Jaargang 3 No. 9 September 2009

Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt het eerste exemplaar van de derde jaargang van de Nieuwshoorn.
Na de vakantie liggen er voor iedereen weer nieuwe uitdagingen. Zo ook voor
Stichting Dorpsbelang. De gemeente wil een structuurvisie ontwikkelen voor haar
grondgebied, dus ook voor Sint Hubert. De gemeente heeft ons gevraagd hierin
mee te denken, een uitnodiging die we met beide handen hebben aangegrepen.
Naast de inrichting van het grondgebied komen hierbij thema’s als ontwikkeling
van de samenleving, de economie en duurzaamheid aan de orde. Resultaat van
de structuurvisie moet zijn dat de gemeente - en dus ook Sint Hubert - optimaal
is voorbereid op de toekomst.
Een onderwerp wat hiermee aanverwant is, is de Heimolen. Deze molen, de
enige functionele molen in de gemeente, wordt op het ogenblik gerestaureerd.
Een werkgroep heeft het initiatief genomen de molen en het terrein rond de
Heimolen zodanig in te richten dat het publiek in de toekomst meer van de molen
en haar directe omgeving kan genieten. Dit betekent ook dat er een soort
‘structuurvisie’ voor de molen en haar omgeving dient te worden ontwikkeld.
Zowel voor de visie rond de molen als die voor heel Sint Hubert is de mening van
belanghebbenden, waaronder u, belangrijk.
De komende maanden zult u hier dus meer over horen.
Verder kunnen we – wederom – terugblikken op een geslaagde ‘Sint Hubert op
zijn best’. Mede dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers is er weer een
fantastisch stuk ‘Sint Hubert-promotie’ uitgevoerd.
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Met vriendelijke groet,

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 20 september. VREDESZONDAG.
10.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: Hendrik van der Cruijsen.
Zaterdag 26 september. 26e Zondag door het Jaar.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: overleden familie Verbeten - Franken, Johannes Albers,
Lenie Peters - Wientjens, vanwege verjaardag,
Harrie Abels, overleden ouders
Nabuurs - Reijnders, Sebastiaan Lamers, jaargetijde,
overleden familie Rutten- Smolders, Mariet van Hoof - Derks,
Truus Lange - de Kleine.
Zondag 4 oktober. 27e Zondag door het Jaar.
10.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door Fioretti.
Intenties: Truus Derks - Baltussen, Nelly Derks - van Lieshout,
Nelly Verbruggen - Lange.
Zaterdag 10 oktober. 28e Zondag door het jaar.
19.00 uur: Gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: Thy en Dora Gerrits - van Tienen, Lies ter Woord - Hilboldt,
Piet Jenniskens, vanwege verjaardag, Mariet van Hoof - Derks,
namens wandelclubje.

LECTOREN.
Zondag 20 september:
Zaterdag 26 september:
Zondag 4 oktober:
Zaterdag 10 oktober:

Pieter Kessels
Door Hendriks.
Sabine van Bakel.
Mieke van Maasacker.

ACOLIETEN/ MISDIENAARS.
Zondag 20 september: Charlotte van Daal, Jip Swartjes, Angelique van Loon,
Denise Verlinden.
Zaterdag 26 september: Caro of Vera Theunissen, Lillie Wellen,
Rik van de Wiel, Maaike Schotanus.
Zondag 4 oktober:
John Hendriks, Bianca Daanen, Emmy Vermeulen,
Charlotte van Daal.
Zaterdag 10 oktober:
Sanne Lange, Gertie Lange, Joris Lange, Petra Lange.

OVERLEDEN.
Woensdag 26 augustus is overleden Lies Verberk.
Namens de parochie wensen wij de familie heel veel sterkte toe.
Vrijdag 4 september is overleden Maria Wijnen.
Namens de parochie wensen wij de familie heel veel sterkte toe.
GEDOOPT.
Zondag 6 september is gedoopt Maike,
dochter van Tim Gijbertsen en Mariska Smits.
Namens de parochie worden zij van Harte Gefeliciteerd .
PAROCHIE- AGENDA.
Woensdag 23 september:
Donderdag 24 september:
Woensdag 7 oktober:

20.00 uur: Liturgiegroep.
20.00 uur: Pastoraatsgroep.
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.

