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HoutemseGezèt
DORPSPLATFORM HOLTUM

Het dorpsplatform zit niet stil en is in de afgelopen periode veel in gesprek geweest met partijen
over de verschillende ontwikkelingen rondom
Holtum. Op hoofdlijnen willen we hier graag
iets over delen. Mensen die meer inhoudelijke
informatie wensen kunnen op de website kijken
of ons persoonlijk benaderen. Ook zijn we nog
steeds op zoek naar mensen die mee willen denken en praten over de leefbaarheid van ons dorp.

Windmolens:
Inmiddels is duidelijk geworden dat de windmolens er gaan komen! De werkgroep/stichting BLOW-HN (vertegenwoordiging uit de
diverse dorpen) heeft bij de raadsvergadering
in Echt-Susteren en Sittard-Geleen een petitie aangeboden en protest gevoerd over de
komst van de windmolens. Daarnaast hebben
zij zich verdiept in het proces en specifieke
informatie opgevraagd. Dat heeft ertoe geleid dat het proces vertraagd is en er diverse
gesprekken tussen dorpen en partijen (provincie, gemeente, ENGIE) zijn gevoerd ook
over een zgn. profijtplan. Meer informatie op:
www.windparkholtumnoord.nl
Uitbreiding VDL NedCar en aanpassing wegennetwerk:
VDL NedCar heeft toestemming van de Provincie gekregen om uit te gaan breiden wanneer zij een extra (nieuwe) klant aan zich weten
te binden. Om de fabriek toekomstbestendig te
maken en steviger te verankeren in de regio
willen zij meerdere klanten aan zich binden.
Een doorkijk over wat de uitbreiding van de
fabriek landschappelijk betekent is tijdens een
aantal informatiebijeenkomsten gegeven. Ook
is duidelijk geworden dat wanneer de fabriek
uitbreidt ook het wegennetwerk rondom VDL
NedCar wordt aangepast, niet voor die tijd.
Meer informatie op:
www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl
Uitbreiding A2:
De meeste mensen weten inmiddels dat de A2
tussen Kerensheide en Het Vonderen verbreedt
gaat worden naar 2X3 rijstroken met vluchtstrook. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk in 2022 van start gaan. Er zijn vele overleggen gevoerd om aandacht te vragen voor de
compensatie in groen, maar ook over de verkeersveiligheid nu, tijdens de werkzaamheden
en erna. Meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-wegverbreding-het-vonderen-kerensheide.

Verkeersveiligheid:
De verkeersveiligheid op met name de Ruys
de Beerenbroucklaan als de Verloren van
Themaatweg is een voortdurende zorg en
punt van aandacht. Regelmatig worden er op
onze aanvraag verkeersmetingen uitgevoerd
en doen wij suggesties tot verbetering. Helaas
heeft dit nog niet geleid tot een daadwerkelijke verbetering. Minder/geen vrachtverkeer
en verlaging van de maximale snelheid tot het
omleggen van een deel van de weg zijn onder
andere voorstellen geweest. Ook de bewegwijzering op de A2 richting Holtum-Noord
is daarbij een aandachtspunt richting Rijkswaterstaat.
Voormalige basisschool Holtum:
Dit traject loopt nog. Er zijn enige tijd geleden 2 informatie sessies geweest en de gemeente is hiermee bezig. Als er meer bekend
is zullen wij jullie hierover informeren.

