WELKOM
IN ONZE GEMEENSCHAP
HOLTHEES-SMAKT !
We bestaan uit 2 dorpen:
HOLTHEES, gemeente Boxmeer
provincie Noord-Brabant
(per 1-1-2021: 556 inwoners, 204 woningen)

SMAKT, gemeente Venray
provincie Limburg
(per 1-1-2021: 210 inwoners, 75 woningen)
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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. Na een intensief wervingstraject is de dorpsraad sinds 1 januari 2020 weer op volle
sterkte en is deze aangevuld met een groot aantal nieuwe leden.
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 de Blokhut in Holthees. Altijd op maandagavond.
De vergaderingen zijn openbaar.
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 infoavonden, 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 € 25,00 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:
Woensdag:

Vrijdag:

Gymnastiek van 9.00 – 10.00 uur
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.
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
www.stjozefkapelsmakt.nl
rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu

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-derakkertjes
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Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees-Smakt
Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees-Smakt bestaat uit ongeveer 25 leden die
zowel woonachtig zijn in Holthees en Smakt als uit omliggende dorpen.
De leden variëren van jong tot oud en van beginnende muzikant tot al langer dan 50 jaar lid.
Sinds 2018 staat de vereniging onder leiding van dirigent Bart Klerken uit Baarlo.
Onze vereniging is op 16 september 1917 opgericht. Jarenlang als fanfare zijnde, maar sinds de
komst van klarinettisten noemen wij ons sinds 2015 muziekvereniging. Er wordt hierdoor de
gelegenheid geboden om meer muzikanten te bereiken die zich kunnen aansluiten.
Wij repeteren op donderdagavond van 20.00 uur – 21.45 uur in ’t Pelgrimshuis in Smakt.
Voor ons staat voorop dat de repetities gezellig en ontspannen zijn! Maar we willen ook toe
werken naar mooie en verrassende optredens!
Het muziekgenre bestaat met name uit film-, pop- en (lichte) concertmuziek.
Tijdens onze concerten brengen we deze muziek ten gehore.
Elk jaar hebben wij een Zomer- en een Kerstconcert en om de drie jaar wordt het concert ‘’Over de
Grens’’ met harmonie Herleving uit Vierlingsbeek en fanfare Sint Cecilia uit Maashees
georganiseerd. Daarnaast verzorgen wij de muzikale begeleiding tijdens de Carnavalsmis,
Sinterklaasviering en de tweejaarlijkse communie in onze dorpen. Ook voor jubilea,
onderscheidingen en feesten verzorgen wij regelmatig de muzikale noot!
Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met de basisschool een wervingsactiviteit voor de
leerlingen in groep 4, 5 en 6. Zij maken kennis met instrumenten die er bij de muziekvereniging
gespeeld worden. Voor geïnteresseerden leerlingen is er vervolgens de mogelijkheid om zich aan
te melden voor muzieklessen op een instrument naar keuze.
Ook voor volwassenen die graag een slagwerk- of blaasinstrument willen leren spelen of het
misschien wel weer willen oppakken bieden wij de mogelijkheid om muziekles te volgen!
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze vereniging? Kom gerust eens langs op een repetitieavond
om kennis te maken of bezoek eens een concert van ons!
Kijk voor meer informatie op www.demuziekvereninging.nl of neem contact op met onze
secretaris Guus Hulsken: E-mail guushulsken@gmail.com of bel 06-24735014
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Vanaf 1 maart 2022 is het Pelgrimshuis alleen nog open voor de gereserveerde gezelschappen en
uitvaarten.
Vanaf 1 april 2022 is het Pelgrimshuis definitief gesloten totdat een passende opvolger is gevonden.
Wij danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen in al die jaren.
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 repetitiemiddag is om de anderse week
op maandag (13.30 – 14.30 uur) in het Pelgrimshuis te Smakt,
in een gezellige sfeer en
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 tijdens de repetitie
poolshoogte nemen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur en leden van dit koor.
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Fa. WIJENBERG
dier-tuin-en hobbycentrum

