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Beste dorpsgenoten,
Afgelopen maand is het Platform Gehandicapten Mill aangeschoven bij onze
vergadering. De doelstelling van het platform is om op te komen voor alle
mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.
Informatieverstrekking is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Daarnaast houdt het Platform zich bezig met de toegankelijkheid van openbare
gebouwen voor gehandicapten. Om alle belangen goed te kunnen behartigen
heeft het Platform nauwe contacten met de gemeente, maar ook met de
dorpsraden wordt contact gehouden.
Op www.pgmill.nl kunt u meer informatie over het Platform vinden.
De vertegenwoordigers zijn bovendien op zoek naar mensen die het platform
komen versterken.
Op 22 oktober wordt het Zwartboek N264 besproken in de commissie
Grondgebiedzaken. Dit stond eigenlijk eerder op het programma, maar het college had meer tijd nodig om zich hierop goed voor te kunnen bereiden.
We hopen op een vruchtbare bijeenkomst, de situatie rondom de N264 vraagt ons
aller aandacht. Met het aanbieden van het Zwartboek heeft de werkgroep wel
bereikt dat dit in het college besproken wordt en van de gemeente de aandacht
krijgt die het verdient.
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Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsbelang

Infopagina
Huisartsen:

J.N.J.Boesten
Langenboomseweg 2, 5451JK Mill
0485 - 452592
L.B.J.M.Velers
Hoogstraat 8, 5451BH Mill
0485 - 451631
P.van der Linden en Mv E.Gest
Schoolstraat 27, 5451AS Mill
0485 - 451601
J.A.Boon
Noordstraat 1, 5446BB Wanroij
0485 - 476123
J.W.G.v.d.Broek
Hoevensestraat 17, 5446PA Wanroij
0485 - 476123
0900 - 8880

Apotheek St.Willebrord Markt1, 5451BS Mill 0485 - 453127
Maasziekenhuis Boxmeer
G.G.Z. Centrum Land van Cuijk Boxmeer

0485 - 567567
0485 - 847250

Parochie St.Hubert:
Pastor Ad Bogers Wildsestraat 42, 5443BK Haps 0485 - 313533
Brandweer:
Ambulance:
Politie:

112
112
0900 - 8844

Gemeentehuis: 0485 - 460300
Bloedprikpost in De Jachthoorn. donderdagmorgen van 08.50 - 09.10 uur.
Trombosedienst maandagmorgen 09.30 - 09.45 uur.
“Nieuwshoorn” Uitgave Stichting Dorpsbelang St. Hubert.
Nieuws aanleveren via emailadres: info.nieuwshoorn@inter.nl.net
tot uiterlijk eerste zondag van de maand.
Voor advertenties informeren bij Tinie van Dijk tel. 0485 - 453885.
Bankrekening: Rabonr. 1239.02.878

Realisatie: Govers drukwerk 0485 31 87 89 www.govers-drukwerk.nl

Huisartsenpost Maasziekenhuis Boxmeer

PAROCHIE H. H. HUBERTUS EN BARBARA ST. HUBERT.
PAROCHIEBERICHTEN.
Zondag 18 oktober. WERELDMISSIEDAG.
10.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: overleden familie Derks - Wijnen,
Tien en Dora Willems - van der Cruijsen, Hendrik van der Cruijsen,
Miet van den Hark, overleden familie Vloet - Vergeest,
overleden familie Vloet - van Vonderen.
In deze viering is de collecte voor WERELDMISSIEDAG.
Zaterdag 24 oktober. 30e Zondag door het Jaar.
19.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door Fioretti.
Intenties: Jan en Gerarda Vloet - Olieslagers, Harrie Abels,
Mariet van Hoof- Derks, Mien Manders.
Zondag 1 november. ALLERHEILIGEN.
10.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: Clare en Marie van Casteren, overleden familie Piet Emons- Gijsbers,
Twan Schraven, overleden familie Hendriks - Willems,
Gerardina Derks, overleden familie Daverveld - Arts van der Zanden,
Nelly Derks - van Lieshout, Hub Janssen,
overleden familie Derks - Reijnders, Nelly Verbruggen - Lange,
overleden familie Rutten - Smolders.
Maandag 2 november. ALLERZIELEN.
19.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: Lies ter Woord- Hilboldt.
IN DEZE VIERING WORDEN ALLE PAROCHIANEN HERDACHT DIE IN HET
AFGELOPEN JAAR ZIJN OVERLEDEN.
Zaterdag 7 november. 32e Zondag door het Jaar.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door Fioretti.
Intenties: Theodorus en Wilhelmina Vloet - Michiels,
Martinus en Petronella Kerkhof - Lamers,
Koos en Toos van Haren - Willems.

