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NIEUWE LIMBURGSE HAAG
Op initiatief van de werkgroep Groen zijn in het
weekend van 25 november ca. 850 struiken aangeplant langs het nieuwe fiets-/voetpad te Houthem.
Het Geulhemmer Molenpad, dat is de naam ervan,
ligt tussen het Belgisch rijwielhuis en de Geulbrug,
tegenover de “groene ingang” van Adelante.
Helaas was de opkomst erg laag. Op zaterdag
waren er 3 planters en 2 “plantgleufmakers” (René
Curfs met zoon Lou, prima gewerkt!). Op maandag
zijn onder barre weersomstandigheden de resterende 110 meter aangeplant. Zorgde zaterdag de
moeder van René voor koffie, maandag verraste
buurman Emile Peerenbooms de noeste werkers
met koffie; beiden nogmaals dank!
De gebruiker van het perceel, Ludie Hambeukers,
heeft geholpen bij de voorbereiding. Het IKL (Instituut voor Kleine Landschapselementen) leverde
gratis de benodigde inheemse
struiken,

zoals groene beuk, haagbeuk, veldesdoorn, hondsroos, hazelaar, weggedoorn en meidoorn. Frissen
Groen Techniek had een minigraver gratis ter beschikking gesteld om de plantsleuf te graven.
Door deze plantactie is ons dorp weer een fraai
landschapselement rijker. Als de struikjes wat groter
zijn, versiert een mooie Limburgse haag van ca 210
meter dit deel van het Geuldal en kan er gesnoeid
worden. Zo’n haag ziet niet alleen mooi uit en past
in het landschap, maar biedt ook aan diverse vogels
schuil- en nestmogelijkheid en voedsel. Immers:
niet alleen vogels, maar ook bijen, insecten, vlinders
etc. zullen deze haag weten te vinden.
De struiken die overbleven worden geplant in de
haag langs de Meerssenderweg ter vervanging van
de dode exemplaren in de haag aldaar.

WERKGROEP SOCIALE COHESIE
De signaleergroep van de werkgroep Sociale Cohesie is op de achtergrond altijd aanwezig in ons
dorp. De leden van deze groep hebben in de afgelopen tijd op meerdere plaatsen kunnen helpen
door iemand van de organisatie “MEE”, iemand van
vluchtelingenwerk, de wijkverpleegkundige of de
wijkagent te vragen om in concrete gevallen hulp te
bieden.

Ook helpen wij andersom bij verschillende instanties, om mee te denken met bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers uit ons dorp of het in contact
brengen van mensen, die wellicht iets voor elkaar
kunnen betekenen. Regelmatig leidt dit tot oplossingen of verbeteringen van zorgwekkende situaties.
Het is fijn, dat de mensen van de signaleergroep
een oogje in het zeil willen houden. Dat onderkennen ook de professionele hulpverleners en zij
werken mee aan `korte lijntjes` met de vrijwilligers.
Zo heeft de wijkverpleegkundige ons opgezocht en
komt in het voorjaar de nieuwe wijkagent kennis

met ons maken. Bij dit soort contacten bespreken
we wat we voor elkaar kunnen betekenen op het
gebied van zorg, veiligheid en leefbaarheid in ons
dorp.
In samenwerking met Hartveilig is er een netwerk
opgezet van mensen die bij een oproep kundig zijn
in het gebruik van de AED en reanimatie kunnen
toepassen. De mensen van de signaleergroep proberen anderen te enthousiasmeren deel te nemen
aan cursussen om ervoor te zorgen dat het netwerk
uit voldoende deelnemers blijft bestaan, zodat er
altijd genoeg mensen zijn, die kunnen reanimeren,
indien nodig.
Voelt u zich geroepen om mee te doen met deze
werkgroep? Neem gerust contact op met een van
onderstaande leden. Zij zullen u graag verder informeren en heten u van harte welkom.
Magda Scheres-Curfs (043-6041931)
Elly Braeken-Blezer (043-6042163)
Riny Penners-Jongen (043-6040668)

Op 15 maart 2007 gaf wethouder Dauven het officiële startschot voor de Hoeskamer. Sinds die tijd
treffen zich elke donderdag tussen 14.00 en 16.00
uur zo´n twintig inwoners in De Holle Eik en die
maken er samen een gezellige middag van.
Op basis van een enquête onder 55-plussers heeft
de toenmalige dorpsraad in 2007 het initiatief
genomen om samen met de gemeente en Cicero
Zorgcentrum Vroenhof (en met financiële steun
van de provincie) in gemeenschapshuis De Holle
Eik “de Hoeskamer van Houthem” op te zetten. Het
eerste jaar was een proef en toen aan het eind van
dat jaar bleek dat dit aanbod nog steeds in een
behoefte voorzag, kreeg de Hoeskamer een structureel karakter.
Dat kon alleen, omdat zich toen ook een “harde
kern” van vrijwilligers heeft gemeld, zodat de inzet
van Cicero geleidelijk kon worden afgebouwd. Al
die tijd hebben zij er met veel enthousiasme en niet
aflatende inzet voor gezorgd dat de gasten elke
donderdag weer een paar uurtjes gezelligheid en
aanspraak beleven. Zij slagen er, rekening houdend met de veranderende mogelijkheden van de
bezoekers en met beperkte middelen en veel
inlevingsvermogen, telkens weer in dat iedereen
weer tevreden naar huis gaat en uitkijkt naar de
volgende donderdag. Hulde daarvoor!!!
Die zelfde vrijwilligers hebben er ook voor gezorgd
dat dit 2e lustrum niet ongemerkt aan de gasten
voorbij is gegaan. Met diverse extra activiteiten is
daar afgelopen jaar aandacht aan besteed.
Hoogtepunt was ongetwijfeld een toeristische trip
met een touringcar: “Een rondje door het heuvel-

