Twintig jaar terugkijken met de Blerickse Krant (aflevering 41)
Bookender Blaag
voor Kees en Tini Mariën
De Bookender Blaag 1998 werd op zondagmorgen 6 september 1998 uitgereikt
aan het echtpaar Kees en Tini Mariën. In de
grote feesttent naast de Boostenhof vond in
het weekend van 5 en 6 september voor de
25ste keer alweer de Boekend Promotion
plaats. Op dezelfde plaats als waar zaterdagavond Ex Ronnie Tober en de Maasbreese
band Celtic Soulbrothers speelden, werd op
zondagmorgen het echtpaar Mariën in het
zonnetje gezet. Hadje Lenders memoreerde
aan de vele activiteiten binnen en buiten de
Boekend waarvoor Kees Mariën zich had ingezet. Zowel als bestuurslid als bij de organisatie. Vanaf het begin in 1952 was hij betrokken bij de Fancy Fair in de Boekend, 40
jaar lid van de voetbalclub, 32 jaar lid van de
reservepolitie geweest, actief voor het Wilhelminafonds, lid van de Biljartclub, papierboys van het Lambertusplein, ald prinsen,
een ervaren toeper en nog actief op tal van
andere terreinen. Overigens was het niet de
eerste keer dat Kees gehuldigd werd. Naast
een koninklijke onderscheiding ontving hij in
1981 ook al de eerste Bookender Blaag voor
zijn inzet voor de Boekender gemeenschap.
Een dochter die haar gehuldigde ouders kort
toesprak had daar zo haar eigen ideeën over.
“Eigenlijk krijgt mam deze keer de Bookender
Blaag. Niet Pap. Want dankzij mam heeft hij
dat allemaal kunnen doen. Wij zijn met acht
kinderen en alles wat we kunnen, hebben
we van Mam geleerd. Niet van Pap, want die
was altijd in de Boekend. De uitreiking van
deze Bookender Blaag is een klein gebaar
voor al die manlozen dagen.”
Omdat er in huize Mariën al zo’n beeldje
stond, ontvingen ze deze keer uit handen van
Hadje Lenders een bord met karakteristieke
afbeeldingen uit de Boekend.
Milieuprijs 1998 naar
Boekend en basisschool de Mussenberg
Op vrijdag 24 juli 1998, de laatste schooldag
voor de zomervakantie, reikte milieuwethouder Peter Frey in de parterre van het stadhuis

In de categorie Basis en speciaal onderwijs,
ging de milieuprijs naar groep 8 van de Blerickse basisschool de Mussenberg. In samenwerking met Kinderboerderij Hagerhof was in
deze categorie gekozen voor het ontwerpen
van een poster over het thema ‘zwerfvuil’. De
poster diende een tekst of slogan te bevatten
die betrekking had op dit thema. De jury was
van mening dat het onderwerp op de winnende poster met de slogan ‘Doe eens gewoon,
hou de aarde schoon’, op een originele manier was neergezet. Naast de wisseltrofee
ontving basisschool de Mussenberg, net als
het wijkoverleg Boekend-Hout Blerick, een
geldbedrag van 2500 gulden.

Omdat Kees Mariën in 1981 de Bookender Blaag al eens had ontvangen, kreeg hij in 1998 uit
handen van Hadje Lenders een bord met karakteristieke afbeeldingen uit de Boekend

de ‘Milieuprijs Venlo 1998’ in de categorie
wijk- en buurtbeheer uit aan het wijkoverleg
Boekend-Hout Blerick voor het project ‘Illegale stort in de bossen rondom de Boekend’.
Op initiatief van het Boekender Belang en
het wijkoverleg hebben zij op zaterdag 18
april 1998 samen met leerlingen van basisschool de Harlekijn, de jagersvereniging, leden van jeugdclub Don Bosco en een aantal
vrijwilligers een schoonmaakactie gehouden.
De jury was van mening dat dit project een
mooi voorbeeld was van een breed gedragen en professioneel georganiseerde activiteit, met een duidelijke uitstraling. Het project
voldeed volgens de jury aan alle criteria. “Het
heeft een duidelijk repeterend effect. ‘Wat
schoon is, moet schoon blijven’. Het is goed
gestructureerd en gefaseerd aangepakt. Inventariseren, mobiliseren, publiciteit, nazorg
en denken over structurele oplossingen. Een

