
Wat waren het mooie winterdagen, een niet meer verwacht, 
maar daarom des te geweldiger cadeau van Moeder Natuur! 
IJs op Kasteel Wolfrath. Vervlogen tijden herleefden.  
 
Wij ontvingen per dag zo’n 200 gasten, die volop genoten 
hebben van een oude traditie: “Sjaatse Bie Ruijs” We heb-
ben 25 liter snert en 30 liter warme chocolade uitgedeeld 
als opwarmertje. Het was heerlijk, dank voor jullie bezoek.

Annet en Bartho van de 
Heijden
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Update verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide 
Sinds 2016 zijn Hoebaer Crutzen, René Nohlmans en Marcel Claes-
sens vertegenwoordigd in het A2VK-Buurtenplatform. Hoebaer 
Crutzen als vertegenwoordiger vanuit het Dorpsplatform Holtum  
en René Nohlmans en Marcel Claessens als vertegenwoordigers van 
Actiegroep Holtum (destijds opgericht ter behoud van het Tunneltje 
en de brug bij Kamerhof op Holtum Noord). 

In het A2VK buurtenplatform zitten vertegenwoordigers van de  
15 aangrenzende buurten van het A2 tracé tussen knooppunt  
Het Vonderen en Kerensheide. 

Zoals jullie wellicht weten is het ontwerp van het nieuwe traject 
inmiddels vastgesteld en gaan we we nu over in de voorbereiding op 
de realisatiefase. In de realisatiefase fungeert het A2VK-Buurtenplat-
form – net als in de planfase van het project Verbreding A2 tussen 
Het Vonderen en Kerensheide – als een belangbehartigersplatform 
namens de aan het tracé grenzende buurtschappen en nemen zij 
samen met de vertegenwoordiging van de betrokken overheden 
(Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en Waterschap) deel aan 
de overlegtafel, onder leiding van voorzitter Herman Vrehen. De 
betrokken buurten fungeren als gesprekspartner (klankbord) tijdens 
de aanbestedingsprocedure voor de inschrijvende partijen; dit met 
als doel om voldoende aandacht voor leefbaarheidsoplossingen te 
garanderen. De buurten willen hierin een actieve rol aannemen en 
actief meedenken samen met gekozen aannemer en projectpartners 
gedurende de gehele uitvoeringsfase.

Het A2VK buurtenplatform gaat in de bestaande vorm verder, echter 
is ervoor gekozen om in een kleinere samenstelling verder te gaan. 
René Nohlmans zal niet meer deelnemen en Hoebaer Crutzen zal 
op de achtergrond als klankbord fungeren voor Marcel Claessens, 
maar niet meer actief deelnemen aan de bijeenkomsten. Marcel 
Claessens zal vanaf nu als vertegenwoordiger van Holtum aan het 
A2VK-Buurtenplatform blijven deelnemen.  Voor vragen, opmerkin-
gen, suggesties en andere zaken aangaande de A2 verbreding kunt u 

contact opnemen met Marcel Claessens, via mail marcelclaessens96@
hotmail.com of telefonisch op nummer 0630120622 of gewoon even 
bij hem langsgaan op de Ph. Van Heinsbergstraat 8 in Holtum. 
In de planfase is door buurten, projectteam en betrokken overheden 
open en transparant gecommuniceerd over het project alsmede over 
de wensen van de betrokken buurten. Dit heeft erin geresulteerd dat 
in het Tracé Besluit een groot deel van de wensen is vastgelegd en dat 
er door de betrokken overheden daarnaast bovenwettelijke maatrege-
len zijn toegezegd.  In de realisatiefase wordt op eenzelfde wijze open 
en transparant gecommuniceerd over de uitvoering van de wettelijke 
en bovenwettelijke maatregelen.

Mocht u meer informatie willen over de A2 verbreding kijk dan op 
de website van Rijkswaterstaat en meld u aan voor de nieuwsbrief. 
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-wegver-
breding-het-vonderen-kerensheide/index.aspx

Tijdlijn Project Verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide  
De tijdlijn van het project Verbreding A2 tussen Het Vonderen en 
Kerensheide is door Rijkswaterstaat als volgt weergegeven:

Buiten de nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen van 
Rijkswaterstaat zal er tevens met enige regelmaat via de Houtemse 
Gazet gecommuniceerd worden over het verdere verloop van de A2 
verbreding.

WIST U DAT...
• Ook in de komende maanden geregeld open 

kerk- en wandelzondagmiddagen zullen worden 
georganiseerd? Houd voor de aankondigingen de 
lokale media in de gaten en/of onze Facebookpagina 
Holtum.nl 

• Dat muziekgezelschap Juliana ondanks corona toch 
weer de jaarlijkse potgrondactie (20 maart)  
en bloemenactie (17 april) organiseert? De bestel-
formulieren worden vooraf huis-aan-huis verspreid. 
Alle verenigingen hebben het moeilijk. Laat ze a.u.b. 
niet in de kou staan. 

