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De wijkkrant is weer uit. Het is weliswaar 
niet het aantal bladzijden dat we gewend 
zijn, maar laten we dit maar wijten aan de 
vakantieperiode.
Er zijn voldoende aanvragen binnen-
gekomen om het projectgeld te kunnen 
besteden. In de volgende uitgave van 
de wijkkrant zal de dorpsraad precies 
vertellen waaraan het besteed is. Voor 
volgend jaar is eenzelfde bedrag weer 
beschikbaar voor Hout-Blerick, dus als 
iemand een idee heeft laat het mij even 
weten. 
De dorpsraad is ook bezig met de 
besteding van de gelden die bestemd 
zijn voor het uitvoeren van het dorps-
ontwikkelingsplan. Als dit duidelijkere 
vormen aanneemt is de dorpsraad van 
plan een vergadering uit te schrijven om 
jullie hierover te spreken.
Op deze vergadering zullen nog andere 
zaken aan de orde komen, waaronder 
ook de bezetting van de dorpsraad. Als 
er mensen zijn die lid willen worden van 
de dorpsraad of de dorpsraad willen 
helpen laat het mij dan even weten.

Met vriendelijke groet,
Gijs Janssen

Dorpsraad Hout-Blerick.
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Wist u dat in ons mooie dorp al 56 jaar lang 
de Ouderen Sociëteit bestaat?
Doel van onze vereniging is het organiseren van 
ontspannende, culturele en informatieve activi-
teiten om meer onderlinge contacten tussen 
onze senioren tot stand te brengen en te verbe-
teren en om zo eenzaamheid te voorkomen.

Wist u wat allemaal voor onze leden wordt 
georganiseerd?
Ontspanningsmiddagen  (muziek, toneel, caba-
ret), excursies, bus- of bootreis, informatiemid-
dagen over gezondheid en welzijn, woningbezit, 
fiscus, erfenisrecht, kienmiddagen soms met 
speciaal thema, en in december onze sfeervolle 
kerstviering.

Wist u dat in ons dorp zeker 400 senioren 
wonen?
Wij hebben ongeveer 200 leden, die blij zijn met 
onze activiteiten! Ook de andere 200 senioren 
kunnen van onze activiteiten profiteren als ze lid 
zouden worden.
Velen hiervan denken dat ze niet tot de senioren 

horen, maar toch het is echt waar! Ook u hoort 
misschien  tot onze doelgroep! Dit jaar  kunt u 
nog mee genieten van:
de ontspanningsmiddag op donderdag  4 okto-
ber met het seniorenorkest uit Kessel, de kien-
middag met korte algemene ledenvergadering 
op donderdag 11 oktober, het  Sinterklaas kie-
nen op donderdag 29 november en de kerstvie-
ring op do. 13 dec. met het Seniorentoneel 
Horst en Zangkoor Vivace.

Wist u dat u voor € 4,-  lid kunt worden tot het 
einde van dit jaar?
Wilt u lid worden en uw contacten met uw mede 
senioren vergroten en niet achter de geraniums 
blijven zitten, neem dan contact op met een van 
de bestuursleden:

Voorzitter: Hay Giesen, tel. 3820191
Secretaris: Truus Schouren, tel. 3823305
Penningmeester: Jo Peeters, tel. 3820945

Ouderen SOcIëteIt HOut-BlerIcK

OPrOeP

Buurtbewoonster Mevr.
Hendrikx van op de Leues 
wil zich samen met de me-
debuurthondenbezitters 
sterk maken voor een om-
heinde honden uitrenplek 
aan de Helmusweg incl.
bankje.
Dit laatste brengt de soci-
ale contacten opgang.
 
Mensen die dit plan steu-
nen graag een mailtje stu-
ren naar  Mevr.Hendrikx.

Rotapida@zoggo.nl

HerFSt
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Sinds een tijd is er wereldwijd en landelijk een grote beweging  op gang gekomen om het groen 
terug te brengen in de stad, ondermeer door plantsoenen, parken, braakliggende terreinen en 
bv. daken van huizen te bebouwen met groenten en fruit. Daar is veel enthousiasme  voor: 
samen werken aan voeding is erg leuk en versterkt de saamhorigheid in de buurt, je zelfred-
zaamheid wordt bevorderd en eten uit eigen stad of tuin maakt de crisis draagbaar.
Ook in Venlo zet een groep betrokken burgers zich belangeloos in om met de hulp van bewo-
ners eetbare groenprojecten te realiseren.  
Venlo Groen Gewoon Doen is een initiatief van,voor,en door burgers om zoveel mogelijk plek-
ken in de stad; plantsoenen, parken, braakliggende terreinen, schooltuinen, boomspiegels, 
geveltuinen ed., te beplanten met notenbomen, fruitbomen, -struiken, groenten, kruiden en 
eetbare bloemen. Ook stadsmoestuinen, een eetbaar stadspark, schoolmoestuintjes en an-
dere initiatieven die be(ont)staan in het kader van ‘De eetbare stad’ kunnen er onderdeel van 
zijn.  
Venlo Groen Gewoon Doen doet een oproep aan ieder die dit idee aanspreekt om mee te 
doen, dat kan zijn dmv. meedenken, meespitten, meeplukken, meesnoepen, meegenieten…….
 
