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Blerick
Hout-Blerick

DIT NUMMER

Outre-meuse

Geachte
wijkbewoners,
Zo net voor de grote vakanties
beginnen, is het altijd meegenomen, nog even bijgepraat te worden over het wel en wee in Blerick
en Hout-Blerick.
In dit nummer geen nieuws over de
hobby-kippen, daar is de afgelopen
tijd al meer dan genoeg over te
lezen geweest in de kranten.
Wel kunt u lezen over de stand van
zaken betreffende de nieuwe bibliotheek en Outre-Meuse, het maasoeverpark, de nachtopvang, de
schatkist, Jan’s huiswerk, een bijzonder bruuëdje , de opruimakties
in de Romeinenweerd en nog veel
meer.
Nieuws over de PILOT TOP3 enquete uit de vorige wijkkrant treft u
in het volgende nummer. De respons was in ieder geval enorm
waarvoor onze hartelijke dank.
Rest mij om U allen namens de
leden van de wijkoverleggen Blerick en Hout-Blerick veel leesplezier en een fijne vakantie toe te
wensen.
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Bibliotheek krijgt nieuw onderkomen ... het hoogste punt is bereikt.

HOOGSTE PUNT NIEUWBOUWPROJECT
OUTRE-MEUSE IN BLERICK
23 koopappartementen aan de Antoniuslaan, hartje Blerick
auto of de fiets is aan de achterzijde een stallingruimte.
Deze stallingruimte steekt ongeveer 75 centimeter
boven het bestaand maaiveld uit en wordt voorzien
van Sedumbeplanting, een zogenaamde groene dakbedekking, zodat dit in de natuurlijke sfeer van het park
aan de achterzijde wordt opgenomen.

Op donderdag 8 mei jongstleden is met een
symbolische handeling het hoogste punt
bereikt van het appartementencomplex ’Outre
Meuse, gelegen op de hoek van de Kloosterstraat / Antoniuslaan in hartje Blerick. Op de
locatie van het voormalige klooster aan de
Antoniuslaan en Wolters Van Dijk worden 23
appartementen, een commerciële ruimte en
het nieuwe onderkomen van de bibliotheek
gerealiseerd.

Appartementen
De nieuwbouwappartementen zijn verdeeld over 4 verdiepingen. Op de bovenste verdieping liggen twee
appartementen. Op verdieping twee en drie liggen
ieder 6 appartementen, op de 1e verdieping liggen 3
appartementen aan de parkzijde en 1 appartement
aan de zijde van de Antoniuslaan en op de begane
grond bevinden zich wederom 3 appartementen. De
nieuwbouwappartementen hebben uitzicht op het
schitterend park aan de achterzijde of op de Antoniuslaan aan de voorzijde. De 2 koopappartementen in het
bestaande pand Wolters-van Dijk zijn verdeeld over

Het plan
Het plan bestaat uit een appartementencomplex met
in totaal 21 nieuwbouwappartementen, 1 commerciële
ruimte en 2 renovatie appartementen in het bestaand
pand Wolters-van Dijk. Daarnaast wordt hierin de bibliotheek gehuisvest met de ingang aan de Kloosterstraat. De entree van de appartementen en de commerciële ruimte komt aan de Antoniuslaan. Voor de
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Middenin het gebouw komt een atrium. Deze glazen
wand en koepel, welke is georiënteerd op het zuidwesten, zal het gemeenschappelijke middengedeelte
van veel licht voorzien. De indeling van de appartementen is zeer divers. De verscheidenheid uit zich in
appartementen met een half open keuken, een open
keuken, het aantal slaapkamers, de oppervlakte van
de woonkamer en de grootte van de badkamer.

heeft doorgebracht. Ook is in deze wijk in 1961 een
bibliotheek geopend die zijn naam draagt. Kijken we
naar Venlo, dan bestaat Venlo uit drie stadsdelen aan
de oostzijde van de Maas en één stadsdeel aan de
‘overzijde van de Maas’. De naam Outre-Meuse is wat
dat betreft helemaal van toepassing op het stadsdeel
Blerick. In Venlo komen prestigieuze projecten zoals
de Maasboulevard en de Maaswaard van de grond,
maar het is zeker het vermelden waard dat aan ‘de
overzijde’ ook interessante projecten worden gerealiseerd.

Bibliotheek

Hoogste punt

De bibliotheek wordt gehuisvest op de begane grond
van het pand Wolters-Van Dijk. Daarnaast zijn in het
appartementencomplex 2 verdiepingen aan de zijde
van de Antoniuslaan gereserveerd. Deze ruimte wordt
ook voorzien van een extra lift. Hierdoor wordt deze
ruimte voor iedereen bereikbaar.

Donderdag 8 mei heeft projectontwikkelaar Antares
Woonservice en aannemer Haegens Bouw symbolisch
haar vlaggen geplaatst op het hoogste punt. Deze mijlpaal werd gevierd onder toeziend oog van de kopers
en diverse genodigden. Voor de eerste keer kregen de
kopers de mogelijkheid om het gebouw van binnen te
bekijken en hun eigen appartement te betreden. Veel
kopers waren in hun gedachten al hun meubels aan
het plaatsen.

de 1e en 2e verdieping. Het nieuwbouwcomplex biedt
ook een mooi uitzicht op de Blerickse Maasoever.

Outre-Meuse?
Vanwege de nabijheid van de Maas is gezocht voor
een passende naam van het project. Één van de
bekendste wijken van het Belgische Luik is OutreMeuse, hetgeen betekend “aan de overkant van de
Maas”. Deze wijk is bekender geworden omdat de
beroemde schrijver Georges Simenon hier zijn jeugd

Bent u nog op zoek naar een ruim appartement met
twee slaapkamers gelegen in het hartje van Blerick
met alle voorzieningen op korte loopafstand?
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Op zoek naar...

