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Van harte welkom in onze 
woongemeenschap Holthees-Smakt 

 
De dorpsgemeenschap  Holthees -Smakt heet u van harte welkom. 
 
Holthees – Smakt:: twee dorpen toch één gemeenschap, al zijn we door 

provincie- en gemeentegrenzen gescheiden. Wij zijn een unieke 

gemeenschap: we hebben een zeer actief verenigingsleven en laten ons, als 

het om samenwerking gaat, niet door grenzen hinderen,. 

Dus welkom in deze twee-eenheid! 

 

Wij bieden u een aantal zaken aan, zodat u de weg in onze dorpen beter kunt 

vinden, te weten: 

 Nieuwkomerskrantje  

 ’t Krentje (krentje@smakt-holthees.nl) 

 Telefoongids 

 Website: www.smakt-holthees.nl (publicaties@smakt-holthees.nl) 

 

 

Ook de verenigingen zullen blij zijn wanneer u zich ergens aanmeldt. 

Hierdoor kunt u zich nog eerder thuis voelen in Holthees en Smakt. 

 

Voor meer informatie kunt u bij één van de dorpsraadleden terecht. 

Als u het fijn vindt, komen wij graag op bezoek om een en ander mondeling 

toe te lichten. Maakt u dan wel zelf even een afspraak. 

 

Wij wensen u veel geluk en woonplezier in onze gemeenschap. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Smakt-Holthees 
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Leefbaarheid en de rol van de dorpsraad Holthees-Smakt 
 
Leefbaarheid is niet alleen  het handhaven van de laatste winkel of school in een kleine kern. Bij 
leefbaarheid horen ook woonomgeving, voorzieningen, arbeid, de sociaal-culturele omgeving, het 
bestuurlijke klimaat en niet in de laatste plaats de gemeenschapszin. 
 
Leefbaarheid in kleine kernen heeft dus heel veel aspecten.  
Beleidsmakers gaan er steeds meer toe over om bij vragen over de leefbaarheid het oor bij de burger te 
luisteren te leggen. Dit biedt de burger kansen voor een actieve bijdrage bij het vaststellen wat de 
behoeften en problemen zijn en bij het ontwikkelen van een visie over de gewenste aanpak . 
Wat de leefbaarheid is, bepaalt de burger steeds meer zelf. Iedere gemeenschap geeft dus zelf aan hoe 
het ruimtelijke en sociale leefklimaat er uit zou moeten zien.  
 
De rol van dorpsraden 
Dorpsraden kunnen voor overheden een prima gesprekspartner zijn. Zij weten dikwijls wat er lokaal 
speelt, wat de specifieke problemen in de gemeenschap zijn, hebben inzicht in de onderlinge 
verhoudingen in het dorp, hebben toegang tot mensen met specifieke kwaliteiten, hebben een eigen 
netwerk en weten daar vaak een beroep op te doen. 
In een dorp zijn verschillende verenigingen, instellingen, belangengroepen en bewoners actief. 
De dorpsraad kan daarbij een paraplufunctie vervullen. Zij kan daardoor, vanuit hetgeen in de 
gemeenschap leeft,  uitstekend communiceren met de lokale overheden. 
 
Sinds begin 70-er jaren hebben wij in Smakt-Holthees een dorpsraad. 
Deze onderhoudt de contacten met beide gemeenten en is een aanspreekpunt voor de bewoners en 
verenigingen als het gaat om de leefbaarheid. 
Jammer genoeg  zijn er de laatste jaren te weinig mensen beschikbaar kandidaat voor de dorpsraad. 
De dorpsraad kan alleen fungeren als ze voldoende menskracht  heeft en ze gestuurd wordt door haar 
achterban. Dus mensen laat iets van u horen, meld u aan en ondersteun de acties van de dorpsraad. 
Wij kunnen het nu eenmaal niet alleen. 
 
De dorpsraad is ook de uitgeefster van het drie-wekelijkse mededelingenblad ’t Krentje. 
Voor slechts € 10,00 per jaar blijft u op de hoogte van het wel en wee en weet u wat er gebeurt en te 
gebeuren staat. 
Ook stelt de redactie jaarlijks het telefoongidsje samen met alle telefoonnummers van onze 
gemeenschap (in de officiële telefoongids staan we gescheiden in twee telefoongidsen). 
 
Onze officiële naam is “Stichting Dorpsraad Smakt-Holthees”. 
Maandelijks vergadert de raad in ’t Pelgrimshuis te Smakt. Altijd op maandagavond. 
De vergaderingen zijn openbaar. 
De bedoeling is dat de leden gekozen worden door de inwoners, eens in de vier jaar. 
 