LECTOREN.
Zondag 18 oktober:
Zaterdag 24 oktober:
Zondag 1 november:
Maandag 2 november:
Zaterdag 7 november:

Danielle van Bakel.
Willemien Manders.
Truus Emons.
Antoon Egelmeers.
Door Hendriks.

ACOLIETEN/ MISDIENAARS.
Zondag 18 oktober:

Jip Swartjes, Angelique van Loon,
Caro of Vera Theunissen, Rik van de Wiel.
Zaterdag 24 oktober:
Denise Verlinden, Maaike Schotanus,
Emmy Vermeulen, Charlotte van Daal.
Zondag 1 november:
John Hendriks, Bianca Daanen,
Angelique van Loon, Maaike Schotanus.
Maandag 2 november: Lillie Wellen, Jip Swartjes,
Rik van de Wiel, Caro of Vera Theunissen.
Zaterdag 7 november: Sanne, Gertie, Joris en Petra Lange.
PAROCHIE- AGENDA.
Woensdag 4 november: 20.00 uur: Beheercommissie.
SPREEKUUR PAROCHIECENTRUM KERKPAD 15A
WOENSDAG VAN 10.00 TOT 12.00 UUR.
TEL. PAROCHIECENTRUM
0485- 455246.
TEL. EM. PASTOR BOGERS
0485- 313533.
TEL PASTOOR VAN DER MEIJDEN
0485- 451282.
TEL. WILMA VAN BAKEL
0485- 454050.
SITE WWW.PAROCHIESTHUBERT.NL

Beste Sint Hubertenaren,
Kent U het “Eetpunt St.Hubert? Ja? Dan hoef ik U niets te vertellen.
Nee? Dan willen wij u even uitleggen wat dat is. Eetpunt St.Hubert is enkele jaren
geleden door Stichting Dorpsbelang opgezet om 55+’ers 1 keer in de maand
samen te laten eten in de Jachthoorn. Enkele vrijwilligers zorgen dan dat de tafels
gedekt zijn er bloemen en kaarsjes op de tafel staan zodat alles mooi aangekleed is.
De mensen worden aan tafel door de vrijwilligers bediend dus hoeven niet zelf
hun bordje te vullen. Het is altijd een driegangenmenu voor maar € 5.75.
De mensen die hieraan meedoen vinden het altijd heel fijn en gezellig en lekker
eten. Ook de vrijwilligers genieten hier altijd van want wat is fijner dan allemaal
blije gezichten en volle buiken? Maar… volgens de mensen die deelnemen en de
vrijwilligers zouden veel meer mensen kunnen genieten van deze ene vrijdag in
de maand met lekker eten en goede bediening.
Dus als U graag mee zou doen of als U iemand weet waarvoor het wel goed zou
zijn om onder andere mensen te komen en onder een gezellig praatje van het lekkere eten te genieten laat het dan a.u.b. weten. Mocht het moeilijk zijn om naar
de Jachthoorn te komen, dan kunt U altijd opgehaald worden, dus dat is geen
bezwaar. Dus mensen, allemaal bellen naar Riek van Maasacker.
Telefoon 0485 452183.
Tot ziens,
“De Vrijwilligers”

Nierstichting 2009
De jaarlijkse collecte van de Nierstichting in St. Hubert heeft een bedrag van
€ 584,34 opgebracht. De Nierstichting en de organisatie wil iedereen bedanken
die daar aan mee hebben gedaan voor hun giften en de collectanten voor hun
geweldige inzet.
Nelly Jacobs

Dankbetuiging
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties,
de vele mooie kaarten en bloemen en iedereen die ons een
geweldige dag bezorgden bij ons gouden huwelijksfeest
Wiel en Mien Lange
Sint Hubert

NIEUW: Designstucwerk
Marmereffect toepasbaar in plaats
van tegels voor: badkamers,
keukens, aanrechtbladen en toilet.
Ook in beton-emaille!

