
NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2014

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

 www.wijhouthem.nl

LEGENDA

GASTVRIJHEID
• Château St. Gerlach
• Hotels
• Restaurants
• Friture
• Café’s
• Halte St. Gerlach
• Wandelroutes
• Natuurlijke omgeving
• Zorgcentrum Vroenhof
• Adelante
• Ronald McDonald Kindervallei
• Wigwam Vallei Nederland
• Stichting Pergamijn

GEMEENSCHAP
• Parochie St. Gerlach
• Groot verenigingsleven
• Basisschool
• Peuterspeelzaal
• Gemeenschaps huis De Holle Eik
• Hoeskamer
• Sportcomplex De Kromme Steeg
• Speelweide
• Kermisplein
• Kasteelpark Château St. Gerlach
• Kappers
• Tankstation
• Veel zelfstandige ondernemers
• Dorpsraad Houthem St.Gerlach
• Sportieve samenwerking Actief Houthem

CULTUURHISTORIE
• Château St. Gerlach
• St. Gerlachuskerk
• Heiligdom St. Gerlach
• Diverse monumenten
• Hundertwasser gebouw
• Stationsgebouw
• Via Belgica
• Camino Santiago
• Pieterpad
• Culturele en historische verenigingen
• Groot aantal culturele festiviteiten

• A2/A79 
• Euregiobahn  
• Heuvellandlijn 
• Buslijn 191
• Wandel-, fiets- en ruiterpaden
• Digitale verbindingen

NATUUR
• Natuurgebied Ingendael
• Landgoed Château St. Gerlach
• Huisweiden
• Hellingbos sen
• Centraal plateau
• Wandel routes
• Groeve Curfs
• Ravensbosch
• Mergelgrotten
• Rivier De Geul

In de periode oktober 2012 - februari 2013 zijn ruim 
40 inwoners, ondernemers, verenigingsmensen en 
vertegenwoordigers van basisschool, Adelante, Ronald 
McDonald Kindervallei, Cicero Zorgcentrum Vroenhof 
en Cicero-Thuis drie keer bijeen gekomen om te 
brainstormen over de toekomst van Houthem - St. 
Gerlach. Als achtergrond informatie waren onderzoeken 
beschikbaar m.b.t. het demografisch en woning  profiel 
van Houthem - St. Gerlach (april 2012) en m.b.t. Trends 
en ontwikkelingen in Nederland en Limburg (november 
2011).

Deze brainstormsessies hebben allereerst geleid tot het benoemen 
van een vijftal kernwaarden die voor de dorpsgemeen schap 
onderscheidend worden geacht. Daarnaast is een globale 
verkenning gedaan van activiteiten om die kern waar den te 
behouden en zo nodig te versterken. Dit is samen gebracht in 
de hiernaast afgebeelde kansenkaart. Daarop zijn mogelijke 
acties ter behoud danwel versterking van de kernwaarden als 
aandachts gebieden zo veel mogelijk ruimtelijk verbeeld. Aldus 
kan deze kaart dienst doen als een voorzet voor een agenda voor 
de dorpsgemeenschap in de komende periode. 
De acties zullen in de komende tijd verder opgepakt en uitgewerkt 
moeten worden. Verschillende werkgroepen hebben daar al een 
begin mee gemaakt. Belangrijk is dat zo veel mogelijk inwoners 
zich hierbij aansluiten en een bijdrage aan leveren. 

Kaart en acties zijn een momentopname en zullen uiteraard 
al naar gelang de inbreng vanuit de dorpsgemeenschap en 
ontwikkelingen in de samenleving worden geactualiseerd.

Communicatie
Kansenkaart en bijbehorende projecten worden alleen een succes 
als er optimale samenwerking binnen ons dorp ontstaat; daarvoor 
is nodig dat we elkaar blijvend informeren en enthousiasmeren. 
Goede communicatie is dan ook hèt cruciale begrip.

Voor dorpsgenoten komt er een moderne mix van media 
beschikbaar, uiteenlopend van een interactieve website, digitale 
en papieren nieuwsbrieven, dorpsbrochure, social media zoals 
facebook en twitter en er zullen activiteiten worden opgezet (bijv. 
dorpsdag) Voor mensen buiten het dorp is het belangrijk om het 
dorp als zodanig te gaan herkennen en erkennen. Denk hierbij 
aan welkomstborden aan de rand van ons dorp, wandel- en 
fietsroutes op kaart en digitaal. Gekoppeld aan de dorpsgids voor 
toeristen worden ook bijzondere plekken in het dorp gemarkeerd, 
zodat bezoekers het dorp kunnen verkennen en beleven.

