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Deze wijkkrant is de laatste uitgave 
van dit jaar en dat is ook te zien aan 
de inhoud. Allerlei mededelingen die in 
een krant staan die op het eind van het 
jaar verschijnt, openingen en sluitingen, 
verslagen en mededelingen over wat er 
dit jaar gebeurd is en wat er volgend jaar 
gaat gebeuren. 
De gemeente heeft de dorpsraad 
meegedeeld dat er nog geld is voor 
2 uitgaven in 2013 van de wijkkrant. 
Dit vinden de dorps- en wijkraden 
zeer jammer en dus wordt er gekeken 
of er nog andere mogelijkheden zijn. 
Is het niet mogelijk ergens anders 
inkomsten vandaan te halen dan blijven 
als communicatiemiddel de websites 
van de wijkraden over. Omdat hiermee 
niet iedereen bereikt kan worden 
vinden de dorps- en wijkraden dit als 
enige informatiebron voor het dorp 
onvoldoende. Verdere mededelingen 
zullen op de website geplaatst worden.
Verder wil de dorpsraad iedereen een 
zalig kerstfeest en een gelukkig 2013 
toewensen.

Gijs Janssen
Voorzitter dorpsraad.
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De gebiedsaanpak in Vossener en Klingerberg 
in Blerick om de leefbaarheid en veiligheid te 
vergroten, is vandaag symbolisch afgesloten 
met de opening van een nieuw uitkijkpunt tus-
sen de twee wijken. Gedurende vijf jaar zijn er 
diverse projecten en activiteiten uitgevoerd. 
Er is de afgelopen jaren ruim 21 miljoen euro 
in de wijken geïnvesteerd. De wijken zijn er op 
een aantal aspecten flink op vooruit gegaan. 
Met name op de sociale punten is veel winst 
behaald.
 
“Nog niet alle problemen in de wijken zijn opge-
lost, maar er is wel een goede start gemaakt om 
de wijken meer op eigen kracht verder te laten 
gaan”, zegt wethouder Ramon Testroote (Wijkge-
richt Werken). “Ik ben tevreden met de duidelijk 
zichtbare investeringen die in beide wijken ge-
daan zijn. Maar het grootste winstpunt van deze 
aanpak is voor mij de toegenomen betrokkenheid 
van de inwoners bij de leefbaarheid in hun wijk. 
Daarin hebben we gezamenlijk echt stappen ge-
zet.”
 
Verbeterprojecten door bewoners en instellingen
In 2008 is de gemeente Venlo in samenwerking 
met wooncorporatie Antares gestart met de aan-
pak van de wijken Vossener en Klingerberg. Voor 
dit gebiedsprogramma zijn door bewoners en in-
stellingen maar liefst 26 activiteiten en projecten 
aangedragen. Het gaat dan om verbeteringen 
aan de woonomgeving, de voorzieningen en de 
sociale samenhang in de wijken.
 
In de Vossener is de kwaliteit van de openbare 
ruimte in vijf deelprojecten aangepakt. In Klinger-
berg is dit meer geconcentreerd gebeurd met de 
aanleg van Natuurpark Klingerberg en de aanpak 
van de omgeving van de basisscholen. Verder is 
het niveau van de voorzieningen sterk verbeterd. 
Het centrum van de Vossener wordt met het mul-
tifunctioneel centrum ‘Op Expeditie’ en een nieu-
we full service supermarkt het kloppende hart 
van de wijk. Maar ook in Klingerberg is het nodige 
gebeurd: de basisscholen zijn uitgebreid en met 
de komst van een gymzaal is de wijk klaar voor 
de toekomst. Ook is een eindsprint ingezet om de 
jeugd- en jongerenproblematiek in beide wijken 
aan te pakken. Daarbij gaat het niet alleen om be-
strijding van overlast, maar ook om jongeren een 
eigen plek in de buurt te geven.
 

GEBIEDSAANPAK VOSSENER EN KLINGERBERG
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Op 7 november jongstleden vierde de Zonne-
bloem afdeling Hout-Blerick hun 40-jarig jubi-
leum in het bijzijn van de gasten in Zalzershaof. 

