
Al geruime tijd is de gemeente Sittard-Geleen bezig met de plannen omtrent de herontwikkeling van de 
voormalige bassischool te Holtum. Tijdens twee informatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 heeft de gemeen-
te Sittard-Geleen samen met omwonenden en andere belangstellende gesproken over de mogelijke invulling 
van deze locatie. Op basis van de informatie die is opgehaald tijdens deze twee bijeenkomsten is vervolgens 
het stedenbouwkundige en beeldkwaliteitskader voor deze locatie opgesteld. 

Mulleners Vastgoed heeft de opgehaalde wensen inmiddels vertaald naar een concreet bouwplan en ont-
werpbestemmingsplan. De plannen zijn door Mulleners Vastgoed tijdens een online informatiebijeenkomst 
voor omwonenden gepresenteerd en toegelicht. Deze online- bijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 
23 maart van 18:30 tot 20:00 uur. De plannen betreffen 14 levensloopbestendige koopwoningen met een 
vraagprijs vanaf € 240.000,00. De informatiebijeenkomst door Mulleners Vastgoed is terug te kijken op de 
volgende link: https://we.tl/t-0uRIF0VcZv 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mulleners Vastgoed: info@mullenersvastgoed.nl 
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Hospice Bronnerhof in de picture
Veel lezers zullen wel al eens als bezoeker, uit publicaties of mondelinge verhalen kennis heb-
ben gemaakt met hospice Bronnerhof in Born (in voormalig klooster achter de kerk aldaar). 
In de daar gecreëerde warme omgeving worden terminaal zieke gasten optimaal verzorgd, 
waarbij vooral comfort en levenskwaliteit voor zowel de gasten als hun naasten voorop staat. 

Minder bekend is misschien dat deze stichting met name draait op de inzet van ca. 80 vrij-
willigers, afkomstig uit de hele regio (ook uit Holtum). Onbekend is waarschijnlijk bij het 
gros van onze dorpsbewoners, dat dit hospice zijn ontstaan volledig dankt aan een groepje 
mensen uit Holtum. Initiatiefneemster was Fabienne Timmermans-de Bruijn, gesteund door 
haar moeder Jessy de Bruijn. Zij zochten en vonden in eigen dorp een aantal mensen die hun 
bij de uitwerking van het basisidee met raad en daad terzijde gingen staan: Wil Wagemans, 
Ben Willems en Edwin Grotendorst en Yvonne van Kuijk uit Nieuwstadt. Zij werkten de 
organisatorische en juridische details uit, zochten en vonden uiteindelijk een geschikte loca-
tie in Born, gingen op jacht naar sponsors, financieringsbronnen en veel helpende, handige 
handen waardoor, na een proces van ingrijpende verbouwing, aanpassing en inrichting +  
een geslaagde wervingscampagne voor vrijwilligers, het hospice in 2012 werd geopend en de 
eerste gasten ontving. Inmiddels bestaat het hospice dus al 9 jaar en verblijven er ca. vijftig 
gasten per jaar. De waardering die het hospice krijgt van gasten en naasten is torenhoog en 
dat motiveert de vrijwilligers en verpleegkundigen weer zeer om hun uiterste best te blijven 
doen en vol voor hun werkzaamheden te gaan.

Recent heeft het bestuur besloten tot uitvoering van een heel ambitieus, al langer in voor-
bereiding genomen investeringsplan. Het plan omvat een uitbreiding met 3 gastenkamers, 
het creëren van directe uitgangen naar de tuin van 2 bestaande gastenkamers, het aftoppen 
van de later aangebouwde liftkoker en het vervangen van de oude lift, de complete vervan-
ging van de daken van het pand en nog een aantal kleinere verbeteringen. Door gulle giften 
en sponsoring in het verleden was er al een financiële basis gelegd. Provincie en Gemeente 
hebben goed meegewerkt en samen voor de helft van de benodigde gelden gezorgd. 

Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de Stichting Roparun. Deze in Rotterdam gevestigde organisatie organiseert jaarlijks een estafetterun 
voor bedrijven en organisaties om geld in te zamelen voor allerlei projecten in de zorg. Deze run ging oorspronkelijk van Rotterdam naar Parijs, 
maar zal dit jaar i.v.m. corona begin oktober starten en na 2 dagen weer finishen in Landgraaf. Er doen meer dan 200 uit ca. 20 mensen (waarvan 6 
lopers) bestaande teams aan mee. Die teams proberen om van tevoren zoveel mogelijk geld in te zamelen om hun kosten af te dekken en bij te dragen 
aan de doelstelling van de Stichting.  Een team uit de regio Sittard, dat al ettelijke malen aan de run heeft meegedaan, heeft daarenboven hospice 
Bronnerhof als goed doel uitgekozen en zal hun meeropbrengst aan Bronnerhof besteden en heeft er mede voor gezorgd dat de Stichting Roparun al 
een bedrag van bijna een halve ton heeft toegezegd voor de uitbreiding van Bronnerhof.

