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CONTACT
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 van de werkgroepen 
kunt u een e-mail sturen naar info@wijhouthem.nl of 
contact opnemen met 06 - 18 55 92 39. 

BELANGSTELLING UIT DE REGIO

GEDEPUTEERDE WERK EN 
WELZIJN
Op 21 oktober jl. bracht mw. Van Rijnsbergen 
(Gedeputeerde Werk en Welzijn) een werkbezoek 
aan Houthem - St. Gerlach. Zij wil aan de hand van 
vragen en behoeften van mensen beter zicht krijgen 
op hetgeen nodig is om burgerparticipatie te stimul-
eren. 
Om 9.00 uur arriveerde ze bij (het inmiddels voor-
malige) zorgcentrum Vroenhof. Daar hoorde ze dat 
de Montfortanen en Wij Houthem samen met de 
Cicero Zorggroep de mogelijkheden van een nieuwe 
bestemming van het zorgcentrum verkennen, waar-
bij de denkrichting uitgaat naar een vorm van wonen 
en zorg al dan niet (deels) voor kwetsbare doel-
groepen (jongeren en ouderen). Zij zegde toe dat 
we, indien nodig, in ieder geval een beroep kunnen 
doen op de bij de provincie aanwezige kennis. 
Daarna heeft ze op het sportcomplex aan de 
Krommesteeg kennis genomen van hetgeen de 
verenigingen tot nu toe op en rond het complex en 
op het gebied van samenwerking hebben bereikt en 
wat hun verdere plannen zijn. 
Bij de gerestaureerde Halte St. Gerlach heeft ze kun-
nen zien en horen dat (en hoe) samenwerking 
tussen dorpsgemeenschap en ondernemers tot 
wederzijds voordeel kan leiden.

Via de gemarkeerde 
pelgrimsroute naar Santiago ging het 
vervolgens naar de Holle Eik, waar de gedeputeerde 
is bijgepraat over de vorderingen en verwikkelingen 
m.b.t. de uitbreiding van ons gemeenschapshuis en 
we haar hebben geïnformeerd over diverse andere 
initiatieven, waaronder Noabersjap, de dorpsgids en 
de wandelbrochure.
Het bezoek is afgesloten met een discussie over 
burgerparticipatie en zelfsturing (wat levert bur-
gers energie, wat remt hen en welke rol speelt de 
gemeente daarbij). Aan deze discussie namen ook 
vertegenwoordigers van een aantal andere kernen 
in deze gemeente en wethouder Meijers deel. De 
essentie van de discussie:
Bekend is dat de verschillende overheidslagen 
stappen terug doen en steeds meer verwachten c.q. 
overlaten aan burgers waar het gaat om leefbaar-
heid en sociale cohesie. Dat lukt echter niet zo maar. 
Het veronderstelt dat inwoners bereid en in staat zijn 
om in het vrijkomend speelveld te treden en dat zij 
beseffen dat participatie en zelfsturing niet hetzelfde 
zijn als wensenlijstjes indienen bij de gemeente.
Het vereist daarnaast zeker ook dat de gemeen-
te dat proces ondersteunt. Dat zulks niet altijd in 
financiële zin kan, wordt begrepen. Betrouwbaarheid 
en afstand nemen door de lokale politiek zijn echter  
essentiële randvoorwaarden. In de beleving van de 
kernen moet de gemeente daar nog het nodige aan 
verbeteren. Gelukkig zijn er goede voorbeelden te 
noemen, maar nog te vaak worden afspraken niet 
nagekomen waardoor initiatieven om onduidelijke 
(soms mogelijk politiek gemotiveerde?) redenen 
vertragen of tot stilstand komen. Dat is funest voor 
het enthousiasme en verdere deelname van burgers 
die zich willen inzetten voor de leefbaarheid in hun 
gemeenschap. 
Kortom: Ook bij de gemeente is een cultuuromslag 
nodig. Die wordt niet alleen bereikt met het instellen 
van een Bureau Burgerkracht.

