
heel holtum wandelt
Samen wandelen is vaak leuker dan alleen. Vind 
je het leuk om samen te lopen. Doe dan gezellig 
mee en sluit je aan bij Heel Holtum Wandelt. Op 
dinsdag 12 februari en op dinsdag 26 februa-
ri vertrekken we telkens om 13.00 uur vanaf de 
Holtummermarkt voor een wandeling van onge-
veer 1,5 uur in de omgeving van Holtum. Geheel 
vrijblijvend en zonder verplichtingen. Iedereen is 
van harte welkom en je hoeft je niet aan te mel-
den.

Wim Coenen en René Nohlmans zullen alle deel-
nemers van harte welkom heten en een leuke rou-
te bedenken.
Mocht er voldoende interesse zijn om gezamen-
lijk te wandelen dan zouden de wandelingen ook 
een structureel karakter kunnen krijgen. Daar-
naast zouden er ook andere wandelingen geor-
ganiseerd kunnen worden, gedacht wordt aan 
wandelingen op andere locaties in Limburg. De 2 
genoemde dagen zijn een eerste start en we gaan 
kijken of het aanslaat. Mocht je de genoemde da-

gen niet kunnen, geef dit dan even door dan kun-
nen we kijken of er ook op een andere dag(en) 
gewandeld kan worden.  

Wil je meer informatie dan kunnen je een mail 
sturen naar:
heelholtumwandelt@gmail.com of bellen met:

René nohlmans 06-12718580 of wim Coenen 
06-57236641 

HoutemseGezèt
editie 8 - februari 2019

Het is al weer een tijdje geleden, maar wij willen 
toch nog graag kort berichten over de bijeenkomst 
‘Samen aan de Slag’ die op 24 oktober j.l. werd 
gehouden in de Auw Sjoal. Bewoners die ideeën 
hadden ‘gespuid’ tijdens het Praatcafé medio 2018 
werden uitgenodigd om mee te denken en mee te 
werken aan het realiseren van een aantal van de 
toen geopperde, bijna 130, ideeën om de leefbaar-
heid in het dorp te verbeteren. 

Ruim 30 mensen gaven gehoor aan de uitnodi-
ging en kozen een van de zes thematafels om ,on-
der leiding van een lid van de werkgroep Holtum 
2.0, aan de hand van een aantal vragen kansrij-
ke ideeën te selecteren en om te bediscussiëren 
hoe, wanneer en met wie deze aan te pakken. De 
stemming zat er al snel goed in en aan alle tafels 
werd enthousiast samen gewerkt om tot concre-
te(re) uitwerking te komen en om tot plannen van 
aanpak te komen. Na ca. 1,5 uur presenteerden 
de gespreksleiders kort de belangrijkste concrete 
uitkomsten aan hun thematafel incl. het gefor-
meerde sub-werkgroepje  om het een en ander te 
gaan realiseren. Er werd nog lang nageborreld en 
de aanwezigen waren het er allemaal over eens dat 
er nu een belangrijk fundament was gelegd om 
nieuwe activiteiten onder de vlag van Holtum 2.0 
op te starten.

een overzicht van de belangrijkste uitkomsten:

Veiligheid
• Organiseren van een lezing door en discussie 
met wijkagent
• Onderzoek draagvlak voor preventieteam
• Promoten van de BuitenBeter app, om schades 
bij gemeente te melden

• Aantal onveilige verkeerssituaties benadrukken 
en acties voorstellen

Jongeren
• Sponsorloop in samenwerking met de basis-
school
• Uitvoeren van een behoefte-onderzoek (enquê-
te) onder jongeren
• Opzetten van een speelgoedbank
• Organiseer in Holtum activiteiten i.h.k.v. Natio-
nale Straatspeeldag

