
Eind jaren tachtig vorige eeuw heeft een grootscha- 
lige restauratie van het Binvignatorgel in de St. Ger- 
lachuskerk in Houthem plaatsgevonden. Het was de 
afsluiting van de grote restauratiecampagne, die 
eind jaren zestig begon met het herstel en verstevi- 
ging van de kapconstructie en het vrij leggen en 
restaureren van de fresco’s.

Uit een inspectierapport 
blijkt dat het orgel nu, 
dertig jaar later, aan een 
grote onderhoudsbeurt 
toe is: een aantal grote 
pijpen vertoont verzak-
kingen, er is aantasting 
door loodcorrosie gecon-
stateerd en afdichtingen 
van leer beginnen te 
lekken. Verder is het 
hele instrument (inwen-
dig) met stof vervuild.

Aan enkele orgelbouwers is offerte gevraagd voor de 
uitvoering van de werkzaamheden. De firma Ver-

schueren uit Ittervoort bleek de gunstigste aanbie- 
ding te hebben. Bovendien is dit bedrijf bekend met 
het orgel door eerdere restauraties en aanpassingen 
en de uitvoering van het jaarlijks onderhoud. De to- 
tale kosten van de restauratie zijn begroot op 
€46.600.

Het kerkbestuur heeft besloten het onderhoud van 
het orgel in het meerjaren onderhoudsplan van de 
kerk op te nemen. Daardoor komt een groot deel 
van de kosten voor subsidie door rijk (50%) en pro- 
vincie (20%) in aanmerking. Verder is nog een be- 
roep gedaan op sponsoren. Er blijft echter altijd een 
deel van de kosten dat door de parochie zelf voldaan 
moet worden. Daarom is iedere bijdrage voor de in-
standhouding van dit historisch instrument van harte 
welkom. Bijdragen kunt u overmaken op rekening-
nummer NL96 RABO01 5280 0875 ten name van 
kerkbestuur St. Gerlach o.v.v. ‘restauratie orgel’.

Op 15 augustus na de Hoogmis van 10.00 uur is een 
start gemaakt met de werkzaamheden. Tijdens de 
werkzaamheden, die ongeveer twee maanden zullen

duren, wordt een leenorgel in de kerk geplaatst.
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Voor het laatste nieuws kunt u terecht op:
• onze website: wijhouthem.nl
• Facebook: facebook.com/wijhouthem (u heeft

geen eigen account nodig om de informatie te
kunnen bekijken)

Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties  
heeft of zich wilt aanmelden voor een werkgroep 
kunt u een e-mail sturen naar info@wijhouthem.nl 
of contact opnemen met een van de bestuursleden.

WATEROVERLAST
Dit voorjaar hebben we weer er-
varen waarom “water” komende 
tijd een belangrijk onderwerp 
zal zijn op allerlei agenda’s. 
Op verschillende plaatsen in 
ons dorp is de nodige over-
last opgetreden als gevolg van 
een aantal forse hoosbuien. 
Zowel Strabeek, St. Gerlach, 
als Vroenhof kunnen hierover 
meepraten. Hoewel algemeen 
wordt aangenomen dat deze, 
volgens de gangbare inzichten, 
extreme omstandigheden zich 
vaker zullen gaan voordoen, is 
ook duidelijk dat van “de over-
heid” voorlopig geen maatrege-
len te verwachten zijn die deze 
overlast in alle gevallen kunnen 
voorkómen; al was het maar 
omdat de financiële middelen 
daarvoor simpelweg ontbreken. 

Dat laat onverlet dat de ge-
meente een open oor heeft om 

in concrete situaties te bezien 
welke maatregelen alvast soelaas 
kunnen bieden. Dat kan betrek-
king hebben op beheer en onder-
houd, maar ook op fysieke aan-
passingen. Zo wordt voor Strabeek 
al een aantal aanpassingen in de 
fysieke infrastructuur in de om-
geving Beekstraat voorbereid, die 
ervoor moeten zorgen dat de af- 
voer bij extreme hoosbuien wordt 
verbeterd. Bedoeling is om deze 
-afhankelijk van de mogelijkheden 
bij de uitvoerende marktpartijen- 
nog dit jaar ter hand te nemen.