ER ZIJN NOG APPARTEMENTEN TE KOOP
Voor meer informatie over dit nieuwbouwproject kunt u contact opnemen met Makelaardij
de Drink, telefoon (077) 326 44 11 of bezoek de
internetsite : www.drink.nl

Dit plan wordt ontwikkeld door:
Voor informatie over dit project kunt u terecht
bij:
Makelaardij
De Drink
Grotestraat 84 A te Tegelen
Telefoon 077 - 326 44 11
E-mail: info@drink.nl
Internet: www.drink.nl
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IN DE VOLGENDE WIJKKRANT
ENQUÊTE OVER VERBETERING
HORECA BLERICK
Het wijkoverleg Blerick gaat samen
met de plaatselijke horecavereniging een enquête houden. Aanleiding zijn klachten van inwoners dat
”de horeca in Blerick doodbloedt”.
Die klachten zijn volgens voorzitter
P. Hen van het wijkoverleg voor een
belangrijk deel terug te voeren op
het feit dat een van Blericks meest
in het oog springende cafés, de
Paerdskoel op het Antoniusplein, al
ruim een half jaar leegstaat. Daarnaast erkent hij dat ” we de horeca
een beetje vergeten zijn” bij de
recente facelift van het centrum.
Wijkoverleg en horecavereniging
benadrukken dat het niet louter om
het nachtelijke uitgaansleven gaat, maar vooral
ook om mogelijkheden voor (winkel)publiek om
even ergens een versnapering te nuttigen. Want
daaraan is in hun ogen zeker nog behoefte op de
pas opgeknapte Kloosterstraat.
Om de inwoners van Blerick tegemoet te komen,
willen het wijkoverleg en horecavereniging de
gelegenheid bieden zelf aan te geven wat ze missen op horecavlak.

Foto raadhuis
(links op de foto
de Peardskoel)
De enquête wordt in de volgende in de wijkkrant
gepubliceerd, maar Blerickenaren die nu alvast hun
ideeën willen spuien, kunnen die kwijt bij het wijkoverleg.
Het wijkoverleg wil in elk geval dat de Paerdskoel zo
snel mogelijk weer opengaat.
Volgens voorzitter P.Hen houdt eigenaar bierbrouwer
Lindeboom bewust de boot af, omdat hij eerst de
plannen voor de nieuwe Staay wil afwachten. M. van
Tankeren van Lindeboom bevestigt dat de brouwer
zit te wachten op duidelijkheid van de gemeente over
het nieuwe gemeenschapshuis. ,,Als dat inderdaad
zoals gepland pal naast ons pand komt, moeten we
daar bij de opknapbeurt rekening mee houden.
Misschien dat we er dan ook wel iets anders van willen maken, bijvoorbeeld een theatercafé.’’
Van Tankeren verwacht uiterlijk volgende maand duidelijkheid van de gemeente.
Uitbaters voor het pand hebben zich volgens hem al
voldoende gemeld.

Te denken valt bijvoorbeeld aan meer live-muziek,
evenementen, thema-avonden in cafés, meer terrassen of meer hapjes op de kaart.
De kasteleins geven wel meteen aan dat de wensen van de burger binnen hun (financiële) mogelijkheden moeten passen. ,,De cafés die nu in Blerick zitten, doen het zeker niet slecht’’, zo benadrukt voorzitter M. Jeurissen van Horecavereniging
Blerick. ,,Waarschijnlijk zul je het vooral moeten
zoeken in uitbreiding met iets wat er nu niet is.
Maar dan zit je met het probleem dat er nauwelijks
nog panden met een horecabestemming voorradig zijn. Want onroerend-goed-eigenaren willen
liever geen horeca meer terug als een café ermee
stopt.’’

Dagblad De Limburger
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NIEUW CENTRUM BLERICK
NU OFFICIEEL GEOPEND
Als een van de projecten van het Wijkontwikkelingsplan Blerick, is nu ook het centrum van Blerick
gereed gekomen.
Het wijkoverleg is dan ook zeer tevreden hoe dit allemaal tot stand gekomen is
Samen met alle partners in goed overleg is dit
belangrijke onderdeel van het ”Wijkontwikkelingsplan” af.
We gaan nu verder om ook de andere projecten
gerealiseerd te krijgen en natuurlijk samen met onze
partners.
(Enkele andere projecten zijn o.a. het maasoeverplan,
de nieuwe Staay en boulevard Hazenkamp.)
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hol en drugs (de instelling die de nachtopvang
beheert) en de gemeente maandelijks samenkomen. In dit overleg worden eventuele problemen
besproken en worden oplossingen bedacht.

DE NACHTOPVANG
OFFICIËEL GEOPEND
De nachtopvang voor verslaafden aan de Venrayseweg is al een tijd in gebruik, maar de
officiële opening vond plaats op 12 mei
jongstleden. Op deze dag kreeg de
nachtopvang een naam: ‘’t aovendklökske’. Deze naam is door één van de
leerlingen van de nabijgelegen school
‘De Schans’ bedacht. Bij de opening
waren veel organisaties maar ook veel
mensen uit de buurt aanwezig. Iedereen
wilde op zijn of haar eigen manier iets
bijdragen aan deze zorgvoorziening. Het
naambordje was buitengewoon goed
ingepakt zodat er heel wat zweetdruppels van het bestuur nodig waren om de
prijswinnaar instaat de stellen de door
hem bedachte naam aan de aanwezigen te onthullen.
De opvang is een basis-zorgvoorziening voor dakloze verslaafden. Omdat het niet wenselijk is dat
mensen ‘s nachts op straat moeten verblijven kunnen zij tegen betaling in de nachtopvang terecht
voor een maaltijd, douche en bed. Hen wordt ook
de mogelijkheid geboden om onder toezicht en op
een hygiënische manier drugs te gebruiken.

Basisschool ‘De Schans’ heeft op een bijzondere
manier gereageerd op de komst van de nachtopvang
in hun omgeving. Zij hebben werkstukjes gemaakt
om de opvang op te vrolijken en een naam bedacht,
omdat het gebouw meer is dan een stapel stenen.
Daarnaast zijn zij op bezoek geweest om eens te kijken hoe het gebouw er van binnen uit ziet. Ook aan
de ouders van de kinderen is in dit kader aandacht
besteed.

Er is een buurtoverleg ingesteld waar de bewoners
van de buurt, politie, consultatiebureau voor alco-

Door de positieve grondhouding van
alle betrokken partijen zijn wij in Venlo
in staat om ook voor deze moeilijke
doelgroep zorg op maat te leveren.
Wij laten daarmee zien dat gemeenschapszin echt inhoud heeft in onze
stad.
Ik wil u daar heel graag voor bedanken.
Wethouder Herman Janssen
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STAND VAN ZAKEN VBF-TERREIN
zullen er bejaardenwoningen of ”levensloopbestendige woningen” worden gebouwd. Dus geen appartementen meer.
In het overleg met de wijk zal e.e.a. nader worden
verduidelijkt. Wij verwachten dat in het najaar gestart
kan worden met het bouwrijp maken (aanleggen van
infra en kabels en leidingen).
Als alles met de wettelijke procedures (bestemmingsplan en bouwplan) voorspoedig verloopt, zou
in principe begin 2004 gestart kunnen worden met
de nieuwbouw.