TC St. Hubert organiseert van 7 t/m 20 september
2009 weer haar jaarlijks opentoernooi 25+ op kunstgras.
Deelname aan dit toernooi is mogelijk in de volgende onderdelen:
Dames dubbel
25+ 6; 25+ 7 en 25+ 8;
Heren dubbel
25+ 6; 25+ 7 en 25+ 8;
Gemengd dubbel
25+ 6; 25+ 7 en 25+ 8.
Deelname formulieren zijn verkrijgbaar bij:
Angret Hartjens, Grootvenseweg 1 5454 NJ St. Hubert. Tel.nr. 0485-453489.
Inschrijven via internet is ook mogelijk via: www.toernooi.nl
Aanmelden voor dit toernooi is mogelijk tot en met 30 augustus 2009.
TC. St. Hubert,
De Wedstrijdleiding.

Hallo Mensen van Sint Hubert.
In de week van 28 september tot 3 oktober wordt weer de collecte
“ Fonds Verstandelijk Gehandicapten”gehouden.
Naast het geld dat de overheid besteedt aan de verzorging en opvang van
mensen met een verstandelijke beperking (wonen, werk en scholing) blijft er veel
geld nodig om wat extra’s voor deze groep te doen. Het gaat dan om zaken die
het leven net iets aangenamer maken dan het basispakket mogelijk maakt.
Bovendien bezuinigt de overheid juist op dit soort kosten dus deze collecte is
zeker nog nodig. Maar om te collecteren heb je natuurlijk ook collectanten nodig
en die heb ik nu nog te weinig. Dus mocht U zich in willen zetten voor dit goede
doel laat me dat dan even weten. Bij voorbaat dank.
Cobie Polman. Tel: 452195.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten ontvangen bij het
overlijden van Mariet van Hoof Derks willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Mede hierdoor is het voor ons makkelijker geworden het verlies te kunnen
dragen.
Frans van Hoof
fam. Derks
fam. van Hoof

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

Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ mededelingen

De eerste week na de zomervakantie zit er op.
Veel verenigingen zijn weer met frisse moed begonnen aan een nieuw seizoen en
wij, beheerders en bestuur, hopen weer een groot aantal gebruikers/bezoekers de
komende tijd te mogen begroeten in Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’.
Exposities
Zoals u weet worden er al enkele jaren exposities ingericht in ‘De Jachthoorn’.
Als exposant bent u van harte welkom om van het gemeenschapshuis gebruik te
maken.
U kunt voor een tentoonstelling gebruik maken van de ontmoetingsruimte,
vergaderzalen en de vitrinekast. Als u belangstelling hebt kunt u contact opnemen
met een van onze beheerders.
Gevonden voorwerpen
In de beheerdersruimte staat nog altijd een doos vol met gevonden voorwerpen
zoals T-shirts, schoenen, broeken, jassen enz. Mocht u iets missen kom dan eens
kijken of het misschien in ‘De Jachthoorn’ is achtergebleven.
Beheerders en bestuur gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’

Hiermede een berichtje van de K.B.O.
Senioren van St.Hubert,
U hebt allen een folder in de bus ontvangen met de naam SAMEN ACTIEF !
Deze folder is opgezet door de 4 K.B.O.’s uit de gemeente.
Wij als K.B.O. van St.Hubert hebben graag onze medewerking hieraan verleend
om dit tot stand te brengen.
Het is een overzichtelijke folder wat de K.B.O. voor u kan betekenen.
Hebt u intresse, neem dan contact op met secr. Harm de Raaf
Grootvenseweg 15
5454 NJ Tel.453962
Data’s van het kienen: 15 oktober
19 november
17december
Vr. gr. Het bestuur

KERKDIENSTEN
Parochie van de H. Profeet Elias St. Hubert

Sept.