land, we vertrokken naar Maastricht, via de tunnel
naar Eijsden met zicht op de ENCI en België. De
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chauffeur wist hier veel over te vertellen. Dan vanaf
Eijsden naar Gronsveld, Noorbeek, in Mesch langs
de oude wasplaats, Mechelen en Epen door allerlei
gehuchten. De bus had soms moeite op de smalle
bochtige weggetjes. Dan naar het beeldenmuseum
in Vaals, waar genoten werd van koffie met een
heerlijk stuk taart. Hier bleek hoe noodzakelijk het
was dat de bus was voorzien van een rolstoellift.
Na de koffie en taart was het de hoogste tijd om
terug te keren naar Houthem. We vonden het een
geweldige middag.”
De activiteiten op de donderdagmiddag worden
gevarieerd ingevuld. Naast middagen met spelletjes
(naar believen kaarten, rummikub, triomino, enz.)
wordt om de 6 à 7 weken gekiend. Verder zijn er
knutselmomenten, zoals het maken van bloemstukjes, adventskransen, paas- en kerststukjes,
schilderen en ander knutselwerk. Ook wordt wel
eens een spreker uitgenodigd, zoals een imker met
kaarsen maken of iemand die een lezing geeft over
de Geul, vakwerkhuisjes enz.

Als vaste onderdelen verzorgen de vrijwilligers verder met Pinksteren een aspergemiddag, organiseren
ze rond Kerstmis een traditioneel Kerstdiner en het
einde van het jaar wordt afgesloten met een middag
wafels bakken. Afgelopen zomer is daar nog een
BBQ aan toegevoegd.
Uiteraard zijn nieuwe gasten/bezoekers altijd welkom. Dat geldt ook voor nieuwe vrijwilligers (vele
handen maken licht werk). Als u belangstelling heeft
om mee te doen als bezoeker/gast of als vrijwilliger,
neem dan gerust contact op met Tiny Daniels (0438052895), Marij Franssen (043-6040299), Carien
Lodewick (043-6041630), Annie Mulkens (0436043700) of Lies Selten (043-6040229).

WIJLAND

Zoals dit voorjaar al in de pers is gemeld, komt
een nieuwe inrichting van het akkerland tussen de
spoorlijn en de voormalige provinciale weg tussen
het kapelletje tegenover hoeve Broers en het appartementencomplex St. Gerlach 38 in een nieuwe
fase. Momenteel wordt een plan uitgewerkt dat
voorziet in wijnbouw en het verbouwen van streekproducten, ontsloten met wandelpaden, een kleinschalig OV-overstappunt en parkeerplaatsen ter
vervanging van parkeergelegenheid die is vervallen
tijdens de herinrichting van de voormalige provinciale weg afgelopen zomer. In januari 2018 zullen
deze plannen worden gepresenteerd tijdens een
informatiebijeenkomst in de Holle Eik.

Wat ging vooraf

Tijdens een aantal brainstormsessies in de winter van 2012-2013 heeft een groep bewoners
van gedachten gewisseld over de toekomst van
onze dorpsgemeenschap. Dat heeft geleid tot het
benoemen van een aantal kernwaarden die voor
onze dorpsgemeenschap onderscheidend worden
geacht en tot een aantal (meer en minder) concrete
ideeën/initiatieven waarmee die kernwaarden kunnen worden versterkt. Een en ander is verzameld
in de Kansenkaart Houthem - St. Gerlach, oktober
2013.
Eén van die ideeën was het realiseren van een
groen dorpshart op dit landbouwperceel dat tot ver
in de vorige eeuw een weiland was en waar onder
meer de HV IASON haar handbalwedstrijden speelde en onze brassband en schutterij de feesttent
plaatsten bij meerdaagse festiviteiten.

Zoektocht

Uitgangspunten voor de uitwerking van zo’n groen
dorpshart zijn steeds geweest dat een nieuwe inrichting kwaliteit toevoegt aan ons dorp en een aanwinst is voor onze inwoners en gasten/bezoekers èn
financieel haalbaar moet zijn. Allerlei mogelijkheden
zijn verkend. Tal van gesprekken zijn gevoerd met

onder meer verschillende zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, gasten, gemeente, ProRail, Natuurmonumenten, IKL en ook inwoners en kinderen van
de basisschool hebben ideeën ingebracht. Met name
een invulling waarbij vormen van dagbesteding een
belangrijke rol speelden, konden op veel enthousiasme rekenen van zorgaanbieders, maar door (met
name de financiële) ontwikkelingen in de zorgwereld
waren zij niet bereid langdurige afspraken te maken
en kon de financiële haalbaarheid op die manier niet
geborgd worden.