Cultuur & erfgoed
• Verzamelen, digitaliseren, gestructureerd vast-
leggen van historisch belangrijk materiaal (tek-
sten, foto’s, video’s etc.)
• Plaats foto met korte uitleg bij plekken waar be-
langrijke oude gebouwen zijn verdween
• Belangrijkste cultuur-historische gebeurtenissen  
in Holtum bepalen en in park den Dreesj presen-
teren 

elkaar ontmoeten
• Computercursus voor ouderen
• Koffie-uurtje (tweewekelijks) bij zorgboerderij 
Hilkens
• Nieuwjaarsreceptie voor inwoners in Auw Sjoal

onderhoud & gebruik van park den dreesj
• Geregelde onderhoudsbeurten met iedereen die 
mee wil doen
• Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek omhein-
de hondenuitlaatplek
Integratie nieuwe inwoners
• Ontwerpen en distribueren welkomskaart voor 
nieuwe inwoners
• Onderzoeken hoe nieuwe inwoners makke-

lijk(er) kunnen integreren

duurzaamheid
• Organiseren informatiebijeenkomst over ver-
duurzamen woningen

Inmiddels zijn we al weer enkele maanden verder 
en is er al een hoop gerealiseerd en wordt er achter 
de schermen aan gewerkt. Na 1 jaar kunnen we 
concluderen dat het eerste doel van de werkgroep 
Holtum 2.0 is gerealiseerd: namelijk het enthou-
siast maken van een grotere  groep inwoners en 
het bedenken en deels al realiseren van een aantal 
activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren en 
de inwoners weer trots te maken op ons mooie 
dorpje. Nu is het zaak om de vernieuwing met 
kracht door te zetten. Dit kan allereerst door zo 
veel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten die 
worden georganiseerd, maar ook door aan te slui-
ten bij een van de geformeerde sub-werkgroepen, 
of  door mee te werken aan informatievoorziening 
van de inwoners middels de Houtemse Gezèt, 
onze Facebookpagina en/of onze website. Maak 
het kenbaar tijdens een van de komende activitei-
ten of stuur ons een email naar info@dorpsplat-
formholtum.nl.

Samen aan de SlaG

wISt u dat...
■ ...u zich tot 10 februari kunt aanmelden voor de 
Maxi Playbackshow? Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar maxiholtum@gmail.com

■ ...u zich tot 3 februari kunt aanmelden voor de 
Mini Playbackshow? Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar miniplaybackshowholtum@
gmail.com

■ ...Frieda Hilkens samen met een aantal enthou-
siastelingen het initiatief genomen heeft om vanaf 
19 februari tussen 16:00 en 17:30 uur de mensen 
van Holtum in de gelegenheid te stellen elkaar te 
ontmoeten in de gezamenlijke ruimte van Zorg-
boerderij Hilkens? (Grote Dries 27 te Holtum)

■ ...de biljartvereniging Holtum al sinds 1981 7x 
per jaar een kwajong(kaart)concours organiseert 
in cafe “den Aezel”. Volgende concours is zaterdag 
16 maart om 20.00 uur. Iedereen die zich ter plek-
ke meldt is welkom om mee te doen.

■ ...op 4 januari de eerste editie van de Nieuw-
jaarsborrel heeft plaatsgevonden? Zo’n veertig 
mensen hebben gezamenlijk het glas geheven op 
een mooi 2019.

■ ...ideeën voor artikelen of voor de rubriek 
‘wist u dat..’ altijd welkom zijn! denkt u dit kan 
en mag niet ontbreken in de komende editie 
van de houtemse Gèzet, stuur dan een e-mail 
naar info@dorpsplatformholtum.nl. 



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

ReCePtIe teR eRe Van 
JuBIleum-JeuGdPRInSeS 
eSmee  
C.V. de Katers is in november 1952 opgericht 
en viert haar 6 x 11-jarig jubileum dan ook 
in het carnavalsseizoen van 2018-2019. De 
Katers hebben dit jaar een heleboel extra ac-
tiviteiten op het programma staan, zoals een 
Spectaculinaire Dinershow, het Start TV Vas-
telaovestreff e, de Seniorenmiddag voor de se-
nioren van Buchten en Holtum, de Jeugdsleu-
teloverdracht en de Grote Sleuteloverdracht 
van de oud gemeente Born. Vrijwel allemaal 
activiteiten die zich afspelen in gemeen-
schapshuis “de Auw Sjoal” in Holtum, be-
halve de Dinershow Spectaculinair die vindt 
plaats op Kasteel Limbricht. Een geweldige 
uitdaging om al deze activiteiten te mogen 
organiseren in het jubileumjaar. 

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een 
receptie ter ere van onze hoogheid; jubileum-
jeugdprinses Esmee. We stellen haar even aan 
u voor.

