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Mededelingen van het bestuur:
Beste leden van de heemkundevereniging,
Zoals jullie ongetwijfeld in de pers gelezen hebben is bij de vorming van een nieuwe coalitie in
Sittard-Geleen ook aandacht besteed aan een nieuwe locatie voor onze heemkunde-vereniging,
nu wij het heemhuis in de school in Grevenbicht per 1 mei moeten verlaten.
Het stemt tot dankbaarheid dat het nieuwe gemeentebestuur inspanning doet om onze vereniging
een onderdak te verschaffen, waar mensen de streekgeschiedenis in onze uitgebreide bibliotheek
kunnen bestuderen of onze bibliotheek aanvullen met nieuw onderzoek en waar wij
vergaderingen en lezingen kunnen houden. Wij zien de inspanning van de gemeente ook als
erkenning voor wat de Heemkundevereniging op maatschappelijk vlak betekent. Wij denken dan
aan het bevorderen van de sociale cohesie en het bijdragen aan het naar elkaar toegroeien van de
kernen Grevenbicht, Obbicht, Born door het samen deelnemen aan lezingen en excursies,
geestelijk fit blijven door studie te doen naar “oos Heem”, vastleggen van die geschiedenis in
onder meer onze jaarboeken etc. Zoals u ook in de krant heeft kunnen lezen is het oog van de
gemeente gevallen op het voormalige Rabobankgebouw in Obbicht, thans eigendom van de
woningstichting ZOwonen.
Een delegatie van onze vereniging heeft onlangs een kijkje mogen nemen in het gebouw, dat wij
met een aantal andere instellingen zouden moeten delen. Aan ons is toegewezen de
bovenverdieping. Dat is een grote ruimte met schuine daken en ramen die niet open kunnen. De
ramen zijn voorzien van glas dat past bij een bank, niet kapot te krijgen. De bovenruimte is
bereikbaar via een smalle trap met boven aan de trap een hoek van 90 graden. Voor mensen die
minder goed ter been zijn is de bovenverdieping niet bereikbaar. Afgezien van de moeilijke
toegankelijkheid speelt dat er geen nooduitgang is bij brand. In de huidige setting is de
bovenverdieping voor ons als heemkundevereniging niet bruikbaar. Ook hebben wij geen
informatie over de hoogte van de huurprijs die wij vanaf het tweede jaar moeten betalen. (Het
eerste jaar is gratis). Wij hebben om een onderhoud met de verantwoordelijke wethouders
verzocht om te kijken hoe we nu verder kunnen.
Met vriendelijke groet,
Michel Ubachs, vicevoorzitter

Gemeenschappelijke vergadering
Sectie volkskunde en geschiedenis/archeologie
Uitnodiging aan alle leden voor het bijwonen van een gemeenschappelijke vergadering
van de secties volkskunde en geschiedenis/archeologie in het schoolgebouw in Obbicht op
donderdag 12 maart aanvang 19.30 uur
Bij een vergadering denk je natuurlijk in eerste instantie aan mensen die volgens een strak
schema een agenda afwerken met een voorzitter, een secretaris enz. Dat zijn de avonden van
de beide secties niet! Wij hebben wel een voorzitter in dit geval is dat Miel Jaspers, maar
verder is het meer een bijeenkomst van mensen die een gemeenschappelijke interesse
hebben. Die gemeenschappelijke interesse is “ons heem”. Het gaat om in een gezellige
ambiance mee te praten en mee te denken over zaken die betrekking hebben op onze eigen
leefomgeving in verleden, heden en toekomst. Maar kijken naar presentaties of gewoon
luisteren mag ook. Je zou het kunnen typeren als een clubavond van gelijkgestemden. Kom
een keer de sfeer proeven. Het verplicht tot niets en een gezellige, leerzame avond is
verzekerd.
Wat er allemaal ter tafel
komt is nog een verrassing.
Niet
dat
wij
daar
geheimzinnig over willen
doen maar wat er aan de
orde
komt,
waarover
‘geuchterd” wordt, zien we
wel zodra we beginnen. Wat stond in de belangstelling? Wat zijn interessante dingen om
komende maand aandacht aan te besteden, wat viel ons op in de pers over onze streek
etc?. Wel zijn er een aantal vaste onderwerpen. Zo houdt ieder lid van de sectie volkskunde
om de beurt een verhaal over zaken die zijn/haar belangstelling hebben of praat over de
aspecten van zijn/haar beroep of hobby. Wie het verhaal houdt en waarover donderdag 12
maart het “tien” minuten verhaal gaat is nog in nevelen gehuld. Zulk een verhaal vormt
meestal een aanzet om gezellig van gedachten te wisselen. Je mag je verhaal rustig voorlezen.
Geanimeerde gesprekken volgen later vanzelf.
Om verzekerd zijn van een interessant
onderwerp voor het oor en voor het oog
hebben we ons lid Chrit Deuss gevraagd
om aandacht te besteden aan een aantal
historisch belangrijke cultuurelementen
uit het Beegse. In het jaarboek schreven
we reeds over Chrit dat goede wijn geen
krans behoeft. Op de hem karakteristieke
wijze zal hij spreken over (de
geschiedenis van) de Merkerhof, de
voormalige carréhoeve van de familie Koten. Wist u dat Chrit aan de hand van oude vondsten

de boerderij of de voorganger ervan al kan dateren omstreeks 1200? Hij brengt zijn
verzameling vondsten over de boerderij mee, onder meer een hoefijzer uit de 16 e eeuw. Het
blijft niet bij de Merkerhof alleen. Chrit zal ook ingaan op
ontdekkingen die hij gedaan heeft in de archieven van het
Bisdom Luik over de oude Kruiskapel. Wist U dat daar in 1470
reeds de mis werd opgedragen? En wat de archeologie van deze
streek betreft zal Chrit uitleg geven over de (vermoedelijke)
locatie van een grote Romeinse villa op de Kempenweg tussen Grevenbicht en Obbicht. Hij
was actief betrokken bij het onderzoek midden tachtiger jaren van de vorige eeuw naar de
locatie van de villa tussen de Kempenweg en het Merovingische grafveld.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 12 maart in de school in Obbicht.

Zoals jullie zien experimenteren wij met een nieuwe lay-out van de Nieuwsbrief, meer
bij de tijd en meer open. Heeft u een voorstel hoe we de presentatie in uw ogen
kunnen verbeteren, aarzel dan niet om te reageren bij fmxpeeters@gmail.com