Frans Janssen
schilderwerken

Petersweg 30, 54 54 GE St Hubert
Tel: 0485 47 04 68
fax: 0485 47 04 69
E-mail: nibbeling@wannadoo.nl

tel: 0485-454977
06-52 64 82 85
fjschilderwerken@hetnet.nl

Als leiding van 't Kreatief willen wij graag iedereen hartelijk bedanken
die samen met ons Bouwweek 2009 mogelijk hebben gemaakt!

Sjors van Kempen
Erik Hendriks
Rene Cornelissen
Troefmarkt Kremers
Bv Erica
Catering Van Vonderen
De Cooperatie
Verbruggen BV
Schutterij

BV Van Tienen
Aloys Dekkers
gebr. Nabuurs
Kees Rutten
Astrid Nabuurs
Fam. Wientjens
De Jachthoorn
Fam. Albers
Peter Josephs

Fam. Derks
Martijn van Maasacker
Fam. Van Alphen
Brandweer Mill
Tennisclub
Bert Cornelissen
alle hulpleiding

En iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan een geslaagde bouwweek!
Nogmaals hartelijk bedankt!
De leiding van 't Kreatief.

HALLO MENSEN VAN SINT HUBERT
Eind sept is weer de collecte "Fonds Verstandelijk Gehandicapten"gehouden.
Ondanks dat in deze periode veel collecte's gehouden worden en de mensen het
niet altijd leuk vinden al die bussen aan de deur heeft deze collecte toch het mooie
bedrag van € 456.75 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor en natuurlijk ook alle
collectanten die hun vrije tijd hiervoor gegeven hebben .
Cobie Polman.

Oudervereniging “de Schare” genomineerd.
De oudervereniging van basisschool de Schare is een van de zes projecten die
genomineerd is voor het Fonds Maatschappelijke betrokkenheid 2009 van de
Rabobank. De oudervereniging heeft een bijdrage uit het Fonds aangevraagd o.a.
voor de aanschaf van speelmaterialen op het schoolplein zoals een
tafeltennistafel en schaakspel. Met het fonds worden activiteiten of ideeën ondersteund die een groot draagvlak in de gemeenschap hebben. Bij de afdeling Mill
zijn in totaliteit 18 projecten ingediend. De Oudervereniging van de basisschool is
het enige project uit St Hubert dat genomineerd is.
Tijdens de ledenvergadering van de Rabobank op 13 oktober stellen alle genomineerden zich voor. Daarna stemmen de leden welke aanvrager het grootste
geldbedrag mee naar huis neemt. Wij roepen de leden van de Rabobank op om
gebruik te maken van hun stemrecht en de kinderen van St Hubert te steunen!
Vorige week hebben alle leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de
ledenvergadering. Om te kunnen stemmen dient u de antwoordkaart retour te
sturen. De kinderen van St Hubert hopen op uw stem te kunnen rekenen!
Oudervereniging basisschool de Schare.

KERKDIENSTEN
Parochie van de H. Profeet Elias St. Hubert
Oktober
Za. 10
Zo. 11

18e zo. na Pinksteren;
Vaders v.h. 7e Oec.
Concilie

Za. 17
Zo. 18

19e zo. na Pinksteren;
H. Apostel en
Evangelist Lucas

Za. 24
Zo. 25

20e zo. na Pinksteren

Za.314

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: Heb.13:7-16
Ev.: Lc. 5:1-11

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: 2 Cor.9:31-12-9
Ev.: Lc. 6:31-36

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: Gal. 1:11-19
Ev.: Lc. 7:11-16

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: Gal. 2:15-20
Ev.: Lc. 8:5-15