COMMISSARIS VAN DE KONING
Op 17 september bracht de Commissaris van de 
Koning, dhr. Bovens,  een ambtsbezoek aan de 
gemeente Valkenburg aan de Geul. Als laatste 
onderdeel van dat bezoek heeft hij zich laten in-
formeren over de wijze waarop onze dorpsgemeen-
schap aan z’n toekomst bouwt en inspeelt op 
ontwikkelingen en kansen. 
We hebben hem, weliswaar slechts in vogelvlucht, 
meegenomen in het proces van kansenkaart tot en 
met de concrete resultaten tot nu toe en initiatieven 
die nog in ontwikkeling zijn. Kennelijk voldoende 
inspirerend, getuige het feit dat hij - de tijdsplanning 

van het bezoek ten spijt - nog ruim drie kwartier 
(deels in de regen) in ons dorp een aantal concrete 
resultaten is gaan bekijken. 

Zet uw verenigingsactiviteiten, dorpsactiviteiten of 
evenementen in de dorpsagenda op wijhouthem.nl!
Een complete dorpsagenda is een hulpmiddel om 
bekendheid te vergroten, mensen te motiveren voor 
deelname en meerdere activiteiten op een dag te 
voorkomen.

Stuur een beschrijving van de activiteit en (minstens) 
één goede afbeelding (foto, logo en/of poster) naar:

 info@wijhouthem.nl 
Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw activiteit of 
evenement in de dorpsagenda belandt. Op die manier 
ontstaat er één overzicht van alle activiteiten die er in 
en rond Houthem georganiseerd worden.

OPROEP AAN ALLE ONDERNEMERS & VERENIGINGEN

Afgelopen tijd is het peuterspeelzaalwerk in deze 
gemeente een aantal keren in het nieuws geweest. 
Op het eerste oog kwam dat wellicht nogal veron-
trustend over en de onrust die e.e.a. ongetwijfeld 
heeft veroorzaakt bij de direct betrokkenen (ouders, 
medewerkers, vrijwilligers en bestuur) is alleszins 
begrijpelijk. 
In essentie gaat het erom hoe in te spelen op nieu-
we regelgeving (harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk). Van de verantwoordelijke 
wethouder hebben we begrepen dat voor de ge-
meente uitgangspunt blijft dat elke kern c.q. basis-
school zo’n voorziening ook in de toekomst behoudt. 
Dat onderschrijven we van harte, want dat sluit 
naadloos aan bij de beoogde toekomst (behoud) van 
de basisschool in onze kern. 

Het leerlingaantal van de basisschool per 1 
oktober (formele teldatum) blijkt inderdaad boven 
de 50 te zijn gebleven, zoals door de klankbordgroep 
van actieve ouders is voorspeld (!), en zal volgens 
diezelfde prognose van de klankbordgroep komende 
jaren geleidelijk gaan stijgen. Daarmee heeft de 
klankbordgroep het voordeel van de twijfel, dat zij 
eerder van Innovo kreeg, niet beschaamd en kan ze 
samen met de dorpsgemeenschap verder werken 
aan (een breed draagvlak voor) een eigentijdse kind-
voorziening in onze gemeenschap. 
Uiteraard is het daarvoor van belang dat ook 
de ouders van potentiële leerlingen in onze 
kern van deze voorzieningen gebruik gaan/
blijven maken en dat we met z’n allen actief 
blijven in het ondersteunen van (activiteiten 
rondom) de basisschool!

PEUTERSPEELZAAL & BASISSCHOOL

In de afgelopen maanden heeft er een drietal 
bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij de senioren-
vereniging, de vrijwilligers van de hoeskamer, de 
diaconiegroep en de Zonnebloem hebben gesproken 
over de activiteiten die er worden georganiseerd 
voor de ouder wordende en zorgbehoevende mede-
mens en de mogelijkheid om elkaar te versterken en 
ondersteunen waar mogelijk. 
De werkgroep Sociale Cohesie denkt dat samen-
werken loont en probeert te ondersteunen waar 
nodig. 

Het Sint Nicolaascomité kan weer terugkijken op een 
geslaagde intocht 2015. Veel jonge gezinnen hebben 
een fijne middag beleefd, die tot stand kwam door 
een fijne samenwerking tussen het comité, KVH en 
een aantal vrijwilligers. Mede dankzij de opbrengst 
van de collecte, dus dankzij u!

