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Zoals bekend spelen er diverse zaken rondom Holtum. Vorig jaar hebben wij een brandbrief verstuurd naar alle betrokken partijen t.w. de 
Provincie, Gemeente, VDL/Nedcar, bedrijven Holtum Noord, PIO en Rijkswaterstaat. In oktober 2019 hebben wij met alle partijen samen 
een eerste gesprek gehad. Eind vorig jaar is er ook een schetsschuit sessie geweest, waarin gesproken is over de leefbaarheid in brede zin en 
mogelijke oplossingen en tegemoetkomingen.

Dit jaar is met diverse partijen gesproken over de gebiedsontwikkeling VDL NedCar en compensatie Leefbaarheid kern Holtum en is er 
een zienswijze ingediend.   Ten aanzien van de Windturbinus is Blow-HN hier volop mee bezig. Net als waarschijnlijk iedereen was ook het 
Dorpsplatform verbaasd om via de media te moeten vernemen over een Leefbaarheidsfonds van € 300.00,00 en erkenning t.a.v. 
problematiek Verloren van Themaatweg. Thema’s waar wij alle lange tijd over in gesprek zijn met de betrokken partijen. 

Eind oktober gaan wij weer verder in overleg met de Provincie en Gemeente Sittard-Geleen over o.a. Natuurcompensatie  
(circa 10 ha extra rondom Holtum), Verloren van Themaatweg, Verkeersveiligheid en overlast en Leefbaarheidsfonds Holtum.  
Wij zullen dan in de Houtemse Gezèt van december verder berichten of mogelijk al eerder.

Leefbaarheid Holtum onder druk. 

Holtum bedreigd
In 1880 steeg het waterpeil van de Maas 
dermate hoog, dat Holtum dreigde te worden 
overstroomd. Zover kwam het net niet, maar 
het scheelde zoals u kunt zien maar heel 
weinig. In de huidige tijd wordt Holtum niet 
meer door het Maaswater bedreigt, want de 
dijk van het Julianakanaal zorgt voor voldoen-
de bescherming, maar wordt de leefbaarheid 
van de mensen bedreigt door een onzichtbaar 
virus. We zullen ons net als toen moeten 
wapenen en samenpakken om het gevaar te 
bestrijden. Alleen samen staan we sterk en 
kunnen we crisissituaties als deze overwinnen. 
Dus houdt elkaar (op 1,5) meter vast, zet je 
in voor de zwakkere medebewoners en stut 
gevraagd en ongevraagd het gemeenschaps- 
en verenigingsleven. In 1880 trok het water 
zich terug en er komt nu ook een tijd na 
Covid-19, waarin het normaal samenleven 
weer wordt opgepakt.

Enkele jaren geleden is een poging  
ondernomen de mensen van Holtum  
enthousiast te maken voor een jeu-de-bou-
lesbaan. Dat is toen niet gelukt, te weinig 
mensen gaven zich op waardoor er voor de 
gemeente niet genoeg draagvlak was om dit 
plan te realiseren. Onlangs op de jaarver-
ga-dering van de Katholieke  
Seniorenbond Holtum heeft de heer Hoe-
baer Crutzen dit plan voor een jeu-de-bou-
lesbaan weer naar voren gebracht. Buiten-
sport is gezonder dan binnensport, zeker in 
deze coronatijd.  
Er is daarna door het bestuur van de KSB 
contact opgenomen met de gemeente en 
woonstichting Zaam Wonen of zij bereid 
waren dit plan financieel mogelijk te  
maken. De reacties waren positief.

Op 29 september hebben Jean Hoedema-
kers (wijkcoördinator stadsdeel 1), Hoebaer 
Crutzen, Henk Stelten en Jos Cramers de 
locatie op de markt in Holtum bekeken. De 
heer Hoedemakers vond het een uitstekende 
locatie, centraal gelegen en dichtbij café D’n 
Aezel (voor een drankje en gebruik toilet).  

Echter, de gemeente zal zo’n baan in het 
voorjaar van 2021 pas laten aanleg-gen als 
aan enkele voorwaarden voldaan is. 

