
Op 4 en 5 juni organiseert voetbalvereniging IASON 
alweer de 32e editie van het grote Miniveldvoetbal-
toernooi. Het toernooi is uitgegroeid tot een vaste 
waarde in het Heuvelland, maar staat ook bekend 
als het gezelligste toernooi bij teams uit Maastricht, 
Parkstad, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de 
rest van Nederland. 

Afgelopen jaren zijn meer dan honderd teams naar 
Valkenburg getrokken om te genieten van de sport, 
de gezelligheid en de mooie omgeving. VV IASON 
is trots op dit toernooi dat tegen de trend in over 
de afgelopen jaren een groeiende lijn laat zien. Al 
jaren komen teams uit de Randstad naar Houthem 
omdat dit toernooi een unieke sfeer kent. 
Het toernooi kent van oudsher de categorieën 
zaal/veld, dat zijn de zaalvoetbalteams, recreant-
en, veteranen en de laatste jaren groeit ook het 
damestoernooi uit tot een serieus evenement. De 
inschrijvingen zijn vanaf februari al begonnen, en 
VV IASON gaat hard aan de slag om van deze edi-
tie weer een groot succes te maken. 
Op vrijdagavond 3 juni wordt in de kantine van VV 
IASON gefeest om het toernooi vast op te warmen. 
Iedereen is welkom!
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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 werkgroep kunt u 
een e-mail sturen naar info@wijhouthem.nl of 
contact opnemen met 06 - 18 55 92 39.

Boomplantdag 2016 in Houthem-St. Gerlach
Woensdagochtend 16 maart namen de leerlingen 
van groep 7 en 8 van Basisschool Sint Gerlachus de 
schop bij de hand om een traditionele Limburgse 
haag te planten in het kader van de Nationale 
Boomplantdag 2016.
Bijgestaan door de heren van de gemeentelijke 
Buitendienst, Giel en Peter, plus enkele vrijwilligers 
van Werkgroep Groen, werd met tomeloze inzet 
deze haag geplant op het sportcomplex. De door 
Ludie Hambeukers vakkundig voorbereide plant-
geul, zorgde er voor dat de kinderen in rap tempo 
de	werkzaamheden	konden	afronden.	Na	afloop	
werden	de	noeste	werkers	op	koffie,	limonade	en	
cake getrakteerd.
Het resultaat mag er zijn: een kleurrijke Limburgse 
haag in de knop, aangeplant door de kinderen van 
de basisschool, voor een nog groenere toekomst van 
ons dorp.

Vind je het leuk om te helpen bij groene Houthemse 
acties, meld je dan aan bij Werkgroep Groen (Peter 
Lahaye, 043 – 60 40 931 of lahaye@xs4all.nl).

32e Miniveldvoetbaltoernooi van VV IASON

Wilgensnoei in Vroenhof
Zaterdag 2 april werd door Werkgroep Groen, en-
kele vrijwilligers uit de buurt en de familie  
Engelbert een vijftal wilgen gesnoeid ter hoogte 
van de Krommesteeg.
 

In het verleden werden deze bomen onderhouden 
door IKL, echter door bezuiniging van de overheid 
worden deze wilgen aan hun lot overgelaten. Reeds 
één exemplaar, van deze beeldbepalende wilgen in 
de weilanden rondom het sportcomplex sneuvelde 
tijdens een najaarsstorm.
Enkele dorpsgenoten zagen dit met lede ogen aan 
en schakelden Werkgroep Groen in om alsnog deze 
wilgen te knotten en ze zo te behoeden voor verder 
onheil. Met vereende krachten werden de wilgen
onder handen genomen en het resultaat mag er 
zijn! 

De doorgang van het wandelpad is beduidend 
verbeterd en fris jong groen zal de omgeving in het 
luikende	voorjaar	weer	opfleuren.

Meer informatie? http://www.vviason.nl/miniveldvoetbaltoernooi-2016/
http://www.facebook.com/vviasontoernooi