Holthees

Sinds 1931

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.
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Onze gemeenschap heeft ruim 60 jaar een Basisschool.
De school staat in Holthees en wordt bestuurd door de
Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek.
Onder deze Stichting vallen ook de scholen van
Vierlingsbeek, Overloon, Vortum-Mullem en Maashees.
Ze heeft een goede naam in een omringend vervolgonderwijs.
Het aantal leerlingen is van dien aard dat we niet hoeven te vrezen
voor opheffing van de school. Het is dan wel nodig dat de
kinderen van Holthees en Smakt hier hun basisschool volgen!
Ouders die meer informatie wensen,
kunnen de schoolgids opvragen;
kunnen naar de website gaan
www.jozefholthees.nl
Ook kan men op school terecht voor toelichting en informatie,
tel. (0478) 63 63 05.
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Oudervereniging Basisschool St. Jozef
Holthees-Smakt
Dit is de vereniging van alle ouders of verzorgers van de leerlingen op de basisschool in Holthees.
Zodra uw kind op deze school komt bent u automatisch lid van deze vereniging.
Het bestuur van deze raad wordt door de leden gekozen.

Wat doet de ouderraad?
De Ouderraad wil een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het onderwijs op deze
basisschool.
•
•
•
•
•

Daarom verwoorden wij de mening van ouders en hun kinderen naar de directie en het
bestuur. Dat doen we door regelmatig met hen te overleggen.
Daarom helpen wij de school bij bijzondere gelegenheden zoals Sinterklaas, Carnaval en
de Eerste Heilige Communie.
Daarom organiseren we centraal het trakteren van kinderen aan de klas als ze jarig zijn.
Daarom organiseren wij samen met de school activiteiten die leuk zijn voor uw kind, zoals
de deelname aan de Avond-4-Daagse.
Daarom ondersteunen wij het schoolteam met hand- en spandiensten.

Sommige van deze activiteiten kosten geld. Wij proberen daarvoor zoveel mogelijk bestaande
“potjes” te benutten, maar dat lukt niet altijd. Daarom krijgen de leden elk schooljaar een overzicht
van onze activiteiten en de kosten ervan.

Jaarlijks, in de herfst, wordt de Algemene Vergadering georganiseerd. Op dat moment bieden wij
de leden inzicht in hetgeen wij gedaan hebben en wat wij nog willen doen. Ook bent u welkom op
de vergaderingen van de Ouderraad. De agenda van deze vergaderingen vindt u op het
mededelingenbord van de Dorpsraad.

En met vragen, ideeën enz. kunt u altijd terecht bij de voorzitter van de ouderraad.

De school heeft overigens een website die erg de moeite waard is:

www.jozefholthees.nl
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V.V. Holthees-Smakt
De enige voetbalclub in het zuiden die, in
KNVB verband zowel Brabants bont als
