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Beste dorpsgenoten,
Als deze Nieuwshoorn in de bus valt is de carnaval in volle gang,
onder aanvoering van Prins Hans I. Geniet er van en vier samen met de andere
Bokken en Bokkerinnen gezellig carnaval in de Bokkestallen!
Na de carnaval gaan we weer over tot de orde van de dag. De verkiezingen staan
dan weer voor de deur. Verwacht van ons geen stemadvies, wel willen we u
vragen vooral te gaan stemmen. Uw stem is te belangrijk voor de toekomst van
uzelf, ons dorp en de hele gemeente om verloren te gaan.
Tevens zijn onlangs de buurtverenigingen door de gemeente uitgenodigd om deel
te nemen aan de nationale Opschoondag op zaterdag 20 maart a.s.
Iedere keer blijkt weer dat deze dag hard nodig is om ons dorp en omgeving weer
schoon te krijgen. Houd 20 maart vrij om met uw buurt- en dorpsgenoten
Sint Hubert weer schoon te maken.
Op 28 januari is de Werkgroep N264 in gesprek geweest met de gemeente en de
provincie. Hierover leest u meer verderop in deze Nieuwshoorn.
Als laatste nog iets over de Nieuwshoorn zelf. Mede dank zij de steun van onze
adverteerders kunnen diverse verenigingen u iedere maand informeren over Sint
Hubertse actualiteiten. Om hiermee door te kunnen gaan kunnen we alle steun
gebruiken.
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Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsbelang
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PAROCHIE H. H. HUBERTUS EN BARBARA ST. HUBERT.
PAROCHIEBERICHTEN.
Woensdag 17 februari. ASWOENSDAG.
Het feest van de uitbundigheid, carnaval, is voorbij. Het heeft alles bij elkaar drie
maanden geduurd. Nu volgen zes weken van wat meer ingetogenheid. We kijken
naar de binnenkant van ons zelf om te zien hoe onze positie is ten opzichte van
God en medemens.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door het gemengd Koor.
Intenties: overleden parochianen.
Zondag 21 februari. 1e Zondag van de Vasten.
De veertigdagentijd is een leerweg, een oefenweg. Op deze weg leren we,
opnieuw, dat leven ons is gegeven, dat er een God is die naar ons omziet.
We leren, opnieuw, leven vanuit dankbaarheid voor de kosmos ook om ons heen.
10.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door Fioretti.
Intenties: Tien en Dora Willems - van der Cruijsen, Wim Minten, jaargetijde,
overleden familie Piet van den Oever - Lange, overleden familie Derks - Reijnders,
Tien Vloet.
Zaterdag 27 februari. 2e Zondag van de Vasten.
Niet alleen inkeer en bezinning zijn aan de orde. Ook is deze veertigdagentijd vol
belofte, vol uitzicht en vernieuwing. We vertrouwen op Gods licht maar weten
ook in het leven van alledag wijzelf ons eigen licht moeten laten schijnen.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: overleden ouders Wientjens - Willems, overleden familie Hartjens Peters, Cor van Bakel, Corrie Abels - van der Heijden, Tina Bens - Janssen.
Zondag 7 Maart. 3e Zondag van de Vasten.
De grond waarop wij leven is heilige grond. Als wij leren leven uit dit besef zal
onze verantwoordelijkheid voor alle leven groeien. Dat zal aan alle medeaardbewoners ten goede komen.
10.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door het Gemengd Koor.
Intenties: Marie en Clare van Casteren, overleden familie Hendriks - Willems,
Jan en Grada Vloet - Olieslagers, Nelly Derks - van Lieshout,
Mientje Rutten - Smolders, n. de KBO, Hent van der Cruijsen, n. de KBO,
Mien Manders, n. de KBO, Mariet van Hoof- Derks, n. KBO, Hent van Dijk, n. de
KBO, Sjef Abels, n. de KBO.
Zaterdag 13 Maart. 4e Zondag van de Vasten.
Onze wereld is een wereldwijd netwerk. We kunnen op de hoogte zijn van wat
aan de andere kant van onze aardbol gebeurd. Mensen van alle windstreken zijn
geen onbekenden van elkaar. We weten dat ons gedrag leven wereldwijd
beïnvloed.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering ondersteund door Fioretti.
Intenties: Theodorus en Wilhelmina Vloet - Michiels, Lies ter Woord - Hilboldt,
Hent van Dijk, Mien Manders, Lies Verberk, Tina Bens-Janssen.

LECTOREN.

Woensdag 17 februari
Zondag 21 februari
Zaterdag 27 februari
Zondag 7 maart
Zaterdag 13 maart

Truus Emons.
Wim van Happen.
Mieke van Maasacker.
Danielle van Bakel.
Willemien Manders.

