
ENQUETE
In ons dorp zijn er zo’n 150 jongeren. Voor 
deze jongeren wil Holtum2.0 graag iets bete-
kenen. Maar wat? Waar hebben de jongeren 
behoeft en aan? Om daar achter te komen en 
daar mee aan de slag te kunnen gaan, is er 
een vragenlijst gemaakt. De vragenlijst is be-
doeld voor jongeren tussen de vier en zestien 
jaar en duurt zo’n vijf tot tien minuten om in 
te vullen. Je zou niet alleen ons, maar ook je-
zelf er enorm mee helpen als je de lijst invult! 

Vindt je het moeilijk om de vragenlijst zelf in 
te vullen, vraag gerust iemand om hulp. En 
papa’s en mama’s, als jullie dit lezen, laat je de 
vragenlijst dan even aan je kind zien? Graag 
willen wij nog vermelden dat de vragenlijst 
geheel anoniem is en dat de resultaten alleen 
gebruikt worden om inzichten te verkrijgen. 
Tot slot, vraag je nog even toestemming aan 
je ouder/verzorger voordat je de lijst invult? 
Dankjewel alvast!

https://surveys.enalyzer.com?pid=facecgm6
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HOLTUM 2.0 ORGANISEERT 
IN HOLTUM OP ZONDAG 23 
JUNI EEN GARAGE SALE!

Afgelopen jaar vond in ons dorpje voor het eerst 
een garage sale plaats. Hierbij boden meer dan 
40 mensen hun overcomplete spulletjes in hun 
eigen garage of op hun oprit te koop aan. Het 
was een particulier initiatief van een nieuwe be-
woonster in ons dorp en voorzag duidelijk in een 
behoeft e, zeker nu de jaarlijkse rommelmarkt 
van het damescomité van Muziekgezelschap 
Juliana niet meer wordt georganiseerd. De initi-
atiefneemster van afgelopen jaar is ondertussen 
moeder geworden en heeft  dit jaar aangegeven 
om de organisatie niet op zich te willen nemen. 
Vandaar dat de werkgroep Holtum 2.0 dit ge-
slaagde initiatief nu overneemt. De opzet blijft  
min of meer gelijk. Behalve in de Houtemse 
Gezèt en op onze Facebookpagina Holtum.nu, 
zal er de nodige publiciteit in diverse media ver-
schijnen en zal aan bezoekers van de garagesale 
op verschillende manieren worden gecommu-
niceerd waar de deelnemers zich in het dorp be-
vinden. Om de kosten te dekken vragen wij het 
luttele bedrag van 2 euro. Deelnemers kunnen 
zich nu al aanmelden door een e-mail te sturen 
naar garagesale.holtum@gmail.com of telefo-
nisch contact op te nemen met Frits Suntjens via 
het nummer 06-53160004. 

S U C C E S V O L L E 
COMPUTERCURSUS 
VOOR BEGINNENDE 
GEBRUIKERS 
Op 15 april vond de 6e en laatste cursus-
middag voor beginnende computerge-
bruikers in de Auw Sjoal plaats. Het was 
weer een geslaagde middag onder leiding 
van Chris Elands die tijdens de cursus 
werd bijgestaan door Kees Lemmens (uit 
Einighausen), Juliette Stans en Frits Sunt-
jens. 

Het was niet altijd gemakkelijk om gemid-
deld zo’n tien beginnende gebruikers, van 
verschillend niveau, met hun verschillen-
de eigen apparatuur, met verschillende 
besturingssystemen de basisbeginselen 
bij te brengen. Eén-op-één begeleiding 
werd daarom vaak succesvol toegepast. 
Focus lag gedurende de cursus vooral op 
de eerste beginselen en het gebruik van 
e-mail en internet. Deze doelstelling is 
zeker gerealiseerd en vooral ook belang-
rijk, de sfeer was bijzonder goed en het 
was alle cursusdagen erg gezellig tijdens 
de pauze waar natuurlijk een kopje koffi  e 
en wat lekker bij hoorde.  Tijdens de laat-
ste cursusdag richtte Marcel Claessens, 
ons gemeenteraadslid en lid van de werk-
groep Holtum 2.0, het woord tot de groep 
en bedankte met name initiatiefnemer 
Chris Elands en zijn 3 secondanten en 
bood ze namens de werkgroep een (Paas)
presentje aan. Hij prees dit geslaagde Hol-
tum 2.0 initiatief als prachtig voorbeeld 
van wat er door burgers van ons dorpje 
samen kan worden gerealiseerd zoals ver-
woord en gesymboliseerd in het logo. 

Er wordt nu al nagedacht over een verge-
lijkbare cursus ergens in het najaar voor 
beginnende Excel-gebruikers of zij die 
ermee willen beginnen. 

WIST U DAT...
■ ...het driebandenteam van biljartvereniging 
Holtum dit jaar glansrijk afdelingskampioen en 
districtskampioen is geworden? Binnenkort gaan 
zij strijden om de gewestelijke titel en, als ze die 
behalen, kwalifi ceren ze zich voor de strijd om de 
landstitel. Het team bestaat uit Patrick Eype, Erik 
Aarts, Frank van Helden en Jan Heijnen.

■ ...Mia Mertens, de moeder van kastelein Twan 
van der Kort van cafe den Aezel, dit jaar de 39e 
kwajongkampioen van Holtum is geworden? Deze 
kranige 80+ dame won met kaartpartner Henk 
Heespelink het laatste concours en was over de 7 
jaarlijkse kaartconcoursen met afstand de beste. 

■ ...de gemeente Sittard-Geleen op donderdag 
23 mei een aanvullende bijeenkomst organiseert 
omtrent de windmolens op bedrijventerrein Hol-
tum-Noord? Aanmelden kan via de website www.
windparkholtumnoord.nl , hier vindt u ook 
meer informatie!

■ ...de oorsprong van de Martinuskerk heel ver te-
rug gaat (12e eeuw?). De huidige toren stamt uit 
begin 15e eeuw en de huidige kerk werd gebouwd 
in 1888 (vervanging van oude Romaanse kerk)

■ ...Holtum Kookt 5 juni aanstaande alweer vijf 
jaar bestaat? 
■ ...Schutterij St. Martinus op zondag 19 mei het 
eerste Bondschuttersfeest van het jaar heeft ? Wij 
wensen de schutterij veel succes in Hingen!

■ ...er op donderdag 4 juli een informatieavond in 
De Auw Sjoal wordt verzorgd door de werkgroep 
Zorg? Meer informatie volgt later!

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



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

De Buitenspeeldag komt dit jaar ook naar Holtum! Op woensdag 12 juni zijn alle kinderen wel-
kom op Park d’n Dreesj.

Heb jij nu zelf of heeft je kind nog speelgoed wat zij zelf mee willen nemen zoals bijvoorbeeld een fiets, 
step of skelter? Neem dit dan gerust mee!
Vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes die niet uit Holtum komen, zijn natuurlijk ook van harte 
welkom!

Noteer je de datum? Zorgen wij voor wat lekkers en leuke spellen!


