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Glasvezel via muziekgezelschap Juliana

•
•
•

Voordelen van glasvezel
Waarom zou je eigenlijk kiezen voor glasvezel? Daar hebben we wel een
aantal redenen voor!
• Het snelste internet voor hetzelfde geld: Voor glasvezel ben je vaak
net zoveel geld kwijt als voor je huidige coax- of koperaansluiting
maar dan mét de voordelen van glasvezel. Daarnaast zorgt een 		
glasvezelaansluiting vaak voor een meerwaarde van je woning.
Een slimme keuze dus!
• Met zijn allen tegelijk online: Glasvezel kan oneindige
hoeveelheden data aan. Hiermee ben je helemaal klaar voor
nu en de toekomst!
• Krijgen wat je wordt beloofd: met glasvezel beschik je over je eigen
aan sluiting. Je hoeft - in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een coaxof koperaansluiting - jouw verbinding met niemand te delen en hebt
nooit last van digitale spitsuren en storingen. Zo is jouw verbinding
altijd snel en stabiel en krijg je de internetsnelheid die beloofd wordt.
• Even snel uploaden als downloaden: Met glasvezel is de
uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Waar uploaden
bij andere verbindingen vaak wel 20 keer langer duurt dan
downloaden, is dit bij glasvezel gewoon gelijk.
Wel zo handig... en snel!
Gamen zonder haperen: Online gamen doe je het beste met glasvezel internet, want hiermee heb je een super stabiele verbinding die
hele hoge snelheden aankan. Dit betekent een snelle responstijd en géén vertragingen meer in je spel! Even een nieuw spel downloaden?
Ook zo gepiept.
Meer MB’s voor je geld: Met glasvezel krijg je meer MB’s en sneller internet in alle hoeken van je huis, voor vaak hetzelfde geld.
Keuzevrijheid: door te kiezen voor glasvezel heeft u voor nu én in de toekomst een extra optie voor internet. Dus ook al is uw huidige
provider nu voldoende, is deze dat over drie jaar ook nog?

Welke providers leveren onze vereniging geld op?
Caiway en DELTA doen mee met onze speciale VVE-actie. Ongetwijfeld heeft u al informatie over de abonnementen van beide providers
in uw brievenbus ontvangen. Op Kerkstraat 16 in Born is een informatiepunt geopend waar je kunt binnenlopen van woensdag tot en met
vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Ook kan je indien gewenst een afspraak maken via onderstaande link,
of bellen naar 06 38 61 29 01.
Als je kiest voor een van beide providers doe dat dan online via onderstaande links om ons te steunen en zelf de korting
op je eerste abonnement te ontvangen.:
Caiway bestellen: bestel op deze link: http://aklam.io/wau5fq
DELTA bestellen: bestel op deze link: http://aklam.io/rUMxDZ

Ingebruikname jeu-de-boulesbanen
Holtum is weer een sportieve attractie voor jong en oud rijker, we hebben
jeu-de-boulesbanen, waarvan de aanleg
mogelijk is gemaakt door de gemeente
Sittard-Geleen. De officiële opening/ingebruikname van de jeu-de-boulesbanen
op de markt zal plaatsvin-den op 9 juni
om 19.00 uur. Namens de gemeente zullen
o.a. de wethouders Pieter Meekels en Leon
Geilen hierbij aanwezig zijn. Zij zullen een
openingswedstrijd spelen tegen initia-tiefnemers Henk Stelten en Jos Cramers.
Na het officiële gedeelte kunnen de eerste
boules geworpen worden. Is het even te
druk, dan kunnen jullie op de banken of
het naastgelegen terras wachten tot er een
baan vrij is. Een partijtje jeu de boules is
een prima gezinsactiviteit en een perfecte

manier om met buurt- en dorpsgenoten
kennis te maken. Ga met je huisgenoten,
vrienden of kennissen naar de markt om
daar een lekker potje jeu de boules te
spelen. Wij wensen jullie heel veel plezier
met deze leuke en gezonde buitensport.
Laten we er met z’n allen een gezellige
‘boule’ van maken!