In een openingstoespraak heette de voorzitter 
Hay Janssen gasten en vrijwilligsters welkom. Hij 
beloofde iedereen een erg gezellige middag met 
koffie en vlaai, een optre-
den van de keyboardspe-
ler en gelijktijdig zanger 
Jac Goumans, en een 
heerlijke koffietafel met 
warm vlees. De stemming 
zat er al snel in met de 
herkenbare liedjes uit de 
jonge jaren van de gasten. 
Meezingers in dialect 
voortreffelijk ten gehore 
gebracht door Jac. Alle 
gasten genoten en zon-
gen meer of minder luid 
mee. Er werd zelfs een 
dansje gemaakt.
Niet onvermeld mag blij-
ven dat het de afdeling gelukt was om een 3-tal 
sponsors in de naam van Zalencomplex Zalzers-
haof, Marianne Titulaer Catering en Fleuren Brood 
en Banket voor de feestmiddag te vinden.

Tijdens de middag werden 2 jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Daarvoor was de heer Hans Jans-
sen, regiovoorzitter Venlo, extra met de versierse-
len naar Hout-Blerick gekomen. 

Op de eerste plaats kreeg mevrouw To Keunen-
Peeters omdat ze al 25 jaar vrijwilligster van de 

Zonnebloem is, het gouden insigne met oorkonde 
overhandigd. Mevrouw Keunen is bijzonder actief 
als vrijwilligster en doet aan alle activiteiten met 
erg veel enthousiasme mee. Ze is erg positief en 
heeft een groot hart naar mensen die het minder 
hebben. Ze heeft ook al heel wat nieuwe vrijwil-
ligsters aangeworven. En niet op de laatste plaats 

is ze al jaren gastvrouw 
voor de afdelingsverga-
deringen. 

De tweede jubilaris was 
mevrouw Hannie Kelle-
ners-van Oeffelt die een 
draagspeld kreeg over-
handigd voor 10 jaar vrij-
willigster zijn. Zij heeft erg 
veel verantwoordelijkheid 
gedragen voor het be-
zoekwerk. Een taak waar 
niet te gemakkelijk over 
gedacht moet worden. 
Het is niet voor niets een 
bestuursfunctie. Ook 

heeft ze een groot aantal jaren het penningmees-
terschap op zich genomen. Ze is erg accuraat en 
slaat geen enkele vergadering over.

Na de uitreiking kwam elke gast de jubilarissen fe-
liciteren. Onder de klanken van de keyboardspeler 
werd er gesmuld van de heerlijke koffietafel met 
warm vlees. 
Een erg geslaagde jubileummiddag werd afgeslo-
ten met een prachtige rode roos voor elke vrijwil-
liger. Een gezamenlijke geste van de gasten. 

DE HOut-BLERIcKSE ZONNEBLOEM AfDELING VIERt HEt 40-JARIG 
JuBILEuM tEGELIJK MEt 2 JuBILERENDE VRIJWILLIGStERS

Symbolische afsluiting
Om de gebiedsaanpak symbolisch af te sluiten, werd vandaag het uitkijkpunt op de kruising van de 
Mulkenshofweg en de Napoleonsbaan geopend. Op het uitkijkpunt staan 6 zogenaamde  kletskrukken 
en een gedichtenpaneel. Leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen ‘t Ritjen en De Vossener beschil-
deren de kletskrukken met vrolijke en kleurrijke verf. Voor het paneel werd aanspraak gemaakt op ‘de 
nieuwe generatie schrijvers’, want de gedichten op het paneel zijn door de leerlingen geschreven.
 
Einde gebiedsaanpak, start aanpak
De huidige gebiedsaanpak eindigt, maar krijgt in 2013 een vervolg in de nieuwe wijkenaanpak. Dat is 
afgesproken door de woningcorporaties en de gemeente Venlo. Dit betekent voor de Vossener een ver-
sterkte reguliere aanpak en voor de Klingerberg een speerpuntaanpak. Hoe dit concreet vorm krijgt, zal 
de komende tijd duidelijk worden.
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OuDEREN SOcIëtEIt HOut-BLERIcK

DE MAMMES StOPt
Op 21 december 2012 stoppen Herm en Gon 
als Kastelein van Café Beurskens, beter bekend 
als ‘de Mammes’. Vroeger was het een boerderij 
+ café. (zie foto) Met als eigenaar familie Theeu-
wen-Seuntjes. Het pand, zoals het er nu staat, is 
gebouwd door familie Theeuwen Holten rond 
1930. Eind jaren 50 werd het café overgenomen 
door Thei en Fien Beurskens-Theeuwen. Vanaf 
1981 werd het café gerund door Herm en Gon.

