
NIEUWSBRIEF
APRIL 2015

Wij Houthem-Sint Gerlach heeft ook een eigen website; 

Voor deze website van, voor en door Houthem zijn wij op 
zoek naar actueel en interessant nieuws over bedrijven, 
verenigingen en activiteiten die in ons dorp plaatsvinden; 
dat kan betrekking hebben op initiatieven van individuele 
of groepjes inwoners, maar zeker ook op initiatieven van 
verenigingen, bedrijven en instellingen. Wilt u ook dat 
iedereen op de hoogte is van het laatste nieuws uit het dorp 
en heeft u actuele informatie, nieuws dat voor het dorp 
interessant is en dat u graag met iedereen wilt delen, laat 

ons dit dan weten. Enige dat u hiervoor hoeft te doen is 
het sturen van een emailbericht naar redactie@wijhouthem.
nl. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te redigeren dan wel in te korten. Heeft u foto’s 
stuur deze dan, bij voorkeur als jpg, hoge resolutie en 
drukwerkformaat eps, psd bestand, met uw informatie mee.

Alle actuele en interessante informatie wordt daarnaast 
ge-publiceerd via onze facebookpagina  wijhouthem. Wij 
willen graag ‘up to date’ blijven en actueel nieuws mag 
niet ontbreken op onze website, stuur daarom tijdig uw 
nieuwsberichten in.

nieuwsberichten aanleveren voor website & facebook 

Naast nieuwsberichten is het ook mogelijk events en 
activiteiten die in het dorp (gaan) plaatsvinden op de 
agenda op de website te plaatsen.
Wilt u activiteiten onder de aandacht brengen van onze 
dorpsgenoten of bent u op de hoogte van activiteiten die 
op termijn worden georganiseerd, stuur dan uw informatie 
en tips over data, tijdstippen, locaties naar redactie@
wijhouthem.nl. Wij verwerken uw informatie dan graag in 
de agenda op onze website www.wijhouthem.nl

Aanleveren agendatips

Contactgegevens voor aanlevering nieuwsitems, berichten, 
foto’s:

Wij Houthem-Sint Gerlach
p/a Vroenhof 1
6301 KD VALKENBURG aan de GEUL

T. 043 – 6043383
E.. info@wijhouthem.nl

Contactgegevens

www.wijhouthem.nl

MELD JE AAN VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF EN BLIJF DOORLOPEND ACTUEEL OP DE HOOGTE. 
KIJK OOK EENS OP FACEBOOK VOOR NOG MEER UPDATES EN NIEUWS IN EN OM HOUTHEM.

KIJK OOK EENS OP HET ONLINE DORPSPLATFORM WIJHOUTHEM.NL OF FACEBOOK
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Aanmelden digitale nieuwsbrief
Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en nieuws uit 
het dorp, meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via info@wijhouthem.nl

LEES MEER OP WWW.WIJHOUTHEM.NL
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2014
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Maandelijkse wandeling van 
Sportdorp Houthem
In 2013 heeft de Houthemse Dorpsraad een enquête 
gehouden om te peilen of er belangstelling bestond om 
meer te bewegen voor ouderen en hierbij een aantal 
sporten aangereikt om dit te bevorderen. Een van de 
gegeven mogelijkheden was en is natuurlijk wandelen. Bij 
de peiling bleek er volop belangstelling voor deze vorm 
van bewegen te zijn. Jan Neven en Hub Hounjet hebben 
toen de handschoen opgenomen en het initiatief genomen 
om een wandelclub in het leven te roepen. In september 
2013 hebben wij de eerste wandeling gemaakt met steun 
op de achtergrond van de dorpsraad. Als richtlijn geldt de 
2e of 3e zaterdag in de maand om te wandelen. De lengte 
van een wandeling is ca.13 à 14 km. 

Men heeft ervoor gekozen zoveel mogelijk in de eigen 
regio te wandelen om de eigen leefwereld beter te 
leren kennen en waarderen. Plaats van samenkomst 
op de bewuste zaterdag om 10.00 uur is De Holle Eik 
te Houthem en vervolgens carpoolen naar de steeds 
wisselende startplaats. Men pauzeert tijdens de wandeling 
zo ongeveer halverwege en maakt dan gebruik van de 
plaatselijke horeca om er een hapje en/of een drankje te 
nuttigen. 