Daarnaast staat de gemeente 
open om met betrokken inwo-
ners te bezien of/welke beperk-
te maatregelen in een bepaald 
gebied kunnen bijdragen om 
overlast bij nieuwe hoosbuien 
te verminderen. Als u ideeën/
suggesties op dit gebied voor 
uw omgeving heeft, laat ons 
dat dan weten; we zullen daar 
dan samen met u overleg met 
de gemeente over organiseren.

SPORTCOMPLEX
Zaterdag 16 juni zijn de 5 nieuwe tennisbanen van  
Tennis Padel Geuldal in gebruik genomen. Alle 
leden en de bewoners van de Putweg waren uit-
genodigd voor een kennismaking met het nieuwe 
tennispark en er was een ouder/kind toernooi 
georganiseerd. 
Voor een sfeerimpressie van de activiteiten op 16 
juni jl. zie: https://youtu.be/hzQELFgz4pY. 
Een dag later vond voor het eerst op het nieuwe 
park de World Tour, een competitie voor de jongste 
tennissers, plaats.   

Met deze officieuze opening sluit Tennis Padel 
Geuldal een lange periode van voorbereiding voor 
een nieuw park af. Nieuw zijn de twee padelbanen 
die momenteel worden aangelegd. Padel is een 
opkomende racketsport die in veel opzichten lijkt 
op squash en tennis. De sport is in Spanje en Zuid-
Amerika razend populair, maar begint nu ook in 
Nederland aan een opmars. De spelregels van 
padel zijn te vergelijken met de spelregels van ten-
nis. Padel wordt bijna altijd in dubbelspel gespeeld, 
waardoor het makkelijk is om met een vriend of 
vriendin aan de sport te beginnen. Verwachting is 
dat het aanbieden van deze nieuwe spelvorm voor-
ziet in een behoefte. 

In september zullen er introductieclinics voor Padel 
worden gegeven om zo kennis te maken met deze 
leuke en uitdagende nieuwe sport. Ook zal er in 
september een kennismakingsactie voor nieuwe 
leden zijn om tegen een gereduceerd tarief lid te 
worden en zo te kunnen genieten van de prachtige 
nieuwe tennis- en padelbanen.

De tennisclub heeft de officiële opening gepland in 
het weekend van 25 en 26 augustus.

THEATERVOORSTELLING 
BALLETSCHOOL CHANTALLE MEEWIS
Ruim 125 danseressen vanaf 4 jaar t/m volwassen 
dames uit Houthem en omgeving repeteren enthou-
siast bij Balletschool Chantalle Meewis (St. Gerlach 
30a) voor een prachtige voorstelling in Parkstad 
Limburg Theater Kerkrade op zondag 7 oktober 
aanstaande. In deze voorstelling reizen de ballet- 
danseressen door Nederland en bezoeken ze al dan-
send mooie en markante plekjes. De reis begint op 
het station van Houthem - St. Gerlach. Daar komen 
de danseressen aan het eind van de reis ook weer 
thuis. 

In de voorstelling presenteert de balletschool zich 
met een grote hoeveelheid klassiek ballet, enkele 
meisjes op spitzen en is er ook plek voor jazz ballet 
en moderne dans. 

Voor de danseresjes die zo hard oefenen is het  
natuurlijk erg leuk als er veel mensen komen kijken! 
De voorstelling is geschikt voor jong en oud. Kaarten 
zijn te bestellen via het theater op www.plt.nl. Er is 
een voorstelling om 13:30 en om 17:00, u bent van 
harte welkom! 

Chantalle Meewis

RESTAURATIE ORGEL



HERINRICHTING ST. GERLACH (voormalige provinciale weg)
Naast de reeds zichtbare ontwikkeling van een wijn-
gaard ten zuiden van de spoorlijn komt ook de  
realisatie van dorpswijngaard “Halte St. Gerlach” 
tussen spoorlijn en Meerssenderweg in beeld. Zoals 
eerder gemeld wil Marco van der Wal (eigenaar van 
het voormalig stationsgebouw/Halte St. Gerlach) 
samen met de dorpsgemeenschap en andere be-
langstellenden op een deel van het landbouwperceel 
naast het stations- 
gebouw een 
“dorpswijngaard” 
annex beleefweide 
realiseren. 