Het is dus de moeite waard om nader kennis te maken met de dorpsraad. 
 
De Dorpsraad  
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VROUWENVERENIGING HOLTHEES-SMAKT 
 
 
Aan alle nieuwkomers van Holthees en Smakt. 
 

Nu de gelegenheid zich voordoet om het een en ander mede te delen 
wat wij als VVHS te bieden hebben aan de nieuwe bewoners van onze 
gemeenschap, eerst een hartelijk welkom in één van onze dorpen. 

De VVHS is een vereniging voor dames van alle leeftijden, jong en 
oud. 

We hebben ieder jaar een vol en gevarieerd programma, zoals info-
avonden, doe-avonden, fiets-/wandelavonden, lekker-eten-avonden en 
noem maar op!!! 

Onze doelstelling is gewoon samen een gezellige avond te hebben, en 
altijd een gratis kopje koffie. 

Iedere maand is er één bijeenkomst, soms ook twee. 
Er zijn misschien dames die twijfelen, maar schroom niet en kom 

gewoon eens een keertje vrijblijvend bij de VVHS op bezoek om wat 
informatie op te doen. 

 
In het Krentje bij de agenda staan de VVHS-avonden vermeld. 
 
De onkosten zijn € 17,50 per jaar. 

 
 Heeft u interesse…… bel dan één van onze bestuursleden. 
 

 
Thea vd Heuvel 
Coby Claassens 

 
Tel: 636490 
Tel: 636537 
 

 

 U BENT VAN HARTE WELKOM!!!! 
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Katholieke Ouderenvereniging Holthees_Smakt 
 
Onze activiteiten zijn: 
 
Dinsdag:  Gymnastiek van 9.00 – 10.00 uur 
Woensdag: Van 1 oktober t/m 30 april: 

Kaarten en biljarten van 13.30 – 16.30 uur. 
Van 1 mei t/m 30 september: 
Fietsen: vertrek om 13.30 uur op het plein  
bij de school. 
Jeu de boules om 13.30 uur op het plein bij de school. 

Vrijdag:  Zwemmen van 14.30 – 15.30 uur. 
 
Eens per jaar bedevaart naar Kevelaar per fiets of auto. 
Ieder jaar een reis per bus ergens door Nederland. 
Kersviering met diner. 
Begin maart jaarvergadering. 
Deze activiteiten op uitnodiging. 
 
Voor meer informatie: Het Bestuur. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Stichting BGA 
 

BGA is de afkorting van Beheer Gemeenschappelijke Accommodaties 
Holthees-Smakt. 

Sinds 2007 beheren wij, het bestuur, blokhut “de Halt”. De blokhut is voor 
verenigingen tegen een kleine vergoeding te huur per dagdeel of per dag.  

Voetbalvereniging Holthees-Smakt en de stichting open ontmoetingscentrum 
Holthees-Smakt heben hier hun vaste bezettingsdagen. In juni en juli kan 
blokhut “de Halt” gehuurd worden door scholen of verenigingen om er te 
overnachten. In de blokhut is ook een invalide toilet en een traplift (in de 

toekomst) aanwezig. 
 

Voor uitgebreide informatie 
zie ook onze website: www.blokhutdehaltholthees.nl 

 
Informatie over o.a. verhuur van de blokhut kunt u inwinnen bij:  

Twan Wijenberg, tel. 636440. 
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             RECTORAAT HOLTHEES/SMAKT 
 
    

         
   

Twee rectoraten en toch maar een. 
 
 
Het rectoraat bestaat in feite uit twee rectoraten n.l.: 
 
 rectoraat Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten Holthees 
 rectoraat Sint Jozef Smakt 

 
Holthees valt onder het Bisdom Den Bosch, terwijl Smakt onder het Bisdom Roermond valt. In 
2001 heeft het Bisdom Den Bosch het rectoraat overgedragen aan het Bisdom Roermond.  
 
Er is een gezamenlijk kerkbestuur, in principe bestaande uit 2 personen uit Holthees en 2 personen 
uit Smakt, onder voorzitterschap van deken van Venray. De bediening geschied vanuit het 
priesterteam van het Dekenaat. 
 
Alle kerkdiensten worden gehouden in de kerk te Smakt, met uitzondering  
van enige speciale diensten (b.v. de Gildemis) die in de kapel te Holthees worden gecelebreerd. 
 