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Op verzoek van Sportdorp Houthem en in overleg met 
de dorpsraad functioneert de wandelclub sinds januari 
2014  onder de vlag van Sportdorp met ondersteuning 
van Diana Derkx en Roel Blom. De uitnodiging vindt plaats 
via e-mail. Wij zijn toe aan de 30e wandeling en het 
aantal deelnemers groeit nog steeds. Het is een enthousiast 
en wisselend gezelschap dat door het Zuid-Limburgse 
heuvelland trekt en geniet van de prachtige natuur en 
daarbij allerlei wetenswaardigheden uitwisselt. De stelregel 
is: iedere welwillende wandelaar is van harte welkom. 

Informatie over de volgende wandeling is te vinden op de 
website van Houthem-St. Gerlach: www: wijhouthem.nl

Info: Hub. Hounjet, tel 06-12115558
of e-mail: hounjet@home.nl

Boomfeestdag  Buitengoed 
Geul en Maas.

Vroeg op de woensdagochtend 11 maart, verzamelt zich 
een kleurrijk gezelschap ter hoogte van het treinstation en 
Meerssenderweg. Ter ere van de Boomfeestdag zal er een 
traditionele Limburgse haag geplant worden.

Onder leiding van Dhr. L. Hambeukers gaan kinderen van 
onze basisschool (groep 1-4) en leerlingen van Adelante 
enthousiast aan de slag. Tegen 10.00 uur arriveert per 
fiets een gezelschap van bestuurders : Burgemeester 
Eurlings en Gedeputeerde Beurskens. Zij hebben zo net 
het nieuwe verbindingspad tussen Klaterstraat en Chateau 
St. Gerlach officieel geopend en willen de verfraaiende 
werkzaamheden rondom het mooi gerestaureerde station 
niet missen. Na afloop ontvingen de kinderen een 
versnapering van Werkgroepen Dorp en Groen.

Presentatie wandelgids  
Parels rondom Gerlachus op 
zaterdag 11 april 2015
Op zaterdagmiddag 11 april presenteert het Dorpsplatform 
Wij Houthem Sint Gerlach de lang verwachte 
wandelbrochure Parels rondom Gerlachus, met de mooiste 
bezienswaardigheden in en om ons mooie dorp Houthem 
Sint Gerlach. Deze brochure 
moet ervoor zorgen dat 
mensen in en buiten het dorp 
de parels in ons mooie dorp 
(her)ontdekken. Daarmee is de 
wandelbrochure een interessant 
en handig document voor zowel 
dorpsgenoten als bezoekers van 
ons dorp. De officiële presentatie 
vindt plaats om 14.00 uur bij de 
Gerlachusput aan de rand van 
Landgoed Chateau St. Gerlach 
voor een groep genodigden 
en alle andere geïnteresseerde 
dorpsgenoten. Wethouder Jan 
Vermeer zal de eerste brochure in ontvangst nemen uit 
handen van een heel speciale gast.

Aansluitend aan de presentatie starten 2 wandelingen 
langs de meest markante bezienswaardigheden. De eerste 
wandeling met name in de directe omgeving van het 
landgoed met al haar parels op korte afstand rondom de 
kerk. En de tweede wandeling brengt de deelnemers naar 
Geulhem voor een heel bijzondere exclusieve rondleiding 
door de heringerichte Curfsgroeve.De wandelbrochure 
is een gezamenlijk project van het dorpsplatform samen 
met VVV Zuid Limburg en mede mogelijk gemaakt door 
subsidies van Provincie Limburg, Gemeente Valkenburg 
a/d Geul, en Buitengoed Geul en Maas. Graag nodigen 
wij u uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van deze 
wandelbrochure en daarna ook deel te nemen aan een 
van de wandelingen. Vanwege de voorbereidingen is het 
belangrijk dat u zich voor de wandeling aanmeldt via 
info@wijhouthem.nl onder opgave van uw naam, adres, 
aantal deelnemers en de keuze van wandeling.

