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De werkgroep Holtum 2.0 organiseert op 
woensdagavond 24 oktober een bijeen-
komst in gemeenschapshuis De Auw Sjoal 
onder de naam ‘Samen aan de Slag’, waar 
iedereen die de toekomst van de leefge-
meenschap Holtum mee vorm wil geven, 
van harte welkom is.

30 januari j.l. vond er een druk bezochte 
dorpsbijeenkomst plaats waarin de leef-
baarheidproblematiek van het dorp cen-
traal stond en een aantal leefbaarheid-
thema’s werden toegelicht. Op 30 mei j.l. 
vond er in de Auw Sjoal een zogenaamd 
praatcafé plaats om al discussierend in 
kleinere groepjes concrete ideeën en 
wensen bij de leefbaarheidthema’s aan 
te dragen. De sfeer was bijzonder goed. 
De betrokkenheid was groot en de deel-
nemers waren zeer gemotiveerd om een 
bijdrage te leveren. Het leverde een stort-
vloed aan concrete(re) voorstellen op, 
waarbij iedereen ook zijn of haar priori-
teiten aan kon geven. . 

De resultaten van deze vruchtbare avond 
zijn in kaart gebracht en teruggekoppeld 
naar de aanwezigen. Ook is er verslag 
over gedaan aan de hele dorpsgemeen-
schap middels Facebook en de Houtemse 
Gezet, die door Holtum 2.0 sinds begin 
dit jaar regelmatig wordt uitgebracht. De 

werkgroep Holtum 2.0 heeft inmiddels 
uit de grote berg voorstellen een achttal 
groepen met concrete, kansrijke ideeën 
en suggesties geselecteerd. Het doel is nu 
om een aantal van deze ideeën in de na-
bije toekomst samen met en door dorpe-
lingen tot realisatie te laten komen. 

De 8 groepen van ideeën en wensen zijn:

1. Ideeën voor en met jeugdigen 

2. Ideeën om elkaar binnen het dorp te 
helpen 

3. Ideeën rondom duurzaam wonen 
 
4. Ideeën om elkaar (vaker) te ontmoe-
ten en samen dingen te ondernemen

5. Ideeën om nieuwe dorpsbewoners 
sneller, beter te laten integreren

6. Ideeën over beter onderhoud  en ge-
bruik van landschapspark d’n Dreesj

7. Ideeën om het cultureel & materieel 
erfgoed van Holtum beter te bewaren 
en uit te dragen

8. Ideeën in het kader van het vergroten 
van de veiligheid

Nu is de tijd aangebroken om zaken con-
creet aan en op te pakken. Wij nodigen 
inwoners van Holtum heel graag uitno-
digen om op woensdagavond 24 oktober 
om 19.00 uur naar de Auw Sjoal te ko-
men om mee te denken over de concrete 
uitwerking van de ideeëncluster die hun 
persoonlijk het meeste aanspreekt, en 
waar ze zich graag persoonlijk op de een 
af andere wijze voor in willen zetten. 

Voor elke ideeëncluster staat een ge-
sprekstafel met een van de leden van de 
werkgroep Holtum 2.0 als gespreksleider 
gereed. Maak bij binnenkomst uw keuze. 
De zaal is open om 18.45 uur en uiterlijk 
om 21 uur wordt afgerond. Hierna kan er 
uiteraard in het cafégedeelte nog gezellig 
worden nagepraat. 

Wij hopen van ganser harte veel inwo-
ners te mogen begroeten. Heeft u nog 
vragen. U kunt ons bereiken via email-
adres info@dorpsplatformholtum.nl

WIST U DAT...
■ ...CV de Katers het jubileumseizoen 
( ze bestaan 6 x 11 jaar) opent met een 
Limburgse mis in samenwerking met het 
gemengd zangkoor Holtum en schutterij 
St Martinus met ondersteuning van mu-
ziekgezelschap Juliana Holtum. De mis is 
op 11 november in de St Martinuskerk in 
Holtum en begint om 9.30 uur. 