De bedevaart tot St Jozef in Smakt vindt met name plaats in de maand maart met als hoogtepunt 19 
maart, Hoogfeest van St Jozef. Jaarlijks komen ca. 15.000 vereerders van St Jozef naar Smakt. Maar 
ook de wandelaars van het Pieterpad stoppen even in de St Jozefkapel om te bidden tot deze heilige.  
 
Voor de parochie administratie is het noodzakelijk dat de gegevens van de parochianen bekend zijn. 
Hiertoe kunt u een formulier invullen, dat bij het secretariaat van het kerkbestuur verkrijgbaar is. 
 
 
 
Secretariaat:     
   
Kerkbestuur St Jozef Smakt 
Sint Jozeflaan  54    
  
5817 AD Smakt    
   
tel: 0478-636248    
   
 
Bank: NL72RABO 0153 9195 23  
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MMI is toeleverancier van een hoogwaardig  
produkt in de verspaning. Daarbij vormt  

veelzijdigheid het uitgangspunt. 
Veelzijdigheid betekent een flexibel  

fabricageproces en een optimale  
procesbeheersing. Het resultaat is een  
klasse produkt waarvan de kwaliteit in  

cijfers te meten is. 
 
 

Machine-Metaal-Industrie BV 
Smakterweg 60, 5804 AH Venray 

Tel: 0478–582055 / Fax: 0478-586745 
info@mmivenray.nl 
www.mmivenray.nl 
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Mariakapel Holthees 
 

 
 
De Mariakapel, dateert uit de 14e eeuw. Zij is een officieel erkend Rijksmonument en sinds 1999 het centrum 
voor culturele activiteiten binnen de gemeenschap van Holthees-Smakt. 
 
De kapel wordt beheerd door de Stichting Mariakapel Holthees, met als doel dit monument te behouden 
voor de gemeenschap. Het gebouw is met medewerking van Rijks-monumentenzorg in 1999 grondig 
gerestaureerd. In 2010 is er in stijl een berging bij gebouwd. Regelmatig worden er concerten, exposities en 
andere activiteiten georganiseerd. Ook kan er een burgerlijk huwelijk worden gesloten en een afscheids / 
herdenkingsbijeenkomst  worden gehouden. 
 
Het gebouw is ook te huur voor andere activiteiten die binnen het karakter van het gebouw passen.  Te 
denken valt aan een repetitieruimte voor een muziekgezelschap of toneelclub, een conferentie, een 
vergadering, een filmvoorstelling, of een studiebijeenkomst. 
 
De devotiekapel, het achterste deel van de kapel, is dagelijks geopend. Wandelaars en andere 
belangstellenden kunnen van daar uit een blik werpen op het interieur van de kapel. Wie wil kan er een 
kaarsje op steken bij het Mariabeeld, de patroonheilige van deze kapel. Achter het gebouw is een omgang 
met staties van de ‘Zeven Smarten van Maria’. 
 
Specifieke activiteiten zoals concerten, exposities, huwelijken, catering en het beheer van het gebouw, 
worden in overleg met het bestuur georganiseerd door verschillende werkgroepen van vrijwilligers.  
Uiteraard bent u ook van harte welkom om u aan te sluiten bij een van de werkgroepen. 
Mede dankzij hun inzet zijn we samen in staat de middelen te genereren voor het onderhoud en de  
instandhouding van dit monument en het omliggende perceel.      
 
Op onze website www.mariakapel.nl vindt u de activiteitenagenda en kunt u ook online reserveren. 
  
Voor minimaal € 50,- kunt u ‘Vriend van de Stichting Mariakapel’ worden. Jaarlijks ontvangt u dan een 
Nieuwsbrief en een Concertbon ter waarde van € 12,50. Meer hierover vindt u op onze website. 
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St. Nicolaascomité Holthees-Smakt 
 

Het St. Nicolaascomité verzorgt jaarlijks de intocht van St. Nicolaas en 
zijn Pieten voor de kinderen van Holthees en Smakt. Het St. 
Nicolaascomité verzorgt deze dan samen met de leerkrachten van de 
basisschool. 
Deze viering vindt doorgaans plaats in de kerk in Smakt waar de Sint (en 
natuurlijk ook zijn Pieten) de kinderen en ouders zal toespreken. 
Ook verzorgt het St. Nicolaascomité in samenwerking met de basisschool 
en de peuterspeelzaal de St. Nicolaasviering op school Op deze dagen is 
iedereen van harte welkom om samen met de Sint en zijn Pieten er een 
gezellig feest van te maken. 