Meer informatie op www.WIjHouthem.nl 
 



Op donderdag 9 april 2015 om 16.00 uur wordt een 
eenvoudige gedenksteen aangebracht en het publicatiebord 
onthult.

Ook starten de leden van Stichting 
Dorpscentrum De Holle 
Eik met de verkoop van 
bouwstenen, dit om het 
laatste ontbrekende deel 
van de financiering te 
completeren.

 
   
 

BIJEENKOMST 
KLANKBORDGROEP 24-02-2015 

Als vervolg op de brainstormsessies in 2012/2013 over 
de toekomst en de daarin gelegen kansen voor onze 
dorpsgemeenschap hebben op 24 februari jl. een kleine 
40 mensen samen met de stuurgroep van gedachten 
gewisseld. Een korte terugblik:

Er is behoefte aan actuele informatie. Die is nu te vinden 
via website en facebook, maar dat werkt kennelijk nog niet 
optimaal. Frequenter de informatie verversen kan helpen. 
Vaker een Nieuwsbrief is financieel niet haalbaar en kost 
bovendien extra tijd van de vrijwilligers, die toch al flink 
wat tijd in het geheel steken.

BASISSCHOOL: Die is nu kwalitatief prima, toekomstperspectief 
is tegen de achtergrond van een aantal algemene 
ontwikkelingen een aandachtspunt. Een aantal ouders en 
inwoners is hier actief over in gesprek met verschillende 
partijen en denkt mee in mogelijkheden, waarmee een basis 
gelegd kan worden voor een totaalpakket voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Het aantal kinderen dat er jaarlijks in 
onze kern bij komt (geboorte/vestiging) is in beginsel in 
ieder geval de komende 4 jaar voldoende basis voor het 
voortbestaan van de school. Breed gedragen werd de 
zienswijze dat de basisschool van cruciaal belang is voor 
onze dorpsgemeenschap en de kwaliteitsslag die we op 
verschillende fronten aan het maken zijn.
VISIE: Mede in het verlengde van het voorgaande punt 
kwam naar voren dat een vertaalslag van de kernwaarden 
naar een soort visie kan bijdragen bij het realiseren 

van initiatieven/projecten. Een aantal inwoners heeft 
aangegeven hiermee aan de slag te zullen gaan.
Verbinden en vrijwilligers: Op steeds meer fronten is 
behoefte aan vrijwilligers (van Pergamijn tot Hoeskamer) 
en betrokkenheid van mensen bij activiteiten, verenigingen, 
inwoners en de natuurlijke omgeving. Naobersjap is één 
van de mogelijkheden. Potentiële vrijwilligers vinden is de 
grote uitdaging. Persoonlijk benaderen en successen delen 
is belangrijk. 
WIJLAND: Kwaliteit moet centraal staan, respect voor de 
status “beschermd stads- en dorpsgezicht” hoort daarbij. 
Toegankelijkheid, op niveau brengen van de voormalige 
provinciale weg en wellicht element water toevoegen, 
waren andere aandachtspunten.
Creatieve benadering: Nieuwe mogelijkheden/kansen 
ontdekken en Houthem “onderscheidend” laten zijn door 
“out of the box” te denken. Hoe zou je Houthem voor een 
satelliet zichtbaar kunnen maken, creëer een overgang 
tussen de verschillende stijlen/werelden van het Château 
en het Hundertwassergebouw, een lunchbus etc.
Niet (meer) besproken, maar daarom niet van de agenda 
van de stuurgroep zijn de ontwikkelingen rond Zorgcomplex 
Vroenhof.

TENSLOTTE: Voor de uitvoering van zowel lopende projecten als 
nieuwe initiatieven moeten er in de eerste plaats voldoende 
mensen zijn die daarmee aan de slag willen. Dan kunnen 
zo nodig ook financiële middelen beschikbaar komen.

DUS: Voelt u zich betrokken bij onze dorpsgemeenschap, 
wilt u meedoen ? Informeer bij de leden van de stuurgroep 
(zie website) of meld u via info@wijhouthem.nl 

START BOUWWERKZAAMHEDEN 
UITBREIDING DORPSCENTRUM DE 
HOLLE EIK 
 
Na een jaar voorbereiding kan worden gestart met 
het uitbreiden van Dorpscentrum De Holle Eik met een 
multifunctionele ruimte-huiskamer, inclusief een toiletgroep 
met invalidentoilet en twee bergingen.