NAOBERSJAP         INTOCHT SINTERKLAAS



WERKGROEP NATUUR
De werkgroep Natuur heeft voor 2016 de volgen-
de speerpunten gekozen om samen met actieve 
dorpsgenoten, leerlingen van de basisschool, en zo 
mogelijk Adelante, IVN en gemeente Valkenburg aan 
de Geul te realiseren:

PADDENTREK
De paddentrek is een jaarlijks terug-
kerend natuurverschijnsel, dat ieder 
jaar opnieuw vele onschuldige 
slachtoffers eist. De werkgroep 
geeft gevolg aan een oproep uit 
de gemeenschap om iets te 
doen aan deze “slachtpartij” 
ter hoogte van de Mergelweg. 
Gedurende de paddentrek (februari-maart) zullen 
de leden, aangevuld met vrijwilligers uit het dorp, 
de padden helpen met oversteken tijdens de vroege 
avonduren. Met emmers en handschoenen worden de 
overstekers opgeraapt, om vervolgens aan de veilige 
overzijde hun belangrijke reis voort te kunnen zetten. 
Geraapte aantallen worden doorgegeven aan RAVON 
Nederland, om zo een beter zicht te krijgen op de 
paddenpopulatie in het gehele Geuldal. 

BOOMPLANTDAG
Op woensdag 16 maart 2016 zullen er tijdens Boom-
plantdag samen met leerlingen van onze basisschool 
(en zo mogelijk Adelante) op enkele locaties nieuwe 
jonge bomen en/of Limburgse hagen geplant worden. 
Een van de opties is het nieuwe wandelpad in Geul-
hem verfraaien met een typische Limburgse haag. 
Onder professionele begeleiding zullen de kinderen 
het door de gemeente beschikbaar gestelde plant-
materiaal met vereende krachten planten voor de 
toekomst. 

LOPENDE PROJECTEN
Naast deze nieuwe projecten, besteden onze vrijwil-
ligers ook het komende jaar weer aandacht aan de 
bestaande projecten:
- de Curfsgroeve (wandel er eens naar toe om te 

kijken hoe mooi het geworden is)
- het “schouwen” van onze wandelpaden op onregel

matigheden en het melden hiervan 
- de diverse bomenkappen in ons dorp (vanwege de 

es-ziekte bij het sportcomplex en het onderhoud 
van groenstroken langs de snelweg).

Ook zullen we n.a.v. een recent signaal uit het dorp 
nagaan of een aantal wilgen in het Geuldal gesnoeid 
kan worden.
Heeft u interesse om te helpen bij een van onze pro-
jecten? Meld u dan aan bij onze Werkgroep!

Vrijwilligers gezocht!
Voor zowel de paddenoverzetactie als voor Boom-
plantdag worden er vrijwilligers gezocht om van deze 
acties een succes te maken. Wilt u helpen? Meld u 
aan bij de Werkgroep Natuur:
Peter Lahaye
St. Gerlach 3 
tel.: 043-60 40 931
e-mail: lahaye@xs4all.nl

Houthem beschikt over een reanimatienetwerk. 
Personen die deel uitmaken van dit netwerk kunnen 
waar nodig reanimeren, maar ook de mensen uit 
de omgeving ondersteunen of een helpende hand 
bieden.
Het reanimatienetwerkt blijkt goed te functioneren: 
in de afgelopen periode zijn er 3 oproepen geweest 
als gevolg van een 112-melding waarbij aangegeven 
werd dat er mogelijk een reanimatie nodig was. 
Deelnemers van het reanimatienetwerk hebben ge-
reageerd op deze oproepen en hulp verleend.
Op verschillende plaatsen in Houthem hangt een 
AED (automatische externe defibrillator). Bij de 
Holle Eik, bij Vue en bij de Hanos kan hier tijdens 

openingstijden gebruik van gemaakt worden. 
De AED die bij de receptie van Hotel Chateau St. Ger-
lach hangt is permanent beschikbaar en dat is, gezien 
de vergrote kans op een succesvolle reanimatie bij 
gebruik van een AED, erg belangrijk. 
Hartslag Valkenburg is met Adelante in overleg of er 
een mogelijkheid is om een AED buiten te plaatsen, 
zodat er op meerdere plaatsen 
in ons dorp altijd een AED te 
bereiken is. 
Bent u in het bezit van een 
geldig reanimatiediploma en 
wilt u zich aanmelden bij het 
reanimatienetwerk? Kijk dan 
op hartveilig.nl en meld u aan.