Za. 12

Zo. 13

14e zo. na Pinksteren;
10.30u.
Viering van het feest van
Kruisverheffing (14/9)

Za. 19

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: Gal. 2:16-20
Ev.: Mc. 8:34-9:1

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: 2 Cor. 6:1-10
Ev.: Lc. 5:1-11

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap: 2 Cor. 6:16-7:1
Ev.: Lc. 6:31-36

Zo. 20

15e zo. na Pinksteren;

Za. 26
Zo. 27

16e zo. na Pinksteren;

Za. 22

17.00u.

Vespers
H. Liturgie
Ap: 1 Cor.1:18-24
Ev.: Joh.19:6-11,
13-20,25-28,30-35

Oktober
Zo. 4

17e zo. na Pinksteren;

Website St Hubert.nu
10 Jaar www.sthubert.nu
20 September 1999 ging de website www.sthubert.nu van start. Deze maand
bestaat de website dus 10 jaar. Graag willen we als redactie even bij dit
heugelijke feit stilstaan.
StHubert.Nu werd opgericht door Harrie de Wit. Bij de start was het één van de
eerste dorpswebsites in het land van Cuijk. De eerste maanden bestond de website hoofdzakelijk uit wat bijeen geraapte items en links naar andere (sthubertse)
websites maar dit evolueerde in 2000 al snel naar een redelijk uitgebreide site
met foto’s en nieuws. In 2004 werd met de komst van Rini Cornelissen de redactie uitgebreid. Tot de dag van vandaag wordt de website door 2 man beheerd.
De site behoort al geruime tijd tot de meest uitgebreide dorpswebsites van de
regio. Met meer dan 1.1 miljoen pageviews dit jaar mag deze ook zeker tot een
van de allerbest bezochte gerekend worden.
Tijdens dit 10-jarig bestaan willen we zeker ook even stilstaan bij de support die
we al jaren krijgen.
Zonder onze sponsors, particulier en uit het bedrijfsleven, waarvan er enkele ons
al bijna vanaf het prille begin steunen, was het financieel niet mogelijk geweest
om de website telkens maar verder uit te breiden en in de lucht te houden.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Iedereen bedankt die de afgelopen 10 jaar iets op het prikbord plaatste, nieuws
of foto’s aanleverde, u maakte het ons daarmee mogelijk om een actuele site aan
te bieden.
Als laatste maar zeker niet op de laatste plaats dank aan al onze bezoekers welke
in steeds grotere aantallen de site bezoeken. Dit geeft ons keer op keer de
overtuiging dat we op de goede weg zijn, en de motivatie om door te gaan met
de website.
De technische ontwikkelingen gaan op internet heel snel. Ook de internetsnelheden worden steeds hoger. Dit geeft ons steeds nieuwe mogelijkheden en
uitdagingen om u een uitgebreide en actuele website aan te blijven bieden.
Ook de komende 10 jaar.
10 Jaar www.sthubert.nu is voor ons aanleiding om het glas te heffen. Gelijk met
deze Nieuwshoorn valt er een presentje in alle Sint Hubertse brievenbussen.
Wij hopen dat u deze attentie gebruikt om samen met ons een glas te drinken.
Namens de redactie van www.sthubert.nu
Harrie de Wit en Rini Cornelissen

Heemschut Sint Huybert.

