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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U kunt friet en diverse snacks
bij ons verkrijgen.
Ook kunt u telefonisch bestellen:
(0478) 63 68 36
Frituur open:
Maandag t/m vrijdag 17.00 uur tot 23.00 uur
Zaterdag en zondag 16.00 uur tot 23.00 uur

Café open:
Maandag t/m vrijdag vanaf 13.30 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur
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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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CLAESSENS
CARAVANVERHUUR
tourcaravans
stacaravans
in
Vianden – (Lux)
Groede – Zeeland
Telefoon: (0478) 63 68 48
St. Jozeflaan 69
Holthees
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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”

- 25 -

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
Peter Coppus

Voorzitter

Sjaak Koopmans

Theo Steeghs

Secretariaat/
Penningmeester
Lid +
Redactielid Krentje
Lid

Pieter Jeuken

Lid

Reinhold Oehmen

Lid

Hans Schröder

Lid

Jeanne Janssen-Gooren

De dorpsraad online:

Gildestraat 48
5824 AB Holthees
Eikhofweg 10
5824 AR Holthees
Loobeekweg 14
5824 AE Holthees
Rodermansstraat 11
5824 AP Holthees
Eikhofweg 7
5824 AR Holthees
Rector Cremersstraat 34
5817 AK Smakt
Rodermansstraat 12
5824 AP Holthees

0478-636730
0478-636717
0478-636773
0478-636479
0478-636745
0478-510601
0478-636250

www.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 biljartclub , voetbalvereniging, vrouwenvereniging, bejaardenvereniging, jeugdvereniging,
peuterspeelzaal, toneelclub, damesgymclub, carnavalsvereniging, gilde, fanfare, 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.



Het 3e weekend van juli kermis is.



De VV op nieuwjaarsdag een Nieuwjaarstreffen organiseert.



Dat dit slechts een kleine greep is uit de activiteiten binnen onze gemeenschap.
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