Mensen die Bronnerhof een warm hart toe dragen, kunnen dit doen door het team ‘Blieve loupe Zitterd’ te steunen.  
Daartoe hebben we de actie ‘een tientje voor ons team’ geopend. U kunt hiervoor de QR-code inscannen in uw bankie-
ren-app of een gewone QR-scannerapp. Ook de volgende  link leidt u naar deze actie: https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=WbDzhbSSQVieUUTw6hPyzw

Twee korte reeds uitgezonden documentaire-filmpjes van de streekomroep Bie Os over Bronnerhof en de investerings-
plannen zijn overigens nog een tijdje te zien op hun website www.bieos-omroep.nl of de Facebookpagina van Bronnerhof

Stand van zaken herontwikkeling voormalig  
basisschool Holtum 

WIST U DAT...
■ ... Op zondag 3 mei a.s. weer een open kerk- en 
wandelzondagmiddag wordt georganiseerd. De 
kerk is dan ter bezichtiging open van 13.30 tot 
16.30 uur en ook kan de gedocumenteerde ca. 4 
km. lange Martinuswandeling door de historische 
kern van het dorp er gratis worden opgehaald. De 
eerstvolgende wandeling staat gepland op zondag 
13 juni.

■ ... Het boek Holtum een dorp om trots op 
te zijn is zo lang de voorraad strekt nog gratis 
verkrijgbaar bij Frits Suntjens, Buchterweg 1. Tel. 
06-53160004.

■ ... Muziekgezelschap Juliana de Holtumse  
gemeenschap zeer dankbaar is, omdat de bloe-
men- en potgrondactie dit jaar bijzonder  
goed is geslaagd.



Holtum heeft er een ijssalon bij!

Wij, Twan en Manuela van der Kort, U kent ons  
waarschijnlijk al van Café D’n Aezel, hebben er een 
nieuwe uitdaging bij. Na 16 jaar dagelijks voor de gasten 
klaar te hebben gestaan, hebben wij door Corona ook 
onze deuren tijdelijk moeten sluiten. Maar tegenslagen 
maken de mens ook vaak creatief! Daarom gaan wij 
nu een nieuw avontuur aan in de vorm van Ies Bie D’n  
Aezel, gelegen aan de Holtummermarkt in Holtum.

Omdat onze zaak alweer een hele tijd gesloten was, 
waren wij op zoek naar iets leuks om erbij te gaan doen, 
nu en in de toekomst. Wij hebben vooral gekeken naar 
wat er nog niet was in ons leuke dorpje en wat wellicht 
een leuke toevoeging zou kunnen zijn.

Zo is het idee ontstaan om een ijssalon te realiseren en 
na een periode van klussen en voorbereidingen treffen, 
zijn we zelf erg blij met het resultaat. Ies bie D’n  Aezel 
heeft een eigen ingang en staat los van ons café. Het is 
gemakkelijk bereikbaar te voet, fiets en per auto. En aan 
de Corona maatregelen is uiteraard gedacht.

Wij zijn een ijssalon met heerlijk ambachtelijk Laaker 
Boere ies. Momenteel is er heerlijk schepijs verkrijg-

baar. Maar ook lekkere Coupes to Go en milkshakes, 
allemaal om gelijk op te eten of om ingepakt mee naar 
huis te nemen. En straks, als de terrassen uiteindelijk 
weer open mogen,  gaan wij ook heerlijke ijscoupes en 
ijstapas serveren. 

In het voorseizoen zijn wij voorlopig geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag. Dat zal in de zomerperiode 
natuurlijk meer worden. Voor de actuele openingstijden 
kunt U terecht op onze Facebook Pagina van 
Ies bie D’n Aezel.

Voor vragen en/of  
informatie kunt U 
contact opnemen met 
tel nr. 06-12881238.

Wij hopen U graag in 
de toekomst een keertje 
te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke  
groetjes,  
Twan en Manuela.
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Ies bie D’n Aezel

Mijn naam is Anke 
Bokken. Ik ben getrouwd 
met Johan en samen 
hebben we 2 geweldige 
kinderen. Na mijn oplei-
ding tot Master in de Re-
validatiewetenschappen 
en Fysiotherapie aan de 
Universiteit van Leuven 
ben ik in 2005 gestart 
met mijn eigen praktijk 
aan de Kleine Dries in 
Holtum.

Als fysiotherapeut 
merkte ik dat ik niet altijd de vinger op de zere plek 
wist te leggen, waardoor ik niet alle patiënten naar mijn 
eigen tevredenheid kon helpen. Daarom ben ik op zoek 
gegaan naar een methode die niet alleen kijkt naar 
de klacht op zich, maar op zoek gaat naar de oorzaak 
van de klacht en deze vervolgens behandelt. In de 
osteopathie vond ik wat ik zocht. Na een opleiding van 
ruim vier jaar ben ik in januari 2021 afgestudeerd als 
Master of Science in Osteopathy (Osteopath MSc. Ost. 
- D.O.) aan de International Academy of Osteopathy in 
Antwerpen.