Onderwerp schuilkerk.
Uit oud archief St. Hubert.
Wij onder geschreeven JAN PETERS DIEPEN DAAL,
ARIAAN JANS KEMPEN, PETER VAN DEN HEUVEL Schepenen tot Mill, en
DERICK THEU NISSE RAIJMAKER ende JAN HUIJBERS Schepenen tot Sint
Huijbert, resort den dinckbanck van Mill accorderen ende ver klaren bij desen, als
dat Wij van Mill, en Sint Huijbert, tot Mill Een nuw kericken huijs hebben gebouwt
en opgetimmert, waar toe is omgegaan tot Mill en Sint Huijbert, en Een ijder
gevraagt, en naar haar goet hardt gegeven tot Eer en glorie van Godt ende soo
geaccordeert, en over Een geko mende, dat soo in vall, dat het nuw keric ken
huijs, anders bewoont souden worden, als kerkic kelijken dienst in te doen, offte
verhuurt soude moeten worden, soo sullen die van Mill twee derde parten genieten, en die van Sint Huijbert, Een derde part hebben, en dan oock malkanderen
oock te helpen onderhouden Willen ende begeeren wij dat onse naar saaten dit
ons accoort en goede meeninge naar komen sul len. gepasseert tot Mill desen
14 merdt 1745, soo hebben dit onder teekent Etc.
Ende Waarvan onderteekent dese bove ge noemde, JAN PETERS DIEPENDAAL,
ARIAAN JANS KEMPEN, PETER VAN DEN HEUVEL, DERICK THEU NISSE
RAIJMAKER en JAN HUIJBERS Schepenen, Accordeert met het oirigineel het
welk tot mill in de kom leijdt.
In bovenstaand artikel schrijven de schepenen van Mill en St. Hubert ressorterende onder de Dinckbank van Mill dat ze een nieuw kerkenhuis hebben
gebouwd. Aan een ieder wordt gevraagd met een goed hart te geven tot eer en
glorie van God. Ook is vastgelegd en zijn ze overeen gekomen, voor het geval dat
het nieuwe kerkenhuis anders bewoond zou worden als voor de kerkelijke dienst
of wel verhuurd zou worden, de opbrengst als volgt wordt verdeeld, Mill tweederde en St. Hubert eenderde deel en elkaar te helpen bij het onderhoud.
Zij willen en hopen dat deze overeenkomst en de goede bedoelingen daarvan
zullen worden nagekomen.
Het akkoord is gepasseerd en ondertekend 14 maart 1745. Dan volgen weer de
namen van de ondergetekenden. Het origineel werd neergelegd in Mill.
Het huis waar het hier over gaat is het nog bestaande pand hoek St.Hubertse
Binnenweg, Brandsestraat. De taak van de Schepenen zou men enigszins kunnen
vergelijken met taak van Burg. en Weth.
De Dinckbank was een Schepenbank met bepaalde bevoegdheden. Zo werden
grond aan en verkoop, pachtovereenkomsten en burgerlijke huwelijken bij de
schepenbank vastgelegd. Een aantal eenvoudige rechtzaken konden bij de
schepenbank worden behandeld.

“Het was Geweldig”
Hermien, Marian en Lotte hadden de rondvlucht op St.Hubert op zijn best gewonnen.
Dus gingen ze op zaterdag 5 september deze vlucht maken. We vertrokken met
piloot Willy Vloet vanuit Teuge richting St.Hubert. Dankzij het heldere weer hadden we een ´Prachtig´ uitzicht over ons dorp. Terugvliegend over Mill, Haps en
Nijmegen, genoten we van de prachtige landschappen.
Uiteindelijk vlogen we nog over de Naald en Paleis het Loo in Apeldoorn.
We hebben er met z´n drieën van genoten en willen hierbij Piloot Willy Vloet
en Cv de Bokken bedanken.
Hermien, Marian, Lotte.

Muzieklessen beginnen weer!
Muziek maken, het bespelen van een slagwerk- of blaasinstrument is een leuke
hobby voor jong èn oud, een hobby waar je ook andere mensen van kunt laten
meegenieten. Dat kan bij de harmonie in je eigen dorp. De basis is het noten lezen
en klanken herkennen en dat leer je op muziekles. Wij adviseren om met de blokfluit te beginnen. Doordat de blokfluit handzaam is en licht aanspeelt, kun je hier
in groep 4 mee beginnen. De blokfluitlessen worden in groepsverband gegeven,
1 x per week een les van 30 min.
Welk instrument?
Als je (zonder blokfluitopleiding), wilt beginnen op een slagwerk- of blaasinstrument adviseren we een minimumleeftijd van 9 jaar. Een maximum leeftijd kennen
we niet Bij 'Ons Genoegen'. Degenen die jong zijn en degenen die zich jong voelen kunnen samen muziek maken. Iedereen met een beetje ritmegevoel kan een
instrument leren spelen. Momenteel is er nog plaats op de muziekles voor
klarinet en slagwerk.
Wilt u wat meer weten over het volgen van muziekles?
Neem contact op met Pierre Driessen. (451556) of Petra Peters (tel.470878)

