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De allerlaatste .................

Hanneke en Nölleke
Einde Nieuwshoorn:
de terminale fase van het papieren tijdperk?
In het papieren tijdperk, dat zo bij ons paste,
hebben wij Hanneke en Nölleke elkaar menig maal ontmoet.
Het houdt eigenlijk in dat niks moet en dat je elkaar wat beter leert kennen.
Ieder vanuit zijn eigen betrokkenheid bij ons dörpke. Ons leven is er door verrijkt,
af en toe stil staan bij Sint Hubertse zaken en we hebben daarvan genoten.
En natuurlijk ook van de gesprekken: “Wie zôn dè toch zien?”
Ontmoeten, niet alleen in de columns maar ook in het dagelijkse leven.
Blijf elkaar ontmoeten.
Ont- moeten. Is het niet in de Nieuwshoorn, dan wel in de Jachthoorn.
Dat is nog altijd beter dan op papier of in de digitale wereld.
Dank voor ieders aandacht.
Hanneke en Nölleke
De Laatste Nieuwshoorn,
Beste mensen.
Het gaat ons aan het hart dat dit de laatste Nieuwshoorn is die nu is verspreid.
Nu na 7 jaargangen is het helaas afgelopen.
De inzet van de OndernemingsVereniging Sint Hubert is belangrijk geweest, maar
een dorpsblad moet ook gedragen worden door Sint Hubert zelf.
Noodgedwongen is het besluit genomen, dit door te weinig financiële armslag.
We wilden de ondernemers van Sint Hubert niet nog verder belasten.
Ook werd het steeds moeilijker om de Nieuwshoorn gevuld te krijgen met nieuws
dat speelde en stond te gebeuren in Sint Hubert. Op een paar vaste inzenders na
was er praktisch geen respons vanuit Sint Hubert.
Al met al jammer dat het zo gelopen is.
de redactie

Moeten maakt de dingen moeilijk. Willen maakt ze gemakkelijk…....

Juuleke over “laatste Nieuwshoorn”.

Maar wat doe
je eraan?
Teleurgesteld,
boos!?
Ik was er graag
voor u.

AgriContent
Aura Sint Hubert B.V.
Autoservice Sint Hubert
Barten Technical Service
Boerderij Vermeulen Melkvee Sint Hubert
Bouwbedrijf Gebr. vanTienen
Bouwkundig Adviesbureau W. Selten
Camping van Rossum's Troost
Catering van Vonderen
Club Bar Difference
E. Geurts verzekeringen
eraCare
Exportise
Formido Mill en Sint Hubert
Frans Janssen schilderwerken
Govers Drukwerk Grafische Vormgeving
Haarverzorging Truus van Bakel
Handelsonderneming Kees Rutten
Hoveniersbedrijf De Passie
Hoveniersbedrijf Robert Graat

Installatiebedrijf Ad Brans
JMS Jurgen Multiservice
Juwelier Optiek Verlinden
Kimiver ontwerp & communicatie
Landbouwmechanisatiebedrijf v. Berkel
Landbouwwerktuigen Coöperatie
Leon Jacobs Timmerwerken
Linde, koffieschenkerij en theetuin
Linders Meten & Peilen BV
Manders Reclame
Matt Verbeeten Audio
Mini camping De Keuterij
Mini camping Het Wisbroek
Peters Freeswerk & Modellenbouw
Puur jij
Pvg Bemiddelingsburo voor kraamzorg
Restaurant en Bowlingcentrum "Erica"
Teun Arts
Veba Meditemp BV
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Realisatie: Govers drukwerk, 0485 31 87 89 www.govers-drukwerk.nl

Helaas, Juuleke
neemt afscheid,
snik....

Dank aan:
Al onze adverteerders voor de 7 jaren waarin de
Nieuwshoorn is verschenen.
Aan de OVS welke het mogelijk heeft gemaakt
om deze 7 jaren de Nieuwshoorn te verspreiden.
Aan de verspreiders die trouw
de Nieuwshoorn bij u hebben bezorgt.

Aan onze vaste correspondenten die u het
nieuws brachten via de Nieuwshoorn.

Aan diegene die de Nieuwshoorn hebben gesteund
in de vorm van een vrijwillige bijdrage.
..
Aan Hanneke, Nolleke en Juuleke
voor hun bijdrage.

en aan al diegene die we vergeten zijn!!!!!!!!!!!!