November
Zo. 1

21e zo. na Pinksteren;
H. Kosmas en
Damianos en hun
moeder Theodota

Nieuws van St Hubert.nu
Allereerst willen we iedereen bedanken voor de felicitaties die we mochten
ontvangen vanwege ons 10 jarig jubileum.
U reageerde niet alleen via de website, maar ook persoonlijk, via email en post.
Iedereen hartelijk bedankt.
Prinsen raden
Ook dit jaar gaan we weer prinsen raden. Op de website vindt u een pagina waarop we weer alle informatie met betrekking tot het nieuwe prinsenpaar gaan
verzamelen. U kunt op de prinsen raden pagina niet alleen nieuwsberichten en
binnengekomen tips, maar ook de cryptische omschrijvingen van de prinsencommissie raadplegen en de naspeuringen van CV de Jagers volgen.
Verder is er steeds een actueel overzicht van mogelijke prinsenparen te vinden.
Binnenkort is de pagina actief en vanaf 17 oktober kunt u uw stem uitbrengen op
uw favoriete prinsenpaar 2009-2010.
Prijsvraag
De oplossing van de maand september was de Witweg. Don Duynstee won de
door Troefmarkt Kremers beschikbaar gestelde levensmiddelenwaardebon ter
waarde van 25 Euro. Inmiddels staat de prijsvraag voor oktober online.
Nieuwe foto’s.
In augustus en september werden foto’s gemaakt van de volgende activiteiten.
- 20 jaar MC de Bokkenrijders
- De bouwweek
- St. Hubert op z`n best
- Nostalgische kermis
- Presentatiedag SC. St. Hubert
- Finale Gouden Klokspelen
- Introductierit “Efkes Weg”
- Restauratie Heimolen van start
Organiseert u een evenement, activiteit of heeft u iets anders waarvan u foto's
op StHubert.Nu wilt zien? Neem dan telefonisch contact op met Rini Cornelissen
tel. 454273 of stuur een e-mail met de benodigde gegevens naar
redactie@sthubert.nu.
In principe plaatsen wij alleen foto's die voor een grotere doelgroep bestemd zijn,
en betrekking hebben op Sint Hubert.
De redactie van www.sthubert.nu
Rini Cornelissen en Harrie de Wit

Heemschut Sint Huybert.

Korenmolen “De Korenaar”.
Voor veel Sint Hubertenaren is de “Heimolen”een
bekend begrip. “De Korenaar” is bij de meesten van
hen veel minder of zelf onbekend. Toch heeft “De
Korenaar” vele jaren het dorpsbeeld van Sint Hubert
mede bepaald. Een stukje geschiedenis.
In 1880 kochten Cornelis Verbruggen en Cornelis Willems het kadastrale perceel
C 958. Cornelis Verbruggen was smid en Cornelis Willems landbouwer.
Zij lieten daar een molen bouwen. Het was een achtkantige bergkorenmolen.
Omdat toen in het westen al molens werden gesloopt is het mogelijk dat bepaalde onderdelen hier werden hergebruikt. De molen bleef steeds eigendom van de
Fam. Verbruggen. Achtereenvolgens waren eigenaar of mede-eigenaar.
1880 Cornelis Verbruggen en Cornelis Willems.
1894 Hermanus Verbruggen,
later Wed. J.C.Verbruggen v.d.Broek en Martinus Verbruggen.
1895 Wed. A.Verbruggen - Willems en Cornelis Willems.
1902 Cornelis Verbruggen en Wilhelmus Verbruggen.
1918 Wilhelmus Verbruggen.
1927 Martinus Verbruggen.
1931 Herman Verbruggen.
1977 Wed. A.C.M.Verbruggen van der Burgt.
1988 Harrie Verbruggen.
De molen fungeerde tot 1951, toen
werd het 24 m. lange gevlucht gestreken, ofwel de wieken werden verwijderd. In 1972 werd de molen door
Herman Verbruggen meest eigenhandig verbouwd tot woonhuis. Hij heeft
er zelf niet lang van mogen genieten.
De sierletters Korenaar herinneren
nog steeds aan de vroegere molen.