De nieuwe ruimte wordt ingericht als huiskamer, als 
ontvangstruimte voor inwoners van Houthem – St. Gerlach, 
maar is ook geschikt als extra repetitieruimte voor klein 
muziek- of zanggezelschap. 

Daar de omgevingsvergunning moest worden verkregen op 
basis van “projectafwijkingsbesluit” was er een standaard 
proceduretermijn van 26 weken.  
Op 11 december 2014 werd de omgevingsvergunning 
ontvangen. En na de 6 weken beroepstermijn kon op 11 
februari 2015 gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Het dagelijks bestuur van Stichting Dorpscentrum De 
Holle Eik en Directeur Bouwbedrijf Coppes tekenden op 
woensdag 11 februari 2015 de opdracht tot realisatie van 
de uitbreiding. 

De planning is als volgt:
• 11 februari 2015, start grondwerk
• Maart, storten fundering & vloer
• April, metselwerk wanden
• Donderdag 9 april, plaatsen gedenksteen
• Mei, dak en inwendige afwerking
• Juni, inrichting en schilder
• Eind juni, oplevering.

Dorpsgids

Alle inwoners van Houthem hebben begin deze maand 
een exemplaar van de dorpsgids ontvangen. Hierin 

staan alle verenigingen en instellingen 
die ons dorp rijk is. Ook staat het 

merendeel van de ondernemers er 
in vermeld. Bent u of kent u een 
Houthemse ondernemer die 
nog niet vermeld staat zouden 
we het zeer op prijs stellen als 
u uw gegevens doorgeeft aan 
info@wijhouthem.nl , zodat we 

u alsnog in de digitale versie van 
de dorpsgids kunnen opnemen. 

We hopen dat nieuwe, maar ook de 
bestaande inwoners van ons dorp eerst 

eigen verenigingen, instellingen en ondernemers een kans 
willen geven, voordat ze het buiten het dorp gaan zoeken. 
Ons dorp heeft veel te bieden zoals u kunt zien in de 
dorpsgids.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt als een blijk van 
WELKOM aan nieuwe inwoners die in de van Peltstraat 
een huis hebben gekocht. Wij wensen ze veel woongenot 
en binding en betrokkenheid in ons mooie Houthem toe. 

Basisschool St. Gerlachus

Op donderdag 26 februari j.l. organiseerde een 
klankbordgroep bestaande uit ouders van basisschool St. 
Gerlachus, waaronder leden van de ouderraad en de 
oudergeleding mr, een informatieavond voor alle ouders 
van huidige en toekomstige leerlingen. 
Tijdens deze informatie-avond werd door wethouder Drs. 
Dauven, door de voorzitter van de dorpsraad/Wij Houthem, 
Dhr. R. Lodewick en door de klankbordgroep gesproken 
over de huidige ontwikkelingen rondom de basisschool en 
de ontwikkelingen zoals die zich in de afgelopen decennia 
hebben voorgedaan. De ouders kregen de kans om vragen 
te stellen en om suggesties in te dienen die zouden kunnen 
leiden tot het versterken van de school, ook in de toekomst. 
Er was een grote betrokkenheid van de ouders en er werd 
nagedacht over mogelijkheden ter ondersteuning van de 
huidige situatie. 

De ouders zijn zeer tevreden over de kwaliteit van 
het onderwijs. Sterke punten zijn de kleine groepen, 
waardoor er veel tijd is voor individuele aandacht, het 
enthousiaste en gemotiveerde team van leerkrachten met 
grote verscheidenheid aan specialismen en vooral ook de 
betrokkenheid van de ouders en de omgeving.

Binnen Innovo, heeft onze school het predicaat ‘Best 
practice’ gekregen; de school scoort bovengemiddeld 
goed op kwaliteit van onderwijs en eindscores. 
Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld door alle 
aanwezige ouders.