Limburgs bronsgroen op de grasmat
brengt. Deze club kan nog wel enkele
talenten en/of liefhebbers gebruiken om
haar seniorenteams aan te vullen. Meldt u
nu aan als lid en over enkele weken speelt
óók u in het prachtige blauwwitte tenue
van onze club.
V.V. Holthees-Smakt is een voetbalvereniging die uitkomt in de 5e klasse KNVB. De 180 leden bemannen 3
heren seniorenteams, 1 dames seniorenteam en 1 veteranenelftal.
Gespeeld wordt op het prachtig gelegen sportpark “de Halt”, waar wij beschikken over twee voetbalvelden,
een kleedaccommodatie en een gezellige sportkantine.
De vereniging stelt zich tot doel om iedereen die wil voetballen hiertoe de gelegenheid te bieden, op zijn eigen
nivo en in een sfeervolle ambiance.
De seniorenteams spelen in de zondagcompetitie in KNVB verband. De veteranen komen uit in een
onderlinge competitie, opgezet met teams uit de regio en spelen op zaterdagmiddag.
Voor de wedstrijden wordt een tenue door de club ter beschikking gesteld.
Ook krijgt ieder spelend lid een sporttas van de vereniging.
Onze selectie traint, onder leiding van een gekwalificeerd oefenmeester, op dinsdag- en vrijdagavond van
19.30 tot 21.00 uur. Ook Holthees VR 1 traint op dinsdag- en vrijdagavond.
Wegens de geringe hoeveelheid jeugd binnen onze dorpsgemeenschap beschikken we helaas niet meer over
een eigen jeugdafdeling. Om ook jeugdige enthousiastelingen de gelegenheid te blijven bieden zich in het
voetbalspel te ontwikkelen is de V.V. Holthees-Smakt een samenwerkingsverband aangegaan met SSS’18 uit
Overloon, waar iedere leeftijdscategorie uitstekend kan worden opgevangen. In beperkte mate zorgt V.V.
Holthees-Smakt voor begeleiding van de jeugdige voetballers en voetbalsters uit eigen gemeenschap.
Ook als U zelf niet (meer) actief deel wilt nemen aan het voetbalspel, maar wel plezier beleeft aan het
aanschouwen van de verrichtingen van onze leden, bent u van harte welkom bij de wedstrijden van onze
teams.
Daar onze vereniging draait op een groot aantal vrijwilligers. Zijn we altijd blij met nieuwe
mensen die zich in willen zetten voor een van de taken binnen onze vereniging.
De voetbalvereniging organiseert jaarlijks ook nog een aantal activiteiten die niets of slechts zijdelings met
voetballen te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn: Kaartavond, Darttoernooi, Nieuwjaarsreceptie en het
Mix of Straten-toernooi. Ook niet-leden van onze vereniging worden van harte uitgenodigd om hier aan deel
te nemen.
Voor meer informatie nodigen wij u uit contact op te nemen met onderstaande persoon. Uiteraard mag u ook
gewoon eens omen kijken bij wedstrijden of bij een training.
_________________________________________________________________________________

