sint Willibrordus is als oudste vereniging van Obbicht altijd verbon-
den geweest met de inwoners van Obbicht. Nu voor het 2de jaar de Summer 
Fair plaatsvindt willen wij als schutterij ook niet ontbreken. De medewerking 
hieraan wordt beschouwd als een gelegenheid welke de leefbaarheid in ons 
dorp ten goede komt. Tevens is het ook een mooie gelegenheid om via deze 
flyer de bekendheid van het schutterswezen in Obbicht te promoten. 

Op de zaterdagavond vinden vanaf de 1ste zaterdag in april exercitie en 
schietoefeningen plaats vanaf 17:00 uur op onze locatie aan de Sjeetstang. Een 
bezoek aan onze mooie locatie aan de Maas is zeker op de mooie zaterdag-
avonden een bezoek waard. Het burgerschieten is een activiteit waarin de be-
woners van Obbicht kennis kunnen maken met een belangrijk onderdeel van 
de schutterij, het schieten. In 2019 zal er wederom een bondsfeest worden 
georganiseerd met 17 schutterijen uit de bond Eendracht Born-Echt. Hiervoor 
zullen binnenkort de voorbereidingen starten. Ook kijken wij al vooruit naar 
het jaar 2024 als het Zuid Limburg Schuttersfeest oftewel het mini OLS wordt 
gehouden in Obbicht. 

Het fluit en tamboerkorps, een onmisbare schakel in de schutterij heeft haar 
repetities op de maandagavond terwijl op andere dagen de leden welke in 
opleiding zijn worden begeleid. Dit alles gebeurt onder leiding van ervaren 
instructeurs. 
Voor de jeugdige inwoners vinden sedert vorig jaar om de twee weken op de 
woensdagmiddagen activiteiten plaats van ’t Sjötterke in en rond onze locatie 
aan de Sjeetstang. In de wintermaanden wordt dit teruggebracht naar een 
keer per maand. Hier kan men spelenderwijs kennis maken met het schutters-
wezen. 
Deelname aan het Kinjer OLS in samenwerking met bassischool “De Kingbeek” 
in samenwerking met de drie gezamenlijke schutterijen van Obbicht en Gre-
venbicht staat ook jaarlijks op het programma. De voorbereidingen voor de 
deelname dit jaar zijn reeds gestart. 

Op de social media van ’t Sjötterke en website van de schutterij kan men meer 
lezen omtrent de activiteiten welke plaatsvinden aan de Sjeetstang of elders.
Mocht men interesse hebben in een mogelijk lidmaatschap dan kan men dit 
kenbaar maken bij een lid van de ledenwervingscommissie welke op de woens-
dagmiddagen of op de zaterdagavonden aanwezig zijn. 



  
Café-zaal "de Koosjtal" 

 
                                     Tilly  Op den Kamp 

  
    
 Koestraat 28 
 6125 BE Obbicht                                
 Tel.: 046-4855100 
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Christaan 
Echte Bakker

 
Grevenbicht

Café de Mert

Grevenbicht



 VOETBALVERENIGING OBBICHT

Verenigingen zoals we ze hier in Obbicht kennen zijn zo goed als volledig afhankelijk 
van haar vrijwilligers. Wat je ook bedenkt, zonder de vrijwilliger gebeurt niets. 

Bij onze voetbalvereniging mogen we zeker niet klagen als het de vrijwilligers betreft. 
De mannen van de accommodatie, dames van de kantine, de entree, de wandelcom-
missie, de sponsorcommissie, de jeugdafdeling. Noem ze maar op…en ik ben er zeker 
een paar vergeten! 
Ze zijn er altijd en dat allemaal voor dat ene doel: De voetbalclub! 

Toch mogen we ook niet ontkennen dat de vrijwilliger die buiten zijn clublijnen treedt 
er wel degelijk is. Vaak zijn het opnieuw dezelfde mensen die graag voor een ander 
klaar staan. Hebben ze een missie, misschien maar... ik denk zelf dat het vooral te ma-
ken heeft met die ene link: OBBICHT. 

Dus waarom doen wij mee? Daarom!
Namens de voetbalclub,

Dave Vencken

JEUGDHARMONIE CONCORDIA OBBICHT

De jeugdharmonie van Concordia Obbicht bestaat momenteel uit circa 30 leden in 
de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar. Het jeugdorkest is een belangrijke pijler in de 
opleiding van Concordia Obbicht, omdat onze jeugdleden op deze manier voorbereid 
worden op deelname aan het “grote” harmonieorkest. 

Onder leiding van dirigent Ger Hubens wordt door de jeugdleden iedere 
zondagochtend uitdagende, maar zeker ook leuke, herkenbare muziek ingestudeerd. 
Hoewel opleiding een belangrijke reden is van het bestaan van de jeugdharmonie, 
wordt zij ook regelmatig gevraagd voor het geven van concerten. Zo hebben de 
jeugdleden meermaals deelgenomen aan het Eurofestival in Heel, hebben ze hun 
klanken laten horen in het verzorgingstehuis Aldenhof te Born en sluiten zij jaarlijks 
het kasteelconcert af op de binnenplaats van Kasteel Obbicht. Vorig jaar heeft 
de jeugdharmonie zelfs een internationaal optreden in het Oostenrijkse dorpje 
Piesendorf verzorgd! Dit jaar zal het jeugdorkest 
op zondag 13 mei de communiemis in Obbicht 
opluisteren, alsmede de mis voorafgaand aan de 
sacramentsprocessie op zondag 18 juni. Een groot 
deel van de leden van het jeugdorkest speelt ook 
mee in het harmonieorkest en zit dus volop in de 
voorbereiding op de WMC-deelname op 16 juli 
aanstaande te Kerkrade.



Karel van Bronckhorstlaan 11  •  6125 BX  Obbicht
� 046 48 11 332 � info@ldhairart.nl �  www.ldhairart.nl





Stein

Knops Born 

dieren-
benodigheden



GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR OBBICHT

Het kerkelijk Zangkoor Obbicht is in 1932 gestart als mannenkoor. In 1960 
werd het koor omgezet in een Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
In 2002 telde het koor nog 52 leden, maar door vergrijzing is het aantal leden 
inmiddels teruggelopen en bedraagt 36 leden.

Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden bij een van de bestuursleden van 
het koor en zijn van harte welkom om in een gezellige sfeer actief te zijn met 
muziek.

De vaste repetitie-avond is wekelijks op dinsdag van half acht tot half tien. De 
repetities vinden plaats in het kerkgebouw in Obbicht.

Om de week wordt op zondag de Hoogmis gezongen om 11.00 uur.
Tevens treedt het koor vast op tijdens het jaarlijkse Kerstconcert en inciden-
teel op verzoek in Zorgcentra, Gemeenschapshuizen en voor verenigingen 
zoals De Zonnebloem.

De vaste dirigent en tevens organist van het koor is dhr. Ger Hubens jr, die op 
deskundige en enthousiaste wijze leiding geeft aan het koor sinds december 
2016.

In 2014 heeft het koor zowel bij de plechtige Hoogmis alsook tijdens de histo-
rische religieuze stoet deelgenomen aan de Heiligdomsvaart in Susteren.

Voor een lijst met namen en telefoonnummers van de bestuursleden van het 
koor wordt verwezen naar de site :  
Samen Sterk van de Parochiefederatie Born.
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