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HoutemseGezèt
Jubileumprinsenpaar en Jubileumjeugdprinses 2018-2019 C.V. de Katers Holtum
Op vrijdag 23 november 2018 zijn de nieuwe
hoogheden van CV de Katers uitgeroepen. De
Katertempel, het gemeenschapshuis “de Auw
Sjoal” in Holtum, was helemaal opgetuigd. Het
is dan ook het jubileumjaar van CV de Katers,
ze vieren namelijk hun 6 x 11-jarig bestaan.
Om de avond op te luisteren waren er diverse artiesten uitgenodigd. De Dance Cats, een groepje
enthousiaste jonge Holtumse meiden, opende
de avond. De Dance Cats hadden speciaal voor
dit jubileumjaar een aantal “oude” Dance Cats
leden gevraagd om gezamenlijk een optreden te
verzorgen. Vervolgens was het muzikale woord
aan het sympathieke zangduo “Op Ós” uit Geleen. Daarna was het de beurt aan Juulke, een
nu nog onbekende artiest uit België, maar daar
zal na deze avond ongetwijfeld verandering in
gaan komen. Tot slot was het aan de heren van
Spik en Span om er nog een sensationeel feest
van te maken.
Vervolgens was het aan niemand minder dan
burgemeester Sjraar Cox en zijn vrouw Ria om
de hoogheden officieel te installeren. CV de Katers stelt, met gepaste trots, de nieuwe heersers
van het Katerrijk voor. De nieuwe hoogheden
zijn: Prins Mike I en prinses Linda en jeugdprinses Esmee.
Jubileumprins Mike I (Ströckens) is geboren
en getogen in het Katerrijk. In het dagelijks leven zit Mike nooit stil. Hij is schilder en tim-

ONDERHOUD
L A N D S C HA P S PA R K
D’N DREESJ
Een tien kregen we voor het weer op zaterdag 17
november, zei de gemeente ambtenaar, waar ik
de bosmaaier, de vuilniszakken, de werkhandschoenen, papierprikkers en veiligheidshesjes
ging ophalen op vrijdagmiddag. Hij had niets
te veel gezegd want om negen uur ‘s morgens
verdrong het zonnetje al direct de kou van de
nacht.
We waren met tien vrijwilligers en na uitgelegd
te hebben wat de bedoeling van deze ochtend
was ,toog iedereen aan het werk of ging thuis
nog even de benodigde materialen ophalen. We
zijn aan het werk gegaan met het opschonen
van de klinkers onder de banken de klinkers
rondom de voormalige kantine, het onkruid vrij
maken van de rand van de parkeerstrook aan de
kant van het Gebuuke en het gras verwijderen

merman van beroep, daarnaast is hij nog een
fanatiek darter en een trouwe supporter van
Fortuna Sittard. Mike is geen onbekende in het
Holtumse carnavalswereldje, want hij is namelijk al vele jaren lid van de Raad van Elf. Bij de
Raad van Elf houdt hij zich met name bezig met
het begeleiden van het jeugdprinsenpaar en alles wat te maken heeft met het verf en timmerwerk. Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij de
Brandweer in Born waar hij dag en nacht paraat
staat om menig vuurtje te blussen.
Jubileumprinses Linda (Steskens) is geboren
als Pierewieter (Bessemebenjer). In haar huidige baan als Customer Project Manager bij Ericsson zorgt ze ervoor dat alles op rolletjes loopt en
dat alles binnen budget blijft. Daarnaast weet ze
haar mannetje te staan als fanatieke handbalster
bij HV Born waar ze zich drie keer in de week
vol overgave op stort. Voor de echte ontspanning leest ze graag een boek. Daarnaast is ze
ook nog eens een echte keukenprinses, bakken
en koken is dan ook een van haar favoriete bezigheden.

plaza “’t Anker”. Daarnaast houdt ze van trampoline springen en knutselen met haar moeder.
Ook vindt ze het leuk om haar vader te helpen
met koken.
Het was altijd haar droom geweest om ooit eens
jeugdprinses te worden. Deze droom is dan nu
ook werkelijkheid geworden.
CV de Katers biedt haar hoogheden een receptie aan. Deze zal worden gehouden op zondag
17 februari 2019, vanaf 15:11 uur in de het gemeenschapshuis De Auw Sjoal.
Namens onze prinsenparen, bestuur en leden van
CV de Katers wensen wij jullie een prachtig carnavalsseizoen toe!
CV de Katers Holtum

Jubileumjeugdprinses Esmee (Frische) is geboren in Sittard, maar getogen als echt ketje in
het Katerrijk. Haar ouders zijn Paul en Natascha. Esmee zit in groep 8 van basisschool “Het
Avontuur”. Net als prinses Linda is ze een fanatiek handbalster bij HV Born en is ze een aantal
keren per week, samen met haar teamgenoten
van de D2, te vinden in de sporthal van Sportrondom boompjes en speeltoestel met de bosmaaier.
Om half elf waren we te gast bij Jos en Frieda
Hilkens die gezorgd hadden voor een kopje
koffie en waar Belinda en Marie José ons trakteerden op cake en notenbrood. Na een heerlijk,
gezellig half uurtje gingen we weer aan het werk,
nadat eerst nog was afgesproken dat deze actie
op zaterdag 16 maart 2019 een vervolg zou
krijgen. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Om 12.15 uur hebben we de werkzaamheden
afgerond en hebben we nog een foto gemaakt
(voor wie dat wilde) en nu ziet het park er weer
netjes uit.