Voor inlichtingen en aanmeldingen:
Marianne Francken Vingerhoedskruid 31 5803 KT Venray .
Secretariaat.vvhs@gmail.com
WWW.VVHOLTHEESSMAKT.NL
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U kunt friet en diverse snacks bij ons verkrijgen.
Ook kunt u telefonisch bestellen: (0478) 63 68 36

Café en zaal zijn alleen open op afspraak.
Ook is het mogelijk om café en zaal per dagdeel, dag of avond te
huren voor (bruiloft-)feesten, vergaderingen enz.
Vraag naar de voorwaarden.
Openingstijden cafetaria:
Vrijdag t/m Zondag: 16.00 uur tot 19.30 uur
(andere tijden en dagen mogelijk op afspraak)
Tijden kunnen op afspraak incidenteel gewijzigd worden
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Stichting Open Ontmoetings
Centrum Holthees / Smakt
Stichting Open Ontmoetings Centrum Holthees / Smakt.
Zo luidt onze officiële naam.
In Holthees en Smakt kent iedereen ons echter als “de
jeugdvereniging of de blokhut”
Al sinds 1960 worden er activiteiten georganiseerd voor de
jeugd.
Vanaf 1980 hebben wij het gebruik van een eigen blokhut bij
het voetbalveld.
Hier wordt iedere dinsdag van 18.15 tot 19.30 uur "club" gedraaid
voor kinderen uit groep 3, 4, en 5.
De kinderen kunnen zich steeds opgeven voor een periode van
ongeveer 9 weken en betalen ook per periode. Het is een kleine
bijdrage die betaald dient te worden.
Gemiddeld 1x per maand is er een activiteit voor de jeugd van
groep 6, 7 en 8.
Deze wordt gehouden op vrijdag- of zaterdagavond.
Eén keer per jaar, in maart, is er een dropping voor groep 6, 7,
8 en brugklassers.
Incidenteel kan er een activiteit georganiseerd worden in de
Schoolvakanties.
Tijdens de zomermaanden, juni tot september, is er geen
Blokhut.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de
bestuursleden.
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Voor Outer en Heerd, al meer dan 675 jaar Historie.
Als nieuwe inwoner van Holthees en Smakt kunt U denken dat “Outer en Heerd” woorden uit het
plaatselijke dialect zijn. Dit is echter niet het geval. Tenminste, niet van de laatste paar eeuwen.
Met de woorden “Outer en Heerd” worden de doelstellingen van het Gildewezen in enkele woorden
samengevat. Het wil zeggen: voor Altaar en Haard, dus voor kerk en samenleving.
In de periode dat de gilden zijn opgericht, U moet dan denken aan de tijd rond of net na de
kruistochten, was er dringend behoefte aan bescherming van de (hoofdzakelijk boeren-) bevolking.
De gilden werden dus opgericht als een soort burgerwacht. In deze tijd is dit uiteraard niet meer
nodig, maar de gilden hebben overleefd. En hoe.
Het Onze Lieve Vrouwe Gilde presenteert zich op zijn opperbest aan eigen bevolking elk jaar op 2e
pinksterdag. Dit is de jaarlijkse feestdag van ons Gilde. We beginnen deze dag om 9 uur met een
heilige mis in de kapel te Holthees. Daarna vindt de jaarvergadering plaats. In de middag gaat het
verder met het traditionele koningschieten. Het Gilde trekt van zijn vaste honk, zaal ‘t Pelgrimshuis,
naar het schietterrein bij het voetbalveld. Daar wordt een houten vogel in de top van de schietmast
gezet. De gildebroeders mogen dan om de beurt een schot lossen op de vogel. Diegene die het fatale
schot lost mag zich een jaar koning noemen, en wordt de volgende zaterdag geïnstalleerd met een
voor iedereen toegankelijke feestavond.
Maar naast het schieten vinden er meer activiteiten plaats. In vol ornaat bestaat een gilde uit
respectievelijk een tamboerkorps, een gildetrom, een hoofdvaandel, konings- en eventueel
keizerspaar, commandant de schutters en de vendeliers. Allemaal in historisch kostuum, en met hun
respectievelijke attributen. Door regelmatige oefening zorgen de tamboers, vendeliers en schutters
dat hun vaardigheid op peil blijft. Onze tamboers en vendeliers kunnen zich dan ook rekenen bij de
beste van het land van Cuijk. We nemen dan ook enkele malen per jaar deel aan zogenaamde
“Gildedagen” waar enkele tientallen Gilden zich verzamelen om zich te presenteren, en deel te
nemen aan de diverse wedstrijden. Verder zijn er regelmatig wedstrijden voor de schutters, en
trekken we er op uit om diverse activiteiten met kleur, muziek, en vliegende vaandels op te
luisteren.
Het is natuurlijk moeilijk om een dergelijke vereniging in een kort bestek te beschrijven. Het beste
wat ik U kan aanraden is om eens te komen kijken. Ik weet zeker dat U onder de indruk zult zijn.
Van onze kostuums, van ons koningszilver, wat gedeeltelijk nog uit de 16e eeuw stamt, van ons
hoofdvaandel, maar vooral: van de voor het gilde typerende broederschap. En als U graag meer
informatie wilt weten over het gilde, ons bestuur is gaarne bereid om U te woord te staan.