WIST U DAT...

■ ... Op zondag 13 juni a.s. weer een open kerk- en wandelzondagmiddag
zal worden 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. Ook kan er weer een bezoek aan kasteel Wolfrath worden
gebracht.
■ ... Muziekgezelschap Juliana in principe weer op 5 juni om 17:30 uur
met de repetities start? Mochten er te veel afmeldingen zijn, dan wordt
alles 1 week uitgesteld.
■ ... Er helaas in 2021 wederom géén Dorpsfeest zal zijn in verband met
corona? Wij hopen dat wij elkaar volgend jaar weer kunnen treffen!
■ ... De werkgroep ‘Activiteiten’ van Holtum2.0 bezig aan het nadenken is
over een coronaproof zomerpicknick? Hier komen wij later op terug!
■ ... Dit de alweer de 25e editie van de Houtemse Gezèt is en we dit nog
altijd met veel plezier doen?
■ ... Woensdag 9 juni de jaarlijkse buitenspeeldag is? Helaas wordt er
vanwege corona geen activiteit georganiseerd, maar stimuleer de
kinderen om lekker naar buiten te gaan!

Holtums rijke
roomse leven
Holtum, hoe klein ook, heeft een lange geschiedenis. Het wordt zelfs al genoemd in de legende
waarin koning Swentibold de weiderechten aan
de omliggende dorpen verleende. Holtum bleef
overigens verstoken van deze weiderechten omdat
een toenmalige inwoonster dwars lag, maar hierover hebben we het een andere keer. In elk geval
is Holtum een heel oud dorp. Een van de toen al
bestaande gebouwen speelde een belangrijke rol
in de levens van talloze generaties Holtummers.
Weliswaar is het grotendeels opgetrokken in de 19e
eeuw, echter op een plek waar reeds eeuwen tevoren
een soortgelijk gebouw stond. Een deel van het zeer
oude gebouw, de onderste segmenten van de toren
stammen naar verluidt uit de veertiende eeuw, en
wie weet was er zelfs voor die tijd een kerk, want
daar hebben we het over, in Holtum. De kerk, weliswaar steeds minder frequent bezocht, speelde een
hoofdrol in het leven van onze voorouders en wel
van de wieg tot het graf. Daarom schreef ik in 1988
bijgaand liedje voor de Houtumse Revue. Hopelijk
roept het herinneringen aan het rijke roomse leven
op bij de lezer. Jacques Stel
Woa baove de klokke haog hange
Daen daag hiej in Houtum, toen waor ut zoa wied
De zôn sjeen en riep waas ut kaore
De wiesvrouw oet Deetere waor sjus op tied
Daen daag woort ut ménke gebaore
Ze brachte um nao ein paar daag nao dich haer
Ôm plechtig d’n duip te ôntvange		
D’n easte kjear ging hae toen in door die paort
Woa baove de klokke hoag hange
Mit’t sjoan pékske aan leep hae över de sjtraot
De mam die héj flink môtte sjpaare		
Gevouwe, geknip en geneajd naod veur naod
Dat pékske moos hae lang bewaare		
Mit maedjes en jônges biej zich oet de klas
Zou hae de kemunie ôntvange
Veurzichtig, eerbeedig ging hae door die paort
Woa baove de klokke hoag hange
Hae héj höör gehaold biej de mam aan de deur
D’n hoage hood sjtief in de handj		
Zie waor gans in ’t wit, op höör wange ein kleur
De broedssjluier waor gans van kanjt
Ziej waor veur hööm alles wat hae ouch mér wouw
En wat hae van höór koos verlange
Gelökkig en sjtraolend ging hae door die paort
Woa baove de klokke hoag hange
De jaore versjtreeke mit leefde en leid
De haore die waore al gries
De kleinkènjer vrooge van alles aan hööm
Want opa.. Och dae waor zoa wies
Totdat ziene tied koum, wie veur eederein
Van allerlei sjtenj, alle range
De lètste kjear ging hae toen in door die paort
Woa baove de klokke hoag hange		