Opening Uitbreiding 
De Holle Eik op 
5 juni 2016
Negen maanden later dan voorzien, ten gevolge 
van een overstroming die het interieur ernstig 
beschadigde, zal de uitbreiding van ons dorpscen-
trum De Holle Eik met een multifunctionele ruimte, 
huiskamer, keukenfaciliteiten en berging feestelijk 
geopend worden. Door deze uitbreiding ontstaan 
er meer en betere mogelijkheden voor opvang van 
ouderen en gehandicapten, maar ook voor creatieve 
activiteiten en muziekrepetities. De huiskamer be-
schikt over een TV en multimedia voorzieningen.
Op zondag 5 juni 2016 om 14.00 uur zal wethouder 
R. Meijers de opening verrichten, waarna pastoor 
J.M. Burger de uitbreiding zal inzegenen. 
Daarna wordt u uitgenodigd om onder het genot 
van een hapje en een drankje en met muzikale 
opluistering de uitbreiding te vieren. Verschillende 
Houthemse verenigingen zullen zich presenteren. 
Door het kopen van “Bouwstenen” kunt u bijdragen 
in de kosten van de huiskamer.
Het bestuur van de stichting Dorpscentrum De Holle 
Eik hoopt u op 5 juni a.s. om 14.00 uur bij de 
opening te kunnen begroeten.

Naast de al eerder aangebrachte schelpen in onze 
kern, werd in april de bewegwijzering van de Pel-
grimsroute vanuit het noorden van Nederland en 
vanuit Aken naar de refugio in Houthem-St. Gerlach 
definitief	afgerond.	
De heemkundevereniging in Schimmert plaatste in 
Klein Haasdal een granieten bewegwijzeringspaaltje. 
In Sibbe nam een groep bewoners een vergelijk-
bare plaatsing voor haar rekening (zie onderstaande 
foto). 
Op een later moment zal - als voltooiing van dit 
project - daar nog gepaste aandacht aan besteed 
worden.

Markering Pelgrims-
route naar Santiago de 
Compostella



Op dinsdag 26 januari heeft de stuurgroep van 
WijHouthem de wethouders van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul ontvangen voor een werk-
bezoek. Tijdens dit bezoek heeft de stuurgroep 
aan de wethouders laten zien wat er in ons dorp 
de laatste jaren zoal gebeurd is en wat er voor de 
nabije toekomst op de agenda staat.

Het bezoek begon in de kantine van VV IASON, 
waar een toelichting is gegeven op de activiteiten 
die de Vereniging van de Toekomst, onze gezamen-
lijke sportverenigingen, hebben georganiseerd. 
Verder werden hier ook de plannen voor de aanleg 
van de nieuwe tennisbanen en de opwaardering 
van het sportcomplex besproken. 
 

Daarnaast was er aandacht voor de komende 
activiteiten van de werkgroep Natuur: het snoeien 
van de wilgen, de paddenoverzetactie en de or-
ganisatie van Boomfeestdag met medewerking van 
de basisschool en Adelante. De gemeente heeft 
aangegeven, waar nodig, te willen faciliteren, met 
onder andere het aanbieden van materiaal en het 
opruimen van het snoeiafval van de wilgensnoei.
Vervolgens heeft het gezelschap zich verplaatst 
naar het klooster Vroenhof om daar, samen met de 
paters Monfortanen, de gedachten te laten gaan 
over een herbestemming van het voormalig zorg-
centrum Vroenhof. 
De laatste stop van het bezoek was De Holle Eik, 
waar de wethouders buiten bij de kerk eerst een 
van de schelpen van de pelgrimsroute getoond is 
en ze ook de wandelbrochure Parels rondom 
Gerlachus uitgereikt kregen. 

In De Holle Eik zijn de bouw van de nieuwe 
huiskamer en de problemen die er bij de bouw zijn 
opgetreden besproken. De stuurgroep heeft de 
gemeente gevraagd naar de planning rondom de 
Stationsweg en de herinrichting van de voormalige 
provinciale weg en geadviseerd om de bewoners 
goed en tijdig te informeren. 
Namens de werkgroep Sociale Cohesie is de Dorps-
gids aan de wethouders uitgereikt en het nieuwste 
initiatief van deze werkgroep, de signaleergroep, 
kon op veel positieve reacties rekenen. Het laatste 
onderwerp op de agenda was de ontwikkeling van 
de basisschool, waarbij de klankbordgroep van de 
ouders een toelichting gaf op de acties die men 
heeft ondernomen om zoveel mogelijk kinderen uit 
het dorp ook daadwerkelijk de peuterspeelzaal en 
de basisschool te laten bezoeken. Dat is een con-
tinu proces, waarbij men zich niet alleen richt tot 
de ouders, maar ook tot Innovo (en Adelante). 

Tijdens en na deze informatieve middag hebben 
de wethouders laten merken dat ze zeer positief 
zijn over de wijze waarop de zaken in Houthem 
georganiseerd worden en hoeveel initiatief er door 
de inwoners zelf genomen wordt om verbeteringen 
in het dorp aan te brengen. Voor enkele van deze 
initiatieven willen ze de mogelijkheid onderzoeken 
deze uit te breiden naar andere kernen.