Namens het bestuur,
Secretaris:
E-mail:

Loes Pingen
gildeholthees@outlook.com
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Toneelvereniging “KOM OP”
Holthees/Smakt
Secr. 0478-636 878

Toneelvereniging “Kom op” Holthees Smakt.
De toneelvereniging is ontstaan als onderdeel van de KVO, en officieel opgericht in
1994.
Inmiddels zijn er bijna net zoveel mannen als vrouwen lid van de vereniging.
De doelstelling is om elk jaar een toneelstuk ten uitvoering te brengen voor de
gemeenschap van Holthees en Smakt, doch ook voor geïnteresseerden buiten deze
dorpen.
De inbreng van onze leden kan door eenieder, elk jaar opnieuw zelf worden
aangegeven. De één heeft voorkeur voor een grote rol, terwijl de ander juist een bijrol
wil.
Weer een ander zet zich in voor een bestuursfunctie of kiest voor de evenzeer
belangrijke rol van souffleur.
Daarnaast zijn ook de technische mensen belangrijk in de rol van podiumbouwer en
requisiten-verzamelaar of gewoon als sterke man bij de kassa.
Het voordeel van zo’n vereniging is dat je zelf vooraf kunt aangeven hoeveel tijd je
voor deze hobby vrij kunt maken.
De toneelvereniging is een vereniging waarbij het leuk is om erbij te horen zonder de
hoofdrol te hoeven spelen.
Dus als U er over denkt om U eens van de ander kant te laten zien, dan bent U bij ons
op de juiste plaats, en van harte welkom………………kom …………………..”kom
op”
Bestuur en leden “KOM OP”
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C.V. "de Keavers".
Carnavalsvereniging "de Keavers" is opgericht in 1959.
De CV bestaat uit een Vorst, 11 raadsleden, één nar, vier bestuursleden en natuurlijk elk jaar een
nieuwe Prins. De Prins wordt op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar gepresenteerd op het
Prinsenbal.
Hij zal een jaar lang PRINS CARNAVAL zijn van onze gemeenschap Holthees-Smakt. Het
carnavalseizoen begint op 11 november en duurt tot aswoensdag, meestal is dit eind februari,
begin maart.
Wat zijn onze activiteiten: als eerste openen we het seizoen op 11-11 met een jaarvergadering en
daarna een gezellig samenzijn. Iedereen die met ons het carnavalsseizoen wil openen is van harte
welkom. Het eerste echte bal is het PRINSENBAL waar de zittende Prins afscheid neemt van de
Keavers. Later op de middag of avond zal de nieuwe Prins op ludieke wijze uitkomen. Tussen het
afscheid en het uitkomen van de oude c.q. nieuwe Prins wordt het BOERENBRUIDSPAAR aan het
publiek voorgesteld
Het volgende bal is het JEUGDBAL, dit wordt in samenwerking georganiseerd met een commissie
van de basisschool. Op dit bal zal de JEUGDPRINS of JEUGDPRINSES worden gepresenteerd.
Een van de hoogtepunten in het carnavalsseizoen zijn de PRONKZITTINGEN. Hier worden door
mensen uit eigen dorp en andere artiesten twee avonden aangeboden met veel kolder en humor.
Deze avonden mag u niet missen!!l Op vrijdagmiddag voor carnaval bezoeken we de basisschool,
waar de jeugd elk jaar weer een hele mooie middag in elkaar zet. Aansluitend wordt er dan nog
flink gehost. Verder worden de zieken in onze gemeenschap, in de dagen voor carnaval, bezocht
door de Prins, Vorst en enkele afgevaardigden van de CV.
We openen de "drie dolle daag" met een HEILIGE MIS voor onze overleden leden. Daarna de
RECEPTIE van de PRINS. Op zondag kan iedereen meedoen of kijken naar onze optocht met
daarna de bekende prijsuitreiking en snoep voor de jeugd. Op maandag is er het supergezellige
HOTS-KNOTS KINDERBAL onder leiding van de JEUGDPRINS(ES).
Op dinsdagmiddag wordt het BOERENBRUIDSPAAR in de onecht verbonden, dit is elk jaar weer
een schitterende happening. Dinsdagavond sluiten we carnaval af met een BOERENBAL.
Voor de echte volhouders wordt op aswoensdagavond "herringschelle" georganiseerd, nog even
napraten, een pilsje drinken en natuurlijk haring eten. Al met al een programma voor jong en oud
en NIEUWKOMERS.
Met vriendelijke groet, C.V. "de Keavers"
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Zie pagina Bouwbedrijf Koenen
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Zie pagina ABZ
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Gaat u trouwen of geeft u een feest???

Er is geen mooiere herinnering aan jullie mooiste dag of feest dan een videoreportage!
Mijn naam is Ronnie Fleuren. Ik ben videograaf.
Ik leg jullie huwelijksdag of feest vast op film en maak er vervolgens een reportage van.
Op deze manier hebben jullie een hele bijzondere herinnering in handen, want;
Wat werd er ook alweer gezegd tijdens de ceremonie?
Welke grapjes zijn er uitgehaald?
Welke gast heeft zich ‘misdragen’ op het feest?
Dit alles zullen jullie terug zien in de videoreportage;
Zo’n reportage is daarom een zeer waardevolle aanvulling op de (trouw)foto’s!
Natuurlijk is er van alles mogelijk! Ik pas me aan aan jullie wensen.
Hiervoor vindt ruim voor jullie (huwelijks)feest een gesprek plaats waarin we alles kunnen
bespreken.
Ik verwijs u graag naar mijn website voor meer informatie.
U kunt altijd bellen of mailen voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Ronnie Fleuren, videograaf
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Hallo, wat leuk dat je in Holthees- Smakt komt wonen !

