
DORPSFEEST 
HOLTUM 2019
Op zaterdag 7 september zal de 7de editie 
van het Dorpsfeest Holtum plaatsvinden. 
Een gezellig evenement georganiseerd 
door en voor de inwoners en verenigin-
gen van Holtum. Het Dorpsfeest is voor 
inwoners van Holtum een ideale gele-
genheid om elkaar te ontmoeten en sa-
men een gezellige middag en/of avond 
door te brengen.

Als zaterdag 7 september nog niet in 
agenda staat, dan noteer dit snel! De 
voorbereidingen zijn in volle gang en 
het beloofd weer een mooi Dorpsfeest te 
worden, maar met een andere opzet als 
voorgaande jaren. Laat u verrassen en op 
korte termijn zal meer informatie volgen.

HoutemseGezèt
editie 11 - juni 2019

CINDY BREIKER-VERNES IS 
DE NIEUWE VOORZITSTER 
VAN HET DORPSPLATFORM

HOLTUM

Onlangs ben ik aangesteld als voorzitter 
van het Dorpsplatform Holtum. Bij deze 
wil ik me kort voorstellen (voor degenen 
die mij nog niet kennen).

Mijn naam is Cindy Breikers-Vernes. 
Ik ben 43 jaar en geboren en getogen in 
Holtum. Ik woon samen met mijn man 
Raymond en wij hebben 2 zonen Robin 
(10) en Noah (8). 

Mijn hobby’s zijn muziek (ik speel saxo-
foon bij Muziekgezelschap Juliana), lezen 
en bakken. Daarnaast sta ik iedere zater-
dag lang de lijn om mijn voetballende zo-
nen aan te moedigen. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
accountmanager bij een semioverheids-
instelling. Daarbij ben ik verantwoorde-
lijk voor het creëren van baanopeningen 

voor mensen die werk zoeken en adviseer 
ik organisaties over sociale zekerheid in 
brede zin.  Ik ben een verbinder, denk in 
mogelijkheden/kansen en hou van open 
communicatie. 

Deze kwaliteiten wil ik dan ook graag 
inzetten voor het dorpsplatform en sa-
men met de werkgroepen werken aan 
een mooi, leefbaar en toekomstbestendig 
Holtum.

Verder wil ik namens het Dorpsplatform 
Hub Crutzen bedanken voor zijn jaren-
lange inzet als voorzitter en de zaken wel-
ke het gerealiseerd heeft voor Holtum. 
Hub blijft lid van het Dorpsplatform en 
zal nog op een gepaste wijze bedankt 
worden.  

GARAGESALE 
HOLTUM
ZONDAG 23 JUNI 
De werkgroep Holtum 2.0 organiseert 
op zondag 23 juni tussen 10.00 en 15.30 
uur een Garage Sale in Holtum . Meer 
dan 40 bewoners verkopen op eigen ter-
rein allerlei eigen spullen. Deelnemers 
zijn goed herkenbaar middels gekleurde 
ballonnen en vlaggen. Informatie over 
de deelnemende adressen is terug te vin-
den op de Facebook- pagina Holtum.nu 
en de website www.dorpsplatform.nl. 
Een plattegrond met daarop aangegeven 
de deelnemers, is vanaf  zondag 16 juni 
verkrijgbaar bij Frituur Holtum (Ruijs 
de Beerenbroucklaan 23) en tevens op 
zondag 23 juni bij diverse deelnemers te 
krijgen of op Buchterweg 1. 

WIST U DAT...
■ ...het driebandenteam van biljartvereni-
ging Holtum, na de afdelings- en districtsti-
tel, ook de gewestelijke titel heeft gewonnen 
en zich daarmee heeft gekwalificeerd voor 
de strijd om de landstitel? Het team bestaat 
uit Patrick Eype, Erik Aarts, Frank van Hel-
den en Jan Heijnen.

■ ...voetbalclub HBC’09 op zaterdag 29 
juni viert dat de club, ontstaan uit een fu-
sie tussen V.V. Holtum en V.V. Buchten, 10 
jaar bestaat? ’s Middags is er vanaf 12.00 
uur een familietoernooi op sportpark “het 
Anker” en ’s avonds wordt de locatie omge-
bouwd tot de Hawaï Beach Club, voor een 
vrij toegankelijk feest vol muziek voor een 
swingende avond in festivalsferen. 

■ ...meer dan 60 jongeren de jongeren-en-
quête hebben ingevuld? In de volgende edi-
tie van de Houtemse Gèzet zullen we uit-
komsten met jullie delen!

■ ...Holtum Kookt 5 jaar bestaat en dit viert 
op vrijdag 5 juli?

■ ...op de oproep van het Dorpsplatform, 
met betrekking tot VDL Nedcar, er 14 for-
mulieren zijn ingeleverd met vragen? Bin-
nenkort worden deze vragen en de eventu-
ele compensatie ideeën voorgelegd aan de 
gemeente, Provincie en VDL Nedcar.

■ ...medio september een inloopavond 
plaatsvind door de werkgroep Veiligheid 
om in contact te komen met onze wijk-
agent? Aanmelden voor deze werkgroep 
kan nog altijd.

■ ... Mensen die willen meewerken aan het 
uitvoeren van vernieuwingsideeën zich 
kunnen melden bij een van de leden van 
de werkgroep Holtum 2.0? (Simone van de 
Wiel, Kim Lambermon, Joyce Gordebeke, 
Manya van Heel, Marcel Claessens, Ralph 
Smeets, Serge Tummers,  Sandro Boots, 
Frits Suntjens)



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

INFORMATIEAVOND 
WERKGROEP ZORG 
HOLTUM 2.0
Wanneer: Donderdag 4 juli 2019
Waar: De Auw Sjoal Holtum
Hoe laat: 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur
Wat kunt u verwachten?
Praktische informatie met betrekking tot 
zorg: Welke zorg kan een logopedist, ergo-
therapeut, pedicure, diëtiste of podothera-
peut u bieden. 

Welke specialisaties binnen de fysiotherapie 
zijn er?

Verder zullen Buurtzorg en KSB Holtum als 
gastsprekers aanwezig zijn om iets te vertel-
len over hun werkzaamheden en worden er 
verschillende hulpmiddelen aangekaart die 
het dagelijks leven makkelijker kunnen ma-
ken. We sluiten af met een stukje valtraining 
en wat simpele oefeningen door de logope-
dist.

Na afloop kunt u vragen stellen en eventueel 
onderwerpen aandragen voor een vervolg-
avond.

Wij heten u van harte welkom op deze leer-
zame avond. De koffie en cake staat bij ont-
vangst voor u klaar!

Mocht vervoer een probleem zijn, kunt u bel-
len met tel. 06-50840887.

EERSTE BUITENSPEELDAG IN 
HOLTUM EEN GROOT SUCCES!
Op woensdag 12 juni vond voor de eerste keer de Buitenspeeldag plaats in Holtum. Een meer dan geslaagde dag waar zo’n dertig 
kinderen aan deel hebben genomen!

Graag willen wij een aantal mensen bedanken die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt. Jumbo Hilkens Born voor de sponso-
ring van de lekkernijen, Igor Stel voor het beschikbaar stellen van verschillende spellen en het springkussen, Peter Daams voor het 
sponsoren van de appels en Rockateer photo.video.graphics voor het maken van de mooie foto’s! 
Tot slot willen wij natuurlijk ook alle kinderen bedanken die aanwezig waren, dankjulliewel!

Foto’s: Bas Smeets van Rockateer photo.video.graphic