Houthem goed vertegenwoordigd op Inspiratiebeurs 
Zorg en Ondersteuning
Voor iedereen die op zoek was naar informatie over 
de zorg, organiseerde de gemeente Valkenburg aan 
de Geul op 28 januari jl. de Inspiratiebeurs Zorg en 
Ondersteuning in gemeenschapshuis de Blokhut in 
Sibbe.
Omdat men enthousiast is over het initiatief 
“Signaleergroep Noabersjap” dat hier in Houthem 
is ontstaan, werd de Houthemse initiatiefnemers 
gevraagd een stand te bemannen en hun ervarin-
gen te delen met geïnteresseerden. Dit in de hoop 
dat ook in andere Valkenburgse kernen dit initiatief 
opgepakt zal worden, om zodoende de leefbaarheid 
in de kleine kernen te bevorderen en de zorg voor 
elkaar te stimuleren.

Ook de dames van de Houthemse “Hoeskamer” 
waren aanwezig en vertelden menigeen over hun 
initiatief, dat zij vol enthousiasme uitdragen in het 
belang van de ouder wordende medemens.

Wethouders bezoeken Houthem

Nieuwe eigenaresse balletschool stelt zich voor

•	Op het Goudenrood hebben  
de bewoners een groepsapp  
gemaakt. Deze preventie- 
app wordt gebruikt naar  
aanleiding van diverse  
inbraken een tijd geleden.  
Men waarschuwt elkaar bij  
verdachte situaties en helpt  
elkaar zo om de buurt  
veilig te houden.

•	In een gezin waar een mevrouw om medische 
redenen niet alleen in huis mocht zijn, werd bij 
afwezigheid gebruik gemaakt van een burenapp, 
zodat er altijd iemand bereikbaar was in geval van 
calamiteiten.

•	De signaleringsgroep heeft tijdens haar bijeen-
komst uitleg gekregen wat MEE kan betekenen in 
zorgwekkende situaties. MEE kan ondersteunen, 
situaties beoordelen en waar nodig professionele 
hulpverleners inschakelen.  

Tijdens een volgende bijeenkomst, na de vakantie- 
periode, zullen zij de wijkagent uitnodigen voor 
een kennismaking.
Mocht u geïnteresseerd zijn om, samen met onze 
signaleergroep, een steentje bij te dragen aan het 
welzijn van uw buurtgenoten, neem gerust con-
tact op met Elly Braeken, Magda Scheres of Riny 
Penners. U kunt natuurlijk ook de contactpersoon 
in uw buurt vragen.

•	Er is een meneer die graag wat tijd wil besteden 
om	af	en	toe	een	kopje	koffie	te	drinken	en	wat	
sociale contacten te onderhouden bij een dorpsbe-
woner, die dat op prijs stelt.  
Zou u dit zelf willen of weet u iemand, die hier 
behoefte aan zou kunnen hebben, hoort de sig-
naleergroep dat graag van u. Samen kunnen we 
kijken of we hulp kunnen inschakelen.

is het nieuwe, gesloten buurtplatform en is onlangs 
opgestart in onze buurt. Inmiddels hebben 90 
personen zich aangemeld en dit aantal groeit iedere 
dag. De voorzet was de brievenbuskaart geïnitieerd 
door mij, de rest is aan de huidige deelnemers om 
hun buren, kennissen en contacten uit te nodigen 
om een zo compleet mogelijk burenbestand op te 
bouwen.

Uw aanmelding betekent dat u zich betrokken voelt 
met uw buurt, dit is dan ook het uitgangspunt van 
Nextdoor. Het gesprek op gang brengen over 
diverse onderwerpen zoals veiligheid, buurtpreven-
tie, vraag en aanbod en uitgebroken hondjes    , 
alles is mogelijk. Voor meer informatie bekijk de 
flyer	in	Friture	Le	Carroussel	of	kijk	op	
www.Nextdoor.nl. Tevens kunt u zich bij laatstge-
noemde aanmelden voor Nextdoor en de links naar 
de verschillende app-stores vinden. 
Graag verwelkomen wij u in ons burenbestand 
om van dit platform en onze buurt een succes te 
maken.
Niek Voorjans, buurman in de van Peltstraat