Mijn naam is Hermien van den Brand- van Kempen. Ik ben 52 jaar en
sinds 22 jaar woonachtig op de Koudenhoek 2 in het buitengebied van
Holthees. Ik heb een administratie- en belastingadvieskantoor en ben
afgestudeerd als econoom en als Register Belastingadviseur.
Voor ondernemers verzorg ik de boekhouding, belastingaangiften en ik
geef ze fiscale adviezen. Ik help ondernemers die een bedrijf willen
starten of willen laten groeien. Particuliere klanten help ik met complexe belastingaangiften en
fiscale vraagstukken die zich gedurende het leven aandienen, zoals erven, schenken, trouwen,
scheiden, overlijden, financiering.
Op vaktechnisch gebied adviseer ik mensen zodanig, dat zij de mogelijkheden van de belastingwet
optimaal benutten. De beste mogelijkheden ontstaan als ik vooraf met mensen meedenk over hun
financiële situatie. Samen met de klant kijk ik welke beslissingen de klant helpen om optimaal
gebruik te maken van toeslagen, studiefinanciering voor de kinderen en niet meer belasting te
betalen dan nodig.
Als mens doet het me genoegen, als mijn adviezen voor mensen een wezenlijk verschil maken.
Daarbij valt te denken aan mensen uit de financiële problemen helpen om een gezonde financiële
situatie zonder zorgen te creëeren. Als ik mensen kan helpen hun wensen waar te maken, geeft dat
veel voldoening. Om een voorbeeld te noemen… afgelopen jaren heb ik veel jonge mensen kunnen
helpen met het kopen van de woning die ze wilden met behulp van een familielening.
Er ontstaan meer financiële mogelijkheden, minder financiële lasten voor de kinderen en de ouders
worden er financieel beter van. Hoe mooi kan het leven als belastingadviseur dan zijn ….
Voor meer informatie
Kijk voor fiscale adviezen op www.facebook.com/RBhermienvandenbrand/
en voor meer informatie over mijn bedrijf op http://www.hermienvandenbrand.com
Ik ben bereikbaar via hermienvandenbrand@live.nl en telefonisch 06-49137964 of 0478-636958.
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Leden van de Dorpsraad Smakt-Holthees

Rob Poels

Voorzitter

Pascal van Opbergen

Secretariaat

Larry Heijl

Penningmeester

Joke Janssen

Lid

Jeanne Janssen-Gooren

Lid + Redactielid Krentje

Pieter Jeuken

Lid

Michiel de Vries

Lid

Aria Merkenstein

Lid

Loobeek 3
5817 AH Smakt
Kapelstraat 32
5824 AJ Holthees
Eikhofweg 9
5824 AR Holthees
Gildestraat 19
5824 AA Holthees
Loobeekweg 14
5824 AE Holthees
Eikhofweg 7
5824 AR Holthees
Loonseweg 2
5824AG Holthees
Kapelstraat 22
5824AJ Holthees

0478-636934
0681954721

0634168503
0478-636773
0478-636745
0612896225
0640620153

De dorpsraad online: www.smakt-holthees.nl
Emailadres dorpsraad: dorpsraad@smakt-holthees.nl

Wist u dat…………………


Er een treinstation in Vierlingsbeek is, waar 2, 3 of 4 maal per uur naar beide richtingen treinen
vertrekken.



Er een buurtbus rijdt in Holthees en Smakt.



We een ondergrondse glasbak hebben.



Eenmaal per maand het oud papier en een maal per jaar het ouder ijzer verzameld wordt.



Er een zaak is voor dier- en tuinbenodigdheden.



Er een voetbalvereniging, vrouwenvereniging, bejaardenvereniging, jeugdvereniging,
peuterspeelzaal, toneelclub, damesgymclub, carnavalsvereniging, gilde, muziekvereniging,
kerkkoor, Rk.- kerkgemeenschap, ……. zijn, die u allen graag als lid begroeten.



De Stichting Mariakapel Holthees regelmatig culturele activiteiten organiseert, die ook veel
belangstellenden van buiten aantrekken.



Er politiehondenclubs in Holthees en Smakt zijn.



Op verzoek “D’n Bekker” bij u aankomt.



Er een vitrinekast hangt aan de muur bij het pleintje Dat het doel hiervan is informatie
verstekken.



Er jaarlijks een dorpsfeest gehouden wordt.



De VV op nieuwjaarsdag een Nieuwjaarstreffen organiseert.