Ontwikkelingen

Met de voorbereiding van de herinrichting van de
voormalige provinciale weg kwam ook de mogelijke
invulling van het landbouwperceel in een stroomversnelling. Rekening houdend met deze ontwikkelingen is bij de reconstructie een aantal parkeerplaatsen niet aangelegd. Deze worden gelijktijdig
met de realisatie van het kleinschalige OV-overstappunt aangelegd. Daarbij kwam dat met het gereed
komen van de restauratie en herbestemming van
hoeve Broers ook vanuit dat perspectief is nagedacht of de invulling van het landbouwperceel voor
een extra kwaliteitsimpuls zou kunnen zorgen, niet
alleen voor onze dorpsgemeenschap, maar ook voor
gasten/bezoekers die ons dorp of verder het Heuvelland willen verkennen.
Met gemeente, provincie en Oostwegel Collection
zijn de mogelijkheden verkend en aanwonenden is
gevraagd naar de mogelijk resterende parkeerbehoefte. Op basis daarvan is een plan voor een nieuwe invulling tot stand gekomen, die niet alleen een
positieve bijdrage levert aan de belevingskwaliteit
bij inwoners en gasten/bezoekers (in beginsel zal
het gebied openbaar toegankelijk zijn), maar die
ook zorgt voor het versterken van de toeristische
structuur van onze kern en het “achterliggende”
Heuvelland (overstapmogelijkheid van trein naar
bus of fiets en omgekeerd).

Op 30 januari a.s. om 19.00 uur zal dit plan in
De Holle Eik worden gepresenteerd. Alle inwoners zijn van harte welkom.

ONTWIKKELINGEN NOORDZIJDE SPOORLIJN

Naast de ontwikkelingen rond het WIJland zijn er
ook plannen om aan de noordzijde van de spoorlijn, tussen de spoorlijn en de Meerssenderweg, te
investeren.
•

Met ProRail loopt overleg om onder meer het
pleintje vóór het station een flinke opknapbeurt
te geven. Het beeldbepalende gebouw uit 1903
is het enige nog resterende, volledig houten
stationsgebouw in Nederland en daarmee uniek.
Maar omdat het geen monumentenstatus had
en niet meer paste in de bedrijfsvoering van de
treinbediening, dreigde sloop. Op uitnodiging
van de toenmalige dorpsraad heeft Marco van
der Wal met zijn onderneming Camino Vastgoed het stationsgebouw voor sloop weten te
behoeden door er een nieuwe bestemming als
vakantieverblijf in te realiseren.
In mei 2015 heeft mr. Pieter van Vollenhoven
de naar hem genoemde prijs van het Nationaal
Restauratiefonds hiervoor uitgereikt. “Niet alleen
vanwege de wijze waarop het houten stationsgebouw prachtig is herbestemd, maar ook hoe
er aan de omgeving is gedacht die in een landschappelijke stijl is heringericht.” Ook de wijze
waarop deze restauratie tot stand was gekomen,
bleek de jury erg aan te spreken.
Bij het uitreiken van die prijs heeft mr. van
Vollenhoven ProRail opgeroepen eveneens haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen
en te investeren in een betere kwaliteit van de
directe omgeving van het stationsgebouw.

Onze basisschool zal aan het eind van dit schooljaar
haar poorten definitief sluiten. Daarmee komt een
eind aan ruim 350 jaar onderwijs aan de jeugd in
onze dorpsgemeenschap. Per augustus 2018 is er
geen vanzelfsprekende plaats meer waar -naast het
schoolse leren- vriendschappen worden gesloten
voor het leven, waar gezamenlijk wordt gelachen
en gehuild, hobby’s en talenten worden ontdekt.
Kortom waar voor de sociale cohesie voor nu en de
toekomst een fundament wordt gelegd. Gelukkig
ontplooien veel mensen binnen het dorp al jaren
diverse “buitenschoolse” initiatieven voor de jeugd
(bijv. rond carnaval, Sinterklaas, vakantie, Koningsdag, St. Martinusviering) en groeit het besef snel,
dat er nu nog actiever geïnvesteerd moet worden in
het behouden en ontwikkelen van gemeenschapsgevoel bij onze jeugd.
De eerste vermelding van de benoeming van een
schoolmeester (dhr. Henssens) in ons dorp dateert
van 1660 en het bij veel inwoners ongetwijfeld nog
bekende “oude” schoolgebouw uit 1880 (en nadien

•

Verder wil Marco van der Wal samen met de
dorpsgemeenschap aan de oostzijde van Halte
St. Gerlach (het voormalig stationsgebouw)
een kleinere “dorpswijngaard” en groente- en/
of bloementuin realiseren. Idee daarbij is dat
inwoners en andere belangstellenden een rol
kunnen spelen bij de exploitatie en het onderhoud.

Beide ontwikkelingen vormen een flinke investering
in de kwaliteit van het gebied ten noorden van de
spoorlijn.

JEUGD

uitgebreid) is nog steeds aanwezig op Vroenhof 18.
Inspelend op de ontwikkelingen in onderwijsland
fuseerden in 1999 de stichting Katholiek Onderwijs
Valkenburg a/d Geul e.o. met o.m. de stichting
Katholiek Onderwijs Meerssen en stichting Katholiek
Onderwijs Kunrade tot “Ambiorix”. Deze nam op zijn
beurt in 2005 deel aan een grotere, regionale fusie,
waaruit Innovo is voortgekomen. Een van de hoofddoelstellingen voor die fusie was het onderwijs in
kleinere kernen behouden/bevorderen.