Bel voor informatie  Laura : 077-3826558 of Babette: 077-8501585

VenlO GrOen, GeWOOn dOen

Hallo,
 
Vandaag, zondag 12 augus-
tus 2012, werd Erik Teepen 
van ruiterclub De Karwats 
Blerick samen met zijn 
merrie Zepper Limburgs 
kampioen in het M springen 
in Baexem.
Op de bijgevoegde foto ziet 
u de Hout-Blerickse Erik met 
Zepper in actie in Baexem.

erIK en ZePPer KamPIOen!erIK en ZePPer KamPIOen!
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Op zondag 12 augustus was het weer zover: 
Het negende “dörpsfiës” in Hout-Blerick was 
een feit. 

Elk jaar vindt dit feest onder een andere noemer 
plaats, dit jaar ging het erom wie binnen een halve 
minuut de meeste kokosnoten en bananen zo 
hoog mogelijk aan een boom kon “hangen”. De 
kandidaten zaten vastgebonden aan een elastiek, 
zodat dit niet voor iedereen even gemakkelijk was. 
Vooral de jeugd vond dit een uitdagende en leuke 
attractie ! Het weer was ons, evenals voorgaande 
jaren, weer enorm goed gezind !

Om 13.00 uur was de Hoverhofweg weer geheel 
verbouwd om het feest te laten beginnen, compleet 
met een podium voor de jury (het Poerkertrio van 
2012, Prins Niels I met zijn adjudanten Martijn en 
Ruud), 2 grote biercarrousels ,een grote frietwagen 
en natuurlijk  “Wielies worstkraam”. Voor de jeugd 
was er  een snoepkraam en een springkussen, 
maar ook het “voetbaldarten” was een spannende 
competitie voor de jeugdige deelnemers. Ook hier 
waren dit jaar prijzen te winnen. 

Tussen al dit feestelijk geweld deden de diverse 
muziekkapellen hun uiterste best om alle 
toeschouwers te amuseren met hun vrolijke 
klanken. Dit lukte prima, want langzaam stroomde 
de straat vol met mensen in leeftijd variërend van 
0 tot 90 jaar !! Jong en oud kwam samen om dit 
echt Hout-Blericks feest mee te vieren !! Vanaf 
ongeveer 14.00 uur werd er begonnen met “Houw 
van wiek aan d’n elastiek”, een kijkspektakel dat 
op uiterst vakkundige wijze werd gepresenteerd 
door onze Poerkervorst Ruud Rutten. 

Gedurende de  gehele middag hebben veel, vooral 
jeugdige  mensen meegedaan aan dit spel. 
Er werd gestreden in 5 categorieën : Dames, 
heren, jongens, meisjes en muziekkapellen. Voor 

de  1e, 2e  en soms 3e prijs-winnaars in elke 
categorie waren er ook dit jaar weer prachtige 
bekers beschikbaar. 
Opvallend was dat er dit jaar geen dames 
meegedaan hebben ! Om ongeveer 18.00 uur 
eindigde deze spannende wedstrijd met de 
volgende resultaten:

HOUW VAN WIEK AAN D’N ELASTIEK:
 
Meisjes t/m 15 jaar:
1. Djenna Lamers 
2. Emmy Verkoijen
3. Renske Lenders
 
Jongens t/m 15 jaar:
1. Mathieu Grubben
2. Luc Bastiaens
3. Sjoerd Vallen
 
Kapellen:
1. Jeugdfanfare
2. d’n heiten haspel
 
Heren:
1. Joeri Keunen
2. Ruud Keunen
 
VOETBALDART:
 
Meisjes:
1. Naomi Lemmen
2. Clim Stoelinga
 
Jongens:
1. Jannes Titulaer
2. Dries Titulaer
  
Om 21.00 uur was de Hoverhofweg weer 
brandschoon en kon Hout-Blerick terugkijken op 
een zeer geslaagd en gezellig dorpsfeest. 