1956 werd onze sociëteit opgericht en dus bestaan 
we nu 56 jaar! Het doel van onze vereniging is het 
aanbieden van ontspanning, cultuur en informatie 
om meer kontakten tussen onze senioren vanaf 55 
jaar tot stand te brengen of te verbeteren en een-
zaamheid te voorkomen.

In al deze jaren hebben we heel wat boeiende midda-
gen kunnen organiseren: Van de excursies per bus, 
boot, fiets of te voet naar allerlei interessante plekken 
tot de kienmiddagen voor de groep liefhebbers. De 
laatste jaren hebben we veel informatieve middagen 
voor onze leeftijdsgroep aangeboden: Een notaris 
kwam vertellen over erfrecht, fiscus en woningbezit. 
Thuiszorg gaf voorlichting om zo lang mogelijk tot op 
hoge leeftijd nog in de thuissituatie te kunnen wonen 
en we maakten kennis met de technieken en sociale 
mogelijkheden daartoe. Een fysiotherapeut vertelde 
over rugklachten en een natuurgeneeskundige gaf tips 
voor het verbeteren van onze leefgewoonten. Verder 
was er een cursus over valpreventie. Geen wonder dat 
onze ouderen zo oud worden!

Het afgelopen jaar was het bezoek aan twee tuinen, 
die in contact stonden met de Floriade: Brookergar-
den aan de Brookerhofweg en de Verborgen Tuin aan 
de Moutzdijkweg. We gingen naar het Limburgs Mu-
seum voor een tentoonstelling over de Venlose ge-
schiedenis en de recente opgravingen. In de lente ge-
noten we van de ritmische muziek van het 
Midlife-Combo en velen maakten hiervan gebruik om 
te dansen. We bezochten de nieuwe brandweerkazer-
ne in Venlo, waar we ook interessante dingen leerden 
over de brandpreventie in en om het eigen huis. In de 
herfst bracht het Senioren orkest uit Kessel stemmige 
harmoniemuziek.
Vorige week was de druk bezochte kerstviering. 
Liefst 120 leden genoten van het Senioren toneel-
groep uit Horst, dat een eigen kerstspel opvoerde. 
Het kerstgebeuren werd geheel in deze tijd geplaatst 
en in onvervalst Horster dialect werd met veel humor 

een mooi verhaal gebracht, waarin toch de echte 
kerstgedachte naar voren kwam van vrede bij de ge-
boorte van een kind. Ons zangkoor Vivace verhoog-
de de stemming met mooie kerstliedjes en de koffie-
maaltijd daarna was sfeervol!

Al met al konden we in 2012 een rijk programma aan-
bieden ondanks het wegvallen van de subsidie van 
de gemeente!

In het komend jaar kunnen we weer een nieuw en 
gevarieerd programma presenteren, met ontspan-
ning, muziek, toneel, excursies en kienmiddagen. 
Nog niet alle afspraken zijn gemaakt, maar we bieden 
ook enkele middagen aan met informatie over ge-
zondheid, gezond bewegen en hulp bieden aan leef-
tijdgenoten!
Ook in 2013 geeft de gemeente geen subsidie. Toch 
blijft onze contributie nog € 15.00 p.p.De entreeprijs 
van onze activiteiten houden we zo laag mogelijk. Zo 
verzachten we de economisch mindere tijden en kun-
nen onze leden toch naar de activiteiten komen.

Wist u trouwens dat er onafhankelijk van onze sociëteit 
nog vele andere activiteiten voor ouderen in ons ge-
meenschapshuis plaats vinden: biljarten, koersbal, 
gym, yoga, kaarten en naaldvakken? Loopt u eens bin-
nen en kijk eens of dat iets voor u is.
De ouderen sociëteit telt nu ongeveer 200 leden, maar 
we weten zeker dat er nog 200 senioren meer in ons 
dorp wonen. We doen een oproep aan u om lid te wor-
den. Als we meer leden krijgen, kunnen we door uw 
bijdrage ons aanbod nog gevarieerder maken, want 
nieuwe leden dragen nieuwe en waardevolle ideeën 
aan, zodat wij, ouderen uit Hout-Blerick, samen de 
eenzaamheid kunnen voorkomen.