Al snel bleek dat het nieuwe Innovo meer voelde
voor een andere aanpak: een beperkt aantal “brede” scholen in plaats van het in stand houden van
kleine dorpsscholen. In 2006/2007 werd een eerste
poging gedaan om de school in onze kern op te
heffen onder het voorwendsel van krimp en dalende
leerlingaantallen. Na een intensieve lobby vanuit
onze gemeenschap naar het bestuur van Innovo
en de gemeente is die poging gestrand. Dat geldt
ook voor nieuwe pogingen in 2009 en 2012. Met de
inzet vanuit de dorpsgemeenschap is zelfs bewerkstelligd dat de peuterspeelzaal medio 2014 ►

◄ professioneel en in het schoolgebouw werd vorm gegeven en is de toezegging
van Innovo verkregen dat de basisschool in stand
gehouden zou worden als het leerlingenaantal een
stijgende lijn zou laten zien (rekening houdend met
een voorspeld minimum in 2017) en niet onder de
50 zou dalen. Bij alle acties vanuit onze gemeenschap heeft steeds centraal gestaan of er voldoende
kinderen waren die de school konden bezoeken. Dat
was (en is nog steeds) zo: er zijn in de leeftijdscategorie 0 - 4 jaar gemiddeld telkens ruim 10 kinderen
die zouden kunnen instromen; ruim voldoende dus
om aan de afspraak te voldoen. De voortdurende
discrepantie tussen de hiervoor genoemde toezegging en het niet uitdragen daarvan door Innovo
heeft er echter voor gezorgd dat bij ouders van
potentieel toekomstige leerlingen het beeld is
gevestigd dat de basisschool niet lang meer in stand
zal blijven. Met als gevolg dat die ouders voor een
andere school kozen en het aantal inschrijvingen
voor de basisschool in Houthem daalde.
Als dorpsgemeenschap rest nu de zorg om voor
onze jeugd en hun ouders een alternatief te creëren
voor wat betreft de binding onderling

en met hun
directe leefomgeving (leeftijdgenootjes, verenigingen, sociale contacten etc.).
Onlangs hebben Monique Geelen en Rosalie Harings
onder de vlag van Jong Houthem weer nieuwe
energie gezet op activiteiten voor de jeugd. Die
activiteiten, in combinatie met andere al bestaande activiteiten, zullen komende tijd nog meer dan
voorheen hun waarde bewijzen. Maar om de sociale
component van de basisschool te vervangen is méér
nodig. Dat vraagt ook een actieve betrokkenheid
van verenigingen, ouders en iedereen die onze
dorpsgemeenschap een warm hart toedraagt.
Als u ideeën of suggesties heeft of zelf een actieve
bijdrage wil leveren aan het behouden en uitbouwen van een dynamische pakket van activiteiten
voor de jeugd, aarzel dan niet en neem contact op
met: René Schade (info@wijhouthem.nl of 0614922038) of Monique Geelen en Rosalie Harings
(jonghouthem@gmail.com).

TOEKOMSTBESTENDIGE HOLLE EIK

Het bestuur van ons gemeenschapshuis De Holle Eik
wil in samenwerking met Wij Houthem - St. Gerlach,
Houthemse verenigingen en inwoners de krachten
bundelen om ook op termijn zo goed mogelijk in te
kunnen spelen op de behoefte aan gemeenschapsruimte. Verenigingen vormen weliswaar nog steeds
een belangrijke, bindende rol in de samenleving,
maar met het al maar toenemend aanbod aan mogelijkheden om vrije tijd in te vullen, wordt het voor
hen steeds ingewikkelder om mensen aan zich te
binden. Daarbij komt dat vanwege uiteenlopende
oorzaken de hoeveelheid vrije tijd soms erg beperkt
is. Ook veranderingen in de leeftijdsopbouw spelen
hierbij een rol. Voor een deel wordt daardoor voornoemde ontwikkeling versterkt. Daar staat
tegenover dat er ook een groeiende groep dorpsgenoten ontstaat met méér vrije tijd, maar mogelijk
met andere behoeften waar tot nu toe niet op ingespeeld wordt; die “mismatch” kan betrekking hebben op de aard van de activiteiten, het tijdstip waarop die plaats vinden, maar ook op de duur waarvoor
men zich wel of niet wil of kan binden.

mogelijk te ondersteunen. Daarbij zijn twee aspecten van belang. Allereerst organisatievermogen. Als
inwoners een activiteit (niet in verenigingsverband)
in het gemeenschapshuis willen ondernemen, zal er
iets geregeld moeten worden (reserveren, afspraken
over gebruik, kosten verlichting/verwarming etc.).
Naarmate er meer behoefte ontstaat aan “losse”
c.q. niet structurele activiteiten, zal erover nagedacht moeten worden hoe die activiteiten te ondersteunen.
Daarnaast is natuurlijk van minstens zoveel belang
dat de ruimten functioneel en van een goede kwaliteit zijn. Aan de hand van signalen van huidige gebruikers, initiatieven van inwoners en sondering
binnen de dorpsgemeenschap constateert het bestuur van De Holle Eik dat er enkele fysieke aanpassingen nodig zijn, nl. een tweetal archief-/bergen werkruimten en een rolstoellift bij de trap naar
de hoofdingang. De verwachting is dat met deze
voorzieningen ons gemeenschapshuis de behoeften
in de nabije toekomst weer op eigentijdse wijze kan
ondersteunen.