goed georganiseerde en duurzame samenwerking staat borg voor het juiste draagvlak
om activiteiten te organiseren,” aldus het juryrapport. De andere genomineerden in deze
categorie ontvingen een waardebon voor de
aanschaf van tuinartikelen.
Peter Frey gaf aan dat iedere ruimte of omgeving zijn eigen milieu heeft. “Thuis, buiten,
op kantoor of in de tuin. Maar het milieu heeft
ook met jezelf te maken. Zo hangt er op het
toilet een bepaalde lucht. Een geur die
zorgt voor een bepaald milieu. Jij vindt het
misschien lekker ruiken, maar hoe denkt de
volgende bezoeker van het toilet hierover?
Iets dergelijks gebeurt wanneer in een kamer
gerookt wordt. Want milieu heeft ook te maken met gezondheid. Een omgeving waarin
men goed kan functioneren. Ook buiten. De
natuur wordt vaak bedreigd en ruimte is vaak
nodig voor andere dingen,” aldus Peter Frey.

Zomerparkfeest ging in Blerick van start
Het startsein van het Venlose Zomerparkfeest 1998 werd dat jaar in Blerick gegeven.
Hiervoor kwam de Braziliaans-Nederlandse
sambadrumband Medicamento op donderdag 27 augustus 1998 naar het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers aan de Horsterweg.
Volgens Sef Derkx, voorzitter van het Zomerparkfeest, was dit een reactie op de wijze
waarop in Blerick gereageerd werd toen duidelijk werd dat er in de Knoepert geen tweeduizend asielzoekers zouden worden ondergebracht. Met dit optreden voor de officiële
Sint Juttemis-opening wilde de organisatie
een gebaar maken naar de vluchtelingen en
hen laten weten dat ze welkom zijn in Venlo
en op het zomerparkfeest. Volgens Sef Derkx
bestonden er in Venlo twee feesten. “Vastelaovend en het Zomerparkfeest. Het leek ons
een goed idee om hier naar het asielzoekerscentrum te komen omdat feesten verbroederen en verzusteren,” aldus Derkx destijds.
Toen direkteur Janssen van het asielzoekerscentrum in zijn openingswoord de gemeente
Venlo noemde als organisator van het zomerparkfeest, reageerde Sef Derkx meteen
door te zeggen dat het Zomerparkfeest niet
georganiseerd wordt door de gemeente Venlo maar dat de gemeente het feest krijgt aangeboden door 250 vrijwilligers.

Gooj tomatesoep
maak ik zelf, met
eige gedreide böl...
As belangriëkste persoën in ôs bedriëf kôm ik op alle
aafdeilinge de kôffie rôndbringe. Dan krieg ik euveral ‘t
letste niejs te huure. Auk as collega’s probleme hebbe,
heb ik altiëd ‘n luusterend oër. Dan gaef ik gooje raod en
vertel det dan weer door aan andere collega’s, mekkelik
zat, gedeilde smart is halve smart. Ze neume mich in de
wandelgange ‘de krant’ en dae kump heej neet um
7 oor maar de gansen daag, vers van de pers.
Noow heb ik vanmorge iets gehuurd, en det is gen gooj
soep! En al gaar neet met böl! Maar asse mich heej ‘t
laeve zoor gaon make, dan waer ik rebels. En dae baas
van Bouten môt maar oppasse! Dit verhaol krieg ‘n
stertje, wat ik ôg smoës.

Bep Buisman

SOCIËTEIT DE FLARUSSEN prissenteert ‘t theaterstök

www.flarussen.nl
Première Vriedaag 23-11, Zaoterdaag 24-11, Zondaag 25-11 (Matinee 14.00 oor), Dônderdaag 29-11, Vriedaag 30-11, Zaoterdaag 01-12.
Veurverkaup: Maondaag 17-9 en Dinsdaag 18-9 van 19.00 - 21.00 oor in ‘t Raodhoes.