 
 
 

ORANJECOMITE  HOLTHEES-SMAKT  
 
Het oranjecomité stelt zich jaarlijks ten doel om KONINGSDAG heel 
feestelijk te vieren met de kinderen van onze dorpen. 
Zo organiseren wij o.a. spellenmorgen, optredens e.d. voor de jeugd van de 
peuterspeelzaal tot en met groep 8. Ook de kinderen die hier wonen maar 
elders naar een basisschool gaan zijn van harte welkom. 
De aankondigingen kunt u tijdig in “T KRENTJE” lezen. 
Wij hopen deze dag altijd op veel toeloop van ouders, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden om het geheel nog feestelijker te maken. 
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Peuterspeelzaal De Rakkertjes 
 
 
Binnen het  gebouw van basisschool St. Jozef in Holthees  is op dinsdag- en donderdag de peutergroep van 
Spring kinderopvang aanwezig. 
 
 
Wilt u meer informatie over de inschrijving van uw peuter? 
 
 
Kijk dan op de website  
 
 
 
https://www.spring-kinderopvang.nl/peuterspeelzaal/holthees/peuterspeelzaal-de-rakkertjes 
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De Muziekvereniging  O.L.Vrouwe Gilde Holthees – Smakt heeft als doelstelling het beoefenen van muziek in verschillende vormen 
waarbij plezier en prestatie hand in hand moeten gaan.  
Jeugdleden kunnen meespelen in het jeugdorkest van de fanfare van Overloon. 
 
De Muziekvereniging werd 16 September 1917 opgericht, is lid van de Bossche Bond en komt uit in de 5e Divisie. Het beoefenen 
van amateuristische blaasmuziek in verenigingsverband is het hoofddoel van de Muziekvereniging, waarbij gezelligheid voorop staat. 
Om in de Muziekvereniging te kunnen spelen is een muziekopleiding niveau A noodzakelijk, maar gestimuleerd wordt om minimaal 
door te gaan tot niveau B. De Muziekvereniging zorgt voor het instrument en uniform. 
De repetities worden op donderdag gehouden van 20:00 uur tot 22:00 uur in het Pelgrimshuis te Smakt. 
 
De Muziekvereniging biedt gelegenheid tot het volgen van muziekopleidingen voor schoolgaande jongeren van af groep 4.  
Het diploma A en B voor diverse blaasinstrumenten of slagwerk via het Kunstcentrum Jeruzalem. 
De klarinet opleiding voor diploma A en B wordt gegeven in eigen beheer. 
Volwassenen die nooit in de gelegenheid zijn geweest om een muziekopleiding te volgen kunnen bij ons een opleiding voor 
muziekdiploma A en B volgen. 
Diegene die in het verleden een instrument hebben bespeeld maar de routine kwijt zijn, bieden wij een opfriscursus aan.  
 
De Muziekvereniging organiseert themaconcerten ook in samenwerking met andere verenigingen zoals zangkoren en 
muziekverenigingen. 
De Muziekvereniging speelt in onze gemeenschap een belangrijke rol bij het muzikaal omlijsten van feesten / jubilea en speciale 
gebeurtenissen. Voor de verschillende activiteiten zie onze website . 
 
Ook is het mogelijk in overleg met de dirigent, om met  andere muziekinstrumenten zoals bijvoorbeeld klarinet en dwarsfluit, mee te 
repeteren en te spelen bij concerten en optredens.  
Ook is het mogelijk (in overleg met de dirigent) om bij concerten en optredens  gitaar, piano, accordeon, percussie en zang in het 
programma op te nemen.  
Muzikanten die nu of in het verleden een van deze instrumenten bespelen of bespeeld hebben, en interesse hebben  worden verzocht 
contact op te nemen met onze voorzitter Jan Koopmans tel:636387, of een van de bestuursleden. 
Ook is het mogelijk om op een van onze repetitieavonden kennis te maken met het korps en het repertoire. Dan kunt u uw 
mogelijkheden en wensen bespreken. 
 
Het bestuur van de fanfare  is als volgt samengesteld 
 
Voorzitter: Jan Koopmans  tel: 0478636387  e-mail jankoopmans@planet.nl  
Secretaris:   Guus Hulsken tel: 0478636577 e-mail guushulsken@ziggo.nl  
Penningmeester: Vic Gerrits tel: 0478636202 e-mail vicgerrits@planet.nl 
Bestuurslid: Ellen Jansen tel: 0478636773 e-mail jansen_emj99@hotmail.com  
Dirigent :    Wieke Hermsen tel: 0485512489         e-mailwieke.hermsen@planet.nl 
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Café-restaurant ’t Pelgrimshuis is een horeca gelegenheid in een rustige natuurlijke omgeving. 
In ons sfeervolle huiselijke restaurant serveren wij graag diners en lunches. 