Kortom: er zal behoefte blijven bestaan aan gemeenschapsruimte, maar de gemeenschap organiseert zich minder langs verenigingslijnen; de uitdaging is om die ontwikkeling in de toekomst zo goed

Het is nu zaak middelen beschikbaar te krijgen om
dit te realiseren. Zodra dat duidelijk is, kunnen de
plannen verder worden uitgewerkt en met belangstellenden worden besproken.

KERKELIJK
ZANGKOOR St. CAECILIA 100 JAAR

1993

Op 2 februari 2018 is het 100 jaar geleden dat de
oprichtingsvergadering plaatsvond van het kerkelijk zangkoor St. Caecilia. In 1913 werd Max Curfs
benoemd tot koster-organist. Zijn taak was onder
meer het opluisteren van de hoogmis op zondag.
Waarschijnlijk zongen de kerkgangers in die tijd nog
goed mee. Alleen bij kerkelijke hoogfeesten zong
het mannenkoor Orphée de mis.

Op zondag 1 juli volgt een feestmis, met medewerking van solisten en instrumentalisten. Na afloop is
tijdens een receptie in de kruisgang van het Heiligdom van St. Gerlach, gelegenheid de leden van het
koor te feliciteren. Onder het genot van een drankje
kunnen dan de afgelopen 100 jaar de revue passeren. Na afloop is er voor de koorleden en aanhang
weer een gezamenlijke lunch.

In 1914 richtte Curfs een knapenkoor op, dat bij bijzondere gelegenheden de mis opluistert. Dat groeit
in 1918 uit tot een koor met ook volwassen mannen, dat voortaan iedere zondag de mis verzorgt.
Het koor kende in zijn 100-jarig bestaan de nodige
ups en downs, waarover in een volgende uitgave
van het parochieblad meer.

In het najaar, op zondagmiddag 7 oktober, verzorgt
het koor in samenwerking met enkele gastverenigingen een concert in de kerk.

Het koor wil dit jubileum niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Gedurende het komend jaar zal op
verschillende momenten hierbij stilgestaan worden.
Dat begint op zondag 4 februari. Dan zal het koor,
gewoontegetrouw, de zondagsmis op feestelijke
wijze opluisteren. Daarna wordt een uitstapje gemaakt naar Rolduc. Na ontvangst met koffie en vlaai
krijgt het koor een rondleiding door het voormalige
abdijcomplex. Daarna volgt nog een gezamenlijke
brunch.

Tegen het eind van het jaar neemt het koor dan
weer deel aan het jaarlijkse kerstconcert van de
Houthemse muziekverenigingen. Tussendoor zingt
het koor (vrijwel) iedere zondag de hoogmis. En ook
bij begrafenissen en menige andere gelegenheid
staat het koor gereed ten dienste van de parochiegemeenschap. Dat wordt overigens steeds moeilijker aangezien er kennelijk weinig animo meer is
om het koor te komen versterken.
Wij hopen dat dit feestjaar toch weer wat zangliefhebbers zal doen opstaan die voor onze dorpsgemeenschap zowel bij blijde als bij droeve gebeurtenissen, vieringen mee willen opluisteren.

2016

SPORTCOMPLEX

De Houthemse sportverenigingen werken al geruime
tijd samen met als doel op eigentijdse wijze een
bijdrage te leveren aan onze gemeenschap op het
gebied van sport/gezondheid, ontspanning en ontmoeting. Na eerdere succesvolle initiatieven (zoals
ruiterbak en schietboom) is nu ook het vernieuwen
van de tennisbanen gestart. Nadat de benodigde
vergunningen waren verleend, zijn de werkzaamheden in uitvoering genomen. Allereerst heeft de
voetbalclub haar hoofdveld geschikt gemaakt om er
ook te kunnen trainen. Vervolgens is de tennisclub
gestart met de werkzaamheden.
Er ontstaat een volledig nieuw tenniscomplex,
bestaande uit 5 nieuwe “gravel plus” tennisbanen
en 2 padelbanen ter plaatse van het oude oefenveld
van de voetbalclub. Het geheel wordt uiteraard op
een verantwoorde manier landschappelijk ingepast.
Uit een oogpunt van duurzaamheid wordt al het
		
funderingsmateriaal van de oude banen
					hergebruikt bij de

aanleg van het nieuwe complex en voor de verlichting is gekozen voor moderne en energiezuinige
led-armaturen.
Op zaterdag 9 december hebben de leden van de
TC Geuldal samen met omwonenden en in aanwezigheid van de wethouder sport, de heer Meijers,
en de stichting Wij Houthem in een geanimeerde
bijeenkomst ter plaatse de stand van zaken in
ogenschouw genomen. Naast de recente voortgang,
werd aan de hand van foto’s en diverse ontwerpen
van het nieuwe complex een en ander toegelicht.
Verder was er aandacht voor de nieuwe tak van
sport, padeltennis, waarmee TC Geuldal nieuwe
jeugdleden hoopt te trekken.
Vóór de start van het nieuwe tennisseizoen (31
maart 2018) zullen de werkzaamheden zijn afgerond en is er aan de Krommesteeg een “state of the
art” tenniscomplex. De tennis- en voetbalclub zullen
dan de bestaande kantine en kleedaccommodatie
van de voetbalclub delen.

