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Zoals de meeste inwoners al zullen hebben 
vernomen heeft onze nieuwe burgemeester 
Verheijen op 24 april j.l., Wil Wagemans tele-
fonisch in kennis gesteld van, en gefeliciteerd 
met, het feit dat hem een Koninklijke Onder-
scheiding is verleend wegens zijn grote ver-
diensten voor de gemeenschap. 

Wil was vanaf 2000 voorzitter en animator 
van de Holtumse Jeugdvereniging (HOJE-
club), vele jaren een zeer actieve club, die 
sinds enkele jaren in ruste is vanwege gebrek 
aan voldoende jeugdleden. Ook is hij een van 
de initiatiefnemers en grondleggers van hos-
pice Bronnerhof in Born. Samen met enkele 
andere Holtummers is het idee ontstaan en 
uiteindelijk door hun in het voormalig klos-
ster in Born gerealiseerd. Hij is daar, na een 
grondige verbouwing, al vanaf de opstart in 
2012 penningmeester, bestuurslid, animator 
van de sponsorcommissie en ook actief in de 
zeer gemotiveerde tuin- en onderhoudsploeg. 

Wil, geboren in Buchten, was voor zijn pen-
sionering directeur van de Rabobank Rooste-
ren en was en is, vanuit zijn financiële kennis 
en kunde, en zijn sociale betrokkenheid bij 
het gemeenschapsleven, op nog veel andere 
fronten in Holtum en omstreken actief. De 
Koninklijke Onderscheiding kwam als een 
complete verrassing voor hem en zijn familie, 
maar is daarom niet minder verdiend. 

Zijn vrouw Gertie, zeer actief o.a. voor Mu-
ziekgezelschap Juliana, ontving in het verle-
den reeds een Koninklijke Onderscheiding. 

Vanwege de coronacrisis vond er (zoals voor 
alle gedecoreerden dit jaar) geen officiële hul-
diging plaats en was er dus ook geen gelegen-
heid om Wil de hand te schudden. De burge-
meester heeft aangegeven dat deze huldiging 
na de crisis zal plaats vinden en ook de Hol-
tumse gemeenschap zal hem dan op gepaste 
wijze eer bewijzen. U verneemt tijdig van ons 

wanneer dit zal zijn, maar heel trots mogen 
we in Holtum zeker al zijn op deze zeer waar-
devolle kracht voor de gemeenschap.
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WIST U DAT...
■ ...ons gemeenschapshuis de Auw Sjoal  tot 
nader orde gesloten is vanwege de crisis en 
dat alle activiteiten die daar wekelijks plaats-
vonden dus ook geen doorgang vinden; dus 
voorlopig geen repetities van Muziekgezel-
schap Juliana, geen koerballen, geen Holtum 
Kookt, geen Zumba , geen yoga, geen kienen 
etc. 

■ ...op de website van het gemeeschapshuis, 
www.deauwsjoal.nl  twee PDF-bestanden 
van de werkgroep Houtem Vreuger gratis te 
downloaden zijn: ‘Holtum in de oorlogsjaren 
’40 – ‘45’ en ‘Houtem in de waereld van de 
joare ’60. Klik links op de tab ‘Houtem Vreu-
ger’

■ ...behalve het geplande schuttersfeest er dit 
jaar ook geen Maasgouwtoernooi en geen 
Taptoe zal plaatsvinden. 

■ ...het door de werkgroep Cultuur  & Erfgoed 
van Holtum 2.0 het boek ‘Holtum vroeger en 
nu’ vrijwel gereed is. Bedoeling was om het te 
lanceren en gratis te verstrekken tijdens een 
dorpsbijeenkomst, maar dat is helaas voorlo-
pig niet mogelijk. De werkgroep beraadt zich 
nu hoe het boek voor alle inwoners toch ter 
beschikking kan komen.

AFLASTING 
SCHUTTERSFEEST 2020
Beste schuttersvrienden,

Zoals bij velen van jullie reeds bekend zouden 
wij, schutterij Sint Martinus Holtum, medio 
juni 2020 het derde bondsschuttersfeest van 
dit seizoen organiseren. In september zijn wij 
met volle overgave gestart met de voorberei-
dingen hiervan. Het terrein op de Grote Dries 
was uitgestippeld, de tent was geregeld, de ar-
tiesten hadden er zin in en wij waren er ook 
klaar voor. Helaas heeft de COVID-19 uit-

braak een streep door alle activiteiten gezet. 

