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De Blerickse Krant verschijnt volgende keer vrijdag 24 mei 2019
Kopij dient uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 te worden doorgegeven.

Bezorging Blerickse Krant. Onze bezorgers doen
hun best om in weer en wind de Blerickse Krant
om de 14 dagen huis aan huis te bezorgen.
Soms kan er weleens een brievenbus
vergeten worden.
Heeft u geen krant ontvangen laat het ons dan
weten voor maandagmiddag 12 uur
(tel. 398 91 86) en u krijgt
de Blerickse Krant alsnog thuisbezorgd.

Infodag
Gallagher
afrasteringen

Zaterdag 11 mei
van 10.00 - 16.00 uur

BLERICK

Heijmansstraat 95 Tel. 077 - 382 02 78

Koninklijke Onderscheidingen in Blerick

Foto Boven: Will Soree met burgemeester Antoin Scholten (Foto: Soree). Foto Linksonder: Frans Peeters (Foto: Civitas). Foto Middenonder: Rob
Routs en Leo Hafmans met partners (Foto: Hay Janssen) Foto Rechtsonder: Lau Kuijpers en burgemeester Antoin Scholten (Foto: Ludo Pieko).

LID: de heer L.B.W.G. (Leo) Hafmans (66)
uit Blerick
De heer Hafmans was in 1970 medeoprichter van handbalvereniging HVB te Blerick. In
1977 en tussen 1985 en 1989 was hij penningmeester. Van 2000 tot 2002 was hij initiator en lid van stichting Topsport. Deze had
als doel sponsorinkomsten te werven om het
damesteam dat in de Nederlandse top meedraaide te kunnen financieren. Voorts was hij
nog bestuurslid en voorzitter van de financiële
commissie.
De heer Hafmans is sinds 1995 verbonden
aan stichting De Staay te Blerick. Tussen
1995 en 2010 als bestuurslid financiële zaken, van 2010 tot 2016 als bestuurslid personeelszaken en vanaf 2017 als voorzitter.

Deze stichting beheert Cultureel Centrum “t
Raodhoes’, voorheen gemeenschapshuis
‘De Staay’ geheten. Hij was betrokken bij de
nieuwbouw in 2009.
Vanaf 2006 is de heer Hafmans bestuurslid
van Stichting Wahyu. Deze verleent hulp aan
kinderen in Noord-Bali (Indonesië). Daarnaast
stimuleert de stichting jongeren een beroepsopleiding te volgen om zo hun zelfstandigheid
te bevorderen.
Tussen 2014 en 2017 was hij bestuurslid externe contacten van stichting Open Bejaardenwerk te Venlo, en tussen 2015 en 2016
penningmeester van het Seniorenplatform
gemeente Venlo. Vanaf 2005 is hij bestuurslid
van stichting thuiszorg ‘de Helpende hand’,
regio Noord- en Midden Limburg, waar hij cliënten van financieel advies voorziet.

LID: de heer L.C.P. (Lau) Kuijpers (59) uit
Hout-Blerick
De heer Kuijpers is vanaf 1998 penningmeester van kookclub Cuisine Cultivee Populaire
De Limbourg (CCPL) te Venlo. Hij heeft de
nieuwbouw van de kookclub mede gerealiseerd en voert alle voorkomende technischeen controlewerkzaamheden uit. Sinds 2002 is
hij beheerder technische zaken en verricht hij
diverse kluswerkzaamheden.
Daarnaast is de heer Kuijpers vanaf 2013 ondersteunend lid van politieke partij Venlokaal,
thans EENlokaal. Bij stichting Behoud Monumenten te Steyl is hij sinds 2013 vrijwilliger.
Hij is archivaris van de stoommachine en
begeleidt diverse projecten. Verder demonstreert en geeft hij uitleg over de stoommachine tijdens excursies en bezichtigingen.
(Vervolg zie pagina 3)

Apotheek Blerick
Averbodestraat 2a, Blerick
077-3821712
maandag t/m vrijdag: 8:00 – 17:30 uur
zaterdag:
9:00 – 12:00 uur

Apotheek Lambertus
Leeuwerikplein 1a, Blerick
077-3061252
maandag t/m vrijdag: 8:00 – 17:30 uur
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