Jubileumjeugdprinses esmee (Frische) is 
geboren in Sittard, maar getogen als echt ket-
je in het Katerrijk. Haar ouders zijn Paul en 
Natascha en ze is opgegroeid op het pleintje 
Eugeniahof. Hier hebben ze altijd graag ge-
woond met allemaal fi jne buren. In 2015 is 
ze verhuisd naar de Ankersweg, de ouderlijke 
woning van haar vader Paul. Vele prinsen en 
prinsessen hadden eveneens hun paleis op de 
Ankersweg, je kunt dus wel stellen dat het een 

echte prinselijke weg is. Esmee zit in groep 
8 van basisschool “Het Avontuur” en is een 
fanatiek handbalster bij HV Born. Ze is een 
aantal keren per week samen met haar team-
genoten van de D2 te vinden in de sporthal 
van Sportplaza “’t Anker”. 

Daarnaast houdt ze van trampoline springen 
en knutselen met haar moeder, slijm maken, 
Tik Tok video’s maken en Mad Science proef-
jes doen. Ook vindt ze het leuk om haar va-
der te helpen met koken. Al met al een bezig 
bijtje. 

Het was altijd haar droom geweest om ooit 
eens jeugdprinses te worden. Deze droom is 
dan ook werkelijkheid geworden.  

CV de Katers biedt jeugdprinses Esmee een 
receptie aan.

Deze zal worden gehouden op zondag 17 fe-
bruari 2019, vanaf 15.11 uur, in het gemeen-
schapshuis “de Auw Sjoal” te Holtum.
Namens onze jeugdprinses Esmee, bestuur en 
leden van CV de Katers wensen wij jullie een 
prachtig carnavalsseizoen toe!

CV de Katers holtum

Programma CV de Katers 2019

16 feb. Start TV Vastelaoves Treff e in Houtem
17 feb. Receptie CV De Katers 
22 feb. Carnavalsaovend bie D’n Aezel 
23 feb. Senioremiddig Houtem / Buchte 
27 feb. Jeug-sjleuteleuverdrach in Houtem
28 feb. Sjleuteleuverdrach in Houtem
1   mrt. Sjoalcarnaval in Het Avontuur   
              Bezeuk aan De Munnik in Houtem   
2   mrt. Bezeuk aan Orbis Aldenhof  
   Maxiplaybackshow 
3   mrt. Miniplaybackshow 
4   mrt. Optoch door ‘t Katerriek
5   mrt. Kleine optoch en ophaole wènners 
van de mini- en maxiplaybackshow
6   mrt.  Heilige mès en hieëringbiete

www. CVdeKateRS.nl.  
Facebook: CV de Katers holtum 

BRIGIt en ConnY, oP 
naaR de toP!
Iedereen kent wel in zijn of haar omgeving 
iemand die vecht tegen kanker, de strijd heeft  
verloren aan kanker of kanker heeft  overwon-
nen.
Wij, Brigit Ehlen en Conny Mans, willen voor 
al deze mensen maar speciaal voor Bert Ehlen, 
de lieve man van Brigit, die helaas de strijd veel 
te vroeg heeft  verloren, de Alpe d’Huez beklim-
men en wel op donderdag 6 juni 2019. Deze 
dag gaan we samen “ Op naar de Top”.

Wij willen je vragen om ons fi nancieel te steu-
nen, al het geld komt ten goede van KWF. We 
proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te krij-
gen om nog betere onderzoeken te kunnen re-
aliseren, zodat steeds minder mensen de strijd 
verliezen.

De weg naar de top van de Alpe d’Huez is cir-
ca 14 kilometer. Het zal een hele uitdaging zijn 
om de top te bereiken. Sommige deelnemers, 

en ook wij,proberen de top zelfs meerdere ma-
len te bereiken. 

Je kan ons ondersteunen op de volgende wijze; 
door onderstaande link te openen kom je de 
pagina van Alpe D’Huez en via deze (persoon-
lijke) pagina kun je ons sponsoren. 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/337/449/e

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
BrigitEhlen338/alpe

Of een vrijwillige bijdrage te doneren en in een 
van onze brievenbussen te stoppen;

Conny mans: Velgraafweg 28 holtum 
Brigit ehlen: Grote dries 36 holtum

Alvast hartelijk dank.

Lieve groet,
Brigit Ehlen en Conny Mans