Update Sociale Cohesie

Hallo,
Graag wil ik mij op deze manier even aan U voor-
stellen.
Mijn naam is Chantalle Meewis. Sinds 14 maart jl. 
ben ik de nieuwe eigenaresse van de mooie ballet-
school hier in Houthem, die ik met grote dankbaar-
heid en trots heb mogen overnemen van Joke de 
Backer.
In 1990 studeerde ik af als dansdocente aan de 
toenmalige Rotterdamse Dansacademie, nu beter 
bekend als Codarts Rotterdam. Daarna heb ik 
een paar jaar professioneel gedanst, met name in 
showballetten in tv shows. Al snel merkte ik dat 
ik het liefst met dans wilde bezig zijn als balletjuf, 
waarvoor ik ook mijn opleiding had gedaan. Na op 
diverse ballet- en dansscholen werkzaam te zijn 
geweest, startte ik balletschool FAME dance studio 
in Spaubeek. 
In de jaren ‘90 groeide deze balletschool snel en tot 
en met de eerste twee jaren van mijn moederschap 
heb ik deze balletschool met veel passie geleid. 
Hierna besloot ik een aantal jaren fulltime mama te 
willen zijn en heb ik FAME verkocht.

Inmiddels is onze dochter 11 jaar en danst ook zij 
heel	graag.	Mijn	man	Frank	heeft	een	fijne	baan	bij	
Frissen Groentechniek, ook hier in Valkenburg, en ik 
ben met veel plezier en energie, samen met Frank 
en onze dochter, in dit nieuwe balletschoolavontuur 
gestapt. 
Ik ben erg blij met deze prachtige kans die ik in 
deze school van Joke de Backer gekregen heb. Ik ga 
erg	mijn	best	doen	om	goede,	fijne	lessen	te	geven	
en vooral de geweldige sfeer binnen deze ballet-
school te behouden en voort te zetten.
Er zijn balletlessen voor iedereen vanaf 4 jaar tot en 
met de oudere volwassenen. En een aantal keer per 
week trainen we onze spieren op een verantwoorde 
manier in de bodytrainingslessen. Verder is ons less-
chema uitgebreid met jazzballet, modern-jazz en op 
het programma komt nog tapdans en step-training.  
 

Meer informatie is te vinden op:
www.chantallemeewis.nl. 
 

Loop	gerust	eens	binnen,	de	koffie	is	zo	klaar! 
Tot ziens in Balletschool Chantalle Meewis. Aangemeld en nu?

Houthemse  
Paddenoverzetactie

Sinds 20 maart is Werkgroep Groen Houthem ter 
hoogte van de Eigenweg-Mergelweg, met het inval-
len van de duisternis, actief bezig de padden, kik-
kers en salamanders veilig over te zetten tijdens hun 
jaarlijks terugkerende voortplantingstrek. 

De werkgroep kreeg in de voorbereiding medewerk-
ing van de gemeente door het plaatsen van 4 nieuw 
aangeschafte	reflecterende	verkeersborden	met	
waarschuwende tekst: Langzaam rijden. Padden! 

De meeste padden sterven niet doordat ze overre-
den worden, maar omdat ze tegen de onderkant 
van rijdende auto’s aan worden gezogen. Stapvoets 
rijden scheelt erg veel! Aldus Naomi Lambrix, ini-
tiatiefneemster van deze actie, in de van oudsher 
amfibierijke	weilanden	te	Geulhem.		
Zondag	27	maart:	57	verkeersslachtoffers,	
3 padden en 1 kleine salamander overgezet.                   
Woensdag	30	maart:	3	verkeersslachtoffers,	27	pad-
den en weer 1 kleine salamander overgezet.
Dit is slechts een greep uit de notities en tellingen 
van de vrijwilligers, welke minutieus worden doorge-
geven aan Stichting Ravon, met de website 
www.Padden.nu waarop de reddende werkzaam-
heden te volgen zijn.
Bijkomend voordeel van 
deze deelname aan de 
landelijke Paddenoverzet-
actie is dat men een 
beter inzicht krijgt in de 
amfibiepopulaties	in	het	
gehele Geuldal.

Luchtfoto’s: John Dummer - www.air-vision.nl

DORPSAGENDA
Denkt u er aan uw activiteiten in de Dorpsagenda 
op te nemen? Graag een beschrijving van de activi-
teit en minstens één goede afbeelding sturen naar 
info@wijhouthem.nl. Dan zorgen wij ervoor dat uw 
activiteit in de Dorpsagenda belandt.  
Zo zijn alle evenementen die in en rond ons dorp 
georganiseerd worden makkelijk op één plaats terug 
te vinden.