NATUUR

De werkgroep zal het komende jaar rustig aan
moeten doen. Het aantal leden laat niet toe om
grotere activiteiten op te pakken aangezien de daarmee samenhangende werkzaamheden steeds weer
door dezelfde handen moeten worden uitgevoerd;
en dat aantal is beperkt!
De werkgroep volgt de natuurlijke seizoenen met
de daarbij behorende projecten. Winter betekent
wilgensnoei te Vroenhof. Voorjaar laat onze succesvolle paddenoverzetactie de vrijwilligers vele avonden uitrukken op de Mergelweg. Medio maart is
Boomplantdag en zullen wij de loteling van de “eenzame eik” opnieuw planten, in samenwerking

met de basisschool.
Gedurende de zomermaanden blijven onze vrijwilligers de wandelpaden scouten en geconstateerde
gebreken oplossen in samenwerking met de gemeentelijke buitendienst. In het najaar vindt er
onderhoud plaats aan de door de werkgroep aangelegde heggen in ons dorp.
Elk jaargetijde heeft zijn charme en werkzaamheden. Vele handen maken licht werk, dus mocht u
ons een helpende hand willen reiken, neem contact
op met Peter Lahaye (043-6040631) of kijk op onze
website en meld u aan.

VIA BELGICA

Zoals voor Kerstmis al in de regionale pers werd
gemeld zijn er nieuwe aanwijzingen over het tracé
van de Via Belgica, de Romeinse weg tussen Boulogne Sur Mer en Keulen. Er bestaat al langer het
vermoeden dat deze door Houthem liep, ongeveer
het tracé volgend van de huidige weg van Strabeek
tot Vroenhof. Zo zijn in de jaren dertig van de vorige
eeuw ook al restanten gevonden nabij de Putweg
die kunnen duiden op de aanwezigheid van de Via
Belgica.
Mede op aanwijzing van amateur-archeoloog Doeke
Krikke heeft bureau RAAP in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul een proefsleuf
gegraven tegenover de voormalige boerderij Broers
(nu Burgemeester Quicx Coffee & More), ten westen
van het kapelletje. Daarbij zijn verschillende bodemlagen zichtbaar geworden waartussen -op een
diepte van ca. 2 meter- sporen zitten van grindresten die duiden op een oude weg. Zowel Doeke als

GELUIDSOVERLAST A79

Onlangs verscheen er een bericht in de pers dat
Rijkswaterstaat groot onderhoud gaat plegen aan
de A79. De verwachting is dat de in dat kader te
nemen maatregelen (ZOAB en maximumsnelheid
van 100 km/h) ook zal leiden tot een afname van
geluidsoverlast (afhankelijk van een verdere toename van de verkeersintensiteit). De bewoners van
(met name het noordelijk deel van) het Goudenrood
zullen hier ongetwijfeld met instemming kennis van
hebben genomen. Zij vragen immers al sinds 1991
om maatregelen te treffen tegen de door hen ervaren geluidsoverlast in hun achtertuin.
Toch passen hier een paar kanttekeningen bij.
Dat Rijkswaterstaat dan nu toch eindelijk haar herhaaldelijk uitgestelde toezegging om ZOAB aan te
brengen, over ca. 3 jaar (!) lijkt te gaan waarmaken, kan een eerste stapje zijn om het vertrouwen
van bewoners te herwinnen, temeer omdat in haar
voorstel ook een geluidsscherm zit; blijkens eerder
opgevraagde offertes voor groene, absorberende
schermen hoeft dat ook zeker niet te leiden tot
substantiële meerkosten. Rijkswaterstaat kondigt
aan, dat men vanaf het voorjaar van 2018 met de
omgeving wil afstemmen. Dan zal blijken wat het
allemaal waard is. De werkgroep ziet een uitnodiging met belangstelling tegemoet.

archeoloog Gerard Tichelman zijn ervan overtuigd
dat het gaat om de Via Belgica. De huidige weg is
medio 19e eeuw behoorlijk opgehoogd; dat kan een
verklaring zijn voor de huidige diepte.
In 2016 heeft Doeke Krikke de gemeente geïnformeerd over aanwijzingen met betrekking tot de aanwezigheid van de Via Belgica nabij Burgemeester
Quicx. In een artikel in de meest recente uitgave
van “ ‘t Sjtegelke”, uitgegeven door de Heemkundevereniging Houthem, wordt hier nader op ingegaan.
Deze vondst is weer een belangrijke schakel in het
onderzoek naar de loop van de weg, die ongetwijfeld van grote invloed is geweest op het verloop van
de ontwikkeling van onze omgeving. Twee duizend
jaar geleden liep dus al een belangrijke, “lange
afstands-” handelsroute door ons huidige dorp. Wie
weet wat de historie nog meer voor ons in petto
heeft...