OPENING CARNAVALSSEIZOEN
Na een geweldig carnavalesk jaar beginnen we met goede moed aan een nieuw
carnavalsjaar. De voorbereidingen zijn in volle gang.
In het weekend van 12 tot en met 16 februari zal het carnavalsgeweld in ons dorp
weer losbarsten. We starten met 2 prinsenballen: op 20 november komt de jeugdprins, jeugdprinses en hun gevolg te voorschijn tijdens het Jeugdprinsenbal en op
14 november a.s. komt dan ook traditioneel de prins en prinses te voorschijn
tijdens het Prinsenbal / Schlageravond.
De mooiste schlagers van het Bokkenriek zullen weer gezongen worden. Tijdens
het prinsenbal nemen we afscheid van ons fantastische prinsenpaar Prins Paul
dun urste en Prinses Helma.
Zij hebben er weer voor gezorgd dat we het afgelopen jaar een geweldig jaar achter de rug hebben. Prins Paul zal dan zijn best nog moeten doen om opgenomen
te worden bij de club van ex-prinsen.
Na het bekendmaken van de winnaar van de schlageravond wordt om 11 over 11
het nieuwe prinsenpaar onthuld. In de komende weken zal door de cryptische
omschrijvingen een tipje van het nieuwe prinsenpaar opgelicht worden.
Kijk dus regelmatig op www.sthubert.nu want die heeft steeds de primeur van de
cryptische omschrijvingen.
C.V. de Jagers doet al weer haar best om er achter te komen wie het nieuw prinsenpaar zal worden. Ze zijn gebrand om hem weer te vinden, zijn zelfs al op trainingskamp geweest.
Voor tips aan de jagers kunt u waarschijnlijk op de donderdagavond terecht bij hun
“Hangplek” in de DOP, maar wij adviseren u hiervan geen gebruik te maken.
CV de Bokken organiseert samen met “t Kreatief, het jeugdprinsenbal.
Wij als carnavalsvereniging vinden het geweldig dat twee verenigingen die veel
voor de jeugd doen elkaar weer gevonden hebben om samen iets voor de jeugd
te organiseren. Meer hierover en over wie de opvolgers worden van Jeugdprins
Frank, Jeugdprinses Femke en hun gevolg hoort u later nog.
Iedereen kan zich opgeven voor de oergezellige schlageravond tijdens het
Prinsenbal op 14 november a.s.
Wij hopen weer op veel enthousiast deelnemers.
Opgave kan bij Diny van Tienen, tel.454022 of via info@debokken.nl.
Bestuur C.V. de Bokken.

complete maaltijden - warme en koude buffetten - bittergarnituren - drankenservice...
van bierglas tot complete barinrichting - van barkruk tot partytent

Vonderen catering en verhuur
Voordijk 29 - 5454 GB St. Hubert
Tel. 0485 47 14 65 - Fax 084 228 47 72 - info@vonderen.nl
www.vonderen.nl

Heitje voor een karweitje
’t Kreatief 2009!
De herfstvakantie staat weer voor de deur. Dat betekent dat de kinderen hun handen weer uit de mouwen kunnen steken! Heitje voor een Karweitje komt er
namelijk weer aan. Heitje voor een Karweitje is dit jaar op donderdag 29 oktober.
Zorg dat je het niet mist! Ook dit jaar kunt u weer kersen- en appelflappen bij ons
bestellen. De kersen- en appelflappen kosten € 1,20 per stuk en vijf voor € 5,00.
U dient hiervoor het onderstaande strookje in te vullen. Dit kunt u tot en met 20
oktober inleveren bij ‘De Jachthoorn’ en ‘Troefmarkt Kremers’ in de daarvoor
bestemde ‘kreatiefdoos’. U kunt uw bestelling ophalen op donderdag 29 oktober
tussen 9.00 en 12.00 uur bij het marktkraampje voor
‘Troefmarkt Kremers’.
Naam:…………………………………………………………………………
Ik wil graag………kersenflap(pen) bestellen, totaal bedrag ................euro.
Ik kom ze warm ophalen om:………uur.
*warm/koud
Appelflappenbestellijst
Naam:…………………………………………………………………………
Ik wil graag………appelflap(pen) bestellen, totaalbedrag:…….........…euro.
Ik kom ze warm ophalen om:………uur.
*warm/koud
Groetjes. De leiding van ’t Kreatief