Uitnodiging
25-09-09
Gezamenlijk Eetpunt
Sint Hubert
(55+)
Op vrijdag 25-09-2009 van 12.00 uur
tot 13.30 uur in gemeenschapshuis
“De Jachthoorn”
U kunt zich aanmelden tot 22-09-09
bij Riek van Maasacker
tel.: 0485-452183

Samen genieten van een
3- gangenmenu, bestaande uit soep,
hoofdgerecht en toetje voor slechts
€5.75 per persoon.

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

Laatste zondag van augustus was weer op zijn best!
Voor de 24e keer was het weer St. Hubert op z’n Best.
Duizenden bezoekers kwamen naar St. Hubert en beleefden er een prachtige dag.
U heeft ongetwijfeld al eens teruggekeken op de site van Sthubert.nu of
sthubertopzijnbest.nl voor de fotoreportage van afgelopen jaar. Geweldig hoe Rini
Cornelissen toch weer alles in beeld brengt zodat we nog eens kunnen nagenieten van een schitterende dag. Samen met Harrie de Wit die zorgt dat we het via
internet kunnen volgen hebben we 2 dorpsgenoten die voor een mooi stukje PR
voor St. Hubert zorgen. Bedankt!
Reden ook voor CV de Bokken om hen de jaarlijkse cheque te overhandigen.
Dit jaar al 10 jaar www.sthubert.nu! Chapeau. Maar ook onze eigen hoffotograaf
Boris heeft veel mooie sfeermomenten vastgelegd voor u.
Het weer was wat aan de koude kant, maar het was droog en dan kan het al bijna
al niet meer kapot. We hebben veel tevreden bezoekers en positieve reacties
gehad. Dat vinden we als organisatie natuurlijk schitterend, want daar is het ons
in de eerste plaats om te doen: de mensen een geweldige dag bezorgen.
Veel positieve reacties ontvingen we van het stukje in de Maasdriehoek.
Geweldig hoe hun correspondent een dag St. Hubert op z’n Best verwoorde:
“Nostalgie in St. Hubert”. Al fietsend gaat de correspondent achter een groep
blijde opgewonde snoetjes aan. Ze was benieuwd waar die terecht kwamen.
Enkele citaten: “Een kleine entreeprijs werd gevraagd waarbij je nog een koffiebon kreeg ook. Met de bon op zak liep ik het feestende St. Hubert binnen.
Ik merkte dat alles kosteloos was. Dit resulteerde in iets geweldigs.
Namelijk gezellige kinderen en relaxte ouders. Geen huilende kinderen, geen boze
kinderen. Geen wanhopige ouders, geen snauwende ouders. Heerlijk, ook hier
mag met recht over nostalgie worden gesproken. Want kinderen van nu zijn in
mijn ogen niet snel tevreden. De tijd dat de kinderen werkelijk drie kaatseballen in
een net vroegen zoals in het bekende sinterklaasliedje is toch echt niet meer van
deze tijd.” Dit is precies waar het de organisatie om te doen is:
iedereen een geweldige dag bezorgen.
Er waren veel attracties en artiesten. Zowel internationale als regionaal bekende
namen. De mensen hebben genoten en wij ook. Tenslotte willen we alle sponsors
van St Hubert op z’n Best hartelijk danken. Dankzij hen kunnen we de attracties
en shows op St. Hubert op z’n Best gratis aanbieden. Op naar de volgende editie
op de laatste zondag van augustus! En eh, vergeet niet te kijken op
www.sthubert.nu en www.sthubertopzijnbest.nl hé!
De commissie St. Hubert op z’n Best,
Hein de Klein, Hennie Lamers, Henry Peters, René Peters, Henny Siroo en
Antoine van Loon

