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Nieuw logo
en huisstijl!
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• Nieuw logo en huisstijl
• Afscheid Ed Faassen
• Nieuwe leden:
RE-Play en Sokratis

Nieuws

Met gepaste trots presenteren wij u het
nieuwe logo van het BIZ Winkelcentrum
Tegelen dat vanaf 1 september 2018
ons gezicht naar buiten gaat bepalen.
Onlangs heeft het bestuur StudioDuo
in Venlo opdracht gegeven voor het
ontwerp van een nieuw logo, huisstijl en
lay out voor onze nieuwsbrief en social
media publicaties. De opdracht was om
een origineel voorstel te doen waarbij de
kenmerken van de historie van Tegelen
en het voormalige Raadhuis herkenbaar
zouden zijn met de slogan Passie voor
Tegelen als leidraad. De ontwerpkosten
worden grotendeels gedekt door een
subsidie van de Gemeente Venlo.
De basis bestaat uit een hert (tevens
hart maar dan in ’t dialect) en de dakcontour, Timpaan, van het Raadhuis.
De Nederlandse naam van het Groot
Tegels Hert verwijst naar de belangrijkste
vindplaats van dit hert in ons land, de
kleigroeves in Tegelen. De keuze voor
dit dier als symbool voor Tegelen is
genomen vanwege zijn trotse karakter,
overwicht in eenheid en gezag.
De basiskleuren grijsblauw verwijzen
naar de kleiwinning en het warm paars
naar de metaalindustrie maar heeft ook
een sacrale uitstraling met een link naar
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de Passiespelen en het kloosterkwartier
in Steijl. Binnenkort zal het trotse Tegelse
Hert op banners in de Kerkstraat aan
onze bezoekers getoond worden. Tevens
zullen wij u binnenkort een deursticker
met het nieuwe logo als BIZ lid komen
overhandigen.

A F S C H E I D
E D F A A S S E N
Op 1 juni 2018 heeft Ed Faassen
zijn lidmaatschap als bestuurslid
van het BIZ Winkelcentrum
Tegelen beëindigd. Ed heeft
als penningmeester van het
BIZ sinds de oprichting veel betekend
voor ons en heeft de financiën van de
stichting altijd op een zeer correcte
wijze geadministreerd. Tevens was Ed
verantwoordelijk voor de commissie
Schoon, Heel en Veilig waardoor de
Kerkstraat altijd schoon, sneeuwvrij en
veilig blijft voor onze klanten. Het BIZ
bestuur heeft op 3 september in haar
maandelijkse vergadering officieel
afscheid genomen van Ed.
Namens het bestuur en alle BIZ leden
willen wij Ed van harte bedanken voor zijn
grandioze inzet en het vele werk dat hij
in zijn spaarzame vrije uurtjes in het BIZ
heeft geïnvesteerd.

N I E U W E L E D E N
Binnen het BIZ hebben wij 2 nieuwe leden
mogen verwelkomen: RE-Play en Sokratis.

RE-Play
In het voormalige pand van de meubeloutlet gaat Debby Aerts binnenkort met
haar winkel RE-Play van start.
RE-Play is een uniek winkel concept in
onze regio: Debby biedt tweedehands
speelgoed aan dat bij vele kinderen een
tweede leven gaat leiden. Uiteraard is het
speelgoed vooraf uitvoerig gecontroleerd
op veiligheid, compleetheid en uiteraard
hygiëne oftewel gereinigd
Op woensdagmiddag en zaterdag is er
een speelhoek voor de kinderen in
RE-Play ingericht en kunnen de toekomstige klanten het speelgoed ‘testen’.

Sokratis
Onlangs is aan het Wilhelminaplein121
het Griekse restaurant Sokratis
geopend. Sokratis is een GrieksMediterraan restaurant met vele vlees- en
visspecialiteiten. Voor de liefhebbers en
vakantiegangers in het zonnige zuiden
een aanrader om ook in Tegelen te
genieten van de heerlijke mediterrane
keuken.
De recensies op Facebook en Google
spreken voor zich. Sokratis is een mooie
aanwinst voor het Wilhelminaplein naast
de statige Sint-Martinuskerk.
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