VERENIGING VAN 
DE TOEKOMST/WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX

REANIMATIENETWERK
“Een leven lang actief in de eigen omgeving”, is de 
slogan van het project Sportdorp uit Groningen die we 
ook in onze kern als vertrekpunt hebben genomen. In 
gemeenten met krimp en vergrijzing, met name in de 
kleine dorpen, is het moeilijk voldoende beweegaan-
bod te blijven realiseren dat aansluit bij de huidige 
behoeften van jong en oud. 
Via partnerschappen tussen de verenigingen onder-
ling, maar ook met Adelante (revalidatie), basis-
school, Cicero (ouderenzorg), dorpsraad, sportraad, 
combifuncties en gemeente zijn de krachten ge-
bundeld. Vanuit de behoeften van de inwoners is 
er gezocht naar passend beweegaanbod dat m.n. 
ouderen “over de streep” haalt om méér te (blijven) 
bewegen. 
Het samenwerkingsverband heeft dankzij de Sport-
impuls een zwemgroep, een grote georganiseerde 
wandelgroep, valtrainingen, Dynamic Tennis clinics, 
sport- en speldagen en Beweegproeverijen kunnen 

realiseren. We zijn tegen verschillende 
obstakels aan

gelopen, maar we hebben ook continueerbare activi-
teiten gerealiseerd. 
In totaal zijn er met het project 612 van de ca. 
1600 inwoners uit het dorp bereikt. We gaan met 
een aantal activiteiten door na beëindiging van de 
subsidie en hopen nog een paar mooie resultaten in 
de toekomst te kunnen boeken op het gebied van 
gecombineerde lidmaatschappen met (commerciële) 
sportaanbieders en de verenigingen onderling.

SPORTDORP HOUHEM

PELGRIMSROUTE
Het zal u niet ontgaan zijn dat de pelgrimsroute door 
ons dorp naar Santiago de Compostela, inclusief de 
tussenstop in onze prachtig vernieuwde Refugio, 
inmiddels van een eigentijdse markering is voorzien. 
Geheel conform de wensen van het Nederlands Ge-
nootschap van Sint Jacob, Regio Limburg, zijn er op 
diverse plaatsen in ons dorp bronzen schelpen aange-
bracht door de Werkgroep Cultuur. 
Bij deze nieuwe markering horen ook nog een tweetal 

wegwijzers. Deze worden 
momenteel vervaardigd 
en zullen op een later 
moment geplaatst worden 
in Haasdal en IJzeren, 
samen met de lokale 
gemeenschappen aldaar.

SIGNALERINGSGROEP
De Werkgroep Sociale Cohesie van Wij Houthem 
heeft een nieuw initiatief opgestart: de siganalerings-
groep. Dit is een groep mensen uit ons dorp die ieder 
een stukje Houthem voor hun rekening willen nemen 
als het gaat om het opmerken van zorgwekkende 
sociale situaties en situaties die te maken hebben 
met sociale en fysieke veiligheid voor bewoners in uw 
woonomgeving. Zorgwekkend in de zin van bijvoor-
beeld eenzaamheid, het ontbreken van een sociaal 
netwerk van familie, kinderen, vrienden of andere 
persoonlijke relaties, ernstige vervuiling van een wo-
ning, huiselijk geweld, gezondheidsproblemen met 
het vermoeden van onvoldoende ondersteuning etc.
Ons doel is, waar nodig, zorgen voor professionele 
hulp in dit soort situaties.
Het is niet de bedoeling, dat we ons gaan bemoeien 
met praktische zaken of conflicten of situaties waarbij 
inmiddels hulpverleners ingezet zijn.
Elke wijk krijgt een contactpersoon. Nadere infor-
matie hierover volgt op korte termijn.
Er zijn al enkele situaties gesignaleerd en met suc-
ces door professionele hulpverleners in behandeling 
genomen.
Als u zelf een zorgwekkende situatie opmerkt in uw 
directe omgeving kunt u deze aan uw contactpersoon 
doorgeven, zodat hij/zij, in overleg, kan zorgen voor 
deskundige en professionele, passende hulp. 