Aanplant bomen
Ruys de Beerenbroucklaan:
Het Dorpsplatform, destijds nog onder aanvoering van voorzitter Hoebaer Crutzen,
heeft zich vele jaren ingezet voor de aanplant
van de bomen aan de Ruys de Beerenbroucklaan.
De aanplant van de bomen maakt onderdeel
uit van de afwerking van het uitloopgebied
Holtum, destijds onderdeel van landschapspark Born (nu landschapspark Susteren) en
gelegen tussen de A2, Ruys de Beerenbroucklaan, Verloren van Themaatweg en de
Aldenhofweg. De aanleg van paden en aanplant van gewassen, struiken, heggen en bomen binnen het uitloopgebied is inmiddels
geschied, maar de aanplant van bomen aan
de Ruys de Beerenbroucklaan waren nog niet
uitgevoerd. Het Dorpsplatform Holtum heeft
bij de opzet van het plan een actieve bijdrage
geleverd.
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VASTELAOVEND
IN ’T KATERRIEK
2019-2020
Wat was het weer mooi en wat was het weer sjiek,
de vastelaovend in ’t Katerriek. Vanaf de 11de van
de 11de tot as-woensdag waren er weer tal van
activiteiten in het mooie Katerriek. De aftrap was
natuurlijk met de traditionele vastelaovesmés. Samen met Schutterij St Martinus, muziekgezelschap
Juliana, het gemengd Zangkoor Holtum, de oudprinsen, CV de Katers en het kerkgenootschap is er
invulling gegeven aan deze mis. Een mooie mis tot
stand gekomen door een goede samenwerking.
Op zaterdag 30 november 2019 zijn in de Holtumse Katertempel, de nieuwe hoogheden uitgeroepen. Het thema van deze avond was “Tropical
Party”. De zaal was omgetoverd in een Hawaaiiaans eiland met een heus strand, palmbomen
papegaaien en allerlei andere tropische items. De
reden waarom de aanwezigen waren gekomen was
natuurlijk om te zien wie de nieuwe heersers van
het Katerrijk zouden worden. De zaal werd meegenomen in de zoektocht naar een nieuwe prins,
de zoektocht ging door Holtum, Limburg, Europa
en de zoektocht heeft de Katers zelfs tot in Hawaii gebracht, waar ze uiteindelijk hun prins hebben gevonden. Prins Twan I en prinses Manuela
(van der Kort), jeugdprins Robin II (Breikers) en
jeugdprinses Femke (Herfs).
Na het prinsuitroepen begint de decembermaand
en dan is het even stil in vastelaovesland. Op 5
januari was het dan weer tijd om te knallen in
Holtum, de Mansluuzitting, met wederom een
keur aan artiesten. Prins Twan I en de vele andere
aanwezigen hebben kunnen genieten van onder
andere; Big Benny, Marlon Kicken, Andy & Roy
en tal van andere topartiesten. Het was weer ouderwets gezellig in de Katertempel.
Op zaterdag 18 januari heeft CV de Katers een bezoek gebracht aan de première van de Houtumse
revue, een prachtige voorstelling met veel jong acteertalent. Iets waar Holtum erg trots op mag zijn.
Op 9 februari was het dan zover, de prinsenreceptie van CV de Katers, één van de hoogtepunten
van de prinselijke hoogheden. Alle aanwezigen
komen speciaal naar de Katertempel om de prinsenparen te feliciteren en te verwennen met allerlei mooie cadeautjes en eervolle medailles. Een
ander hoogtepunt op deze dag was de huldiging
van de jubilaris, Peter Arets. Peter is al 1x11 jaar
actief voor CV de Katers, grotendeels als penningmeester. Hij is hiervoor dan ook onderscheiden
door de BCL (Bond van Carnavalsverenigingen in
Limburg) met de BCL-Grootorde voor al zijn verdienste voor de Houtemse vastelaovend. Ook de
Oud-prinsen hebben tijdens de prinsenreceptie
iemand speciaal in het zonnetje gezet. Niemand
minder dan Albert Janssen heeft van de Oudprinsen het Kruis van Verdienste ontvangen vanwege zijn inzet voor de Houtemse vastelaovend.
Na de prinsenreceptie heeft op 14 februari een
heus spektakel plaatsgevonden in café D’n Aezel,

