
Verdere Oren en Ogen van de Wijk
 
Ik ben secretaris van de plaatselijke afdeling van de BGV 
{Bond voor Gepensioneerd Vervoerspersoneel).
Wijk: Blerick Centrum en Maasoever
Ina Plat - pienaplat@kpnplanet.nl
 Als een van de mensen die 5 jaar geleden het Repaircafe 
Vossener heeft opgestart. Ook ben ik geruime tijd lid van 
Buurt Bestuurd geweest. Verder maak ik deel uit van het 
bestuur van het VOC , uit hoofde van het Repaircafe. 
Wijk: Vossener
Will Rutter - will.rutter@gmail.com
 Bij de vraag of ik op de lijst wou van “ogen en oren van 
de wijk” heb ik geen nee gezegd...
De Horsterwaeg is mij dierbaar...ik hou van deze buurt; 
Miene Waeg... en wil graag ondersteuning bieden daar 
waar nodig.
Wijk: Horsterweg e.o.
Monique Baetsen - moniquebaetsen@hotmail.com.
 Ik zorg voor verbinding van bewoners van meerdere
culturen.
Wijk:  Vastenavondkamp
Truus van Tankeren - vantankerentruus1951@gmail.
com.
En verder zijn Ab Wissingh, Huub Thissen en Jos Beerkens 
ondersteunende leden van het Wijkoverleg Blerick.
Frans Schmitz is hoffotograaf en beheerder website 
Wijkoverleg Blerick.

Fotowedstrijd Blerickse Krant
 

Vanaf januari 2021 zal iedere maand een nieuwe foto
geplaatst worden in de Blerickse Krant.

Dit kan zo maar ergens in Blerick of Hout-Blerick zijn
Aan jullie de opdracht te raden waar deze genomen is

Telkens wordt de winnaar getrokken uit alle goede inzendingen
Aan hem/haar wordt het prachtige boek Blariaco Blerick van

auteur Jos Feller uitgereikt op de plek waar de foto genomen is
 

Deelname is gratis en kan opgestuurd worden naar
Hans Huijs, Sint Amandusstraat 17 5921 HT Blerick of

ingezonden per mail jwhhuijs@ziggo.nl
Onder duidelijke  vermelding van volledige naam, adres en of  e-mail  adres.

Foto. Frans Schmitz

St. Amandusstraat 17
5921 HT Blerick
email: jwhhuijs@ziggo.nl

Redaktie:
Hans Huijs 0617 168 230
Marcel Lenders - 077 3821223
Marianne Schreurs - 0624 686 079

Fotografie: 
Frans Schmitz  0642 909 555
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Hans Huijs July Baggen

Jos Raedts Twan Jonkers

Ger Jacobs

Even voorstellen: het bestuur Wijkoverleg Blerick

Secretaris Jos Raedts 
tevens ogen en oren 

Klingerberg.
 

Al vanaf 1996 actief in het 
toenmalige Wijkoverleg 
Klingerberg-Vossener.

In maart 2003 overgegaan 
in wijkoverleg Blerick 

waarin Jos tot secretaris 
benoemd werd.

Actief lid van Actiegroep 
Windturbines Blerick.

Controleur van de 
wandelroutebordjes 

rondom Blerick/
Floriadeterrein.

E-mail
jjcraedts @versatel.nl.

Vice-secretaris
July Baggen tevens ogen 

en oren Hazenkamp
 

Mijn naam is July Baggen

 ik vertegenwoordig de wijk 
Hazenkamp. 

Zwerfafval was voor mij 
de aanleiding om me in te 

zetten voor de wijk. 

Als lid van Venlo Schoon 
ruim ik al een paar jaar 

zwerfafval op. 
Dat wil ik me in de wijk 

Hazenkamp voor inzetten. 
E-mail

julybaggen@gmail.com.

Vice-voorzitter Twan 
Jonkers.

 
Al 12 jaar actief bij het 

Wijkoverleg Blerick.

En vanaf 2019 voorzitter 
van St. Ondernemers 

Centrum Winkelhart Blerick.

Heeft eigen onderneming 
onder de naam
VenloGezond.

E-mail
twan@venlogezond.nl.

Penningmeester Ger 
Jacobs.

 
Vanaf 1996 bestuurslid van 
het toenmalige Wijkoverleg 

Klingerberg-Vossener.

Vervolgens penningmeester 
Wijkoverleg Blerick.

Echte tuinhobbyist 
en mede controleur 
wandelroutebordjes.

E-mail: jaco47@live.nl.

Voorzitter Hans Huijs tevens 
oren en ogen Smelienkamp.

7 Jaar geleden toegetreden tot 
het Wijkoverleg Blerick.

Sinds kort voorzitter

Al meer dan 45 jaar actief in 
diverse verenigingen

en stichtingen
Altijd grote interesse gehad voor 

Blerickse “zaken”. 

Dit via de politiek , media en 
andere wegen kenbaar gemaakt.