PERSBERICHT
Intergemeentelijke Sociale Dienst van start.
De mobiele kantoorunits worden geplaatst op een deel van de parkeerplaats achter de Zwaanstraat in Cuijk, direct naast het gebouw van WERKbedrijf Land van
Cuijk. Zodra de Dienstenas gereed is (over circa 2 jaar) vertrekken de organisaties
naar de nieuwbouw.
De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert
gaan met elkaar samenwerken in een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD
CGM). Om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt WERKbedrijf,
tot voor kort CWI Land van Cuijk geheten, bij deze samenwerking betrokken.
De tijdelijke huisvesting neemt een deel van de parkeerplaats achter de
Zwaanstraat in Cuijk in.
Eind augustus zijn de bouwactiviteiten afgerond; september zal worden gebruikt
om het gebouw van nutsvoorzieningen te voorzien, de inrichting te organiseren en
het elektronisch netwerk te testen. Vanaf oktober zullen de medewerkers sociale
zaken van de drie gemeenten gefaseerd in het gebouw hun werkplekken innemen.
Inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert kunnen voor de
dienstverlening van de ISD CGM zoals ook nu gebruikelijk is ook in de toekomst
gewoon terecht in hun eigen gemeentehuis op de gebruikelijke tijdstippen. De
formele start van de ISD CGM is voorgenomen op 1 januari 2010. Momenteel
moeten er nog stappen worden gezet om de samenwerking tussen de drie
gemeenten te bekrachtigen; naar verwachting is dit voor het einde van het jaar
afgerond.
U KOMT TOCH OOK?
Informatieavond Centrumplan Mill maandag 14 september 20:00 uur
Bent u ook benieuwd naar de laatste ontwikkelingen van het Centrumplan Mill?
Kom dan op maandagavond 14 september naar de informatieavond in het
gemeentehuis. Tijdens de avond presenteren wij u het voorlopig ontwerp van de
openbare ruimte. Daarnaast staat het definitief ontwerp van het Sociaal Cultureel
Centrum op de agenda.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening! Aan het eind van de avond gaan
we graag met u in gesprek over de gepresenteerde plannen. Hierbij zijn natuurlijk
ook de betrokken architecten aanwezig. U komt toch ook?
Wanneer: maandag 14 september
Tijd: 20:00 uur. (om 19.45 uur staat de koffie klaar)
Waar: hal gemeentehuis, Kerkstraat Mill
Programma:
- Welkom en inleiding door burgemeester
- Presentatie voorlopig ontwerp openbare ruimte
- Presentatie definitief ontwerp SCC
- Afsluiting plenaire gedeelte
- In gesprek met betrokkenen

Marian Govers-Jilesen exposeert in Wijchen.
Vanaf 1 september hangt tijdelijk een gedeelte van het project Terracotta leger
van Marian in de exclusieve lunchroom “Bij Joris“ te Wijchen.
In het werk van Marian versmelt de ambachtsvrouw met de kunstenaar.
Aan de ene kant is haar manier van werken traditioneel vakmanschap, wat zich
uit in materiaalkennis, perspectief en compositorische wetmatigheden.
Aan de andere kant is zij pas tevreden als het uitstijgt boven louter de
wetmatigheid van de techniek.
Het werk moet overeenkomen met wat zich in haar gedachten heeft afgetekend.
Een geslaagd werk kan alleen tot stand komen door beide methoden samen
te voegen. Haar werk is vrijmoedig, intuïtief en direct.
Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 uur tot 21.30 uur
Adres: Touwslagersbaan 11,
Wijchen.

