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Het is bijna zover. De dorpsbijeenkomst 
waar wij al zo lang naar uitkijken en 
naar toe hebben gewerkt. Deze zal op 
vrijdagavond 9 maart aanstaande van 
19.00 tot ca. 21.00 uur plaatsvinden in 
de ‘Auw Sjoal’. De zaal is vanaf 18.30 uur 
open en wij ontvangen u met koffie/thee 
en gebak. 

Dit is DÉ gelegenheid voor de inwoners 
van Holtum om te vernemen waar en 
hoe men in diverse dorpen in Nederland, 
ook in Limburg, succesvol mee bezig is; 
namelijk om de afnemende leefbaarheid 
en vitaliteit van hun dorp, in eigen regie 
én vertrouwend op eigen kracht, aan te 
pakken. Gemeenten en overheden begin-
nen een dergelijke aanpak steeds beter te 
begrijpen, te stimuleren en te ondersteu-
nen. Dat willen wij graag in het eerste 
deel door een aantal sprekers, met voor-
op burgemeester Cox, toelichten. 

Ongetwijfeld heeft u inmiddels wel wat al 
iets (meer) van onze werkgroep Holtum 

2.0 vernomen. Vanaf het begin van dit 
jaar hebben wij op verschillende manie-
ren geprobeerd de burgers van Holtum te 
bereiken. Wij hebben ook al veel enthou-
siaste reacties teruggekregen en daarom 
kijken wij met veel vertrouwen uit naar 
9 maart. Na de pauze zal onze uit 10 per-
sonen bestaande diverse en jonge groep 
in eendrachtige samenwerking, heel con-
creet in gaan op de situatie in Holtum. 
Daarnaast wordt er ingegaan op de mo-
gelijkheden en kansen die wij zien om de 
leefbaarheid in het dorp te verbeteren. 
Daarna zullen wij schetsen wat er inmid-
dels al gedaan en ontwikkeld is, en welke 
hoofddoelen wij nastreven. Ook presen-
teren wij een aantal leefbaarheidthema’s, 
waar ideeën bij gezocht zullen worden 
om het wonen in, en het gemeenschaps-
leven van Holtum aantrekkelijker te ma-
ken. Tenslotte laten we zien hoe we, na 
deze dorpsbijeenkomst, verdere stappen 
willen zetten en nodigen wij de aanwe-
zigen uit om aan te geven wat ze van de 
aanpak vinden, wat zij zelf de belangrijk-

ste thema’s vinden, en waar ze eventueel 
zelf over mee zouden willen denken. 

Na de bijeenkomst is ruimschoots tijd om 
aan en rond de bar met ons en met elkaar 
te praten en bespiegelingen over de toe-
komst van ons mooie dorpje te maken.
Wij roepen jong en oud, mannen en 
vrouwen, langjarige en nieuwe bewoners 
van Holtum op:

Höb Houtem Leef en kóm 
de 9e nao de Auw Sjoal!

DORPSBIJEENKOMST 9 MAART 2018

WIST U DAT...
■ ...De Houtemse Revue dit jaar onder het 
motto ‘Hie Aaf ’ weer héél goede kritie-
ken kreeg. De 5 voorstellingen in januari 
werden bezocht door  ruim 1.100 bezoe-
kers. Kijk voor een uitgebreid verslag op 
hun website www.dehoutemse-revue.nl.

■ ...We weer kunnen spreken van een 
zeer geslaagde carnaval in Holtum. de 
“Rockwiever” hebben de ‘Maxi-Play-
backshow’ op zaterdagavond gewonnen 
met een zelf geschreven nummer  getiteld 
’t geit loos!’

■ ... Jill Schrijen en Ravi van der Kort de 
winnaars van de ‘Mini-Playbackshow’ 
zijn geworden met hun geweldig optre-
den met het nummer “Paradise by the 
dashboard light” van Meat Loaf.

■ ...Scott Smeets vorig najaar de vogel 
heeft afgeschoten en dit jaar als schutter-
koning onze schutterij St. Martinus gaat 
vertegenwoordigen tijdens alle schutters-
feesten.

 

■ ...En dat op 3 maart in de schouwburg 
in Sittard 5 fanfares, als één orkest op-
treden. 200 muzikanten op één podium, 
van jong tot oud. Dat is de setting van dit 
unieke concert, aanvang 19.30 uur. Mu-
ziekgezelschap Juliana Holtum is een van 
de vijf!  Een avond boordevol fanfaremu-
ziek met humor, solisten en natuurlijk 
een Limburgs tintje. Mis het niet!

Nog niet aangemeld voor
de Houtemse Gezèt?

De volgende editie wordt niet meer huis-
aan-huis-verspreid!

Meld je aan op 
WWW.DORPSPLATFORMHOLTUM.NL

Houtemse Revue ´Hie Aaf´

Scott Smeets ´Schutterkoning´

Rockwiever ´t geit loos!´



PROGRAMMA 
DORPSBIJEENKOMST
18:30 Zaal open en ontvangst met gratis 
koffie/thee en gebak.

Ben van Essen, voorzitter van de Vereni-
ging Kleine Kernen Limburg, is onze ge-
spreksleider deze avond.  

19:00 start programma

Voor de pauze:

Burgemeester Sjraar Cox houdt een korte 
inleiding over de visie van onze gemeen-
te en het belang wat hij persoonlijk hecht 
aan een op eigen kracht gebaseerde aan-
pak vanuit de kernen. 

Ben van Essen houdt een inleiding over 
de noodzaak om in dorpen met betrek-
king tot  leefbaarheid het heft in eigen 
hand te nemen, wat er op dit gebied al 
speelt in Limburg en welke rol VKKL 
hierbij vervult.      

Guus Peters (Dorpsplatform Elsloo) ver-
telt wat er allemaal op het gebied van de 
leefbaarheid is gerealiseerd in Elsloo en 
hoe zij dat hebben aangepakt.

Pauze: 19:45 

Na de pauze:

Stelt de werkgroep Holtum 2.0 zich voor 
in een kort filmpje en gaan de teamleden 
afwisselend achtereenvolgens in op de 
volgende onderwerpen:

- De actuele situatie in Holtum wordt - in 
interactie met de zaal - onder de loep ge-
nomen.

- De kansen en mogelijkheden die er voor 
Holtum liggen worden besproken.

- Getoond wordt wat er allemaal al is ge-
daan en wat de belangrijkste doelen van 
Holtum 2.0 zijn en welke leefbaarheid-
thema’s er zijn gedefinieerd.

-  Tenslotte vertellen wij u hoe  het ver-
volgtraject na de dorpsbijeenkomst eruit-
ziet. 

ca. 20.45 Afsluiting; de bar gaat open en 
er kan worden nagepraat. 

colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van

Aan deze editie werkte mee:

Frits Suntjens
Sandro Boots
Annemiek Verheijen-Sanders
Simone van de Wiel

Kom jij vrijdag 9 maart ook naar de dorpsbijeenkomst in de Auw Sjoal?
Hier kom je alles te weten over de achter- en voorgrond van Holtum 2.0

VASTELAOVEND 2018 ‘KATERS ALAAF!‘