 
Over een maand zal men weer 
bij elkaar komen om concrete 
afspraken te maken over de 
geopperde ideeën. Het was een 
mooie avond waarbij een grote 
saamhorigheid merkbaar was.
Goed om te zien, dat de 
inwoners van Houthem er 
samen iets van maken. 
Sociale cohesie!

Naobersjap

Er doen zich momenteel op meerdere gebieden 
ontwikkelingen voor, die naobersjap uitstralen. We zijn met 
meerdere personen in overleg, die aangegeven hebben 
bereid te zijn iets voor hun medemens te willen doen. U kunt 
hierbij denken aan bijvoorbeeld ondersteuning en vervoer 
bij een artsenbezoek, het bestellen van een bloemetje, het 
doen van een boodschap, een wandeling maken met de 
bewoners van Cicero of Pergamijn en noem maar op. 

We proberen een overzicht te krijgen van mensen die zich ter 
beschikking willen stellen en de vraag die er op verschillende 
gebieden ligt. In de loop van de komende weken komen 
we samen om te zien hoe we hier een contactpersoon aan 
kunnen verbinden met een telefoonnummer, dat gebeld kan 
worden bij hulpvragen en acute situaties.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze fijne groep 
vrijwilligers, kunt u zich opgeven bij Riny Penners (043-
6040668). U bepaalt zelf hoe veel tijd u wil investeren.

OPROEPDorpsagenda
Wij vragen alle verenigingen, stichtingen, instellingen, ondernemers en particulieren om onze dorpsagenda op de website van Wij Houthem te vullen met leuke activiteiten. Stuur al uw activiteiten, voorzien van een leuke foto, naar info@wijhouthem.nl  , zodat iedereen kan zien wat Houthem te bieden heeft.Dank hiervoor!

TOEKOMSTBESTENDIG 
SPORTCOMPLEX  

De sportverenigingen van Houthem – St. Gerlach werken 
met de dorpsraad al een reeks van jaren samen onder de 
noemer Vereniging van de Toekomst met als doel ook in de 
toekomst een bijdrage aan een vitale dorpsgemeenschap 
te leveren. Bewegen, ontspannen en ontmoeten zijn daarbij 
de sleutelbegrippen.

DEZE DOELSTELLING VERLOOPT LANGS TWEE LIJNEN:
1: het aanpassen van het aanbod aan de wensen en 
behoeften van deze tijd (inspelen op ontwikkelingen) en
2: het optimaliseren van de daarvoor benodigde sport- en 
recreatieve voorzieningen.
Vanuit de gedachte “Een leven lang actief in de eigen 
omgeving” experimenten de verenigingen nu, mede dankzij 
een bijdrage van ZonMW onder de noemer “Sportdorp” 
met nieuw sportaanbod; dit project loopt nog tot medio 
2015. Verder organiseren de sportverenigingen sinds 2 
jaar een Beweegproeverij en een Nieuwjaarswandeling, 
waarmee ook minder “sportieve” c.q. actieve inwoners 
de mogelijkheid wordt geboden op een leuke manier te 
bewegen en ontspannen en elkaar te treffen. 
In de afgelopen periode jaren heeft de samenwerking er 
al toe geleid dat een ruiterbak, schietboom en beugelbaan 
is toegevoegd aan de bestaande voetbalvelden en 
tennisbanen. Momenteel is de VvdT ook in gesprek met een 
nieuwe hondenclub, die zich als geïnteresseerde gebruiker 
heeft gemeld.
Ook is de bereikbaarheid flink verbeterd door het nieuwe 
wandel-/fietspad vanaf de Onderstestraat. Er wordt een 
volwaardige toegang aan deze (zuid-)zijde nagestreefd, 

om zodoende de gebruikers vanuit 
Geulhem cq Berg, Adelante, en de 
passerende fietsers en wandelaars 
beter te bedienen en de 
samenwerkingsmogelijkheden 
met de nieuwe exploitant van de 
Geulhemmermolen  optimaal te 
benutten. Voor de deelnemers van 
de VvdT staat namelijk vast dat zij 
elkaar nodig hebben om hun aanbod 
en organisatie te vernieuwen en dat de 
samenwerking met andere domeinen (Horeca, toerisme, 
zorg en welzijn e.d.)  cruciaal zijn om op de lange termijn 
meerwaarde voor een vitale gemeenschap te bieden.