“HOuW Van WIeK aan d’n elaStIeK”

HOut-BlIërIcKS dörPSFIëS GrOOt SucceS !!!
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“Stichting Dörpsfiës Hout-Bliërick” dankt dan 
ook iedereen (o.a. alle sponsoren, vrijwilligers 
en bewoners van de Hoverhofweg) voor hun 
aanwezigheid, inzet en spontane medewerking. 
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar bij 2e lustrum 
weer allemaal terug ! Noteer daarom zondag 11 
augustus 2013 alvast in uw agenda !!

“Stichting Dörpsfiës Hout-Bliërick”, 
augustus 2012

P.S. Wilt u nog nagenieten van vele foto’s kijk dan 
op de site van onze “hoffotograaf” Sjaak Francken 
(www.franckenfotografie.nl) die op deze middag 
weer vele prachtige foto’s heeft gemaakt!
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Zoals ieder jaar heeft KVW Hout-Blerick in de laatste week van de vakantie weer een 
week vol activiteiten georganiseerd voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basis-
school. Het thema van dit jaar was “Fleuriade”
 
De week werd op maandag en dinsdag afgetrapt met het kamp voor groep 7 en 8. Zij gingen 
op de fiets naar de kamp locatie in Baarlo waar er een tal van activiteiten werden gedaan, 
zoals hoeveel wasknijpers passen er op je gezicht. De winner had er 39 op zijn gezicht , verder 
deden we ‘s avonds het spel “de jongens tegen de meisjes“ maar om in ons week Thema te 
blijven wel in flower power kleding. Later op de avond was er nog een vossenjacht in het don-
ker, het gegil was natuurlijk niet van de lucht!!!  En natuurlijk werd er hierna ook op dit kamp 
niet veel geslapen.

Op woensdag begon de week voor alle groepen. 
Deze werd gehouden op de sportvelden van HBSV
De dag werd gestart met een dansje dat gemaakt was 
door een aantal van onze danstalenten, waarna er 
door de bovenbouw fanatiek gesport werd. Er werd 
o.a. slagbal, trefbal en blokjes voetbal gespeeld. De 
onderbouw had ‘s morgens een tocht door het dorp 
waarin een aantal spelelementen waren verwerkt, zo-
als het HAHA- spel, levende knoop en de menselijke 
piramide.
Na de lunch werden de rollen opgedraaid en was de 
onderbouw aan de beurt om te sporten. Hier werden 
spellen gedaan zoals prei en “petatte”werpen, bloe-
men hengelen en nog veel meer.
Hierna was het tijd voor onze bijna traditionele touw-
trek wedstrijd en er werd afgesloten met de prijsuitrei-
king. Al met al een geslaagde dag.

Op donderdag trokken we met zijn allen naar zwembad “De wisselslag” voor een dagje lekker 
“ploensen”. In de ochtend zag het even naar uit dat het niet zo’n best weer zou worden , maar 
alsof de weergoden er rekening mee hadden gehouden klaarde het weer op toen we onder-
weg naar het zwembad waren. Bij het zwembad aangekomen liet het zonnetje zich steeds 
meer zien. En eenmaal in het zwembad was het prima weer met af en toe een wolkje maar dat 
mocht de pret niet drukken.Iedereen heeft zich prima geamuseerd en hadden een geweldige 
dag en met een frietje om de honger te stillen en een ijsje voor op de terugweg kon de dag 
natuurlijk niet meer stuk.

Vrijdag, was het tijd voor de Floriade. Alle kinderen werden ‘s morgens bij het Floriade terrein 
afgezet en gingen in groepen het terrein op. Alle kinderen en begeleiding kregen nog een rug-
zakje mee met wat versnaperingen voor de dag.

KInderVaKantIeWerK HOut-BlerIcK
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Voor alle groepen was er een workshop georganiseerd, zo was er een workshop dansen, ko-
ken en kijken door dierenogen, ook de “Willowman” viel erg in de smaak. Na de workshop was 
iedereen vrij om zelf met zijn groep het terrein te verkennen en te kijken wat er allemaal te zien 
was. Hier is volop gebruik van gemaakt.

Rond 16.00 was het tijd om te gaan afsluiten en 
was er nog de “Floriade Show”.Maar daar heeft 
bijna niemand wat van gezien want de fontein 
op de Plaza was veel interessanter en wat is er 
nou fijner dan na een lange warme dag even 
afkoelen!!
Hierna was het weer tijd om naar huis te gaan 
en zat de week van KVW er voor dit jaar weer 
op!!!
Langs deze weg willen we wel nog iedereen die 
zich ook dit jaar weer heeft ingezet om dit alles 
mogelijk te maken bedanken!!! Het was weer 
super!!!!