KansenKaart 
HoutHEm - SiNt GErLAcH

oktobEr 2013

VERBINDINGEN
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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 redactie@wijhouthem.nl

energiebesparing

Iedereen kan energie besparen. Buurkracht is een organisatie 
die inwoners van buurten bij elkaar brengt om samen aan de 
slag te gaan met energiebesparing. Samen is dat niet alleen 
gemakkelijker, ook veel leuker en bovendien vaak goedkoper.

Meer informatie over energiebesparing en de werkwijze van 
Buurkracht kunt u vinden op www.buurkracht.nl

LEES MEER OP WWW.WIJHOUTHEM.NL

BEWEEGPROEVERIJ 
20 SEPTEMBER

NIEUW FIETS- EN 
WANDELPAD

NIEUWE WEBSITE 
WIJHOUTHEM.NL 

DORPSGIDS ALL WEATHER 
TENNISBANEN 

BEUGELBAAN IN 
HOUTHEM
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Beweeg-
proeverij
sportcomplex De Kromme Steegzaterdag 20 sept. 2014

van 12.00 tot 16.00 uur

BEWEEG EN 
GENIET IN 

SPORTDORP 
HOUTHEM

Kijk voor het programma op
www.wijhouthem.nl

Op 20 september zal sportdorp Houthem weer diverse 
activiteiten aanbieden voor alle inwoners van Valkenburg 
aan de Geul. Tijdens deze dag kunt u uw bloeddruk 
laten meten, een kookworkshop volgen van een diëtiste 
of meedoen aan leuke beweegactiviteiten.

www.wijhouthem.nl

Programma van de dag
12.00 - 13.45  Wandelen: Onder begeleiding loopt u een route van circa 7 km.
 Start-/verzamelpunt is de kantine van de Kromme Steeg.  
12.00 - 12.30 Kookworkshop ‘Gezonde gerechten’ onder begeleiding van een diëtiste.
 Na afloop van de kookworkshop kunt u hier ook terecht voor vragen over  
 voeding, afvallen en voedselallergieën. 
12.00 - 16.00  Sumoworstelen, Valtraining en judo-demo’s, Beugelen, Dynamic tennis,  
 Voetgolf, Schietvarianten, Demo’s ruiters, Gehandicapten basketball,  
 Proefritten E-bikes, Diverse kinderattracties (o.a. Springkussen en pannakooi),  
 Knutselen 4-12 jaar, Bloedtest en geheugentraining, Conditietest en BMI-meting
13.00  Presentatie Kansenkaart: Wij Houthem – St. Gerlach zal een presentatie
 verzorgen over de voortgang van het  project.  
13.45 Dans (MBVO): Onder begeleiding kunt u meedoen aan een rustige, 
 leuke dansvorm. 
14:00 Opening beugelbaan
14.00 - 14.30 Kookworkshop ‘Gezonde gerechten’ onder begeleiding van een diëtiste. 
 Na afloop van de kookworkshop kunt u hier ook terecht voor vragen over  
 voeding, afvallen en voedselallergieën. 
14.00 - 15.45  Fietsen: Onder begeleiding fietst u een route van circa 20 km.
 Start-/verzamelpunt is de kantine van de Kromme Steeg.

Vooraf inschrijven is niet nodig. U kunt direct deelnemen aan de activiteiten 
op het genoemde tijdstip. Zorgt u ervoor dat u sportieve kleding aandoet
zodat u mee kan doen aan de activiteiten naar wens. Alle activiteiten
worden gratis aangeboden voor inwoners van de gemeente
Valkenburg aan de Geul.  
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Het dorpsplatform Wij Houthem-Sint Gerlach is al sinds 
2012 actief met diverse projecten en bundelde deze 
in oktober 2013 in een Kansenkaart. Werkgroepen zijn 
hiermee aan de slag gegaan. Vanaf nu zullen we u middels 
deze nieuwsbrief om de 1,5 à 2 maanden informeren over 
de stand van zaken van de diverse projecten en andere 
ontwikkelingen. 

Alle informatie in deze nieuwsbrief en meer kunt u tevens 
uitgebreid terugvinden op onze website 
www.wijhouthem.nl

Sociale Cohesie
In dit kader wordt o.m. aan de volgende projecten gewerkt:
Dorpsbrochure: een brochure van, voor en door 
Houthem waarin straks alle infor matie te vinden is over 
onze verenigingen, instellingen en faciliteiten alsmede 
bedrijfsmatige activiteiten en andere belangrijke zaken die 
in ons dorp te vinden zijn.