Er zullen twee  
druivensoorten  
worden aangeplant  
waarvan een witte  
en een mousse- 
rende witte wijn 
gemaakt zullen 
worden. Het wijn- 
goed wordt deels opengesteld om doorheen te wan-
delen en zal worden omzoomd door hagen, grasland 
en rozen. In combinatie met het WIJLand ontstaat 
zo een uniek “Toscaans” plaatje. En de enige plek 
in Nederland waar treinen “door” de wijngaarden 
rijden.

Het idee is, naar het voorbeeld van wijngenootschap 
Notre Reine in Munstergeleen, dat belangstellenden 
wijnstokken kunnen “adopteren”. Adoptiehouders 
krijgen een certificaat en worden daarmee voor een 
periode van 8 jaar “eigenaar” van hun eigen, unieke 
wijnstok. Certificaathouders ontvangen het pro-
ductierecht van minimaal één fles per wijnstok per 
seizoen en worden jaarlijks uitgenodigd  
     voor de wijnpluk.  
     De ambitie is dat  
     de wijngaard  
     daarmee een   
     nieuw trefpunt  
     wordt waar jong  
     en oud kunnen  
     genieten van na- 
     tuur, cultuur en  
     elkaar. 

     Dit najaar wordt  
     gestart met  
     grondwerk en de  
aanleg van hagen, paden etc. Voorjaar 2019  
zullen de wijnranken worden aangeplant.

Iedereen die interesse heeft in het project, die één 
of meerdere wijnstokken wil adopteren of die wil 
meehelpen bij de voorbereidende werkzaamheden 
dit najaar, de aanplant komend voorjaar, het  
snoeien, en later het plukken en proeven, kan dat 
aan ons doorgeven of rechtstreeks bij Halte St. Ger-
lach via www.halte-sg.nl.

NATUURWANDELING met de KINDEREN van de  
BASISSCHOOL te HOUTHEM

DORPSWIJNGAARD

Op donderdag 17 mei heb ik met de leerlingen van 
de onderbouw van de basisschool, met assisten-
tie van juffen Milou en Gina een natuurwandeling 
gemaakt. Ik had me in een ander gezelschap laten 
ontvallen dat ik landschapsgids ben bij het IVN en 
dat had een van de ouders vernomen. Even later 
kreeg ik een telefoontje van het hoofd der school 
of ik met de jeugd een natuurwandeling wilde ma-
ken. Ik vond dat met zo’n jeugdige groep wel een 
uitdaging dus we maakten een afspraak.

De wandeling startte op de speelplaats van de 
school. Vooraf werd een groepsfoto gemaakt. Bij 
de inleiding vertelde ik dat de groep dicht bij elkaar 
moest blijven omdat er wilde dieren (zelfs wolven) 
door het Ingendael liepen. Dat zorgde voor enige 
spanning en vragen. We liepen langs de kerk door 
de tuin van Château St. Gerlach en daar werd het 
verhaal over St. Gerlach verteld. Het Château was 
vroeger een adellijke vrouwenklooster. Een van 
de meisjes maakte de opmerking dat zusters niet 
naar mannen mochten kijken en ook geen kinderen 
mochten krijgen…. Vooraf had ik bedacht dat alles 
wat ik vertelde goed te begrijpen moest zijn. De 
jeugd wist, dat bleek al snel, al heel veel en er 
werden ook veel goede vragen gesteld. Veel bekijks 
trok een antieke auto die bij het hotel stond. Men 
vroeg o.a. waarom de koplampen zo groot waren. 