Belangrijkste voorwaarde is dat het meren-
deel van de omwonenden het eens moet zijn 
met de aanleg van zo’n jeu-de-boulesbaan. 
Aan deze voorwaarde is inmiddels voldaan. 
Verder dienen er in Holtum voldoende 
mensen te zijn die de baan gaan beheren en 
van de baan gebruik gaan maken, minimaal 
15 voor één baan en minimaal 25 voor twee 
banen. De  
initiatiefnemers roepen geïnteresseerde 
dames en heren van Holtum dan ook op 
aan hen door te geven dat zij van die baan/
banen gebruik gaan maken. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. 

Aanmelden kan bij Jos Cramers door een 
briefje in de bus (Panneshofstraat 7-2), een 
telefoon-tje/sms’je naar 06-20748337 of een 
e-mailtje naar jhcramers@gmail.com. 

Bedankt en tot binnenkort op de 
jeu-de-boulesbaan!

Jeu-de-boulesbaan in Holtum!

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep 
en is ook in Nederland aan een tweede ronde 
begonnen. Overal worden maatregelen getrof-
fen om het virus onder controle te krijgen.  
Er wordt hard gezocht naar een vaccin.
Hoe gezellig het altijd is bij de vuurstapel, 
hoe lekker de chocomel en wafels ieder jaar 
weer zijn… dit jaar zal het Sint Maartensfeest, 
niet doorgaan. Het is onmogelijk, rekening 
houdend met de door de (lokale) overheid 
getroffen maatregelen het Sint Maartensfeest 
te organiseren. Tijdens de lampionnen optocht 
en vooral bij de vuurstapel kan de onderlinge 
anderhalve meter afstand niet gewaarborgd 
worden. Als organisatoren van het  
Sint – Maartensfeest vertrouwen we op ieders 
begrip en wensen we iedereen een goede 
gezondheid toe. 

Sint - Maartensfeest   
Holtum – Buchten   
Afgelast 



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

Aaron Warlich (32) en Shirley Warlich (29) 
wonen in Holtum sinds februari 2019.  
Ze hebben samen een dochter van 1 en  
zijn beide zelfstandig ondernemer.
…lid geworden van Holtum 2.0… 

Ze kijken er erg naar uit om samen in ons 
mooie dorp leuke activiteiten te organiseren 
en op een creatieve manier met elkaar  
verbonden te blijven in deze tijd.  
Zowel offline als online.

Shirley van SURE Juweelontwerp-Goudsmid 
vertelt:

JUWELEN ZIJN ALS EEN BIOGRAFIE. ZE 
VERTELLEN EEN VERHAAL OVER DE 
HOOFDSTUKKEN IN ONS LEVEN.
Met SURE vertel ik verhalen vertaald naar 
het ontwerp van een juweel. Juwelen heb-
ben vaak een emotionele waarde. Denk aan 
trouwringen, geboortejuwelen maar ook aan 
juwelen die je herinneren aan een overleden 
dierbare. Ik verwerk o.a. handgeschreven 
gravures, vinger- en pootafdrukken, haren, 
moedermelk en as.

Elk juweel dat ik maak is uniek en  
handgemaakt in zilver en/of goud. Ook het 
verwerken van eigen aangeleverd geelgoud 
behoort tot de mogelijkheden. Op mijn  
website www.surejuweelontwerp.nl vind 
je nog veel meer info over mijzelf en mijn 
bijzondere vak. Nieuwsgierig naar voorbeel-
den en de beleving van mijn klanten? Dan 
moet je zeker even een kijkje nemen en als ik 
je dan echt een tip mag geven, zou ik het erg 
leuk vinden als je mij gaat volgen op Face-
book en  
Instagram: SURE Juweelontwerp. 
Vele verhalen achter de juwelen deel ik 
namelijk op mijn socials en wanneer ik ach-
ter de werkbank zit maak ik graag een foto of 
filmpje om een kijkje te geven in mijn atelier. 

