
 

 
Meldt u aan voor: 

De grote Voortuinenwedstrijd Horst aan de Maas 2013 
Initiatief van de gemeente Horst aan de Maas,  

Centrummanagement Horst-Centrum en Citaverde Bedrijfsopleidingen. 

Terugkijkend op een geweldig keuringsjaar 2012 genieten we elke dag van de mooie 
voortuinen in onze gemeente. Het is geweldig te zien met hoeveel passie onze tuinen 
worden verzorgd.  

De grote Voortuinen wedstrijd 2013 staat voor de deur met als thema:  
    “De Levende Tuin”. 

 “Ik kijk uit het raam en zie een pimpelmees op mijn terras scharrelen. 
 Het groen in mijn tuin inspireert me en geeft me een prettig gevoel.  
Er is kleur. Natuur aan mijn huis.  
Buiten en toch binnen.  
Mijn tuin als mijn handtekening.  
Waar ik kan leven en genieten en mezelf kan zijn in de tuin. 
 
Het keuringsjaar 2013 krijgt een extra dimensie en zal starten met de bekende 
categorieën kleine- middelgrote- en grote voortuinen en dit jaar voor het eerst een 
geheel nieuwe categorie waar wij al jaren trots op zijn. Namelijk: 

- Landschappelijke erven en landschappelijke tuinen in Horst a/d Maas. 

De deelnemers bezitten een tuin met erfbeplantingen en tuinelementen die aansluiten 
aan de landschappelijke omgeving. Deze categorie komt mede tot stand door de 
Stichting Landschap Horst aan de Maas, Stichting Groengroep Sevenum en de opleiding 
Bos en Natuurterreinen van het Citaverde.  

 

               
 

  VVOOOORRTTUUIINNKKEEUURRIINNGG  22001133..  

GGeemmeeeennttee  HHoorrsstt  aaaann  ddee  MMaaaass..  



Schrijft u zich nu in voor 2013 of vraag om meer informatie. 
Wilt u meedoen aan de grote Voortuinenwedstrijd 2013 in Horst aan de Maas, meldt u 
zich dan aan vóór 15 april 2013. Dat kunt u doen door uw naam, adres, telefoonnummer 
en eventueel e-mailadres door te geven aan Centrummanagement Horst-Centrum:  
info@horst-centrum.nl of tel. 06 21315225. Geef aan of u meedoet in de categorie kleine 
voortuinen (voortuin en oprit tot 40m2), middelgrote voortuinen (voortuin en oprit tot 
80m2), grote voortuinen (voortuin en oprit groter dan 80m2), Landschappelijke erven en 
tuinen of de speciale categorie voortuinen verzorgt door een vrijwilliger of mantelzorger. 
Wilt u meer informatie over de voortuinenwedstrijd 2013 of het wedstrijdreglement 2013 
bekijken, kijk dan op www.horst-centrum.nl.  
 
Na aanmelding ontvangen alle deelnemers uitgebreide informatie. 
 
Deelnemers die in 2012 mee hebben gedaan als deelnemer aan de voortuinen wedstrijd 
en zich niet hebben afgemeld hoeven zich NIET nogmaals aan te melden maar gaan 
automatisch over als deelnemer voortuinen wedstrijd 2013. 
 

Aanmelding voor de grote Voortuinen wedstrijd  2013. 

O  Kleine voortuin tot 40 m2. 

O Middelgrote voortuin tot 80 m2. 

O Voortuin groter als 80 m2. 

O Landschappelijke erven en tuinen in Horst a/d Maas 

O Verzorgen tuin door mantelzorger / vrijwilliger. 

Periode van keuren 2013 door keurmeesters: mei  /  juni  /  sept. 

Gegevens deelnemer:   Naam, adres, telefoon nummer en e-mail  

 

Hebt u nog vragen over de Voortuinenwedstrijd Horst aan de Maas 2013 ? 

Mail of bel naar het secretariaat van Centrummanagement Horst-Centrum  

info@horst-centrum.nl,    www.horst-centrum.nl      tel. 06 21315225  
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