A la carte of als menu gebaseerd op de goede Oudhollandse keuken. 
 

We hebben iedere maand een wisselend maandmenu. 
Ook kunt u terecht voor koffietafels, bruiloften, vergaderingen, feestavonden, personeelsavonden 

enz. 
 

Natuurlijk mag u van ons een prijsvriendelijke en uitstekende verzorging verwachten! 
U bent van harte welkom, ook voor nadere informatie over één van onze andere gastvrije 

mogelijkheden. 
 
 
 

Ons restaurant is elke dag geopend vanaf 10.00 uur 
St. Jozeflaan 52 

5817 AD  SMAKT 
Tel/Fax: (0478) 63 62 28 

 
 

Els en Piet Bonants 
en 

Medewerkers 
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Gemengd Zangkoor Smakt-Holthees 

Als zangkoor hebben wij de eer om U als nieuwe inwoner 
in ons knusse dorpje te mogen verwelkomen en te begroeten. 

Waarschijnlijk hebt U bewust gekozen om in zo’n rustieke omgeving te 
wonen,  

leven en beleven. 
 

Dat beleven kan zo mogelijk in de vorm van zingen zijn, als dat tot uw 
favoriete hobby’s behoort. 

Het gemengd zangkoor geeft U daar graag de mogelijkheid en de ruimte 
voor. 

 
Ons zangkoor heeft als voornaamste doel en taak het opluisteren van 
de kerkelijke diensten, feestdagen, rouw-/trouwdiensten, jubilea, de 

eerste zondag van de maand, enzovoort. Ook uitwisselingen en 
gastoptredens elders (bijvoorbeeld verzorgingstehuis). 

We hebben momenteel een bezetting van ca. 24 personen waarvan 2/3 
dames en 1/3 heren. 

Het repertoire bestaat naast Latijn ook uit Hollands talig, Engels en 
Duits. Zowel 2-3 stemmig en soms 4 stemmige uitvoering. 

De repetitie avond is op dinsdag van 19.45 – 21.30 uur in het 
Pelgrimshuis te Smakt, in een gezellige sfeer en toch met veel 

toewijding en respect voor ieders talent. 
Wanneer U belangstelling heeft, neem dan contact op met Toos Jeuken, 

tel. (0478) 58 34 18 of kom geheel vrijblijvend op de repetitie avond 
poolshoogte nemen. 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur en leden van dit koor. 
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    Sinds 1931 

Fa. WIJENBERG
dier-tuin-en hobbycentrum

Holthees

  
 
Fa. Wijenberg 
Gildestraat 4-6 
5824 AB  Holthees 
Tel: 0478-636390 
Fax: 0478-636930 
Postbank: 7367084 
Rabobank: 103029060 
K.v.K. 16089565 
BTW nr. NL805954958B01 
E-mai: cwijenberg@yahoo.com 

WIE ZIJN WIJ ? 
De Fa. WIJENBERG is een onafhankelijke onderneming in dier- tuin- en 
hobbybenodigheden. Wij zijn een ‘ouderwetse’ zaak met een goede kijk op de moderne 
diervoeders. 
Begonnen in 1931 als molenaar en sinds die tijd bijgebleven met de vernieuwingen op het 
gebied van diervoeders. 
In ons assortiment bevinden zich dan ook uitsluitend kwaliteitsproducten van diverse 
merken tegen concurrerende prijzen. Dus bent u op zoek naar de juiste voeding voor uw 
dier, kom dan eens langs voor een goed advies. 
 

 
Sinds 1931 

goed voor alle diervoeders 

WIJENBERG 

Niet de enige, wel de echte! 
De Fa. WIJENBERG heet u van harte welkom in ons dorp en 
wenst u veel woonplezier toe in Holthees-Smakt. 
Onze openingstijden: 
Ma. Woe. Do. Vrij: 
09.00 – 12.00 uur 
13.00 – 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 – 
16/00 uur 
Dinsdag’s gesloten. 

 Dealer van: Havens – Teurlings – 
Versele Laga – Royal canin – Prins 
– Bento – Cavom – Cedé – Sluis – 
Fokker – Hill’s – Vobra – Doko – 
Laika – Equiral – Pavo – Eukanuba 
– Orluz – Park – Bio kat’s – Cordi 
– etc. 

 