Dit betekent dat naast ons schuttersfeest ook 
ons konings-/burgerschieten in september 
2020 niet door kan gaan. Wij vinden het na-
tuurlijk erg jammer, helaas is het niet anders.

Blijf gezond, let op elkaar en hopelijk tot snel 
weer op een van onze activiteiten.

Bestuur en leden Schutterij Sint Martinus 
Holtum

Sint Martinuskerk in Holtum
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DORPSFEEST HOLTUM 
2020 AFGELAST
Beste inwoners van Holtum,
     
Deze zomer hadden we het voornemen 
om in het weekend van het Schuttersfeest 
(19/20/21 juni), in samenwerking met 
Schutterij St. Martinus een Dorpsfeest te 
organiseren. Het idee was om op de zater-
dagmiddag van het schuttersweekend een 
leuke activiteit te organiseren voor jong en 
oud. 
Zoals jullie weten heeft premier Mark Rut-
te evenementen als festivals en sportwed-
strijden met publiek tot zeker 1 september 
afgelast vanwege het coronavirus.
De schutterij heeft reeds aangekondigd dat 
het Schuttersfeest is afgelast, via dit bericht 
willen ook wij melden dat het Dorpsfeest 
in 2020 géén doorgang vindt. 
Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer 
een mooi feest van maken. Blijf gezond, 
houd afstand en dan zien we ons weer in 
betere tijden!

Voorzitter Marcel Claessens 
Namens de organisatie van het Dorpsfeest 
Holtum 

HOLTUM HELPT 
HOLTUM IN CORONA-
TIJD
Het is niet eenvoudig om een goed beeld te 
krijgen van de maatscappelijke situatie en de  
gemoedstoestand waarin de inwoners van 
ons dorp verkeren. Het spaarzame nieuws 
dat je bereikt laat niet direct hele grote pro-
blemen zien, maar is fragmentarisch en hoeft 
niet per se te kloppen. We weten van enkele, 
coronabesmettingen, maar misschien zijn er 
wel meer. Ons initiatief ‘Holtum help Hol-
tum’ heeft aangetoond dat er veel mensen zijn 
die beschikbaar zijn om hulp te bieden, maar 
ook dat er slechts één concrete hulpvraag is 
kenbaar gemaakt. Wat je verneemt, is dat 
de meeste hulpbehoevenden goed geholpen 

worden door hun eigen netwerk, hun buren, 
hun eigen familie. Het kan ook zijn dat men-
sen niet om hulp of contact durven te vragen. 
Dit beeld vanuit andere kleinere gemeen-
schappen doemt, in tegenstelling tot de situa-
tie in steden, in de media ook op in ons land: 
veel aanbod, weinig of geen vraag. Op zich 
een goed teken. Kleinere gemeenschappen 
functioneren sociaal gezien een stuk beter 
dan veel anoniemere stedelijke omgevingen, 
maar mochten mensen toch hulp of contact 
zoeken, laat het dan via een mailtje aan hol-
tumhelptholtum@outlook.com even weten. 
Ongevraagd aan iemand hulp aanbieden of 
iemand gewoon een presentje, in welke vorm 
dan ook, aanbieden of in de bus stoppen, kan 
natuurlijk ook altijd. 

Wat de toekomst gaat brengen is onzeker. Het 
zou wel eens kunnen dat het nog vele maan-

den gaat duren voor de situatie enigszins 
normaliseert. Laten we vooral naar elkaar 
blijven omkijken en alert en creatief blijven 
om de binding binnen ons dorp te behouden 
en waar mogelijk te versterken, want samen 
staan we sterk en kunnen we deze crisis aan! 
Ideeën of suggesties om met elkaar in con-
tact te blijven, elkaar te helpen of gewoon iets 
leuks te doen, kun je ook op bovengenoemd 
emailadres kenbaar maken. Holtum gaat co-
rona samen te lijf want …….

KLEURPLAAT VOOR DE KLEINTJES