Denk mee over kunst en cultuur
Onderzoek naar kunst- en cultuurbeleving
De gemeente Mill en Sint Hubert doet onderzoek naar de kunst- en cultuurbeleving. Daarvoor worden interviews gehouden, een enquête verzonden en een
openbare inspraakavond georganiseerd op 29 september. Naar verwachting kan
de gemeenteraad eind dit jaar de nieuwe cultuurnota vaststellen.
Onderzoek
Het gemeentebestuur wil graag van inwoners en cultuuraanbieders vernemen
hoe zij denken over kunst en cultuur in de gemeente Mill en Sint Hubert.
Professionele en amateur cultuuraanbieders, denk bijvoorbeeld aan het muziekonderwijs en de muziekverengingen, hebben een vragenlijst ontvangen. Ook
een willekeurig geselecteerde groep van cultuurgenieters, ofwel inwoners, wordt
gevraagd mee te denken over kunst en cultuur, en ontvangt een vragenlijst.
De enquête kan tot 20 september 2009 worden ingezonden. Onder de inzenders
worden drie theaterbonnen verloot van € 25,- per stuk.
Degenen die geen vragenlijst in de brievenbus hebben ontvangen maar wel willen deelnemen aan het onderzoek, kunnen de vragenlijst digitaal invullen op de
gemeentelijke website www.gemeente-mill.nl.
Iedereen welkom bij inspraakavond
Op dinsdag 29 september aanstaande is er in de hal van het gemeentehuis een
inspraakavond over kunst en cultuur. Deze begint om 19.00 uur. Kunstenaars en
muzikanten van eigen bodem zorgen voor de muzikale en artistieke omlijsting.
De inspraakavond is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die een mening heeft
over en geïnteresseerd is in kunst en cultuur.

Mededelingen september 2009
Wat is er verkrijgbaar in onze winkel ?!?
In onze winkel kun je naast de normale dagelijkse boodschappen terecht voor beperkt
assortiment geneesmiddelen, stomerijservice, telefoonkaarten van 17 verschillende providers, fax en kopieer service, foto’s afdrukken (direct klaar in 3 formaten of heel veel afdruk
mogelijkheden via het foto laboratorium), diverse tnt post artikelen zoals pakketzegels, aangetekenden, cadeaubonnen en de normale postartikelen. Indien voorradig kan er extra geld
opgenomen worden. Verder doen wij in onze winkel erg veel aan bezorgen van boodschappen (hoofdzakelijk buiten Sint Hubert), dit is al bijna 50% van onze totale omzet, hebben we een spaarsysteem met de budgetpas, hebben we brood van Bakkerij d’n bekker
en Bakkerij de Haas en bakken we daarnaast ook nog veel broodsoorten zelf af.
Hebben we vlees van Slagerij Meulepas en werken we ook veel samen met Vonderen
catering en Verhuur. Ook hebben we een afhaalpunt van biologisch groente en fruit waarvan veelvuldig gebruik word gemaakt.
Ook bijvullen van inkt cardridges kunt U bij ons terecht.
En bloemen van The Florist. Maar met deze opsomming van al deze (service) elementen
zou je bijna vergeten dat onze hoofdzaak nog altijd de verkoop van de dagelijkse levensmiddelen is.

Breek open actie
We zijn weer met de breek open beestenboel actie weken gestart.
Bij besteding van iedere €10,- (excl. tabak, postartikelen, tariefzakken en statiegeld) ontvangt U een kaartje waarop meteen gezien kan worden of er een prijs in de wacht is
gesleept. Veel van onze klanten vinden dit nog altijd 1 van de mooiste acties van het jaar.
Verder krijgen we eind dit jaar, maar waarschijnlijk begin volgend jaar een hele leuke actie
i.s.m. onze voetbalclub. Meer hierover in een later stadium, maar dit zou wel eens een
actie kunnen worden die gaat inslaan als een bom. Dit n.a.v. enkele tests in andere
Troefmarkten waar deze actie een mega succes veroorzaakte. De eerste foto’s van de
voetballers zijn gemaakt. Meer info over deze actie in de komende nieuwshoorns.