Tel. 0617168230
Email: jwhhuijs@ziggo.nl



Gijs Janssen

voorzitter

Inmiddels gepensio-
neerd

Woonachtig in Hout-
Blerick sinds 1976

Penningmeester ge-
weest van de Poerker.
Vanaf 2010 voorzit-
ter van de dorpsraad 

Hout-Blerick

gijsjanssenvl@gmail.
com

Tel: 0639174341

Vergiliuslaan 17
5926 SN Hout-blerick
email:
marianneschreurs@hotmail.com

Redaktie:
Hans Huijs 0617 168 230
Marcel Lenders - 077 3821223
Marianne Schreurs - 0624 686 079

Fotografie: 
Frans Schmitz  0642 909 555
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Beste inwoners van Blerick,

Het jaar 2020 leek iets magisch en moois met zich mee 
te brengen. Helaas werd het snel duidelijk dat het een 
macaber jaar werd.
De coronapandemie sloeg keihard om zich heen en 
veroorzaakte veel leed en zorgde dat mensen in een 
isolement terecht kwamen.
Samen vechten tegen dit vreselijke monster welke de 
Nederlandse samenleving  in zijn greep hield.
Zo ook was het moeilijk voor het Wijkoverleg Blerick 
om regelmatig fysiek bij elkaar te komen. Projecten die 
aandacht nodig hadden werden regelmatig niet of maar 
ten dele uitgevoerd.
Wel is de samenwerking tussen de Dorpsraad Hout-Blerick 
en Wijkoverleg Blerick goed van de grond gekomen.
In 2021 willen we dit nog meer kracht geven bij 
gezamenlijke projecten. Ook zullen we gezamenlijk 
adverteren in de Blerickse Krant.
Mede voor de Blerickse inwoners is er weer hoop op een 
normaal verlopend jaar al zal het nog even duren voordat 
dit gerealiseerd wordt.
Wij wensen iedereen een voorspoedig en vooral gezond 
2021.
 
Namens Wijkoverleg Blerick
Hans Huijs, voorzitter.

Pieter Vercoulen

vice-voorzitter

Geboren en op-
gegroeid in Hout-
Blerick lid van de 
Dorpsraad sinds 

01-09-2013
Als functie binnen 

de Dorpsraad ben ik 
vice-voorzitter.

Tevens heb ik zitting 
in alle commissies 
die de Dorpsraad 
onder zich heeft

dorpsraadp.vercou-
len@gmail.com 

Tel: 06-12965595

Wiel Kec

Secretaris

Lid van de Dorpsraad 
sinds 2020.

Trekker van de com-
missie sociaal van de 

dorpsraad.
Woonachtig in Hout-
Blerick sinds 2011. 
Contactpersoon van 

de Dorpsraad voor de 
buurt plan Helmusweg 

en contactpersoon 
voor de de

buurtpreventie-app

Tel: 077-8512440
w.a.kec@outlook.com

Marianne Schreurs-Christis

Woonachtig in Hout-Blerick 
sinds 1985

Sinds de oprichting lid van 
het Wijkoverleg Hout-Blerick 

wat later de Dorpsraad 
Hout-Blerick werd.

Het Wijkoverleg is in 1995 
ingevoerd in het kader van 

de wijkgerichte aanpak.
Redactie Wijkkrant
& Blerickse krant

Werkgroep klimaatakkoord
Communicatie

marianneschreurs@hotmail.
com

Tel: 06-24686079

Lau Kuipers

penningmeester

Ben sinds een jaar lid 
van dorpsraad HB, 

sinds kort als penning-
meester

Betrokken bij proble-
matieken in de wijk

Contactpersoon tussen 
gemeente en dorps-
raad in zake geluids-
overlast snelwegen

lkp@ziggo.nl
Tel: 06-52351584

De commissies van de dorpsraad zijn:

Sociaal, Raad van Kinderen, Kalendergroep, Samenspel, Whatsapp groepen, Verkeer, Eetpunt, Zwerfafval, Kalender, Woningbouw, Geluidsoverlast  A73/A74

Beste inwoners van Hout-Blerick,

Vanaf nu kunt u 1 keer per maand op deze pagina een verslag van dorpsraad Hout-
Blerick verwachten. We hopen dat we u op deze manier nog beter op de hoogte kunnen 
houden van waar we mee bezig zijn. Tevens kunt u voor nieuws terecht op de facebook 
pagina (Hout-Blerick) en op onze website (www.dorpsraadhout-blerick.nl).
Door covid-19 heeft de dorpsraad geen vergadering met het dorp kunnen houden. 
Hopelijk is dit binnenkort weer mogelijk. Wel zijn er overleggen geweest van de werk-
groepen die zich bezig houden met de toekomst van Hout-Blerick en onder regie van de 
Dorpsraad zijn opgestart.
Ondanks covid-19 heeft de raad toch een aantal zaken op de rails kunnen zetten:

De raad van kinderen gaat dit jaar een advies uitbrengen over de herinrichting van •	
de Springbeach (het springbeek strand).
De commissie sociaal wil dit jaar een netwerk opzetten met vertegenwoordigers in •	
elke buurt: oog en oor in de buurt. Tevens wil zij in samenwerking met de ouderen 
sociëteit activiteiten voor ouderen organiseren.
De raad hoopt dat er in 2021 maatregelen getroffen zullen worden om de geluids-•	
overlast van het verkeer op de zuiderbrug terug te dringen. Daarover heeft onlangs 
nog overleg met de gemeente Venlo plaats gevonden.

Dit zijn de speerpunten  van de dorpsraad voor volgend jaar.
Hopelijk wordt 2021 weer een ”normaal” jaar.  De dorpsraad wenst iedereen een goede 
gezondheid toe en veel geluk in het nieuwe jaar. Wij hopen op veel activiteiten voor, door 
en in samenwerking met de inwoners van Hout-Blerick.
 
Namens de dorpsraad Hout-Blerick
Gijs Janssen, voorzitter

Gijs Janssen

Lau Kuipers

Pieter Vercoulen
Marian Zuurbier

Wiel Kec

Marianne Schreurs

Even voorstellen: het bestuur Dorpsraad Hout - Blerick

Marian Zuurbier

Woonachtig in Hout-
Blerick sinds 2006.  

Algemeen bestuurslid 
van de Dorpsraad. 

Sinds 2 jaar verzorg 
ik Raad van Kinderen 
projecten op Basis-
school de Spring-

beek. 
Ook binnen de 

dorpsraad ga ik de 
raad van kinderen 

begeleiden.

Marian.zuurbier@
home.nl