WIST U DAT...
■ ...Hetty het ´Kruuts van verdeenste´ (inzet als
vrijwilliger voor ’t Houtumse) heeft ontvangen.
■ ...Er een bijeenkomst is georganiseerd door
de gemeente over de toekomst van de voormalige lagere schoollocaties. Binnenkort meer informatie op onze website en in maart wordt er
waarschijnlijk een vervolgbijeenkomst gepland.
■ ...De kaartverkoop van de Houtumse Revue in
volle gang is. Kaarten kopen? Neem dan contact
op met Hub Sanders, 046 485 3528 of via sanders.hjm@gmail.com.
■ ...Het Sinterklaasfeest een groot succes was!
■ ...de Limburgse mis op zondag 11 november
van CV de Katers in samenwerking met Schutterij St. Martinus, muziekgezelschap Juliana, het
gemengd zangkoor Holtum en de Oud Prinsen
Holtum tot stand is gekomen.

GRATIS
COMPUTERLESSEN
VOOR EN DOOR
INWONERS
Een aantal mensen uit Holtum hebben het
initiatief genomen om computerlessen te geven voor mensen uit Holtum. De lessen zijn
bedoeld voor mensen die nog niet zoveel weten over het gebruik van een computer. De
lessen zijn laagdrempelig, zowel jong als oud
kan dus deelnemen aan de lessen. Er is echter
wel een maximum van acht deelnemers.
Heel belangrijk om te vermelden is dat de
computerlessen gratis zijn, alleen de consumpties zijn niet gratis. Er wordt ruim de
tijd genomen om de zaken uit te leggen, alles
gaat op het gemak en het mag natuurlijk ook
best een beetje gezellig zijn.

De lessen gaan onder andere over:
- Het aan en uitzetten van de computer
- Wat zie ik allemaal op mijn beeldscherm
- Gebruik van de muis en het toetsenbord
- Internet
- E-mail
Ook voor degene die wel al iets weten over
het gebruik van een computer kunnen de lessen interessant zijn. Er kan namelijk worden
ingespeeld op de behoefte van de individuele
kandidaten. Voorop staat wel dat de lessen
vooral bedoeld zijn voor mensen die niet zo
ervaren zijn met het gebruik van een computer.

Benodigdheden:
Je dient je eigen laptop of tablet mee te nemen
(gratis Wifi is aanwezig).
Hoe kun je je aanmelden?
Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met Dhr. Elands. Dit kan telefonisch op
nummer 06-14913976 of door een mail te
sturen naar f2hchris.elands@hetnet.nl. Vermeld hierbij je naam, adres, telefoonnummer
en eventueel je e-mailadres.

Wanneer en waar zijn de lessen?
De locatie is gemeenschapshuis “de Auw Sjoal” Kleine Dries 4, 6123 AL in Holtum. De
lessen worden gegeven op maandagmiddag
vanaf 13:45 uur tot 15:45 uur.
Het zijn zeven lessen en de lesdagen zijn op
4, 11, 18 en 25 februari en 11, 18 en 25 maart.

Beste inwoners van Holtum,
Het einde van het jaar is alweer in zicht. Een jaar waarin wij als Holtum2.0 hebben laten
zien aan de mensen wie wij zijn en waar wij voor staan, een jaar waarin wij samen met de
inwoners aan de slag zijn gegaan en waarin zoveel mooie plannen al gemaakt zijn voor
2019. Wij hopen dat wij samen met jullie allemaal deze lijn kunnen doorzetten.
De werkgroep van Holtum2.0 wenst jullie prettige kerstdagen en een onwijs mooi 2019!

koffie op
d’n dreesj
Beste inwoners van Holtum,
Frieda Hilkens heeft samen met een aantal
enthousiastelingen en met de medewerking
van Holtum 2.0, het initiatief genomen om
vanaf dinsdag 21 februari 2019 tussen 16:00
en 17:30 uur de mensen van Holtum in de
gelegenheid te stellen om elkaar te ontmoeten in de gezamenlijke ruimte van Zorgboerderij Hilkens (Grote Dries 27 te Holtum).
Hier kan onder het genot van een gratis kopje
koffie en wat lekkers gezellig worden gekletst,
gekaart, geknutseld of iets anders.
Het is de bedoeling dat alle inwoners er vanaf
21 februari 2019 iedere twee weken terecht
kunnen, telkens in de oneven weken, het tijd-

stip is steeds hetzelfde, namelijk van 16:00 tot
17:30 uur.
Ontmoeten en gewoon gezellig met elkaar
wat tijd doorbrengen. De koffie én wat lekkers staan klaar.
U bent van harte uitgenodigd!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frieda Hilkens: 06-15551564
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