Niet alleen je klacht, maar jij als geheel staat centraal
Gezondheid is beweging. Alles in het lichaam heeft 
beweging nodig om goed te kunnen functioneren. Als 
osteopaat ben ik getraind om bewegingsverlies te voe-
len en te bepalen of dit in relatie staat tot je klachten. 
Omdat alle weefsels van het lichaam onderling samen-
hangen kan de oorzaak ergens anders gelegen zijn dan 

daar waar je de pijn voelt. Mijn behandeling richt zich 
op het verlichten of wegnemen van de oorzaak van 
lichamelijke klachten waardoor je je weer optimaal 
gezond kunt voelen.

Nu ook als uw osteopaat!
Als osteopaat kun je vaak iets betekenen voor mensen 
die bij de fysiotherapeut uitbehandeld zijn, voor 
klachten die telkens terugkomen of voor mensen die 
klachten hebben waarvoor fysiotherapie of medicatie 
niet helpt. Denk dan bijvoorbeeld aan oorsuizen, aan-
gezichtspijn, chronische holte-ontsteking, chronische 
oorontsteking, hyperacusis, enz.

Dus…
Heb je last van rug-, nek-, hoofd-, buikpijn of andere 
klachten? Heb je een baby die vaak huilt, last heeft van 
krampjes of moeilijk slaapt? Of wellicht een kind met 
lichamelijke pijntjes of problemen op school? Dan is 
osteopathie waarschijnlijk iets voor jou.

Vanaf nu sta ik dus niet alleen als fysiotherapeut, maar 
ook als osteopaat voor je klaar. En ik verheug me er 
op om samen met je aan de slag te gaan om je weer 
klachtenvrij op weg te helpen.

Neem gerust een kijkje op mijn nieuwe website www.
ankebokken.nl. Je kunt me ook bereiken op telefoon-
nummer 046-4859530.

Even voorstellenNostalgie
Best mede-Holtummers, 

Onlangs belde Frits Suntjens mij met het verzoek 
om af en toe een door mij geschreven luisterliedje 
te mogen plaatsen, afkomstig uit de Houtumse 
Revue. Liefst een liedje waarin het dorp of dingen 
uit het dorp beschreven worden. Ik realiseerde me 
dat er inderdaad een aantal liedjes ligt te verstoffen 
en langzaam vergeten dreigt te worden, evenals 
de onderwerpen waarover ze vertellen. Ik ben dus 
in mijn oude hutkoffer gedoken welke boordevol 
ligt met oude liedjes en andere teksten. Bijgaand 
liedje is geschreven op de welbekende melodie 
Penny Lane, een oud Beatle liedje wat precies de 
nostalgische sfeer schiep die ik toen zocht. Het is 
gezongen in een van de laatste Revues waaraan ik 
heb meegewerkt. Als je het leest zul je merken dat 
in de betrekkelijk korte tijd sindsdien al weer veel 
veranderd is. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om 
nog even terug te kijken.

Jacques Stel

Op de melodie van 

Neet wied van Zitterd lik ut dörpke woa ich get mit 
höb
Geweun get huuskes urges ôm ein kirkske hear.
Ut sjtèlt niks veur, mèr luuj wat ich uch zjwear
Ach ich kôm d’r zo gear
Ut lik get ingesjlaote tösje de fabrieke in.
Ut vilt neet op nea want doe bès d’r zoa veurbiej.
Get ouwerwets nog  mèr doe veuls dich vriej
’T is ôs dörpke hiej

In dat dörpke deile weer ôs leef en leid (Os leef en 
leid bis) Ut heat get wat ôs toch heal get deit,( jao 
wat ôs heal get deit)

“T heat twea café- kes eine zaal in ein gemeinsjaps-
hoes
En eine sjmeed dea ouch nog get mit fitse deit
Twea boere boere nog zoa lang ut geit
Sjtoppe deit hun leid
Ze höbbe broad hiej en ouch get veur op de botter-
ham
Mèr veur get anges kèns te hiej dus neet terech
Mèr ach weer höbbe ut hiej ech neet sjlech
Ich wil hiej noait weg

Hiej thoes............ Hiej toe oe oes....  Hiej 
thoes........... Jao hiej sjteit mien hoes..

D’r is ein voetbalclub ein zangkoar en ein biljartclub
En de fanfare nou die blöös d’r flink op los
Biej ut kesjteel lik zelfs ein klein sjtök bos
Eemes brunk hiej pos
De vastelaovesclub deilt ens per jaor de laakes oet
Geweun eun dorpke wie ein dorp noe einmaol is
Mèr as ich weggaon weit ich dat ich mis
Wat mien dorp hiej is

In dat dörpke deile weer ôs leef en leid (Os leef en 
leid bis) Ut heat get wat ôs get deit,( jao wat ôs heal 
get deit)