Sanering en sloop verlopen voorspoedig, en is nagenoeg afgerond. Het gebroken materiaal zal hoofdzakelijk als funderingsmateriaal onder de nieuwe
wegen worden gebruikt.
Het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp voor het
VBF-terrein is in concept nagenoeg gereed. Het eerste overleg met de Commissie Stadskwaliteit is
gepland. Zodra deze commissie in hoofdlijnen
akkoord is met het ontwerp, zal een datum worden
gepland voor het overleg met het wijkoverleg. (ca.
eind juli a.s.). Vervolgens zal de formele bestemmingsplanprocedure worden gestart.
Het concept stedenbouwkundig plan voorziet in de
realisering van ca. 100 eengezinswongen (allen
koopwoningen) in diverse types en prijsklassen. Ook

Henk Luijten
Gemeente Venlo

SCHATKIST BLERICK BIJNA OPEN
Regenboog, de politie, het wijkoverleg en een aantal
betrokken bewoners. De financiële middelen voor
dit nieuwe project zijn afkomstig van de provincie
Limburg en de gemeente Venlo vanuit het programma lokaal jeugdbeleid Achilles. Tevens hebben
enkele sponsors op enigerlei wijze een bijdrage geleverd.
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Zoals u naar alle waarschijnlijkheid al heeft gezien, is
sinds eind april 2003 een houten unit geplaatst in
het park Plexat aan de Burgemeester Gommansstraat. De plaatsing van deze unit is het begin van
een nieuw project dat van start gaat in Blerick onder
de naam Robinson-Schatkist.
Met deze voorziening wordt aan alle kinderen van
de basisschool de mogelijkheid geboden om buitenspeelgoed te lenen en hiermee in het park te spelen.
Onder toezicht van twee medewerkers van de stichting Wel.kom kan er naar hartelust gespeeld worden. Tevens bieden deze toezichthouders gezonde
vormen van samenspelen aan, helpen zij kinderen
bij het spelen en het leren samen te spelen. Daarbij
zijn o.a. het tegengaan van schelden en schoppen
en het aanleren van sociale vaardigheden belangrijke aandachtspunten. Ouders/verzorgers worden
betrokken bij de activiteiten en het spelgedrag van
kinderen.

Vanaf deze datum is Robinsons-Schatkist geopend
na schooltijd, op woensdagmiddag en een dag in het
weekend (welke, dat wordt nog bekend gemaakt.
Voor vakanties gelden ruimere openingstijden. Om
het project te doen slagen worden ouders en omwonenden uitgenodigd om als vrijwilliger een bijdrage
te leveren.

De voorziening is een onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Blerick-Midden en met dit project
wordt mede beoogd de leefbaarheid in de wijk te
bevorderen. De uitvoering van dit project ligt in handen van Stichting Wel.kom en is mede tot stand
gekomen in een groot samenwerkingsverband van
gemeente Venlo, stichting Wel.kom, basisschool de

Met vragen, reacties en /of aanmelden als vrijwilliger
kunt u zich wenden tot:
Stichting Wel.kom, locatie de Vleugel
Alb. Verweystraat 4
BLERICK
Tel. 077 - 3266470
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JOURNALISTIEK
SPREEKUUR
VENLO:
EEN LANDELIJKE
PRIMEUR

dens het spreekuur aan de jas trekken. Maar u
kunt ze ook gerust bellen. Leuke, gekke, indringende, kleine of grote, alledaagse en niet-alledaagse zaken kunt u bij René Poels of Gertie
Driessen aan de orde stellen. Dat betekent niet
automatisch dat alles wat wordt aangedragen
ook de krant haalt. Maar de redactie gaat wel
serieus met uw tips aan het werk. De afgelopen
jaren hebben dankzij dit spreekuur en de tips
van wijkbewoners al veel mooie, bijzondere,
ontroerende en onthullende verhalen in de
krant gestaan.

De stadsredactie Venlo van Dagblad De Limburger is twee jaar geleden in het Blerickse
Infocentrum gestart met een journalistiek
spreekuur onder het motto: Journalist in de
Wijk. Dat werd zo’n succes dat inmiddels in vijf
wijkcentra maandelijks een journalist van Dagblad De Limburger spreekuur houdt en wel in
de wijken Venlo-Noord, Venlo-Zuid, Venlo-Oost
en Venlo-Binnenstad. Mogelijk dat het project
ook wordt uitgebreid naar Tegelen. De spreekuren worden gehouden door de redacteuren
René Poels en Gertie Driessen.

Het spreekuur vindt altijd plaats op het moment
dat er in de wijk ook het wekelijkse spreekuur is
van de mensen van wijkgerichte aanpak, de wijkraden, welzijnsstichting, woningcoöperatie,
politie en stadswachten. Door in de wijken en
dorpen het oor te luister te leggen blijft de
stadsredactie op de hoogte van alle ontwikkelingen. Bovendien kunnen de wijk- en dorpsbewoners reageren op artikelen in de krant.
De spreekuren worden aangekondigd in de
wijkkranten en via advertenties in Dagblad De
Limburger. Bewoners van wijken en dorpen
waar geen spreekuur is mogen uiteraard ook
binnenlopen op de spreekuren in de andere wijken. Bovendien is altijd de gelegenheid om de
redacteuren te bellen, te schrijven of te mailen.

Wat houdt het project Journalist in de Wijk
in?
De redactie van de krant staat graag zo dicht
mogelijk bij haar lezers. Vaak hebben wijk- en
dorpsbewoners leuke suggesties en ideeën
voor een verhaal in de krant. Om deze mensen
in de gelegenheid te stellen hun suggesties en

Stadsredactie

Dagblad De Limburger
Grote Kerkstraat 18, 5911 CH, Venlo
E-mail adres Journalist in de Wijk:
stadsredactie.venlo@limburger.nl
Telefoonnummers:
Stadsredactie Venlo 077-3200557
(fax: 077-3516899)
René Poels 06-53404272
en
Gertie Driessen 06-51156904

tips kwijt te kunnen is de stadsredactie met het
project begonnen. Iedere dorps- en wijkbewoners of organisatie met een tip/suggestie of een
verhaal dat volgens hem of haar een plaatsje
in de krant verdient, kan de stadsredacteur tij-
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MAASOEVERPARK
BLERICK:

en wel op dinsdag 1 juli 2003 om 20.00 uur in de
Staay.