Troefmarkt Kremers
St. Hubertse Binnenweg 58, 5454GA Sint Hubert
Tel: 0485-454294 fax: 0485-455463
Sint.Hubert
www.troefmarktonline.nl
T

“geef de pen door aan"

Mijn naam is Robert Graat en woon alweer 13 jaar in St. Hubert.
Toen ik hier kwam wonen was ik werkzaam als hovenier.
Dit is overigens wat ik van af mijn opleiding aan de tuinbouwvakschool heb gedaan.
Ik heb in verschillende bedrijven gewerkt en zo door de jaren heen ruimschoots
ervaring opgedaan in het vak.
Voor mijn was min of meer de stap naar een eigenbedrijf voor de hand liggend.
Wat mij het meest hier in boeit is dat ik nu de dingen die ik ontwerp zelf ook kan
uitvoeren.
In ons bedrijf doen we dan ook alles zelf, van het ontwerp tot het geheel aanleggen
van een tuin.
Het meest fascinerende is dat je met niets begint en vanuit de wensen van de klant
een ontwerp maakt dat later resulteert in een complete tuin.
We leggen hierbij alles zelf aan van bestrating tot beregening en van beplanting tot
vijvers en vlonders, eigenlijk alles.
Het ontwerpen gaat al lang niet meer zoals in de begintijd op de tekentafel maar gaat
nu allemaal op de computer met een speciaal ontworpen programma waarmee we
zelf driedimensionaal de tekeningen aan de klant kunnen tonen.
De werkzaamheden bestaan vooral uit ontwerpen van nieuwe tuinen en het
renoveren van de bestaande tuin .
Naast deze werkzaamheden doen we ook veel onderhoud. Bij particulieren,
maar ook bij bedrijven waar we een onderhoudscontract mee hebben.
Dit kan zijn een keer in de maand of een paar keer per jaar voor snoeiwerkzaamheden.
Doordat wij beschikken over verschillende machines zoals een miniloader, grasmaaier
frees en laserwaterpas kunnen wij allerlei werkzaamheden aannemen.
We zijn al weer op weg naar ons 10 jarig bestaan in St. Hubert en hopen hier nog veel
jaren ons bedrijf voor te kunnen zetten.
Wij werken dan ook graag in iedere tuin groot of klein.
Deze kunnen variëren van circa 8000 vierkante meter tot amper 1.5 tot 1 meter.
Natuurlijk kunt u voor al u vragen en informatie over alles op tuingebied bij ons terecht.
Bel gerust !!!!
Vriendelijke groeten.
Robert Graat
Langeschoolstraat 25 st Hubert
Tel 0485-455147
mail info@robertgraathoveniers.nl
www.Robertgraathoveniers.nl.

Geef de pen door aan truus van Bakel haarverzorging

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

September 2009
15-09 Commissievergadering
Samenleving en Bestuur
17-09 Commissievergadering
Grondgebiedzaken
17-09 Kienen KBO
20-09 Truckersrun
20-09 Collecte Nierstichting
20-09 10 jaar www.sthubert.nu
20-09 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
22-09 Fietstocht K.B.O.
25-09 Gezamelijk eetpunt 55+
26-09 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie

Oktober 2009
01-10 Raadsvergadering
04-10 Dierendag
04-10 Barbaraviering en klosschieten
St.Barbaragilde
04-10 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
07-10 Fietstocht K.B.O.
10-10 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
17-10 Comedy Night De Kleine Wereld
18-10 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
20-10 Commissievergadering
Samenleving en Bestuur
22-10 Commissievergadering
Grondgebiedzaken
24-10 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie

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
15-11 Intocht Sinterklaas
15-11 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
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 en
Barbara Parochie
10-12 Raadsvergadering
12-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
20-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
24-12 Kinderviering
24-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
25-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie (kerstmis)
26-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie (kerstmis)
27-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie
31-12 Eucharistieviering Hubertus en
Barbara Parochie (oudjaar)

Kiest u ook voor de
nr
in hypotheken?
Veel mensen letten bij het afsluiten van een
hypotheek alleen op de lage rente en niet op de
voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren dat u
achteraf voor verrassingen komt te staan. Als
meest partijdige hypotheekadviseur kiest de
Rabobank altijd partij voor haar klanten. Niet
voor niets is de Rabobank de grootste
hypotheekverstrekker. Maak dus vandaag nog
een afspraak bij de Rabobank via
telefoonnummer (0485) 450 045 of ga naar
rabobank.nl.

,

www.rabobank.nl/lvcm

.