■ ...Muziekgezelschap Juliana Holtum op 
17 en 18 november haar 95 jarig jubileum 
viert met 14 jubilarissen. Tevens viert het 
damescomité haar 40-jarig bestaan met 
10 jubilarissen. Op zaterdag 17 november 
is de receptie van 19.30 – 21.00 uur in de 

Auw Sjoal. Daarna is er gezelligheid met 
sfeervolle muziek. Op zondag is om 9.30 
uur de St.Ceciliamis met een speciaal re-
pertoire en is er een speciale bijdrage van 
de jeugdleden van Juliana. Aansluitend 
aan de mis is er vanaf 11.30 uur een ge-
zellig samenzijn van de hele Juliana-fa-
milie in de Auw Sjoal. 

■ ...Sinterklaas dit jaar Holtum toch weer 
komt bezoeken. Enkele enthousiaste 
mensen hebben het voortouw genomen 
en de goed heiligman en zijn gevolg uit-
genodigd en zijn ontvangst al voorberei-
den. Het Sinterklaasfeest vindt plaats op 
zondag 2 december vanaf 14:30 uur in De 
Auw Sjoal. 

■ ...Er al hard gewerkt wordt aan een 
nieuwe revue in januari 2019. We verra-
den nog niets, maar maken u wel attent 
op een viertal leuke filmpjes op de You-
Tube pagina van Patrick Wielders 
www.pwtv.nl Scroll even naar beneden 
en u vindt de 4 filmpjes.

‘HOLTUM 2.0: SAMEN AAN DE SLAG’ OP WOENSDAGAVOND 24 OKTOBER

Sinterklaas komt op 2 december naar Holtum!



colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

“HOUTEM VREUGER” 
EERT HOLTUM´S 
CARNAVALSVERLEDEN 
OP 9 NOVEMBER

De werkgroep “Houtem Vreuger”, die al 
enkele jaren succesvol bezig is om vroe-
gere Holtumse tijden te doen herleven, 
organiseert op vrijdagavond 9 november 
in gemeenschapshuis ‘De Auw Sjoal’ weer 
een ouderwetse Houtem Vreuger avond.
 
Dit jaar is het thema “Een greep uit het 
rijke carnavalsverleden van Houtem”. 
Eind november viert CV de Katers, op-
gericht in 1952,  haar 6 x 11 jarig jubile-
um. Dat is voor de werkgroep aanleiding 
geweest om dit jaar het rijke carnavals-
verleden van Holtum als thema te ne-
men. Zonder het programma nu al in 
detail te onthullen, kunnen we wel al 
aankondigen dat we de succesformu-
le van vorige jaren zullen hanteren: een 

gevarieerd ca. 2 uur durend programma 
met filmbeelden, foto’s, muziek en hu-
moristische verhalen en hoogtepunten 
uit de oude carnavalsdoos. De onderde-
len van het programma liggen vast; aan 
de details wordt door diverse betrokke-
nen hard gewerkt
 
Om tot deze avond te komen is ontzet-
tend veel foto- en filmmateriaal ver-
zameld en gedigitaliseerd. Omdat we 
slechts een kleine selectie tijdens de 
avond kunnen presenteren, willen we 
een groot deel hiervan via een beveiligd 
deel van internet gratis open stellen voor 
geïnteresseerden. Hoe dit precies zal ge-
beuren, wordt op 9 november bekend 
gemaakt. 
 
De avond in de Auw Sjoal is weer vrij 
toegankelijk. Aanvang is om 19.30 uur. 
Het gemeenschapshuis opent om 19 uur. 
Wij verwachten weer een grote toeloop 
van Holtummers en oud-inwoners. Het 
aantal zitplaatsen is beperkt, dus kom op 

tijd. Om enigszins uit de kosten te ko-
men, kunnen bezoekers bij de uitgang 
een vrije bijdrage geven.
 Oude Holtumse carnavalstijden gaan 
weer herleven en iedereen die het dorp 
een warm hart toedraagt kan erbij aan-
wezig zijn. Natuurlijk is er tijdens de 
pauze en na afloop genoeg tijd voor ont-
moeting en een gezellig praatje over hoe 
het vroeger ook alweer was.               

Noteer en omcirkel vrijdagavond 9 no-
vember in uw agenda om deze eenma-
lige avond niet te missen.

Huize Holtum - maart 1965