Hebt u belangstelling om lid te worden, neem dan con-
tact op met een van de bestuursleden: Voorzitter Hay 
Giesen (3820191) / Secretaris Truus Schouren 
(3823305) / Penningmeester Jo Peeters (3820945)
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WORLDMAPPING, EEN WERELDSE REIS

Een super ervaring en een 
heleboel leren, dit doe je in 
de reizen die Worldmapping 
organiseert. Dit jaar mag ik zelf 
gaan ervaren hoe het is om met 
Worldmapping zo’n expeditie te 
maken. 

Worldmapping stimuleert jongeren om zich te 
ontwikkelen tot betrokken wereldburgers. Daarom 
organiseert Worldmapping uitdagende expedities 
naar ontwikkelingslanden. Tijdens deze leerzame 
reizen naar Malawi, Uganda of Zuid-Afrika gaan we 
als vrijwilliger aan de slag bij ontwikkelingsprojecten, 
werken we samen met de lokale bevolking en 
ondernemen we avontuurlijke activiteiten. Kortom, 
een leuke en nuttige investering in de toekomst van 
mezelf én van anderen! 

Mijn expeditie gaat naar Zuid-Afrika, het land van de 
regenboog. In dit land is niets te gek, er is zoveel te 
doen en te zien maar ook zijn de verschillen tussen 
arm en rijk heel erg groot. Nergens anders ter wereld 
liggen armoede en rijkdom zo dicht bij elkaar. Dit 
is ook het land van verschillen tussen blank en 
zwart. Tijdens deze expeditie maak je kennis met 
de verschillende kanten van Zuid-Afrika.  Én we 
proberen te helpen, want we gaan op bezoek bij 
ontwikkelingsprojecten, waar we ons inzetten voor 
kinderen die geen ouders meer hebben of op straat 
wonen. Hun verleden is vaak moeilijk en verdrietig, 
maar ze zijn onvoorstelbaar vrolijk, sterk en blij. En ze 

vinden het fantastisch als jongeren uit Nederland op 
bezoek komen om hen te helpen. 

Je kunt natuurlijk niet zomaar mee op expeditie. Zo’n 
expeditie kost een boel geld maar dit is het dubbel en 
dwars waard. Niet alleen omdat meer dan de helft naar 
de ontwikkelingsprojecten in, in mijn geval, Zuid-Afrika 
gaat maar ook omdat de hele ervaring van onschatbare 
waarde is. Om het geld bij elkaar te krijgen moeten 
‘Worldmappers’, de bijnaam van jongeren die met 
Worldmapping op expeditie gaan, acties organiseren. 
Deze acties verschillen van rommelmarkten tot wafels 
verkopen tot een sponsorbrief rondsturen en ga zo 
maar door. Niets is te gek. 

Zelf organiseer ik natuurlijk ook acties, ik zamel 
oude telefoons, cartridges en statiegeld flessen in, 

ga wafels verkopen, 
collecteren op rommel- 
of kerstmarkten en ga 
zo maar door. Helpt u 
mij?

Als u mij en mijn expe-
ditie naar Zuid-Afrika 
wil steunen kan dit door 
een donatie te storten 
op 1738.36.674 t.n.v. 
Renee Vercoulen te 
Hout-Blerick/Venlo of via 
r.vercoulen8@gmail.com

VERDELING PROJEctGELD
Het projectgeld is als volgt verdeeld:
Materiaal voor de opruimactie door de leerlingen van De Springbeek   € 1.687,40
Speeltoestel op het terrein van basisschool De Springbeek       € 1.250,00
Activiteiten voor de kinderen tijdens de jubileumvieringen van HBSV en De Poerker  € 1.250,00
Borden met verwijzing naar honden uitlaatplek.      € 334,60
Bloemrijke akkerranden      € 52,00