In het Ingendael zagen we de Galloway runderen 
en de Konikpaarden in de verte. Vlakbij het brug-
getje moesten ze een minuut de ogen sluiten en 
goed luisteren. Daarna vroeg ik hun wat ze ge- 
hoord hadden. Dat wisselde nogal. Een had een 
kettingzaag gehoord, maar dat bleek een gazon-
maaier te zijn. Eentje had niets gehoord. Navraag 
leerde dat hij wel de Geul had horen stromen. Iets 
verder op bij een groepje brandnetels vertelde ik 
dat er in de buurt van brandnetels meestal dovene-
tels staan en als je je per ongeluk brandt dan kun 
je met het sap van de verkruimelde bladeren van 
de dovenetel de pijn verdrijven door ermee over de 
brandplek te wrijven. Een jongetje vroeg met een
guitige blik in zijn ogen of ik dat wilde voordoen.
Toen ik hem voorstelde dat op zijn arm te doen 

sloeg hij op de vlucht. Iets verderop aangekomen 
bij een mergelgrot vertelde ik dat dit vroeger 
schuilplaatsen waren voor wolven. Ik vertelde ze 
dat wolven nu niet meer in onze omgeving rond-
lopen maar wel wilde zwijnen. We liepen verder 
richting de Geulhemermolen. Er werd uitleg ge-
geven over de Geul, de molentak die in de 13e 
eeuw in opdracht van de zusters is gegraven en 
over de molen waarmee vroeger graan gemalen 
werd. Via de Kromme Steeg liepen we weer richting 
de school. Ik vertelde ze iets over kleefkruid en dat 
wij vroeger stiekem het kleefkruid vastplakten op 
de rug van meisjes. Dat heb ik geweten, aan het 
eind van de tocht door de Kromme Steeg was mijn 
rug bedekt met kleefkruid tot grote hilariteit van de 
jeugd. Na dik anderhalf uur arriveerden we weer bij 
de school. Ik heb de kinderen gevraagd om vaker 
met hun pappa en mamma in de natuur te gaan 
wandelen. Het is leerzaam en gezond en het kost 
niets. 

Zelf vond ik het enthousiasme van de jeugd inspi- 
rerend en wat mij betreft is zo´n wandeling voor 
herhaling vatbaar, al zal het organiseren daarvan 
-nu de school er niet meer is- wat ingewikkelder 
worden. Als ook de jeugd c.q. de ouders daar “in” 
voor zijn, hoor ik dat graag (contact opnemen kan 
via: info@wijhouthem.nl)

Ger Sleijpen

Ruim een jaar geleden is Jong Houthem in samen-
werking met Wij Houthem opgestart, omdat er een 
gat was ontstaan in het activiteitenaanbod voor  
jeugdigen in ons dorp. Met veel succes zijn er meer-
dere knutselactiviteiten 
georganiseerd, die goed 
bezocht werden door 
vooral de kinderen van de 
onderbouw van de basis- 
school en waarbij jonge- 
ren van begin middelbare  
schoolleeftijd als vrijwilli- 
ger betrokken werden.  
Daarnaast heeft Jong 
Houthem de festiviteiten
rond Koningsdag met succes nieuw leven ingeblazen 
en werkt men nauw samen met het St. Nicolaas-
comité.

De sluiting van basisschool St. Gerlach per 1 augus- 
tus 2018 baart natuurlijk grote zorgen. Vragen als:  
“Hoe blijven we de jeugd van ons dorp binden 
(zowel onderling als met de dorpsgemeenschap/
verenigingen etc.)?” en “Hoe houden we Houthem 

aantrekkelijk voor gezinnen?” dienen zich aan. Ver- 
schillende mogelijkheden zijn inmiddels de revue ge-
passeerd. Ideeën waarin, naast de ouders, ook Jong 
Houthem een rol kan spelen. Leden van de huidige 

ouderraad van de basis-
school zijn benaderd om 
te kijken hoe we samen 
het activiteitenaanbod 
voor alle jongeren en het 
aantal vrijwilligers kun-
nen uitbreiden. Belang- 
rijk is luisteren naar de 
jeugd zelf, want als zij 
meedenken, meebeslis-
sen en meehelpen zorgt 

dat onmiskenbaar voor een goed draagvlak. 