Het college van burgemeester en
wethouders heeft geadviseerd om “... als eerste

gevelmaatregelen aan de betreffende woningen te
treffen (isolatie dus) in plaats van geluidsschermen
te plaatsen. Mochten schermen desondanks nodig
zijn of geprefereerd worden door Rijkswaterstaat,
dan is het advies gegeven om deze te allen tijde
op een verantwoorde wijze in te passen binnen het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg”. Dat geeft om

méér redenen te denken: allereerst hebben bewoners in het verleden niet geklaagd over het geluidsniveau binnen hun woning, maar over de aanzienlijk toegenomen geluidsoverlast in hun achtertuin.
Daarvoor gelden echter geen wettelijke normen
en daarom hebben bewoners afgelopen jaren bij
herhaling, maar tevergeefs, ook bij de gemeente
gevraagd mee te denken hoe op alternatieve wijze
groene (en geluidsabsorberende) schermen van
beperkte hoogte gerealiseerd zouden kunnen
worden. Het college ondersteunt die wens ook nu
weer niet in haar advies: men laat het aan Rijkswaterstaat over. Ofwel het geheugen bij de gemeente
is erg kort, ofwel ze vindt het herwinnen van vertrouwen bij de bewoners geen issue. Wellicht was
het goed geweest om vóór het uitbrengen van het
advies de bewoners te betrekken.

HEEMKUNDEVERENIGING 25 JAAR
Op 29 januari 2018 zal het 25 jaar geleden zijn
dat tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het
toenmalige clubhuis van het Franciscusoord de
heemkundevereniging werd opgericht. Een 50-tal
personen meldde zich ter vergadering spontaan aan
als lid.

het boek is gepland voor 2e Pinksterdag. Dat willen we doen tijdens een grote reünie van (oud-)
Houthemenaren. Het zou fijn zijn als u familie
en bekenden ‘in den vreemde’ daar nu al op attent maakt. We hopen dat het een groot feest zal
worden.

Inmiddels mag de vereniging zich nog steeds in
een grote belangstelling verheugen van mensen die
interesse hebben in de historie, in de meest ruime
zin van het woord, van de voormalige gemeente
Houthem (en Geulhem). Een grote verzameling van
foto’s en documenten is inmiddels opgebouwd. En
via de website van de vereniging wordt van over de
hele wereld informatie over Houthem gezocht en
gevonden. Twee keer per jaar wordt een tijdschrift,
’t Sjtegelke, uitgegeven voor de ongeveer 350 leden
van de vereniging.

Over verdere activiteiten zullen we u komende tijd
regelmatig op de hoogte houden.

Natuurlijk wil de vereniging dit jubileum op een passende wijze vieren komend jaar. Een aantal activiteiten wordt voorbereid. Zo heeft een aantal leden de
pen ter hand genomen en hun herinneringen over
de voorbije periode opgeschreven. Dit boekwerk
met de nodige foto’s wordt in de loop van het
komend jaar uitgegeven. Binnenkort kunt u vóórintekenen op een exemplaar. De presentatie van

WIJ HOUTHEM St. GERLACH neemt stokje over van de DORPSRAAD

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gemeld neemt de
stichting Wij Houthem - St. Gerlach de werkzaamheden van de dorpsraad Houthem St. Gerlach over.
De stichting richt zich op:
• ondersteunen en stimuleren van initiatieven van
inwoners,
• signaleren van ontwikkelingen op verschillende
niveaus en de mogelijke effecten c.q. kansen
daarvan voor de dorpsgemeenschap,
• beheer van noodzakelijke basisfaciliteiten.
De stichting wil een platform bieden waarop inwoners initiatieven m.b.t. leefbaarheid en vitaliteit van
de dorpskern kunnen ontwikkelen en realiseren.

Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling
van Zuid-Limburg in 1982, waarbij o.m. de voormalige gemeenten Berg en Terblijt en Valkenburg
- Houthem werden samengevoegd tot de huidige
gemeente Valkenburg aan de Geul, zijn in deze
gemeente in 1984 formele dorpraden gekozen voor
de kernen Berg en Terblijt en Sibbe - IJzeren. In
Houthem St. Gerlach is op initiatief van inwoners in
1998 de eerste dorpsraad voor deze kern gekozen.
De focus van de dorpsraden is in die periode geleidelijk verschoven van “behartigen van de belangen van een kern bij de gemeente” naar “in eigen
beheer bevorderen van betrokkenheid van inwoners
bij de leefbaarheid”.

In 2009 heeft de lokale politiek de wens geuit om
burgerparticipatie niet langer middels dorpsraden
in te vullen, maar kernen uit te dagen op hun eigen
manier “kernoverleg” vorm te geven. In die context
heeft de dorpsraad het traject Wij Houthem gestart.
In dat kader zijn inwoners regelmatig uitgenodigd
mee te denken over ontwikkelingen en mee te doen
bij concrete initiatieven.

Dat traject heeft o.m. geresulteerd in een vijftal,
de dorpsgemeenschap typerende, kernwaarden en
tot een verkenning van activiteiten, waarmee deze
kernwaarden kunnen worden behouden c.q. versterkt. Een en ander is samengebracht in een Kansenkaart. Deze is in oktober 2013 door de dorpsgemeenschap breed onderschreven. Een aantal
vrijwilligers is op diverse fronten aan de slag gegaan
met een of meer initiatieven. En ondertussen dienden en dienen zich vanuit de gemeenschap ook
weer allerlei nieuwe ideeën en kansen aan.
Om tegemoet te komen aan de behoefte aan structuur voor e.e.a. heeft een aantal dorpsgenoten in
nauw overleg met betrokken vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners de stichting Wij Houthem - St.
Gerlach opgericht.
►

◄ De samenstelling van het bestuur van de stichting is op deze pagina opgenomen. Hier kunt u ook
zien wie welke aandachtsgebieden behartigt en
waar u met vragen en ideeën terecht kunt. Zoals
hierboven aangegeven is de stichting er onder
andere om inwoners desgewenst te helpen; zij is er
niet om ideeën van inwoners over te nemen of uit
te voeren!