Aaron vertelt:

Tijd voor elkaar, voor onze dochter, ons werk, 
gezonde voeding en sport. Ons leven staat 
in teken van het vinden en behouden van de 
juiste balans. Met mijn bedrijf Healthcoach 
Aaron Warlich bied ik een totaalconcept op 
gebied van sport, voeding en ontspanning. Ik 
ben gediplomeerd sportmasseur en beheers 
verschillende massage technieken. Daarnaast 
ben ik gewichtsconsulent. Hoe de meesten 
mij wellicht kennen of hebben gezien is als 
sportinstructeur tijdens de bootcamps op de 
Grote Dries. Ik help graag anderen op weg 
naar balans vinden in een gezondere leefstijl 
en meer vitaliteit. Ik heb mijn praktijkruim-
te aan huis op Maaseikerweg nummer 8 
en daarnaast heb ik een praktijkruimte bij 
Anytime Fitness in Sittard. Ben je benieuwd 
hoe ik jou kan helpen aan een gezondere 
leefstijl, gun jij jezelf een massage of wil je 
gewoon eens komen kennismaken? Op mijn 
website www.healthcoachaaron.nl vind je alle 
info over mij en mijn bedrijf of boek je direct 
een afspraak voor een massage. Op Facebook 
en Instagram ben ik ook erg actief en deel ik 
graag nieuwe ontwikkelingen, weetjes maar 
ook persoonlijke dingen. Je vindt me door te 
zoeken op Healthcoach Aaron Warlich.

PS: speciaal voor de lezers van de ‘Houtum-
se gezet’ heb ik een speciale actie voor de 
feestdagen. 10% korting bij aankoop van 1 
giftcard en 20% korting op 2 giftcards. Deze 
giftcards mag je ook aan jezelf cadeau doen 
en zijn te besteden op een massage naar 
keuze van 30, 45 of 60 minuten. Dus ook in 
te leveren op een heerlijk warme en ontspan-
nende hotstone massage.

Wil jij nu als ´Houteumse ongernummer´ 
ook in de spotlight gezet worden in de 
komende editie van de Houtemse Gezet? 
Stuur dan uiterlijk 1 november een mail naar  
holtum2.0@gmail.com. We nemen  
vervolgens contact met je op! 

WIST U DAT...
■ ... Holtummers en oud-Holtummers, die het boek 
‘Holtum een dorp om trots op te zijn’, nog niet in 
hun bezit hebben, dit boek gratis kunnen ophalen 
bij Frits Suntjens, Buchterweg 1 (tel. 06-53160004)?

■ ... het oud papier de eerste woensdag van de 
maand opgehaald wordt? Zet vóór 07:00 uur het 
oud papier buiten.  

■ ... het Stichtingsbestuur van gemeenschapshuis 
‘de Auw Sjoal’ Holtum op zoek is naar een nieuwe 
secretaris? Heb je interesse neem dan contact op 
met John Hendriks (06) 54 76 76 57 of André de 
Vaan (06) 26 24 61 26.

■ ... u zich bij Serge Tummers (0611442292) kunt 
aanmelden voor de dorpswhatsapp preventie app? 
Meer informatie over deze app staat in deze editie 
van de Houtemse Gezèt. 

■ ... ondanks het coronavirus het wekelijkse yo-
ga-uurtje op donderdagmorgen van 09:15 tot 10:15 
uur in de Auw Sjoal doorgaat? Uiteraard op veilige 
avond! Een leuke seniorengroep, een fantastische 
lerares, goedkoop en gezond. Interesse? Stuur een 
mail naar holtum2.0@gmail.com of neem  
telefonisch contact op met Frits Suntjes  
(06-53160004)

Hallo vriendjes en vriendinnetjes ,

Ik heb veel vragen gekregen of ik dit jaar Holtum wel bezoek, het antwoord is JA! 

We zijn aan het kijken naar de mogelijkheden. In het ergste geval komt er een "drive in, walk 
through" op de markt waarbij de 1,5 meter regels worden gehanteerd of zullen de pieten de 
cadeautjes bezorgen aan huis. 
Voor nu blijven wij positief dat alles gewoon kan door gaan, zoals gepland in Cafe d’n Aezel.

Vergeet je niet op te geven via sintholtum@outlook.com voor 5 november! Daarna vertrekt 
de pakjes boot uit Spanje en kan ik je geen pakjes meer bezorgen . Begin week 46 krijgen alle 
opgaves een mail met verdere informatie en eventuele tijdsloten.

Groetjes Sint en Piet

Even voorstellen

Mijn naam is Hanne Sloesen en ben 22 jaar.
Ik ben de nieuwe vormgever van het Houtm-
se-Gezet en ook het nieuw lid van Holtm 2.0. 
Ik woon op de Grote dries 26. Vele van jullie 
zullen mijn dieren wel hebben gezien als jullie 
aan het wandelen zijn in het buiten gebied  
van holtum. 

Nieuwe vormgever