Heb je ideeën voor een leuke activiteit, wil je mee-
helpen of heb je hulp nodig bij het zelf opzetten van 
een evenement? Laat vooral van je horen! Stuur een 
mail naar jonghouthem@gmail.com of neem eens 
een kijkje op de facebookpagina  
www.facebook.com/jonghouthem/.

JONG HOUTHEM

WIJland

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat we, 
mede naar aanleiding van signalen van inwoners, 
met de gemeente in gesprek zouden gaan. Bij de re-
cente herinrichting (eerste half jaar 2017) stond het 
vergroten van de veiligheid voorop. Een ander doel 
was om ervaringen op te doen die meegenomen  
kunnen worden bij de herinrichting van de rest 
van de voormalige provinciale weg tussen Valken-
burg aan de Geul en Maastricht. Bij de invulling is 
gekozen voor de inrichting van het wegvak als 30 
km-gebied, d.w.z.: parkeren naast de weg en gelijk-
waardige kruisingen/T-splitsingen.
Getuige de reacties blijft ook na een ruime gewen-
ningsperiode de ervaren onveiligheid op dit ver- 
nieuwde weggedeelte groot.
We hebben begin dit jaar met de verantwoordelijke 
ambtenaren een aantal aandachtspunten en bijbe-
horende verbetersuggesties besproken. 

Dit heeft geleid tot een aantal afspraken die inmid-
dels in uitvoering zijn danwel de komende weken 
gerealiseerd gaan worden. Het gaat hierbij onder 
meer om: 
• het beter zichtbaar maken van de gelijkwaardige 

T-splitsingen;
• het benadrukken van de verandering van de 

toegestane maximum snelheid d.m.v. 
• het plaatsen van zoneportalen;
• het aanbrengen van optische maatregelen;
• het beter in het zicht plaatsen van de ver-

keersborden.
Daarnaast zal ook in de rest van het dorp nog eens 
goed gekeken worden naar de aanwezige bebor- 
ding.

Vorige uitgave meldden we dat de ontwikkeling van 
het landbouwperceel tussen spoorlijn en voormalige 
provinciale weg tussen het kapelletje tegenover  
hoeve Broers en Résidence St. Gerlach in een 
stroomversnelling was gekomen. Inmiddels is een 
aanzienlijk deel van het perceel al ingericht.

Tijdens een goed bezochte informatieavond op 30 
januari werden de plannen voor de inrichting van 
het gebied gepresenteerd en met veel instemming 
ontvangen. Het grootste deel wordt ingericht als 
wijngaard en moestuin; op een klein stuk aan de 
westzijde komt een nieuwe toegang naar het sta-
tion.

De wijngaard wordt gefaseerd aangelegd. Met de 
aanplant van ruim 6.000 stokken is de eerste fase 
inmiddels gerealiseerd en ook de contouren van de

inrichting van het gehele gebied zijn al goed zicht-
baar. In afwachting van het beschikbaar komen van 
voldoende stokken van de juiste soort en kwaliteit 
is in het resterende deel dit seizoen klaver en lupine 
gezaaid t.b.v. extra bemesting van de bodem.
Vrijwilligers die willen meewerken in de wijngaard 
of straks in de groente- en bloementuin kunnen 
zich opgeven bij de heer Oostwegel (C.Oostwegel@
oostwegelcollection.nl).
Verder zullen in dit deel ook nog een rust- en een 
uitkijkpunt worden vorm gegeven en zal ook de 
aanwezigheid van de Via Belgica beleefbaar worden 
gemaakt.

Langs de nieuwe toegang tot het station zal een 
aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd ter 
compensatie van de plekken die bij de herinrichting 
van de voormalige provinciale weg niet zijn aange-
legd. Bij de toegang tot het station komt een be-
scheiden OV-overstappunt voor bezoekers/gasten 
die onze omgeving en het verdere Heuvelland willen 
verkennen. 
De precieze vormgeving en kostenverdeling van de 
toegang vormen komende tijd onderwerp van over-
leg met de betrokken partijen.

JOEPESSELING.NL