905 EURO VOOR KWF KANKERBESTRIJDING
St. Hubert, september 2009 – De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft
in St. Hubert het geweldige bedrag van 905 euro opgebracht!
Wie de collectant gemist heeft, kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten
name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten en kunnen we tegen kanker strijden.
Door vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het
aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker
is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten, overlijden er helaas
nog jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. Er is dus nog een lange weg te gaan.
Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig.
Wij danken daarom iedereen aan zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

Sint Hubert, oktober 2009

PERSBERICHT
Hilarische musical “Boer-en-Bedrog” in Sint Hubert
Sint Hubert - Op vrijdag 16 ėn zaterdag 17 oktober a.s. staan de deuren van
“De Jachthoorn” in Sint Hubert weer wagenwijd open om hopelijk vele
toeschouwers te mogen ontvangen voor een daverende musicaluitvoering van
musicalgroep DèDieDèDoen. Na een eerste zeer succesvolle reeks uitvoeringen
vorig jaar, is de musicalgroep uit Sint Hubert een jaar lang druk in de weer
geweest om u wederom een prachtig spektakel voor te schotelen.
Dit jaar is de keuze gevallen op de musical “Boer-en-Bedrog”, een wel heel actuele musical. Boer Piet die het absoluut niet meer ziet zitten in de agrarische
wereld en zich uiteindelijk door zijn zoon laat overhalen er een totaal ander agrarisch bedrijf van te maken. Of ze daar in zullen slagen is nog maar de vraag maar
een ding is wel zeker; u mag dit spektakel niet missen want ondanks de misschien wat serieuze ondertoon staat deze musical niet alleen bol van de hilarische
momenten en prachtige liedjes maar ook garant voor een heerlijk avondje uit in
uw eigen dorp.
Boer-en Bedrog is op beide dagen te zien om 20.00 uur in Gemeenschapshuis
“De Jachthoorn”. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 5 euro en voor
kinderen van de basisschool 3 euro. Om absoluut zeker te zijn van een plaatsbewijs is het ook mogelijk toegangskaarten te kopen in de voorverkoop. Hiervoor
kunt u terecht bij Troefmarkt Kremers en bij “De Jachthoorn”. Deze reeks van
musicalvoorstellingen zal na de voorstelling van zaterdag 17 oktober weer
afgesloten worden met een gezellige after-party.

K.B.O.
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar een feestavond voor onze leden.
Op vrijdag 6 november om 17.30 uur in "De Jachthoorn"
We beginnen met een koffietafel waarbij iets warms geserveerd wordt.
Om ± 19.00 krijgen we een optreden van "De Theetantes" , die voor een stukje
ontspanning zorgen.
± 21.00 uur wordt deze avond afgesloten.
Er komt nog een opgave formulier, of u wilt deelnemen aan deze avond.
Het bestuur K.B.O.

Het is bijna weer zover, het jeugdprinsenbal komt er aan en wel op:
Vrijdag 20 november 19.00/21.30uur in De Jachthoorn.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
Wie gaat dit jaar de schlager winnen?
EN
Wie word het nieuwe jeugdprinsenpaar 2009/2010?
Tot dan,
Groetjes
CV De Bokken en ’t Kreatief.