Groene schakel tussen de Maas en het heringerichte centrum van Blerick
Na de bouwvakantie is het zo ver. Dan start de
gemeente met de aanleg van het Maasoeverpark in
Blerick. Uiteraard willen we u de gelegenheid geven
de definitieve plannen te bekijken en beluisteren.
Daarom nodigen we u uit voor een informatieavond,

Met de aanleg van het Maasoeverpark sluiten we
helemaal aan bij de hoofddoelstellingen van het project Maascorridor. Met dit project willen we namelijk
een aaneengesloten riviernatuur creëren, de recreatie langs de Maas verbeteren en een bijdrage leveren
aan de problemen rondom hoog water. Daarnaast
willen we met Maascorridor bereiken dat de dorpen
aan de Maas zich meer op deze rivier gaan oriënteren. Vandaar dat er bij de haven een plein wordt aangelegd (de plek waar de rivier en het centrum
samenkomen), als verlengde van de Kloosterstraat
en de Helling én als ingang naar het park.
Het Maasoeverpark Blerick is het laatste gedeelte
van de Blerickse oever dat nog aangepakt moet worden. Vanaf de Romeinenweerd tot aan de haven bij
de A 67 is, met uitzondering van het Maasoeverpark,
de riviernatuur al in ontwikkeling. Het Maasoeverpark wordt dé schakel tussen de Maas met haar
riviernatuur en het heringerichte centrum van Blerick.
Tot ziens op 1 juli!
Gerdien van Woezik, tel: 359 64 18
Projectleider Maasoeverpark

Informatie avond

Informatie avond

HERINRICHTING
MAASOEVER BLERICK

BOULEVARD HAZENKAMP

Het heeft lang geduurd maar alle vergunningen zijn
binnen.
Binnenkort zal gestart worden met de herinrichting
van de maasoever in Blerick.
Om u kennis te laten nemen wat er nu allemaal staat
te gebeuren organiseert de gemeente een informatie
avond.

Op woensdag 16 juli organiseert de gemeente Venlo
een informatie over de Boulevard hazenkamp.
Aanvang 20.00u. in de grote zaal van de Staay .
Onder leiding van wethouder J.van der Velden zal
het definitieve ontwerp Boulevard Hazenkamp
gepresenteerd worden, wijkbewoners kunnen hier
vragen over stellen en zal duidelijkheid verschaft
worden over de voortgang.

1 juli om 20.00u. zal deze avond gehouden worden
in de Staay.
U bent van harte welkom.
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VERVELING
Hebben we niks meer te doen?.
Vervelen we ons dan zo erg dat de
bomen, ruiten en de stoeptegels het
moeten ontgelden?

Overal worden spullen vernield en
overal wordt maar rommel gedumpt.
Als ieder een beetje na zou denken
en inziet dat het aanzicht van je
buurt een flinke deuk oploopt, dan
weet je:

dit is niet
Fat Cool

Zijn de verenigingen de sportclubs
en andere activiteiten niet meer
genoeg dat de jeugd zich zodanig
moet uitleven dat alles vernield
wordt?

André
Wijkoverleg Blerick
Themagroep Openbare Ruimte
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PERSBERICHT
Sloop in centrum Blerick
Nieuwbouw in de Steegstraat in Blerick
Antares Woonservice gaat op korte termijn 3 woningen en 10 appartementen slopen in de Steegstraat /
Laurentiusstraat in Blerick. Het achterste gedeelte van
de oude bioscoop en alle woningen tot en met de
hoek Laurentiusstraat gaan tegen de vlakte. Vooruitlopend op veranderingen in het centrum van Blerick
gaat Antares Woonservice alvast aan de slag. Op deze
plek komen 5 commerciële ruimten en daarboven 12
koopappartementen met lift. Op het binnenterrein
komen parkeerplaatsen.
De bouwvergunning is onlangs aangevraagd en naar
verwachting vindt de aanbesteding na de bouwvakvakantie plaats. Begin 2004 start de nieuwbouw. Het
achterste gedeelte van de oude bioscoop wordt
gesloopt om parkeerruimte voor bezoekers van de
commerciële ruimten vrij te maken. De bewoners van
de appartementen kunnen op de eigen binnenplaats
parkeren. Er komen diverse typen appartementen
met een aparte wc, badkamer en twee slaapkamers.
Voor degenen die een commerciële ruimte kopen is
er een mogelijkheid om vanuit de commerciële
ruimte een trap naar de woning te laten maken.

Met deze nieuwbouw wil Antares Woonservice de
buurt verrijken en zorgen voor een stimulans van het
centrum van Blerick. Het centrum kan verder uitgroeien tot winkel- en wooncentrum van formaat.
Uitbreiding van het winkelaanbod door het beschikbaar stellen van meer winkelruimte kan leiden tot
nog meer kwalitatief en variërend aanbod voor het
winkelend publiek.
Heeft u interesse in een commerciële ruimte of
in één van de koopappartementen, neem contact op met:
Antares Woonservice,
afdeling projectontwikkeling,
telefoon (077) 373 36 66

DAGELIJKS BESTUUR VAN WIJKOVERLEG BLERICK
Voorzitter
Pierre Hen

Schepenenplein 16

5921 GZ Blerick

Tel. 387 03 03 pierrehen@home.nl

Vice-voorzitter
Wiel Holla

Antoniuslaan 178

5921 KL Blerick

Tel. 382 45 79

1e Secretaris
Thijs Drissen

Van Stockhemstraat 21

5922 TL Blerick

Tel. 387 30 54

2e Secretaris
Jos Raedts

Klingerbergsingel 243

5925 AH Blerick

Tel. 382 59 98

1e Penningmeester
Riet Hulshorst
Heggeroosstraat 56

5925 BH Blerick

Tel. 382 27 06

2e Penningmeester
Jac Sweijen
Lynssenstraat 2

5922 TW Blerick

Tel. 382 05 91
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THEMAGROEPEN WIJKOVERLEG BLERICK
Themagroep Verkeer en Veiligheid
Chris Dirks
Evelyn Holden
Albert Houba
Hay Küppers*
Piet Coppus
Huub Thissen*
Peter Derckx
Ger Jacobs
Wim Kleeven
Vicky Schuivens