In de loop van 2015 worden de tennisbanen vervangen 
door een zestal nieuwe (kunstgras) banen die tevens geschikt 
zijn voor rolstoeltennis. Voor de nieuwe tennisvereniging 
TC Geuldal (voortgekomen uit een fusie van LTC Iason en 
LTC Munster) wordt het complex dan de thuisbasis. Z.s.m. 
volgt er ook een multifunctioneel clubhuis voor alle noden 
van de VvdT. Dan wordt ook een WiFi en camerabewaking 
aangelegd; daarmee zijn meer digitale diensten mogelijk 
en wordt de sociale veiligheid nog verder verhoogd.
De partijen die actief zijn binnen de VvdT:
• Handbalvereniging IASON
• Voetbalvereniging IASON
• Tennisclub Geuldal
• Ruitervereniging Sint Gerlach
• Schutterij Sint Martinus (en de “Nobele..” schutterij van 
 Valkenburg)
• Judoclub Kano
• Dorpsraad Houthem – St. Gerlach

Veiligheid

Onlangs hebben een aantal bewoners uit Houthem 
St Gerlach gesproken met de heer H. Schoenmakers, 
wijkagent, voor ons dorp. In dit gesprek heeft de heer 
Schoenmakers deze bewoners geïnformeerd over de rol 

van de wijkagent. Naast de belangrijkste taak 
van het ”boevenvangen”  heeft de wijkagent 
tot taak in gesprek te zijn met de bewoners van 
Houthem St Gerlach. Dit betekent het luisteren 
naar bewoners over wat hen bezighoudt op het 

gebied van veiligheid en het, indien mogelijk,  oplossen 
van door bewoners aangegeven problemen.
 
Sommige problemen zijn oplosbaar door een intensieve 
samenwerking tussen wijkagent en bewoners. Met name 
dat laatste aspect wil de heer Schoenmakers meer gaan 
ontwikkelen. Hij wil daarnaast  ook goed geïnformeerd 
zijn. Hij stelt het daarom op prijs het overleg met bewoners 
van Houthem St. Gerlach voort te zetten.

OPROEPHet overleg met de heer Schoenmakers heeft plaats-gevonden met 5 bewoners. Het lijkt zinvol deze groep uit te breiden. Wij vragen geïnteresseerden voor deelname aan het overleg met de wijkagent zich te melden. U kunt dit kenbaar maken door het sturen van een email naar info@wijhouthem.nl 
U wordt dan voor het eerst volgende overleg uitgenodigd.

Wandelbrochure 
“Parels rondom Gerlachus”
Zoals in vorige bulletins vermeld wordt 
hard gewekt aan de 1e uitgave van 
de wandelbrochure: “Parels rondom 
Gerlachus” waarin 29 objecten worden 
beschreven. De brochure bevat vele 
prachtige foto’s en vele ondernemers 
hebben hun advertentie toegevoegd. Het 
is de bedoeling dat zowel bewoners als 
toeristen aan de hand van deze wandel brochure 
kunnen genieten van alle pracht waarover Houthem – St. 
Gerlach beschikt.

Naast individuele wandelingen m.b.v. de brochure willen 
wij  dat ook in groepsverband van deze wandeling “rondom 
Gerlachus” kan worden genoten. We zijn bezig met het 
formeren van een groep mensen die deze rondleidingen 
gaat verzorgen.  Er hebben zich hiervoor al enkele personen 
gemeld. Wij willen echter nog enkel geïnteresseerden aan 
deze groep toevoegen. Deze geïnteresseerden zullen bij 
voorkeur kennis moeten hebben van de geschiedenis van 
ons dorp. Uiteraard zijn ook mensen die nu nog niet over 
deze kennis beschikken welkom. Zij moeten natuurlijk wel 
bereid zich de noodzakelijke kennis eigen te maken.

OPROEPBent u geïnteresseerd hieraan deel te nemen stuur dan een mailtje naar info@wijhouthem.nl U wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd.