Service Plaza: een ontmoetingsplek waar u, onder 
het genot van een kopje koffie, 
straks terecht kunt voor een 
praatje, informatie, kleine 
boodschappen. 
De Service Plaza wordt 
ook een stageplek 
voor leerlingen van 
Adelante die hierin 
worden begeleid door 
vrijwilligers.
Heeft u ideeën dan wel 
interesse om hierbij te 
helpen meldt u dan aan via 
info@wijhouthem.nl

Participatiemaatschappij: 
we zijn op zoek naar mensen die willen meewerken aan het 
signaleren van eenzaamheid bij buren, hulpbehoevendheid, 
zorg op een of ander gebied. Deze signalen kunnen worden 
doorgegeven aan het WMO-loket bij de gemeente, zodat 

een hulpverlener, ouderenadviseur, wijkverpleegkundige, 
wijkagent of wellicht de buur t kan worden ingeschakeld.
Indien u of iemand namens uw straat interesse heeft om 
deze signalering voor uw rekening te nemen kunt u hierover 
met de werkgroep sociale cohesie contact opnemen.

Vereniging kleine kernen Limburg: ten aanzien 
van het gemeen-schappelijk behoud van zorg en welzijn in 
de kleine ker nen kan men veel van elkaar leren.
Projecten die in dit kader inmiddels 
zijn afgerond zijn: overleg bij 
behoud van de peuterspeelzaal 
en de aanschaf en de plaatsing 
van een nieuw speeltoestel in 
de speelweide.

In december 2013 heeft de 
werkgroep haar medewerking 
verleend aan de Kerstparade die 
door ons dorp is getrokken.

Mochten er van uw kant nog vragen 
of suggesties zijn omtrent sociale cohesie, binding, 
“naobersjap” dan wel wilt u zich aanmelden voor deelname 
in de werkgroep dan kunt u hierover met de werkgroep 
contact opnemen.
Voor meer informatie en namen en adressen verwijzen wij 
u graag naar de website: www.wijhouthem.nl

Oproep: door het wegvallen van The Young Generation 
wordt helaas ook een aantal activiteiten in het dorp niet 
meer georganiseerd. Hierbij de oproep aan allen die 
graag iets voor het dorp -en met name onze jongeren- 
willen betekenen en hun steentje willen bijdragen aan het 
oppakken en realiseren van activiteiten in en voor het dorp, 
om zich aan te melden via info@wijhouthem.nl

Ontspanning en gezondheid
Beweegproeverij: op 20 september aanstaande 
vindt er op het sportcomplex aan de Kromme Steeg 
een Beweegproeverij plaats van 12.00 uur – 16.00 
uur. Sportdorp Houthem biedt dan aan alle inwoners 
van Valkenburg aan de Geul diverse gratis activiteiten 
aan. Bewegen en genieten, iedereen kan gezellig en 
doorlopend de hele middag meedoen; inspannen mag, 
maar gezelligheid en ontspannen staan centraal. In 
de sportkantine is er daarnaast toelichting op diverse 
Houthemse projecten.
Vooraf inschrijven is niet nodig, makkelijk zittende sportieve 
kleding kan -afhankelijk van uw ambities- handig zijn.

Na de beweegproeverij worden weer de pilots van het 
programma Sportdorp Houthem doorgezet. Voor het 
actuele aanbod en meer informatie alsmede het volledige 
programma van 20 september verwijzen wij u graag naar 
onze website www.wijhouthem.nl

Op 20 september zal tevens een nieuwe beugelbaan 
(voor zover we weten de eerste in Zuid-Limburg) officieel in 
gebruik worden genomen.

Vóór de zomer 2015 zullen de sportverenigingen een 
aantal verbeteringen op het complex aanbrengen, zoals 
WIFI, all weather tennisbanen etc..

Ook hebben alle sportverenigingen van het dorp een eerste 
aanzet gemaakt t.a.v. inhoud en wensen voor een nieuwe 
sportaccommodatie en allerlei faciliteiten voor zowel de 

clubs zelf als voor medegebruik door inwoners, toeristen 
en recreanten etc.

In het kader van het wandel- en fietspadenplan van de 
landgoederenzone hebben we bepleit ook het sportcomplex 
beter bereikbaar te maken, onder meer voor gasten van 
Ronald Mc Donald Kindervallei; en het biedt natuurlijk ook 
weer meer mogelijkheden voor alternatieve wandelrondjes 
om ons dorp. De daadwerkelijk aanleg is inmiddels gestart.