Molenbossen 601
Burg. Peetersstraat 11
Vastenavondkampstraat 104
Horsterweg 51
Witherenstraat 90
Frederik Hendrikstraat 15
Victor Hugostraat 20
Clematisstraat 47
Rozemarijnstraat 7
Klingerbergsingel 5

5923 AJ
5922 TS
5922 AW
5928 NB
5921 GE
5923 BJ
5924 AK
5925 BG
5925 EL
5925 AD

Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick

Tel. 387 46 70
Tel. 387 31 09
Tel. 382 10 06
Tel. 382 38 90
Tel. 382 23 06
Tel. 387 45 31
Tel. 382 09 64
Tel. 382 86 78
Tel. 387 07 75

Themagroep Openbare ruimte / Jeugd / Leefmilieu
Nicolle Bloemen
Ina Plat
Bêr Gerards*
Pieter Post
Andrè de Bruyn*
Jac Sweijen
John Bongers
Jeroen van Dongen
Riet Hulshorst
Jos Raedts

Ottostraat 46
Renè van Chalonstraat 25
Staringstraat 11
Leeuwerikstraat 86
Boksdoornstraat 24
Lijnssenstraat 2
Prins Mauritsstraat 6
Zonneveld 15
Heggeroosstraat 56
Klingerbergsingel 243

5922 VT
5923 BV
5921 AV
5922 VM
5922 EJ
5922 TW
5923 AZ
5923 KW
5925 BH
5925 AH

Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick

Tel. 387 25 38
Tel. 382 22 71
Tel. 382 53 85
Tel. 382 42 48
Tel. 382 91 07
Tel. 382 05 91
Tel. 382 97 90
Tel. 387 42 50
Tel. 382 27 06
Tel. 382 59 98

Themagroep Volkshuisvesting / Ruimtelijke ordening / Leefbaarheid / Milieu
Riet Fleuren*
Vastenavondkampstraat 25
5922 AS
Wiel Holla
Antoniuslaan 178
5921 KL
Pierre Nissen
Pepijnstraat 108 a
5921 HP
Christel van der Koelen
Vondelstraat 28
5921 XB
Niek Hunnekens
Hoekstraat 25
5921 EG
Dieter Bouman
Leeuwerikstraat 17
5922 VJ
Leonie Hofman
Molenbossen 32
5923 AA
Jan Hermans
Dickenslaan 89
5924 VR
* = woordvoerder themagroep en tevens lid van het Dagelijks Bestuur

Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick
Blerick

Tel. 382 39 03
Tel. 382 45 79
Tel. 382 63 11
Tel. 382 76 75
Tel. 382 44 54
Tel. 387 17 49
Tel. 387 05 02
Tel. 392 82 81

Everlo 14

5925 HB Blerick

Tel. 387 48 35

Alb. Thijmstraat 49

5921 BB Blerick

Tel. 077-396 90 75

Redactie wijkkrant Blerick
Pieter Mense

Postadres:
Blericks Info-centrum
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HoutBlerick
Opruimaktie

18-19
Generation

20
Wijkoverleg

22

VOGELS VAN DE
ROMEINENWEERD.
De Romeinenweerd is een natuurgebied dat tussen
Hout-Blerick en de Maas in ligt. Het is ontstaan uit een
gebied waar men klei heeft afgegraven voor de hoogwaterdijken van de Maas. Na het uitgraven van de klei
heeft men de natuur haar eigen gang laten gaan. Sinds
een aantal jaren is de Romeinenweerd uitgegroeid tot
een natuurgebied waarin niet alleen de Galoways
lopen maar een natuurgebied waar veel vogelsoorten
voorkomen. De uitgegraven gaten werden langzaam
poelen moerassen en vennen. De vogels die het eerst
kwamen broeden waren de Kievit, Kleine Plevier en de
Wilde Eend, naargelang het gebied meer begroeid
raakte verdwenen de Kievit en de Kleine Plevier als
broedvogel. In de plaats kwamen rietvogels zoals de
Kleine Karekiet , Bosrietzanger ende Witgesterde
Blauwborst,de Blauwborst broedde voorheen alleen
maar in de Peel.. De vogels die nu in de in de struiken
en de onderbegroeing broeden zijn de Tjiftjaf, Fitis,
Heggemus, Zanglijster, Rietgors, Grasmus, Tuinfluiter,
Merel, Houtduif, Ekster, Vlaamse Gaai, Kraai, Fazant
en Torenvalk. Op en rond het water zijn het de Wilde
eend ,Waterhoen, Meerkoet, Knobbelzwaan, Kuifeend
en de Waterral die daar nu broeden. Het gehele jaar
komen Blauwe Reiger, Aalscholver, Grauwe Gans en
niet vergeten de IJsvogel naar het gebied om te foerageren op en rond het water en in de weiden. In het
voor- en najaar is de Romeinenweerd belangrijk als
pleisterplaats voor vele vogels op hun jaarlijkse trektocht van hun broedgebied naar hun overwinterringsgebied in het zuiden. Tijdens hun trektocht kunnen de
vogels hier voedsel en beschutting vinden. De soorten die de Romeinenweerd aan doen zijn: Koolmees,
Pimpelmees, Staartmees, Buidelmees, Zwartkop,
Kneu, Vink, Putter, Sijs, Zomertaling, Wintertaling,
Slobeend, Nijlgans, Tafeleend,
Zaagbekken, Visarend, Sperwer,
Velduil, Watersnip, Bokje, Woudaapje, Kwartelkoning, Draaihals
en Rietzanger. Kortom de
Romeinenweerd is een mooi
waardevol gebied in de ecologische hoofdstructuur waar
we zuinig op moeten zijn.
De natuur kan veel zelf, als
men haar plaats en ruimte
geeft.
den
Kuifeen
Jan Beurskens

DE ROMEINENWEERD
9 april 2003
’s Morgens kwamen we bijeen op school. In groep 8.
Toen moesten we eerst nog even een video kijken
over een andere opruimactie van 2 of 3 jaar geleden.
Toen gingen we naar de Romeinenweerd. Op de
fiets, dat veroorzaakte nog wel wat problemen bij de
oversteek van de Baarlosestraat. Maar verder verliep de tocht goed. Toen we daar waren moesten we
de fietsen naast de hoofdingang zetten. Daar werden de groepjes bij een volwassenen gezet.

