Welkomstborden Maashees
Het is alweer meer dan een dik jaar geleden dat het plan is ontstaan om bij de drie ingangen van ons dorp welkomstborden te
plaatsen. Dit niet alleen om de mensen die Maashees bezoeken of er doorheen rijden welkom te heten, maar zeker ook, het dorp
iets aparts te geven, iets dat ons onderscheid van andere dorpen. Bovendien origineel en herkenbaar.
Er is ondertussen heel wat water door de Maas gegaan en van enthousiaste mensen en groepen zijn ideeën aangeleverd. In overleg
met de gemeente, niet alles mag tegenwoordig, is nu een ontwerp gemaakt hoe het eruit moet komen te zien. De gemeente heeft
ook toestemming gegeven om deze borden te mogen plaatsen. Wel zijn er eisen gesteld aan het materiaal, dit moet bestendig zijn
tegen vernielingen.
Het plan is om deze borden ook te gaan gebruiken als informatiebord waar verenigingen, organisatoren van evenementen gebruik
van kunnen maken. Hierdoor heeft iedereen géén eigen borden meer nodig en maakt het allemaal overzichtelijker. De gemeente
wil geen wildgroei van reclameborden meer. Het idee is wel om de verenigingen hierbij behulpzaam te zijn met het beschikbaar
stellen van borden en/of het maken.
Als bijlage ziet u twee ontwerpen. Wij nodigen u uit om hiervan iets te vinden en ons te berichten. Naast de geschreven tekst ziet u
symbolisch vormgeven: de Maas, boomkwekerijen, nijverheid en landbouw. Het verschil tussen bord 1 en bord 2 is miniem. Maar
kijkt u eens naar de rijen bomen die de boomkwekerijen symboliseren. De ene hebben wij bolletjesboom genoemd en de ander
hoge boom.
Wij hebben al een bijdrage mogen ontvangen van de Dorpsraad, Köpkesmert en een spontane gift door een ondernemer. Hierdoor
kunnen we wellicht al één of twee borden plaatsen. Het liefst plaatsen we ze alle drie tegelijk. Degenen die als ondernemer,
vereniging of particulier dit initiatief willen ondersteunen worden dan ook van harte uitgenodigd. Na de reacties willen we nog de
verenigingen, organisaties die gebruik kunnen maken van deze borden om medewerking vragen.
Voor meer info: Jos ten Holder 06 54787360 of Marc Rongen 06 52486942, marc.rongen@home.nl
De initiatiefnemers Vera Berckmoes, Jos ten Holder en Marc Rongen.
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