Cultuur
Door de werkgroep Cultuur is het plan opgevat om 
de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, voor 
zover die door ons dorp voert, te markeren met de bij 
die route horende schelpen. In nauw overleg met het St. 
Jacobsgenootschap en de dorpsgenoten die betrokken zijn 
bij de refugio (naast de kerk) vindt de voorbereiding plaats. 
Naar verwachting zal een en ander begin volgend jaar 
gerealiseerd worden.

Halte St. Gerlach

Op 10 oktober aanstaande is de officiële opening gepland 
van Halte St. Gerlach (het gerenoveerde stationsgebouw). 
Nadat het gebouw z´n functie als station had verloren, 
zijn er kortstondig verschillende exploitaties in geweest, 
zoals een videotheek en een galerie, maar die bleken niet 
levensvatbaar. Structurele leegstand en beginnend verval 
leidden NS tot het voornemen het gebouw te slopen. 
Daarop heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul aan de 
dorpsraad gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden 
waren om het gebouwtje te behouden. De dorpsraad 
heeft in overleg met een aantal ondernemers uit de regio 
en NS-vastgoed Camino vastgoed bereid gevonden het 
stationsgebouw in oude glorie te herstellen en te exploiteren 
als vakantiewoning. 

Afgelopen jaar is -o.a. door leerlingen van Adelante- hard 
gewerkt om dit karakteristieke gebouw op te knappen. 
Met het resultaat zijn we weer een (toeristisch) pareltje 
rijker. Deze ontwikkeling heeft er mede toe geleid dat 
de gemeente bereid is gevonden de slechte toestand van 

het trottoir langs de Stationsweg aan te pakken; diverse 
inwoners hebben hier in het verleden bij herhaling hun 
bezorgdheid over uitgesproken. Dat levert niet alleen een 
mooie entree naar het station op, maar zorgt vooral ook 
voor een veilige toegang voor alle inwoners die te voet 
naar het station of het Goudenrood gaan.

Vooruitlopend op de opening zal de Halte in het kader van 
de open monumentendag opengesteld zijn op zaterdag 13 
september (van 11.00 tot 16.00 uur). 
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Peuterspeelzaal en basisschool

Bekend is dat het voortbestaan van basisscholen en 
voorzieningen als peuterspeelzalen en aansluitende 
opvang, onder andere in Zuid-Limburg, onder druk staan. 
Bevolkingsdaling en ontgroening leiden tot een afnemend 
aantal leerlingen en dat laatste is een belangrijke indicator 
voor het verkrijgen van financiën van het rijk. 

Wij denken dat de basisschool en bijbehorende peuter-
speelzaal (als toegangspoort naar de basisschool) van 
groot belang zijn:
- niet alleen voor de kinderen zelf (zij ontwikkelen zich
 doorgaans het meest optimaal in hun dagelijkse   
 leefomgeving), 
- maar ook voor de dorpsgemeenschap als geheel
 (onderling contact tussen ouders, band met    
 verenigingsleven etc.).

Daarom zetten we ons in om deze voorzieningen voor onze 
kern te behouden, uiteraard zolang de kwaliteit geborgd 

kan blijven (voor de goede 
orde: een "grote"school levert 
niet per definitie méér kwaliteit, 
kan wel bedrijfseconomisch 
makkelijker te runnen zijn).

Volgens het CBS neemt de daling van het aantal leerlingen 
komende jaren af, stabiliseert in de beginjaren twintig 
om vanaf 2025 weer licht te stijgen. Hoe dat precies op 
het niveau van een kern uitpakt, is niet te voorspellen, 
maar afgaand op de feitelijke ontwikkelingen in ons 
dorp (geboorten, nieuwe bewoners) is er nog steeds een 
voldoende aantal kinderen dat kan instromen. Belangrijk 
is daarbij natuurlijk wel dat al die kinderen dan ook 
daadwerkelijk de peuterspeelzaal en later de basisschool 
gaan bezoeken. 

We hopen dat de betreffende ouders/verzorgers met een en 
ander rekening houden en horen graag van hen wanneer 
zij tegen beperkingen aanlopen en welke verbeterpunten zij 
zien. Aanmelden via info@wijhouthem.nl of via de website.

Wij
Houthem-

Sint Gerlach

Beweeg-
proeverij
sportcomplex De Kromme Steeg

zaterdag 20 sept. 2014
van 12.00 tot 16.00 uur

BEWEEG EN 
GENIET IN 

SPORTDORP 
HOUTHEM

Kijk voor het programma op

www.wijhouthem.nl
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