Maar jullie snappen wel KVW zit niet stil en in het vooruitzicht zit alweer  de herfstactiviteit op 
19 oktober dit wordt een activiteit vol Halloween elementen dus kom maar op als je durft!! En 
op 11 november vieren we natuurlijk net als ieder jaar weer het Sinter Merte  feest en gelukkig 
dit jaar weer met de traditionele troshoop. 

Voor meer informatie kijk gerust even op onze site www.kvw-houtblerick .nl.
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WerKZaamHeden rOtOnde
BaarlOSeStraat / WIllem de ZWIJGerStraat / Van BOerlOStraat

Vanwege de aanleg van een rotonde op de kruising Baarlosestraat/Willem de Zwijgerstraat/Van 
Boerlostraat te Blerick is deze kruising vanaf maandag 10 september 2012 afgesloten voor alle 
verkeer. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 5 oktober 2012. Omleidingen worden ter 
plaatse aangegeven.
 
Zoals U wel gemerkt heeft is de Gemeente inderdaad bezig met de aanleg van een rotonde op de 
Baarlosestraat ter hoogte van de van Boerlostraat. De verkeerslichten worden vervangen door een 
rotonde , dat is duurzamer en veiliger en zal voor een betere doorstroming van het verkeer zorgen.
Als alle meezit wordt het geheel half december opgeleverd werd ons verteld….
 
Misschien dat er voor voetgangers en fietsers en alle ander verkeer toch al eerder een mogelijkheid 
is om weer rechtstreeks naar Blerick cq Hout Blerick te kunnen als men uitgaat wat op de site 
staat…

We laten ons verrassen; hoe eerder hoe beter!
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Foto’s: Math Schreurs
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Op dinsdag 4 september jl. heeft wethouder 
a.G.m. Beurskens in een feestelijke setting 
het centrale park van Plan Helmusweg offici-
eel geopend.

De wethouder heeft samen met enkele kinderen 
uit dit nieuwbouwplan in bijzijn van de medebe-
woners en overige genodigden symbolisch het 
park geopend middels het doorknippen van het 
lint. Aansluitend was er een borrel bij Zalzers-
haof en konden de kinderen zich uitleven op 
een springkussen in dit park. Het was een fees-
telijke en gezellige bijeenkomst.

Inmiddels is het centrale park en een groot deel 
van de infrastructuur en het groen aangelegd 
waardoor de kwaliteit van dit plan nog meer 
duidelijk wordt. Het park is zeer ruim van opzet 
en staat in directe verbinding met Zalzershaof. 
Bij Zalzershaof worden veel activiteiten door en 
voor dorpsbewoners georganiseerd. Momen-
teel wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de 
nieuwe jeu de boules baan. Ook kunnen de 
schoolkinderen via het verbindingspad door dit 
nieuwe park op een veiligere manier dan voor-
heen naar de gymzaal van Zalzershaof lopen.

Momenteel zijn er nog enkele woningen, welke 
reeds gerealiseerd zijn, te koop (type tweekap-
per, patio en vrijstaande woning). Één van deze 
woningen werd 28 september2012 geopend als 
modelwoning zodat men tijdens de inloopuur-
tjes of een bezichtiging met de makelaar vrijblij-
vend een indruk kon krijgen van de ruimte, kwa-
liteit en wooncomfort welke deze woningen te 
bieden hebben. Voor meer informatie over dit 
plan en data voor inloopuurtjes zie www.plan-
helmusweg.nl

Met vriendelijke groet namens Zuidgrond B.V.,
Ing. Ilse C.P. Nellen-Kersten

ParK Plan HelmuSWeG
OFFIcIeel GeOPend
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GeneratIOn POPqWatZ 2012
Zaterdag 27 oktober organiseert Generation de 2e editie van Popqwatz!  Popqwatz is een gezel-
lige avond waarbij teams van max. 4 personen een niet al te lastige popquiz spelen, ben er wel op 
tijd bij want vol=vol. De zaal gaat om 18.30 uur open en om 19.00 uur start de popquiz. Rond 
23.00 uur is de quiz afgelopen en begint de afterparty!! Meer info en opgeven van het team via de 
site: www.generationhb.nl
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Hout-BlerickHout-Blerick
Gijs Janssen Vergiliuslaan 6 5926 SM Venlo 382 40 25
voorzitter, secretaris, penningmeester E-mail: gijsjanssenvl@gmail.com