Dat dit slechts een kleine greep is uit de activiteiten binnen onze gemeenschap.
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Holthees en Smakt zijn rijk aan verenigingen
Bedevaart Sint Jozef
Secretariaat
Beheersstichting Blokhut
Secretariaat
Dhr. T. Wijenberg
Gildestraat 36A
5824 AB Holthees
Carnavalsvereniging
Secretariaat
Dhr. W. Hermans
Gildestraat 11A
5824 AA Holthees
Gemengd Koor Smakt-Holthees
Secretariaat
Dhr. W. van Kempen
Gildestraat 40A
5824 AB Holthees
Historisch erfgoed Holthees-Smakt
Secretariaat
Dhr. P. Bonants
Pelgrimslaan 15
5817 AG Smakt
Katholieke Ouderenvereniging
Holthees_Smakt
Secretariaat
Dhr. S. Janssen
Gildestraat 10
5824 AB Holthees
Muziekvereniging O.L.V.G. H-S
Secretariaat
Dhr. A.J.T. Hulsken
Kapelstraat 5
5824 AJ Holthees
Onze Lieve Vrouwe Gilde
Secretariaat
Mw. L. Pingen
St. Jozeflaan 65
5824 AD Holthees
Oranjevereniging
Secretariaat
Dhr. E. Troisfontaine
Gildestraat 17a
5824 AA Holthees
Ouderraad Basisschool St. Jozef
Dhr. M. de Vries
Loonseweg 2
5824 AG Holthees

www.stjozefkapelsmakt.nl
e-mail: rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu
tel. Kerk: 0478-636248
www.blokhutdehaltholthees.nl
tel: 0478-636440

tel. 06-39498689
e-mail: cvdekeavers@gmail.com

tel: 0478-636373

www.historischerfgoedsmakt.nl
e-mail: pbonants@planet.nl

tel: 0478-636485
e-mail: sjraardinyjanssen@ziggo.nl
www.demuziekvereniging.nl
e-mail: contactformulier via website
tel: 0478-636577

e-mail: gildeholthees@outlook.com

tel: 0478-691 401
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PeuterSpeelZaal
Secretariaat
Onderdeel van Spring
Gildestraat 29
5824 AA Holthees
Sint Nicolaascomite
Secretariaat
Mw. S. Heijmans
St. Jozeflaan 67
5824 AD Holthees
Stg. Mariakapel Holthees
Secretariaat
Mw. D. Verlinden
Gildestraat 16
5824 AB Holthees
Stg. Open Ontmoetingscentrum
Secretariaat
Mw. D. Fleuren - Selten
Horstenweg 1
5824 AS Holthees
Stg. Restauratie en onderhoud
St. Jozefkapel Smakt
Secretariaat
Dhr. P. Bonants
Pelgrimslaan 15
5817 AG Smakt
Toneelvereniging “KOM OP”
Secretariaat
Dhr. C. Janssen
Gildestraat 30
5824 AB Holthees
Voetbalvereniging Holthees-Smakt
Secretariaat
Marianne Francken
Vingerhoedskruid 31
5803 KT Venray
Vrouwenvereniging Holthees-Smakt
Secretariaat
Mw. C. Claessens
Eikhofweg 3
5824 AR Holthees

www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/
peuteraanbod/holthees/peuterspeelzaal-de-rakkertjes
e mail: Klantteam2@spring-kinderopvang.nl

tel: 06-53856538
www.mariakapel.nl
tel. 06-40838680

tel: 0478-636176
www.stjozefkapelsmakt.nl
e-mail: pbonants@planet.nl

tel: 06-51231298
e-mail: toneelkomop@live.nl
www.vvholtheessmakt.nl
secretariaat.vvhs@gmail.com

jjhclaessens@ziggo.nl
tel: 0478-636537
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Smakt-Holthus is ons dûrpke...
Refrein:
Smakt-Holthus is ons dûrpke, 'n dûrpke klein mar fijn,
ut is dur hiël goed woëne, ut kan er gezellig zijn.
Dur woëne nie veul meense, mar ’t is dur wel dikke mik,
en wat ze zich allemoal weense, is vriendschap en hiël veul schik.
Ons dûrpke is Holtus, ân dun Brabantse kant,
ons dûrpke is Smakt, ien ut Limburgse land.
Op dit moije plekske, dor vuule wej ons thuus,
van de Kalden Hoëk ien Holtus, tot ien Smakt op dun Buus.
Refrein

Of gej hier bint geboare, of komde hier nej,
ut makt toch niks uut, iederieën huurt dur bej.
Ut is hier wel klèn, mar dur is veul te doën,
en wej doen alles same, det is hiël gewoën.
Refrein

Tusse velde en bos, dor stut hier ons huus,
ons dûrpke ân ut spoor, dor vuule wej ons thuus.
Wej goan hand ien hand, same groët en klèn,
ien lief en ien liëd, want wej huure bej-en.
Refrein 2x

- 33 -