PLATFORM GEHANDICAPTENBELEID MILL ZOEKT UITBREIDING
IN SINT HUBERT
Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) zoekt uitbreiding van het aantal
leden in Sint Hubert. Momenteel bestaat de groep uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, die willen werken voor mensen met een handicap. Maar het PGM wil
opkomen voor alle mensen uit alle kerkdorpen, dus ook uit Sint Hubert.
Vandaar deze boodschap: “Wij zijn op zoek naar mensen die ons kunnen adviseren vanuit hun betrokkenheid of affiniteit met mensen met een handicap, of dat
nu kinderen of volwassenen zijn. Wij zouden het op prijs stellen, indien op deze
manier ons ledental en deskundigheid vergroot zouden kunnen worden.”
Informatie bij: mevrouw Els Verstegen, tel. 06-29738024, info@pgmill.nl,
www.pgmill.nl

Mededelingen Oktober 2009
Voetbalplaatjes actie met Sc St.Hubert !!!
De meeste foto’s voor de voetbalplaatjes actie zijn gemaakt. De fotograaf (Betty
Derikx, website www.bettyderikxfotografie.nl) heeft er een heel karwei aan gehad
om de ruim 220 leden op zijn mooist op de foto te krijgen. Nu is het de beurt aan
het reclame bureau om al deze foto’s mooi in de kaders van de plaatjes te plaatsen. Daarna moeten we samen met Antoon v/d Linden die namens de voetbalclub alles mee coördineert, alle namen bij de juiste foto’s gaan plaatsen en bij welk
elftal ze behoren. Dan kan dit alles gedrukt gaan worden, ook de verzamelmappen, en daarna alles in zakjes verpakken zodat we in week 2 van het jaar 2010 met
deze actie kunnen gaan starten.
Diverse mededelingen
De beestenboel breek open weken zijn weer voorbij. Duizenden gratis artikelen
werden afgelopen week weer door ons weggegeven. Altijd leuk om onze klanten
iets extra’s meer te geven.
Voor de spaarpunten hebben we nu naast het succes van de hoofdkussens, nu
ook dekbedden in de aanbieding. De normale prijs is voor 1 persoon (€ 44,95),
2 persoons (€ 54,95) en lits jumeaux. (€ 65,95). De hoofdkussens zijn ook weer te
verkrijgen voor € 29,95 of 2 voor € 49,95. Als U besluit deze aan te schaffen
betaald U de helft contant en de andere helft met de gespaarde punten van uw
klantenkaart.
Het stemmen voor de buurtsupermarkt van het jaar verkiezing is ten einde. Vele
klanten van onze winkel hebben hun stem op mijn winkel uitgebracht, waarvoor
hartelijke dank. Of het genoeg is om bij de finale te komen horen we half oktober.
Maar we zijn al heel trots met het bereiken van de halve finale en zo te mogen
strijden met de beste 15 van Nederland. Vooral ons assortiment en de vele service elementen werden door de consumenten als de jury geroemd. Uit alle inzendingen wordt een boodschappenpakket verloot en ook maken we met alle inzenders nog kans op een buurtfeest. Ook dit word half oktober bekend gemaakt wie
hiervan de winnaar is.

Troefmarkt Kremers
St. Hubertse Binnenweg 58, 5454GA Sint Hubert
Tel: 0485-454294 fax: 0485-455463
Sint.Hubert
www.troefmarktonline.nl
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“geef de pen door aan"