Het speeltoestel op het schoolplein aan de Hoverhofweg is afgekeurd en moet vervangen worden. Dit is 
aangeboden aan de school bij de opening van het nieuwe gebouw. De school heeft geen geld om het te 
vervangen. Het wordt ook door de jeugd gebruikt na schooltijd en is dus eigenlijk een openbaar speeltoestel. 
Daarom heeft de dorpsraad de gemeente gevraagd het toestel te vervangen. Het bedrag van € 1.250 is veel te 
weinig voor een speeltoestel van dezelfde grootte zoals er nu staat. Daarom heeft de dorpsraad de gemeente 
om extra geld gevraagd. Wij hebben nog geen officieel antwoord van de gemeente ontvangen. Voor volgend 
jaar  heeft de gemeente € 4.592  beschikbaar gesteld voor projecten. Aanvragen voor 2013 kunnen weer 
ingediend worden.
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Met veel plezier la-
ten wij u weten dat 
De Springbeek on-
langs  het Limburgs 
Verkeersveiligheids 
Label heeft be-
haald.

Het Limburgs Ver-
keersveiligheids La-
bel (LVL) is een keur-
merk voor scholen 
die verkeerseducatie 
hoog op de agenda 

hebben staan. Het LVL geeft verkeerseducatie op 
onze school een permanente plaats. Kinderen 
zijn een kwetsbare groep in het verkeer en het is 
dan ook belangrijk dat zij de kennis over verkeer 
en hun praktische vaardigheden in het verkeer op 
de juiste manier toepassen. 
Niet alleen in de klas heeft verkeer de aandacht, 
maar ook de verkeerssituatie rondom de school 
is van belang. Omdat de verkeerssituatie rondom 
school af en toe erg onveilig is, hebben we samen 
met de kinderen van groep 7-8 een actie gehou-
den. Deze actie was in de week van 12 t/m 16 
november elke dag bij het in- en uitgaan van de 
school. Het had als doel de ouders en mensen in 
de buurt bewust te maken van hun voorbeeldrol 
m.b.t. het verkeersgedrag. 

Er zijn regelmatig onveilige situaties voor kinde-
ren rondom onze school. Het is wachten tot er 
iets gebeurt. Auto’s die (vooral met slecht weer) 

rondom school geparkeerd staan op plaatsen, 
waardoor kinderen over de weg moeten lopen, 
auto’s die te hard rijden, fietsen die op de stoep 
staan zodat kinderen op de weg moeten lopen, 
enz. Wij denken aan de veiligheid van onze kinde-
ren, doet u dit ook?!

De kinderen werden ingezet om groene kaarten 
uit te delen aan ouders/ buurtbewoners die de 
verkeersregels rondom school goed toepasten 
en rode kaarten waar nog wat verbeterd kon wor-
den. Uiteraard werden de kinderen van tevoren 
geïnstrueerd waar ze op moesten letten en wat 
de regels waren. Ook hebben ze een enquête ge-
houden onder ouders met vragen of ze ook we-
ten hoe het hoort. Wisten ze alles, kregen ze een 
groene kaart, anders een rode. (op alle kaarten 
zowel groen als rood, stonden de voor onze 
school belangrijke regels) 

In de actieweek is er voor elke groep een ver-
keersactiviteit gehouden. Een verkeerspad voor 
groep 1-2, een praktische verkeersles voor groep 
3-4 uitgezet op de speelplaats, voor groep 5 een 
parcours om de fietsvaardigheid te oefenen, een 
fietscontrole voor groep 6, de actie met de kaar-
ten voor groep 7-8 en groep 8 kreeg van VVN les 
over de dode hoek van een vrachtwagen. 

Aan het einde van onze actieweek werd in aan-
wezigheid van alle kinderen van De Springbeek 
het labelbordje onthuld. 

BASISScHOOL DE SPRINGBEEK 
EEN VERKEERSVEILIGE ScHOOL!
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DE POERKER VIERt EuR 4x11 JäöRIG JuBILEuM!

44 jaor joeks en plezeer. Vastelaovend is deep 
verzônke in de Hout-Bliërickse gemeinschap. Als 
organisatie is carnavalsvereiniging de Poerker 
trots, op de mier den 200 vreejwilligers die zich 
belangeloos inzette veur dit alles.