Zo zorgen we samen voor elkaar.

Natuurlijk kunt u uw 
bezorgdheid ook melden bij een van de 
initiatiefneemsters: 

- Magda Scheres-Curfs: 
wmscheres@hotmail.com  
043-6041931

- Elly Braeken-Blezer:  
elly.braeken@planet.nl  
043-6042163

- Riny Penners-Jongen:  
RinyPennersJongen@gmail.com 
043-6040668

Tevens willen we met deze groep graag nieuwe 
inwoners verwelkomen met een welkomsmapje van 
Wij Houthem. Deze wordt gevuld met de dorpsgids, 
de wandelbrochure Parels rondom Gerlachus en bij 
gezinnen met kinderen komt er ook nog een infor-
matiepakketje in van peuterspeelzaal de Pluizerd en 
basisschool St. Gerlachus. 
Ook bij geboortes, jubilea of andere heugelijke feiten, 
maar ook bij overlijden of langdurige ziekte willen we 
graag vanuit het dorp meeleven met een kaartje.
We zijn dan mede afhankelijk van de inbreng van u, 
onze Houthemse medebewoners. Ook deze gebeur-
tenissen kunt u melden bij bovengenoemde initiatief-
neemsters.
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

De samenwerking tussen de verschillende (sport-)
verenigingen heeft afgelopen jaren al de nodige 
tastbare resultaten opgeleverd. Op dit moment werkt 
het bestuur van de nieuwe tennisvereniging Geuldal 
(fusie tussen LTC IASON uit Houthem en LTC Munster 
uit Berg en Terblijt) de plannen voor het vernieuwen 
van de banen uit. Eerder gingen de algemene leden-
vergaderingen van beide clubs al akkoord.
De benodigde vergunning is inmiddels aangevraagd 
bij de gemeente Valkenburg aan de Geul. Eind 
januari 2016 hoopt TC Geuldal daar goedkeuring voor 
te krijgen. Bedoeling is dat de paardenstal op het 
aangrenzend perceel wordt verplaatst en dat er via 
een beperkte grondruil 6 nieuwe kunstgravel tennis-

banen met ledverlichting kunnen worden aangelegd. 
Voordeel van kunstgravel is dat er ook in de winter-
maanden en na regenval vrijwel onbeperkt getennist 
kan worden. De planning is dat de aannemer uiterlijk 
15 april 2016 met de aanleg begint en de oplevering 
plaats vindt vóór 1 juli 2016. 
Ondertussen wordt ook al onderzocht hoe de be-
staande accommodaties op het sportcomplex meer 
bij de tijd gebracht kunnen worden, zodat niet alleen 
de leden van de verschillende verenigingen kunnen 
beschikken over een adequate voorziening, maar dat 
ook een breder gebruik van het complex (door 
inwoners, gasten en passanten) mogelijk wordt.

WINTERSPEURTOCHT
Jaarlijks wordt er in het begin van het jaar door 
de Houthemse sportverenigingen gezamenlijk een 
uitdagende en kindvriendelijke speurtocht door het 
winterse Heuvelland georganiseerd. Hét moment bij 
uitstek om het nieuwe jaar sportief te beginnen of 
misschien zelfs meteen werk te maken van alle goede 
voornemens.
Loop je dit jaar mee en trek je ook je wandel-
schoenen aan? De winterspeurtocht wordt gelopen 
op zondag 3 januari 2016. Er zal vanaf 10.30 uur 

worden verzameld in de voetbalkantine van IASON 
aan de Kromme Steeg. 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar Rosa-
lie Harings: rosalie80@gmail.com. Vermeld dan even 
je naam en het aantal deelnemers.
Na afloop is er natuurlijk de mogelijkheid om samen 
te proosten op een sportief, nieuw jaar. 
Het inschrijfgeld bedraagt €4,00 voor volwassenen en 
€2,00 voor kinderen tot en met 12 jaar.

Wij wensen alle dorpsgenoten 
zalig Kerstmis en in 2016 veel inspiratie, 

gericht op ieders persoonlijke ontwikkeling 
en die van een bruisende dorpsgemeenschap.