Hallo mag ik mij even voorstellen,
Mijn naam is Truus van Bakel en mijn bedrijfje heet “Haarverzorging Truus van Bakel”.
Ik woon al 25 jaar in het gezellige Sint Hubert, ik ben ook al 25 jaar getrouwd met
Albert, en wij hebben twee kinderen, Sam en Pien.
Na mijn middelbare school heb ik de kappersopleiding gevolgd in Nijmegen,
Waarna ik meteen aan de slag kon bij kapsalon van Lin in Overasselt, een moderne
maar zeker ook gezellige salon. Na hier elf jaar met veel plezier gewerkt te hebben, en
de nodige ervaring te hebben opgedaan, ben ik voor mezelf begonnen, in het begin
maar een paar dagen in de week, maar al snel had ik het zo druk dat ik fulltime aan de
slag ging.
In het begin werkte ik ook als ambulant kapster (bij de mensen aan huis),maar om mijn
klanten beter van dienst te kunnen zijn hebben we al vrij snel onze garage omgebouwd tot een knusse kapsalon, waar ik ondertussen al weer 16 jaar tot aller tevredenheid werk. Vorig jaar hebben we de kapsalon grondig aangepakt en weer een
nieuwe look gegeven, zodat deze weer volledig voldoet aan de eisen van deze tijd,
en een goede uitstraling heeft.
Mijn salon is zowel voor dames als heren, dit is niet alleen heel praktisch in een klein
dorp als St. Hubert, maar ook heel afwisselend voor mijzelf. Mijn klanten komen niet
alleen uit St. Hubert en directe omgeving, maar ook verder uit de regio.
Waar vroeger bij de dames vooral de nadruk lag op permanenten, wordt anno 2009
vooral de trend gezet met kleuren, door zowel verving als kleurspoelingen.
Ik werk graag met meerdere kleuren in het kapsel, met bijvoorbeeld highlights en lowlights. Door het volgen van meerdere cursussen per seizoen ben ik op de hoogte van
de nieuwste trends op haarmodegebied van zowel kleur- als kniptechnieken.
Het mooie van mijn vak is dat het constant in beweging is, er gaat geen seizoen voorbij of er veranderd weer het nodige in kleur en styling.
Voor dit najaar is de trend veel natuurlijk vallende kapsels, van ultrakort tot lang,
waarbij geraffineerde ton-sur-ton kleuringen het tot een mooi geheel maken.
Door alleen te werken op afspraak, kan ik ruim de tijd inplannen voor mijn klanten,
hoeft er niemand lang te wachten, en kan ik rustig werken aan een nieuwe coupe of
een mooie nieuwe kleuring.
Het geeft dan ook elke keer opnieuw veel voldoening als mensen mooi gestyled en
tevreden de deur uit gaan.
In het kort was dit waar een kleine salon groot in kan zijn:
met veel vakmanschap en ervaring en tegen een lage prijs je klanten tevreden de deur
uit zien gaan, vaak na eerst al weer een nieuwe afspraak gemaakt te hebben.
Ik nodig U uit om geheel vrijblijvend eens binnen te lopen,
en ik geef de pen door aan Handelsonderneming Kees Rutten.
Met vr gr Truus van Bakel

verzekeringen en hypotheken

bel voor een vrijblijvende afspraak

0485 - 470 470

Langeschoolstraat 49A 5454 NZ St.-Hubert Tel.: 0485 - 470 470 Fax: 0485 -454 283
www.geurts-verzekeringen.nl

E-mail:e@geurts-verzekeringen.nl K.v.K.: 16078511

Activiteiten kalender

Oktober 2009
15-10
16-10
17-10
17-10
18-10
19-10
20-10
22-10
24-10
24-10
25-10
29-10
31-10

Kienen KBO
Musical Boer en bedrog
Musical Boer en bedrog
Comedy Night De Kleine Wereld
Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
Collecte voor Sinterklaasintocht
Commissievergadering
Samenleving en Bestuur
Commissievergadering
Grondgebiedzaken
Live muziek De Oude Post
Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
Uitwisselingsconcert
Harmonieorkest en slagwerkgroep
Heitje voor een karweitje t`Kreatief
Harmonie- en opleidingsorkest naar
Haps

November 2009
01-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie (allerzielen)
02-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie (allerzielen)
05-11 Raadsvergadering (begroting)
07-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
11-11 Sint Maarten
13-11 Dansmiddag SWOM
14-11 Prinsenavond
15-11 Intocht Sinterklaas
15-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
19-11 Kienen KBO
20-11 Jeugdprinsenbal
21-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
24-11 Commissievergadering
Samenleving en Bestuur
26-11 Commissievergadering
Grondgebiedzaken

27-11 Vrijwilligersavond SWOM
29-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie

December 2009
05-12 Sinterklaas
06-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie
10-12 Raadsvergadering
12-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie
17-12 Kienen KBO
20-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie
24-12 Kinderviering
24-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie
25-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie (kerstmis)
26-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie (kerstmis)
27-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie
31-12 Eucharistieviering Hubertus
Barbara Parochie (oudjaar)
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en

en

en
en
en
en
en

www.rabobank.nl/lvcm