OPRUIMAKTIE
ROMEINENWEERD
9 APRIL 2003
Om 9.00 uur op deze woensdagmorgen verzamelden
de kinderen van groep 8 van de basisschool de
Springbeek met hun leerkracht en enkele vrijwilligers zich bij de ingang van de romeinenweerd.
Nadat de voorzitter van het wijkoverleg de heer Alex
Hendriks de opening had verricht kon de opruiming
beginnen.

Je kreeg een bepaald stuk toegewezen. Dat liep bijvoorbeeld tussen bordje drie en vier. Dat stuk moest
schoongemaakt worden van de dijk tot aan de maas.
Je kreeg een grijper mee en een paar vuilniszakken.
Er lagen hele rare dingen bijvoorbeeld: slippers en
luiers. Aan de maas was het het moeilijkst want de
rotzooi bleef het tussen de planten hangen.
Op de helft van de morgen hadden we pauze. Daar
kregen we wat te drinken een koekje. Toen mochten
we nog even spelen. Daarna zijn we teruggelopen
naar het gebied toen moest je het stuk nog doen wat
je nog niet had gedaan. Dat was bij ons langs de
Maas en langs de weg, naast de Maas dat duurde
erg lang want alle rotzooi zat tussen de planten.
Langs de weg duurde niet zo lang. Toen waren we
klaar met het opruimen.
Iedere groep had zo gemiddeld 3 t/m 12 vuilniszakken met rotzooi uit het gebied. Toen mochten we nog
wat gaan spelen bij de maas. En er was een groepje
dat ergens een zak in het zand had gevonden. De
zak kregen ze er niet uit, toen zijn er nog een paar
kinderen meegegaan. Toen hebben ze de zak er alsnog uitgehaald.
Voor dat we naar huis gingen kregen we nog een
bedankwoordje en nog een zak snoep.Toen zijn we
teruggefietst.

Dit verslag is gemaakt door:
Stef Beurskens
Basisschool de Springbeek
Hout-Blerick

Vol enthousiasme togen de ingedeelde groepen
voorzien van handschoenen prikkers en vuilniszakken aan het werk.
Het was om te wedijveren wie de meeste en de gekste rommel vond.
Na de eerste grote ruiming was er pauze bij Peter
Benders in de kas.
Hier was koffie met vlaai en voor de kinderen cola
met knapkoek.
Vervolgens terug de natuur in en na een klein uurtje
was het karwei geklaard.
Na afloop kreeg elk kind nog een zakje snoep, die
waren gesponsord door de winkeliersvereniging
Winkelhart Blerick.
Het was een geslaagde opruiming.
De zon scheen en elke deelnemer of deelneemster
was zeer gemotiveerd.
Alle helpers onze hartelijke dank en misschien tot
de volgende keer.
Wijkoverleg Hout-Blerick
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OPRUIMACTIE DORP HOUT-BLERICK EN
BUITENGEBIED 12 APRIL 2003
Zaterdag 12 April werd het dorp en een gedeelte van
het buitengebied van de rondslingerende rommel
ontdaan.
De vrijwilligers en vrijwilligsters togen met kinderen
op deze middag aan het werk.
Onder een stralend zonnetje werd ijverig geruimd.
Na enkele uren hard werken ziet
Hout-Blerick er weer netjes en opgeruimd uit.
Als iedere bewoner van ons dorp zijn eigen buurt
beheerd zoals het hoort hebben wij minder werk.

9 APRIL 2003
We waren bij de Romeinenweerd geweest .
We zijn toen in groepjes van 2 gedeeld.
We moesten er wel ’s morgens op een woensdag zijn
We gingen met de fiets om 9:00 van school we kwamen er rond 9:15.
We moesten de fiets op een gras veldje neer zetten.
Later werd gezegd waar je bij moest en we moesten
een knijper en vuilniszakken pakken die lagen daar.
Er waren nummers ik had nummer 14.
We hadden ook van alles gevonden zo als bier flessen gedumpte kranten en ook emmers enz.
We hadden ook een na geboorte gevonden van een
galloway baby het stonk er wel.
We hadden 1 pauze daar kregen we een blikje cola
en een koekje na een half uur moesten we verder
met spullen rapen het begon saai te worden dus gin-

gen we niet meer zoveel aandacht aan dus we gingen meer praten en lol maken dan wat anders na
een uur werken moesten we stoppen en we gingen
er heen met ongeveer 13 zakken sommigen kinderen
gingen ook mee met een ander groepje want die
hadden een zak gevonden onder de grond later na
5min. kwamen ze schreeuwend terug en zijde dat in
de zak botten zaten.
Toen we naar huis gingen kregen we ook een snoepzakje mee we mochten onder weg ook naar . zo ging
die morgen toen om.
Groetjes Maikel Franzen
Basisschool de Springbeek
Hout-Blerick
Groep8
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Mogen we ons even voorstellen,

stichting

is de naam

Velen zullen ons nog niet kennen, maar daar hopen
we nu verandering in te brengen.
Wij zijn Stichting. Generation Hout-Blerick, wij zijn
sinds enkele maanden geleden over gegaan naar deze
nieuwe naam. Voorheen hebben wij anderhalf jaar
gedraaid onder de naam Jeugdsoos Hout-Blerick.
U zult wellicht denken vanwaar die nieuwe naam. Dat
komt als volgt, in de jaren zeventig was er een groep
die stichting OC. Apollo ’70 oprichtte, deze groep organiseerde van alles om de jeugd te vermaken. Dit is echter de laatste jaren steeds slechter gaan lopen door
een lage opkomst.