Marianne Schreurs Vergiliuslaan 17 5926 SN Venlo 382 43 49
  E-mail: Marianneschreurs@hotmail.com

redactIe “WIJKKrant”    M. Schreurs - Christis

ledenlIJSt dOrPSraad HOut-BlerIcK

OPrOeP
Beste mensen,

een vriendelijk doch dringend verzoek: 
stuur ons kopij, info of foto’s over iets dat 
u is opgevallen of uw aandacht heeft ge-
trokken, over zaken binnen ons dorp.
Zoals u hebt kunnen lezen willen we de 
wijkkrant behouden, maar dit is alleen 
mogelijk met uw hulp.
Graag verzoek ik iedereen die wat te mel-
den heeft over ons dorp dit te sturen aan 
de redactie zodat we in de winter geza-
menlijk weer een mooie wijkkrant kunnen 
bezorgen.
de redactie rekent op uw bijdrage.

Hout-Blerick

lIVe On StaGe
Voor de 3e keer organiseert Generation 
Hout-Blerick  op 13 oktober “lIVe On Sta-
Ge” met dit keer de pop-rock coverband 30 
past 7.

30 Past 7 is een pop-rock coverband die ont-
staan is in het Limburgse maasdorpje Lottum. 
Daar werden de eerste klanken in de zomer van 
2008 uitgebracht en al snel was de motivatie 
aanwezig om dit door te zetten tot podiumwerk 
en zelfs een eigen single, genaamd “Tuesday”.

Ieder optreden wordt met veel passie en energie 
beleefd en brengt dit graag over aan haar pu-
bliek. De afwisseling tussen ballads en vlotte 
sounds en de combinatie van oud en nieuw 
zorgt voor een boeiend repertoire. 

30 past 7 is verder onder andere bekend van 
‘clash of the coverbands’ waar ze in de voor-
rondes de publieksprijs hebben veroverd. 

Generation zal geopend zijn van 20.30 uur tot 
01.30 uur. ENTREE GRATIS! 

Voor meer info zie: www.generationhb.nl
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BaSISScHOOl SPrInGBeeK BeZOeKt FlOrIade

Op maandag 3 september hebben alle 
leerlingen van onze school de Floriade bezocht. 
een stralend zonnetje, goede zin en een 
enthousiaste deelname van alle kinderen aan 
verschillende workshops hebben voor een 
geslaagde dag gezorgd. Het Floriadebezoek 
was tevens de startactiviteit van het thema 
‘Hallo wereld’. de komende weken gaan we in 
alle groepen met dit thema aan de slag. Kijk bij 
fotoalbum voor enkele foto’s.
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C O L O F O N

De wijkkrant is 
een uitgave van de 

Dorpsraad Hout-Blerick.

redactie
Marianne Schreurs-Christis

eindredactie
Marianne Schreurs-Christis

Fotografie
Marianne Schreurs-Christis

Math Schreurs
Felix Routs

redactieadres
E-mail: 

marianneschreurs@hotmail.com
Vergiliuslaan 17 

5926 SN, Hout-Blerick

Inzenden kopij
tot uiterlijk  8 december 2012

 naar het redactieadres op CD 
of per e-mail

De volgende uitgave verschijnt
eind december 2012

layout en realisatie
Drukkerij Vijgenboom, Venlo

Postadres
Secretariaat: 

Vergiliuslaan 6
5926 SM Venlo

E-mail: gijsjanssenvl@gmail.com

BeKIJK OOK eenS OnZe 
SIte OP Het Internet
deze is te vinden op:

www.dorpsraadhout-blerick.nl
Heeft u zaken die u op de internetsite of in de krant geplaatst wilt zien?  
Neem dan gerust contact met ons op.

aanleVeren artIKelen VOOr 
de WIJKKrant
De wijkkrant verschijnt 4x per jaar. Gegevens over het 
aanleveren van kopij vindt u onder het kopje “COLO-
FON” op deze pagina van de wijkkrant.
Alle onderwerpen die te maken hebben met Hout-Blerick 
zijn welkom. 
Artikelen die een regionaal karakter hebben worden niet 
geplaatst vanwege ruimtegebrek en omdat deze ook 
vaak te vinden zijn in de week- en dagbladen. 
Te grote artikelen kunnen door de redactie ingekort wor-
den. Commerciële inzendingen worden niet geplaatst. 

de redactie ziet uw inzendingen van harte tegemoet.

dubbele wijkkrant?
     u ontvangt ook de wijkkrant van Blerick 

om toch op de hoogte te blijven 
van het Blerickse nieuws.