RENÉ SCHADE

06-14922038
Onderstestraat 28

AANDACHTSGEBIED:
• Vereniging van de Toekomst
• Jongeren
• Secretaris

RAOUL BACKUS

06-51240368
Sint Gerlach 7

AANDACHTSGEBIED:
• Jongeren
• AB Stichting De Holle Eik
• Beheer activiteitentent
• Communicatie
• Plv secretaris

ANNIE KNOLS

043-8515388
Vroenhof 74

AANDACHTSGEBIED:
• Hoeskamer
• Sociale cohesie
• Ouderen

GER SLEIJPEN

043-6016257/06-33135656
Weth. Schurgersstraat 2
Valkenburg
AANDACHTSGEBIED:
• AB Stichting De Holle Eik
• Vereniging van de Toekomst
• Werkgroep Cultuur
• Activiteiten in het groen

RAYMOND LODEWICK
06-52086286
St. Gerlach 31
AANDACHTSGEBIED:
• Ontwikkeling gebied Meerssenderweg/Vauwerstraat/St. Gerlach/
Stationsstraat
• Herbestemming voormalig zorgcentrum
• Voorzitter

LUDIE THIJSSEN

06-45786830
Vroenhof 1

AANDACHTSGEBIED:
• Ouderen
• Penningmeester

ELINE BRAEKEN
06-18559239
Goudenrood 49

AANDACHTSGEBIED:
• Nieuwsbrief
• Dorpsgids (digitaal)
• Website
• Beheer activiteitentent
• Plv penningmeester

PETER LAHAYE

043-6040631
Sint Gerlach 3

AANDACHTSGEBIED:
• Werkgroep Natuur
• Activiteiten in het groen

THEO VAN DE VOORT

06-55740581
Onderstestraat 15

AANDACHTSGEBIED:
• Herbestemming voormalig zorgcentrum
• Werkgroep Cultuur
• Brochure “Parels rondom Gerlachus”
• Plv voorzitter

HERINRICHTING St. GERLACH (voormalige provinciale weg)
Medio vorig jaar is de herinrichting van de voormalige provinciale weg tussen de komingang bij
Sint Gerlach (“onder de bomen”) en de Stationsweg opgeleverd. Met deze nieuwe inrichting heeft
de gemeente invulling gegeven aan één van de
suggesties die vanuit onze dorpsgemeenschap zijn
gedaan (in het kader van de Kansenkaart 2013) om
deze weg op te waarderen en te vergroenen. Daarbij heeft ze rekening gehouden met de uitgangspunten die de gemeenten Maastricht, Meerssen
en Valkenburg aan de Geul in het kader van de
visie Buitengoed Geul&Maas hebben gemaakt met
betrekking tot de inrichting van de zogenaamde
Verbindingsas (de voormalige provinciale weg tussen Maastricht en Valkenburg).

OMMETJE INGENDAEL

In het kader van Buitengoed Geul&Maas is afgelopen periode onder meer rondom onze kern
een nieuwe wandel-/fietspadenstructuur gerealiseerd. Daarmee is een belangrijk, voor inwoners,
bezoekers en gasten interessant gebied, aanzienlijk
beter ontsloten. Mogelijk kan hier nog een extra
stap in worden gezet, zodat er nog meer en nieuwe “ommetjes” mogelijk worden en de ontsluiting
van het Ingendael vanuit westelijke richting wordt
verbeterd.

We denken dat de nieuw ingerichte weg er zeker
veel mooier uitziet en in die zin ook een kwaliteitsverbetering betekent. Waar het gaat om de verkeersveiligheid hebben we vooralsnog bedenkingen. Nogal wat automobilisten lijken niet al te veel
waarde te hechten aan de geldende gebruiksregels
(30 km) met als gevolg dat -zoals we ook mogen
afleiden uit reacties van inwoners- het subjectieve
veiligheidsgevoel er niet bepaald op vooruit gegaan
is. We proberen de gemeente ervan de overtuigen
dat ze hier nog niet “klaar” is.

In dat verband
onderzoeken we in overleg met gemeente,
Waterschap en eigenaren van aangrenzende percelen de haalbaarheid om vanaf het nieuwe pad langs
het Belgisch Rijwielhuis (Geulhemmer Molenpad),
via de “waterval”, langs de Geul, een verbinding te
maken naar het Ingendael. De resultaten daarvan
zijn tot nu toe zijn positief; voorlopige bottleneck
lijken vooralsnog de kosten van een bruggetje bij de
waterval.

POLITIE GEEFT INBRAAKPREVENTIETIPS
In de winter is er jaarlijks een stijging van het aantal
inbraken te zien. Omdat voorkomen beter is dan

COLOFON

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.

genezen, heeft de politie een aantal preventietips op
een rijtje gezet: kijk op www.wijhouthem.nl als u wilt
zien hoe u de kans op een inbraak kunt verkleinen.