Er is toen een periode geweest dat er zo goed als niets
meer werd georganiseerd voor de jeugd, dit vonden
wij als jeugd zijnde alles behalve leuk. We zijn toen
gevraagd om mee te helpen om de jeugd toch weer
terug te krijgen naar de kelder. Dit is in redelijke mate
gelukt, maar onze doelstelling was om nog meer te
organiseren en te beteken voor de Hout-Blerickse
jeugd. Hier waren echter niet de financiële middelen
voor en het bezoekers aantal liep weer terug. Er was
weer niets meer te doen voor de jeugd. Toen bekend
was dat er een nieuw gemeenschapshuis zou komen
hadden wij de gedachten van “als we nu niets gaan
ondernemen dan zal er voor de jeugd in de toekomst
ook niets meer te doen zijn in het dorp“. We zijn opnieuw
om de tafel gaan zitten met een aantal oude bestuursleden en een aantal nieuwe personen om te kijken of
we geen oplossing konden bedenken. We zijn dan ook
gaan praten met het bestuur van “Holtheim”om te kij-

ken of we samen toch niet iets konden gaan doen voor
de jeugd. Na de nodige gesprekken zijn we gaan
samen werken met de stichting Holtheim en Wel.kom
Venlo, en laatst genoemde heeft ons het afgelopen
anderhalf jaar begeleid. Deze samenwerking verliep
erg goed en heeft tot zeer leuke thema avonden en
disco’s geleid. Als klapper op de vuurpijl hebben we
het Mid-Summer-Event georganiseerd, met diverse
optredens van oa. Sequens, Street NRG, diverse DJ’s
en als hoofd act Def Rhymz.
Het publiek dat die avond aanwezig is geweest heeft
een waanzinnige en spectaculaire avond gehad.
Begin Februari dit jaar zijn we een eigen stichting
geworden en werken vanaf die tijd ook niet meer onder
Wel.kom Venlo. U begrijpt natuurlijk al dat een nieuwe
stichting oprichten niet zo makkelijk was, we moesten
zelf achter subsidies aan, er moesten statuten worden
geschreven en dit alles laten inschrijven bij de notaris
en de kamer van koophandel. Dit is inmiddels allemaal
voorbij en we zijn nu een eigen stichting. Een nieuwe
stichting heeft natuurlijk ook een nieuwe naam nodig.
Dit is uiteindelijk de naam Generation geworden. Vanwaar Generation ??? Generation staat ook wel voor
generaties of te wel groepen der bevolking. Wij organiseren als stichting disco’s en thema-avonden voor
meerdere leeftijds groepen, vandaar de naam.

Huidige activiteiten
Op het moment organiseren we 1x per maand een
thema-avond of een disco voor de jeugd vanaf groep 6
tot 16 jaar, deze avonden worden gehouden op zondag
van 18:00uur t/m 21:00uur in de kelder van Holtheim.
Vanwege de leeftijd zal op deze avonden dan ook geen
alcohol worden verschonken.
Verder organiseren we ook nog een vijftal thema-avonden voor de jeugd vanaf 16 jaar.
Deze avonden worden ook gehouden in de kelder van
Holtheim maar dan op de zaterdag avond vanaf
20:30uur tot 02:00uur.

Toekomstplannen
Op het moment zijn we al druk bezig met het ontwerpen en financieel rond krijgen voor de inrichting van de
nieuwe kelder in het nieuwe gemeenschapshuis. Dit
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vergt veel tijd en de nodige vergaderingen, we hebben
inmiddels meerdere gesprekken gehad met het
bestuur en de bouwcommissie van Holtheim, om uit
te leggen wat onze plannen zijn.
Op deze gesprekken zijn zeer positieve reacties gekomen vanuit beide zijden.
Ons doel is dan ook om in het nieuwe gemeenschapshuis uiteindelijk elke vrijdag avond de kelder te openen
voor de jeugd vanaf 16 jaar, op deze avond zal er dan
een disco of een thema-avond plaats vinden, (te vergelijken met ’t Maf centrum in Maasbree en Wisja in
Baarlo).
Verder willen we twee keer per maand een disco of
een thema-avond gaan houden voor de leeftijdsgroep
vanaf groep 6 tot 16 jaar. U snapt natuurlijk al dat de
inrichting van zo’n nieuwe kelder zeer veel geld kost.
Wij willen graag een leuke en gezellige kelder gaan
opzetten met goed licht en geluid, maar ook de verdere inrichting is zeer belangrijk om een gezellige sfeer
te creëren. We zijn daarom ook bezig met fondsen werving, echter hier zullen we niet genoeg aan hebben en
zullen daarom ook bedrijven maar ook u vragen of u
misschien een bijdrage wilt leveren voor de nieuwe
kelder, het is tenslotte voor de jeugd van Hout-Blerick,

en als er nu niets gebeurd zal er ook niets meer gaan
gebeuren voor de jeugd in de toekomst, en dat zou
toch zonden zijn voor een dorp dat steeds groter word
en waar steeds meer jeugd woont.

Daarom hopen wij
op u medewerking
Mocht u nog verdere vragen of informatie willen hebben dan kunt u kijken op onze website www.generationhb.nl
Met vriendelijke groet
stichting Generation Hout-Blerick

LEDENLIJST HOUT-BLERICK
Leden Wijkoverleg Hout-Blerick
Dhr. A. Hendrikx
Dhr. P. Benders
Dhr. C. van Zwamen
Dhr. L. Kelleners
Mw. T. Kurvers
Mw. F. Straathof
Mw. M. Verhagen
Dhr. H. Kuijpers

Springbeekweg 7
Romeinenweg 138
Baarlosestraat 318
Meuleveldlaan 24
Paalweg 43
Baarlosestraat 293
Meuleveldlaan 36
Paalweg 52

5926 RJ
5926 PA
5926 PN
5926 SC
5926 PX
5926 PM
5926 SC
5926 PZ

Hout-Blerick
Hout-Blerick
Hout-Blerick
Hout-Blerick
Hout-Blerick
Hout-Blerick
Hout-Blerick
Hout-Blerick

3823027
3826076
3826624
3826316
3828775
3871761
3230131
3820656

Mw. M. Schreurs-

Christis Vergiliuslaan 17

5926 SN

Hout-Blerick 3824349

wlhendrikx@hetnet.nl
p.benders@worldonline.nl
cvzwamen@worldonline.nl

f.straathof@home.nl
dam.j@wxs.nl
krant@dolfijn.nl

Contactpersoon

Themagroep Groen

Dhr. A. Heuvelmans

Dhr. L. Kelleners
Mw. T. Kurvers
Dhr. H. Kuijpers

Themagroep Ruimtelijke Ordening
Dhr. P. Benders
Dhr. C. van Zwamen
Dhr. A. Heuvelmans
Mw. F. Straathof

Redactie wijkkrant
Mw. M. Schreurs-Christis

Dagelijks bestuur

Themagroep Verkeer

Dhr. A. Hendrikx (voorzitter)
Dhr. C. van Zwamen (secretaris)
Mw. F. Straathof (penningmeester)

Mw. F. Straathof
Mw. M. Verhagen
Dhr. P. Benders
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WIJKOVERLEG
HOUT-BLERICK
Rondje om De Tang.
( naam nieuwe wandelroute die 23.05.2003
geopend is)
Hoeve De Tang gebouwd in 1867 had een centrale
functie in deze contreien.
Ze stond in verbinding met de Watermolen door de
Tangkoel.