• Er op zaterdag 20 maart van 09:00 tot 13:00 uur 
een opschoonbeurt op landschapspark d’n Dreesj 
plaatsvindt?

Sjaatse bie de Ruijs



In een vorige uitgave van de 
Houtemse Gezèt hebben initiatiefne-
mers Hoebaer Crutzen, Henk Stelten 
en Jos Cramers u verteld dat er op 
de markt in Holtum minimaal één 
jeu-de-boulesbaan gaat komen, mits 
enkele voorwaarden van de gemeente 

vervuld zijn. Aan deze voorwaarden dat het overgrote merendeel van de 
omwonenden het met de aanleg eens moet zijn en dat er ge-noeg men-
sen moeten zijn die de baan gaan beheren en van die baan gebruik willen 
maken, is ruim voldaan. 
 
Vele mensen hebben zich al aangemeld. Voor alle duidelijkheid: 
aanmelding kost u niets, u hebt geen verplichtingen, u wordt geen lid 
van een vereniging, u betaalt geen contributie, u kunt gewoon met uw 
gezin, familie, vrienden of kennissen gaan jeu-de-boulen wanneer het u 

uitkomt, zonder afspraak. Inmiddels is de gemeente akkoord gegaan met 
de aanleg van 2 banen. Over enkele maanden zullen de werkzaamheden 
klaar zijn en zal de officiële ingebruikname 
 
plaatsvinden. Aanmelden kan door een e-mailtje naar 
jhcramers@gmail.com. U krijgt dan een uitnodiging voor de opening. 

Beste dorpsbewoners

Even kort voorstellen, mijn naam is Anouk Schulpen 26 jaar oud en 
geboren en getogen in Holtum. Ik wist meteen als klein meisje al dat 
ik later kapster wilde worden. Ik voer mijn beroep als kapster nu al 
10 jaar met veel liefde en plezier uit!

Ik had altijd al een droom….. het 
hebben van een eigen kapsalon. 
Die droom heb ik nu ook waar 
gemaakt. In deze nare corona tijd 
heb ik niet stil gezeten, maar heb ik 
in Holtum een kapsalon gerealiseerd.  
Voor jong en oud, dames en heren!

Ben jij het corona kapsel moe, of op 
zoek naar een nieuwe coupe? 
Dan ben je bij mij op het juiste adres.Vanaf 3 maart is mijn kapsalon 
gevestigd aan de Gouverneur Ruys de Beerenbroucklaan 32
te Holtum. Voor meer info of een afspraak,
neem dan contact met mij op via:
 06-34 75 79 92

Groetjes en hopelijk tot snel! 
Anouk Schulpen

colofon:
Houtemse Gezèt is een initiatief van:

Even voorstellen

Hallo,

Mijn naam is Aron Haenen. Ik ben 31 jaar jong. k woon samen  
met mijn vrouw en twee kids bijna drie jaar in Holtum op de  
Neil Armstrongstraat 11. 

Twee jaar geleden heb ik van mijn passie mijn werk gemaakt en ben 
ik gestart mijn eigen bedrijf Biggie Smalls Cardetailing. Op donder-
dag, vrijdag en zaterdag werk ik thuis voor mezelf. Ik verzorg het 
interieur & exterieur van auto’s, bussen, bedrijfswagens, vrachtauto’s, 
motoren, scooters en boten. 

De mogelijkheden zijn:  

• Wassen buitenzijde  
• Waxen buitenzijde
• Polijsten en krassen verwijderen buitenzijde
• Auto verkoop klaar maken ook voor bedrijven
• Glascoating hierdoor heb je 3 tot 5 jaar lak bescherming
• Reinigen interieur - vlekken verwijderen
• Ozon behandeling interieur - geur verwijderen
• Koplampen polijsten van dof naar nieuw.

Bij APK afkeur van de lampen kunnen we ze weer als nieuw maken 
waardoor je weer door de APK keuring heen komt. 

U kunt kiezen uit meerder pakketten. 

Ben je geïnteresseerd of nieuwsgierig bel of mail voor een afspraak of 
informatie.

Hopelijk kan ik uw auto binnenkort in nieuwstaat afleveren!

Voor de eerste 5 afspraken wil ik een korting van 10% geven op de 
gekozen behandeling.  

06-38665481
biggiesmallscardetailing@
gmail.com

Groetjes Aron Haenen

Even voorstellen

Jeu-de-boulesbaan in Holtum 