As men zuut wie zier ’t viere van Vastelaovend de 
minse van Hout-Bliërick bezig helt, is d’r maar ein 
conclusie; dit geweldige fiës viere in ôs dörpke is veur 
jônk en ald ein van de hoëgtepunte van ‘t jaor!
’t Vastelaovesseizoen begint veur de Poerker dit jaor 
al vruug. Ôngerstaond ’t programma van ‘t bezôngere 
jubel weekend in de Speegeltent aan de Hollewaeg 
(veur kefee de Elze).

Donderdig 10 jannewari 2013 starte we in de 
Speegeltent met ein uniek Culinair Vastelaoves 
evenement. Aan moëi gedekte taofels waere ôs 
gaste ôntvange um te geniete van ein euverheerlik 
jubel-diner verzörg door de koks van The Scelta 
Institute. Dit alles wuurt bereid met producten van 
Hout-Bliërickse baom. Daorbeej kint geej geniete van 
ein beejpassend wién arrangement. Dit alles wuurt 
umlies met verrassende optraejes gehiel passend in 
de sjieke stiel van deeze aovend.
Op dit moment is d’r eine exclusieve veurverkaup veur 
os trouwe sponsors aan de gang. Vervolgens zal op 
21 december nog eine zier beperkte vreeje verkaup 
plaatsvinge um 20.00 oor beej kefee ’t Getske. De 
kaarte veur dit all-inclusive arrangement kômme € 
50,- per stök.

Vriedig 11 jannewari zal de traditionele Roop Oët 
2013 plaatsvinge, netuurlik auk weer in de Speegeltent. 
De aovend steit wie vanzelfspraekend gehiel in ’t 
teiken van ’t oëtroope van ôs niej trio wat dit Jubel 
jaor veurop geit in de Hout-Bliërickse vastelaovend. 
Prissentatie is in heng van vors Poerkwazel. Meziek 
wuurt deze aovend gehiel verzörg door de beej 
idderein bekinde bend: APARTY.
Kaartverkaup van de Roop Oët is auk op vriedig 21 
december um 20.00 oor beej kefee ’t Getske. Dees 
kaarte kômme € 11,- per stök.

Zaoterdig 12 jannewari steit de einmaolige 
vervanging van de Poerker Seniorezitting op ’t 
programma. Dit kier ingevöld als reprise van de zier 
suksesvolle Poerker Pronk Revue. Dus veur alle 
minse die de ierste oëtveuring hebbe gemis, of deeze 
nog ‘nne kier wille zeen. En tevens veur alle senioren 
van Hout-Bliërick (en daorboëte), geej ziet van herte 

welkom um dit spectakelstök te aanschouwen.  
Aafsloétend zien d’r nog optraejes van Thei en Marij 
en de Vinylboys!
Kaartverkaup geit auk van start op vriedig 21 
december um 20.00 oor in kefee ’t Getske. Dees 
kaarte kôste € 11,- per stök.

Zôndig 13 jannewari is de Speegeltent de locatie 
veur ôs Jubel-Matinee. In plaats van ein traditionele 
resepsie ter iëre van ’t jubileum hebbe weej gekaoze 
veur ein angere opzet. Laot ôg verrasse op ein hiel 
informele manier. Prissentatie van deeze middig is in 
heng van Robert Stoelinga en Sander Matheijssen. 
Meziek wuurt verzörg door Venloos niejste 
Vastelaovesbend: “Kloek”. Tevens zien d’r optraejes 
van 2x2 en neet te vergaete Bram en Ruud. Deze 
middig is netuurlik gehiel gratis te bezeuke!

Geej zeet, ein euvervol jubel weekend, wat de start 
van ôs seizoen op ’n passende wies inluid. Hald ôs 
site: www.poerker.nl in de gaate veur mier informatie!
.

OVERDRAcHt VOORZIttERSHAMER 
cARNAVALSVERENIGING DE POERKER

Begin november op de jaarvergadering van de 
Poerker is Jo van Lierop afgetreden als voorzitter 
van de Hout-Blerickse Carnavalsvereniging. Na 
vele jaren draagt hij de voorzittershamer over aan 
Erik Titulaer die vanaf het 4 x 11 jubileumjaar, de 
vereniging mag gaan leiden. Tevens werd Jo van 
Lierop tijdens deze jaarvergadering onderscheiden 
door het bestuur van de Bond Carnavalsverenigingen 
Limburg. 

Jo van Lierop (links) overhandigd de voorzitters-
hamer aan Erik Titulaer (rechts). 
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