Deze Tangkoel werd gevoed door de Springbeek en
ut Reete Kuulke uit de Koenegracht.
Vroeger was deze omgeving een natte moerassige
streek en was alleen toegangkelijk in de zomer en in
de winter als het gevroren had.
Rivier duinen die hier vroeger legen hadden de
namen Foderberg-Elzenberg-Niessenberg en verder weg richting Maasbree Spekberg en de Blericksebergen. Volgens overlevering is de Tangkoel ontstaan in de ijstijd.
Voorbij Huize Giessen aan de linkerkant boven in het
Meulenveld stond vroeger een Romeinse uitkijktoren, deze stond er om een houten brug over de Maas
te observeren.
De weg had een directe aansluiting met de
Romeinse vestiging Xanten in Duitsland.

BESTE REDACTIE,
Ut bruuëdje van de tang is een broodje gemaakt voor
de wandelroute die onlangs is geopend in Hout-Blerick. (5 km lange route langs bezienswaardigheden
en natuur rondom Hout-Blerick)
Dit bruuëdje van de tang is een koffie broodje dat
heerlijk als tussendoortje of bij de koffie kan worden
gegeten.
Het is gemaakt van een luxe brooddeeg gevuld met
mokka, rozijnen, suikernibs, walnoten, kaneelsuiker
en banketbakkersroom.
Het wordt op 14 Juni gepresenteerd in onze winkel
en daarna dagelijks verkrijgbaar incl. wandelroute.
Ook op onze site wordt er aandacht aan besteed
www.demeule.nl of www.limburgsevlaai.nl kortom
een wandelroute die aandacht verdiend en een
broodje dat er bij hoort.
Hopelijk bent u voldoende geïnformeerd mochten er
nog vragen zijn dan hoor ik dit graag van U.

Wilbert Rutten
Bekkerie de Meule.
Hoverhofweg 7
5926 RC
Hout-Blerick
077-382 06 09

Vriendelijke groet.
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S E R V I C E N U M M E R S
Servicenummers Gemeente Venlo
(van 08.30 uur tot 16.30 uur)

Alarmnummer spoedeisend: 112

0800-3762345 (gratis)

Alarmnummer niet spoedeisend: 0900-8844
(30 cpm)

■ gladheidbestrijding
Basiseenheid politie Blerick: 327 24 00

■ groenvoorzieningen
■ heroïnespuiten

Dierenambulance: 352 20 88
(b.g.g.) 06-51 80 73 88

■ hondenoverlast
Blericks Info-centrum: 3969075
■ leefmilieuzaken
Gehandicaptenraad Venlo 463 38 85

■ onderhoud straten en wegen
■ ongediertebestrijding

maandag t/m donderdag van 09.30 - 12.30 uur en
van 13.30 - 17.00 uur vrijdag van 09.30 – 12.30 uur
Iedere donderdag van 15.00-17.00 uur is er spreekuur. Dan kunt u terecht voor verschillende zaken
zoals: woningstichtingen, stadsdeelcoördinator,
stadstoezicht, gebiedsmentor (politie), bewonersondersteuner, wijkteam-leider.

■ reiniging
■ straatverlichting
■ bedrijvencontactpunt
■ rioolverstoppingen:

Elke 2e donderdag van de maand van 15.00-17.00 uur
is er spreekuur van:
René Poels de Journalist in de Wijk.

(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)

U kunt René ook bereiken via:
Gemeentelijk informatiecentrum: 3596222
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur

Tel.3204107
fax: 3204133
e-mailen: stadsredactie.venlo@limburger.nl
http://wijkoverleggenvenlo.nl (wijksite)

Parkeerbeheer: 359 64 93
Wijkgerichte aanpak: 359 62 46
Anti discriminatie bureau: 373 77 77
Overlastlijn drugshandel: 0900-8844 (30 cpm)
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COLOFON

NIEUW!
Nu ook op veler verzoek de gemeentelijke pagina zoals
in het E3 Journaal op de website van de wijkoverleggen.
U kunt hier het nieuws lezen,ophalen en uitprinten.
(hiervoor dient u wel Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd te hebben)

De Wijkkrant is een
gemeenschappelijke uitgave
van de wijkoverleggen
Blerick,
en Hout-Blerick
Redactie
Pieter Mense
Pierre Hen
Ina Plat
Wijkoverleg Blerick
Marianne Schreurs-Christis
Wijkoverleg Hout-Blerick
Fotografie
Pierre Hen
Andre de Bruyn
Herman Kuijpers
Eindredactie
Pieter Mense

BEKIJK OOK EENS ONZE
SITE OP HET INTERNET
Deze is te vinden op:

www.wijkoverleggenvenlo.nl
Alle wijkoverleggen / wijkraden en dorpsraad zijn hier te vinden met
het laatste nieuws.
Deze site wordt door Pierre Hen bijgewerkt met alle gegevens die de
wijkoverleggen zelf aanleveren.
Heeft u zaken die u op de internetsite of in de krant geplaatst wilt zien?
Neem dan gerust contact met ons op.

Redactieadres
Blericks Info Centrum
Alb. Thijmstraat 49
5921 BB Blerick
Telefoon 077-3969075
Fax 077-3969550
E-mail: wijkoverleg_blerick@
wijkoverleggenvenlo.nl
Layout en realisatie
Drukkerij-Binderij Steyl b.v.
De volgende uitgave verschijnt
eind september.
Inzenden kopij voor 1 september
voor dat nummer
op het redactieadres
via diskette of
E-mail