Werkgroep park D’n Dreesj
en de hondenspeelwei.
20 maart ging de werkgroep o.l.v. Jo Crombag weer aan
de slag in het park. Onkruid werd tussen de stenen bij
de bankjes weggehaald. Het paadje naar het kapelletje
werd eveneens van onkruid ontdaan. Distels werden
gestoken; er werd goed werk geleverd. Het aantal
vrijwilligers was weer wat groter. De koffie en de home
made notenkoek maakten het werken nog prettiger.
In april haalden enkele vrijwilligers, weer onder de bezielende leiding van Jo, twee banken van de speelplaats
van de vroegere school. (Hiervoor was natuurlijk
toestemming gevraagd en verkregen.) Deze banken werden in de hondenspeelwei geplaatst. Terwijl de honden
vrolijk spelen, kunnen de hondenbezitters nu ontspannen
de boel in de gaten houden.
Op speciaal verzoek werden nog twee banken uitgegraven en naar het kerkhof gebracht. Deze zullen daar worden
geplaatst om bezoekers de mogelijkheid te bieden er even rustig te kunnen mijmeren. In juni wordt er een nieuwe
ochtend gepland om werkzaamheden in het park te verrichten.

Even voorstellen
Via Yume Design verkoop ik, door mij ontworpen, 3D
papercraft knutselpakketten. Papercraft is een vorm van
modelbouw van karton, waarbij objecten gebouwd kunnen worden door de onderdelen volgens een patroon te
vouwen en te lijmen. De doe-het-zelf pakketten bieden
gegarandeerd urenlang bouwplezier en de opgebouwde
objecten zijn een leuke decoratie voor bijvoorbeeld de
kerstdagen of de kinderkamer.
Even voorstellen:
Mijn naam is Laura Jamar, 28 jaar en mijn vriend en
ik zijn sinds dit jaar trots eigenaar van een woning in
Holtum.
Ik was als kind/tiener al graag creatief bezig, en dan het
liefst zoveel mogelijk verschillende projecten tegelijk.
Alles heeft de revue al gepasseerd: Kaarten maken, haken, origami, schilderen, tekenen, borduren, houtbewerking, websites maken, noem het maar op.
In 2015 ben ik afgestudeerd als Industrieel Product
Ontwerper, een beroep waarbij techniek en creativiteit
gecombineerd wordt. Na mijn afstuderen ben ik fulltime
gaan werken als product ontwerper/ ingenieur, hier had
ik echter het gevoel dat ik mijn creativiteit toch niet
volledig kwijt kon.
In 2017-2018 ben ik thuis komen te zitten met een
burn-out, waarbij ik mijn energie terugvond in het
opnieuw oppakken van creatieve bezigheden. In deze
periode besloot ik om Yume Design te beginnen naast
mijn fulltimebaan. Op deze manier kom ik mijn creativiteit kwijt en hoop ik andere mensen enthousiast te
maken om te gaan knutselen.

In de toekomst zullen er ook zeker andere producten in
de webshop verschijnen, zoals lasergraveringen in hout
of interieur artikelen.
Benieuwd wat je allemaal kan bouwen van karton en
wil je op hoogte blijven van nieuwe producten, kijk dan
zeker eens op www.yume-design.nl. Naast de reguliere
producten sta ik ook zeker open voor het ontwikkelen
van custom producten. Neem bij interesse contact op
via facebook/ instagram (@YumeDesignNL)
of info@yume-design.nl
Wil jij jouw bedrijf of organisatie ook voorstellen in
de Houtemse Gèzet? Stuur dan een mail naar
holtum2.0@gmail.com! Dan kijken we samen
naar de mogelijkheden.
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