de Vastlaovesaovend, met Big Benny, Rempetemp,
Andy & Roy en Ohne Bezei. Het was een topavond volledig georganiseerd door Prins Twan I
en prinses Manuela (tevens uitbaters van café D’n
Aezel).
Één dag later was de Seniorenmiddag van Buchten en Holtum, dit jaar in Buchten. Maar liefst
190 senioren uit Buchten en Holtum waren present om naar de optredens van de Houtemse en
Buchtense revue te kijken/luisteren. Tevens waren Gertie (zangeres uit Buchten), Coen Janssen
(top-artiest uit Baarlo) en Freddy van der Elzen
(Buutte redener) aanwezig om er een spetterende
middag van te maken.
Weer één dag later was er een nieuw evenement
in het Katerriek; het Vastelaovesconcert, een samenwerking tussen Muziekgezelschap Juliana, het
gemengd Zangkoor Holtum, Trio-Ongepluk en
CV de Katers. Alle kaarten waren binnen enkele
uren uitverkocht. Het was een avond vol humor
en prachtige zang en muziek. Al met al een avond
die voor herhaling vatbaar is.
Op woensdag 19 februari hebben jeugdprins Robin II en jeugdprinses Femke de sleutel van het
Katerriek ontvangen van wethouder Pieter Meekels tijdens de sleuteloverdracht in Buchten. Prins
Twan I en prinses Manuela hebben de sleutel van
het Katerriek ontvangen op 20 februari van Burgemeester Sjraar Cox tijdens een gezellige sleuteloverdracht in het Louverriek.
Vanaf dit moment zijn de hoogheden officieel de
heersers over alle katers en ketjes en kunnen de
dolle dagen echt van start gedaan.
We beginnen in Holtum altijd met de Maxi-playbackshow op carnavalszaterdag. Met maar liefst
13 deelnemenede acts! Wederom hebben vele
inwoners zich weer de moeite gedaan om een
mooie act op de bühne te brengen. De 3 koppige jury (Joyce Gordebeke, Ellen Schreuders en
Jos Meershoek) hadden dan ook moeilijke taak
om een winnaar aan te wijzen, maar het is ze gelukt. De winnaars waren Sjrikblik (Marc Bohnen
en Stephan Knarren) met hun eigen ingezongen
nummer; De stroate van Houtem. Dit nummer zal
nog vele jaren tijdens de Houtemse vastelaovend
te horen zijn.
Op zondag was de mini-playbackshow aan de
beurt. Met maar liefst 11 deelnemende acts! De
katertempel was goed gevuld en de vele aanwezigen hebben genoten van de mooie act die uitgevoerd werden. De Dance Cats hebben ook een
aantal keren hun kunsten mogen vertonen en dat
deden ze weer met veel passie en plezier. Ook
hier stond de jury (Prins Twan I, prinses Manuela
en Marjon van Cleef) voor een moeilijke keuze,
maar na een lang beraad hebben ze uiteindelijk de
knoop doorgehakt. Siem Meershoek was de winnaar met het liedje; ‘Noa ’t zuuje’ van Lex Uiting.
Op carnavalsmaandag was het tijd voor de Grote optocht door het Katerriek. Het was nog even
spannend of de optocht zou doorgaan vanwege
de harde wind, maar gelukkig kon de optocht gewoon van start gaan. Met maar liefst 20 deelnemende groepen/einzelgangers was het een druk-

bezette stoet. Met veel kleur, creativiteit en ludieke
woordspelingen werd de optocht eentje om niet
snel te vergeten. De uiteindelijke winnaars waren;
CV Van Alles Get, met een grote wagen met de
titel: ‘Auch zönger windmeules genög energie om
t Prinsepaar euver de eindstreepj te trékke’
Op carnavalsdinsdag hebben de winnaars van de
mini en maxi-playbackshow en de Dance Cats nog
een optreden verzorgd in café D’n Aezel en aansluitend was het de beurt aan de allereerste editie
van het Open Houtems Kratzit Kampioensjap!
Een ludieke activiteit waar de deelnemers zo lang
mogelijk op een stapel kratten moesten blijven zitten. Tim Boelema was de uiteindelijke winnaar en
mag zich de allereerste kampioen noemen van het
Open Houtems Kratzit Kampioensjap!
Om 10.11 ging de katervlag omlaag en was het
helaas allemaal weer voorbij…maar niet nadat
men op As-woensdag nog even naar de kerk was
geweest voor een askruisje en een haring bij café
D’n Aezel.
Katers en ketjes, alaaf!

WIST U DAT...
■ ...je met een klein gebaar al mensen kunt opfleuren? Maak een mooie tekening of knutselwerk
en geef deze aan iemand. Denk aan opa en oma,
andere ouderen, mensen in de zorg of iemand anders die dit heel hard nodig heeft.
■ ...Jasper van Wordragen op 13 maart j.l. tijdens
de algemene ledenvergadering van Schutterij St.
Martinus is gekozen als nieuwe voorzitter? Hij is
de opvolger van Henk Verheijen, die enkele jaren
geleden al als ere-voorzitter werd benoemd.
■ ...alle foto’s van het carnavalsseizoen 2019-2020
terug te kijken zijn op de facebookpagina van
CV de Katers en op de website van CV de Katers
(www.cvdekaters.nl)
■ ...Heel Holtum Wandelt niet doorgaat op 7
april? Wandelen blijft gezond, maar even niet in
groepsverband.
■ ...er sowieso tot 12 april geen oud papier opgehaald wordt? Bewaar het oud papier en karton
iets langer thuis of breng het naar een milieupark.
■ ...Holtum al een verrekte oude plaats is? Als
Holtheem (huizen in bos) komt het al voor in de
legende van koning Zwentibold uit de 9e eeuw.
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