ACOLIETEN/ MISDIENAARS.
Woensdag 17 februari: Sanne en Petra Lange, Charlotte van Daal, Rik Peters.
Zondag 21 februari:
John Hendriks, Angelique en Marjolein van Loon,
Bianca Daanen.
Zaterdag 27 februari:
Denise Verlinden, Maaike en Evie Schotanus,
Emmy Vermeulen.
Zondag 7 maart:
Sanne, Gertie, Joris en Petra Lange.
Zaterdag 13 maart:
Lillie Wellen, Charlotte van Daal, Bianca Daanen,
Borka van Maasacker.
PAROCHIE- AGENDA.
Dinsdag 23 febr. 20.00 uur:
Woensdag 24 febr. 20.00 uur:
Dinsdag 2 maart 20.00 uur:
Woensdag 3 maart 20.00 uur:
Woensdag 3 maart 19.00 uur:
Donderdag 4 maart 20.00 uur:
Vrijdag 5 maart 13.15 uur:
Woensdag 10 maart:

Werkgroep Liturgie.
ouderbijeenkomst Eerste Communie.
Matheus pasion.
Beheercommissie
1e bijeenkomst Vormsel (ouder en kind). 1e groep
Pastoraatsgroep.
kinderbijeenkomst Eerste Communie.
1e bijeenkomst Vormsel (ouder en Kind). 2e groep

MEMISA COLLECTE.
De MEMISA collecte van zondag 7 februari heeft opgebracht 99,85 euro.
De parochie bedankt alle gulle gevers.
OVERLEDEN.
Zondag 17 januari is overleden Tina Bens - Janssen.
Namens de parochie wensen wij de familie heel veel sterkte toe.
BEDANKT ALLE PAROCHIANEN VAN ST. HUBERT.
We hebben deze week telefoon gehad van Miranda Hofmans- Manders.
Namens haar zou ik een bedankje in deze Nieuwshoorn zetten.
Voor alle gulle gevers die tijdens de kerstdagen een gulle gift in de collecteschaal
gedaan hebben.
Ze vertelde dat ze een hele goede bestemming voor dit grote bedrag zou vinden.
Want er is tenslotte nog van alles nodig.
NOGMAALS BEDANKT, NAMENS MIRANDA.
SPREEKUUR PAROCHIECENTRUM KERKPAD
WOENSDAG VAN 10.00 TOT 12.00 UUR.
TEL. PAROCHIECENTRUM
TEL. EM. PASTOR BOGERS
TEL. PASTOOR VAN DER MEIJDEN
TEL. WILMA VAN BAKEL
SITE WWW.PAROCHIESTHUBERT.NL

15A.
0485048504850485-

455246.
313533.
451282.
454050.

KBO berichten
Op woensdag 17 februari om 14.00 uur is er in "De Jachthoorn" een themamiddag, waarvoor wij Dhr. Jans, apotheker in Mill, uitgenodigd hebben om ons voorlichting te geven over medicijnen en het gebruik er van. Iets waar we allemaal wel
eens mee te maken krijgen.
Zijn er meer belangstellende, dan zijn deze ook van harte welkom.
Na deze voorlichting is er pauze, waarna "De Vrolijke Trekkers" ons nog een
poosje zullen vermaken met gezellige liedjes.
Op maandag 8 maart om 13.30 uur hebben we onze jaarvergadering.
De gebruikelijke zaken komen aan de orde. Maar ook twee jubilarissen krijgen
exstra aandacht.
Na de vergadering komt Dhr. dr. de Wildt praten over zijn ervaring in Afrika. We
zijn daar erg benieuwd naar.
Voor deze vergadering krijgt u allen nog een persoonlijke uitnodiging.
Het bestuur.

Mededelingen van de beheercommissie parochie
HH Hubertus en Barbara
Met ingang van 1 januari 2010 wordt er gewerkt met een aangepaste procedure
bij een overlijden. Graag willen wij u hier over informeren.
Bij een overlijden wordt door familie of naasten contact opgenomen met de parochie Sint Hubert. Dit kan via het nummer van Pastor Bogers (0485 – 31 35 33),
Wim van Happen (0485 – 45 29 81) of de koster Wilma van Bakel (0485 - 45 40
50). Ook kunt u altijd het parochiecentrum (0485 – 45 52 46) bellen waarbij u evt.
doorloopt naar het antwoord apparaat. Gelieve hier geen melding in te spreken,
maar contact te zoeken met een van de contactpersonen die zijn ingesproken. Na
deze melding wordt meestal contact met u opgenomen door Wim van Happen.
Wim is namens de parochie de coördinator rondom overlijden. Hij maakt met u de
eerste afspraken en zorgt dat de juiste personen aangestuurd worden, zoals:
pastor, werkgroep avondwake, beheerder begraafplaats, koor etc. De beheerder
van de begraafplaats zal u de reglementen van de begraafplaats overhandigen en
de grafakte ter ondertekening aanbieden. Deze procedure is alleen van toepassing
voor de activiteiten die binnen onze parochie HH Hubertus en Barbara plaatsvinden. U dient zelf ook contact op te nemen met de uitvaartverzorger van uw keuze.
Afgelopen jaar zijn de reglementen van de begraafplaatsen binnen de Pastorale
Eenheid met elkaar afgestemd. Deze reglementen kunt u opvragen bij de beheerder van de begraafplaats Ad van de Wiel. Daarnaast kunt u deze inzien op de website van onze parochie www.parochiesthubert.nl
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
De Beheercommissie
Hiermee willen wij iedereen van harte danken voor hun belangstelling bij ons
50 jarig huwelijk. Fam. Van Vonderen

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

PERSBERICHT
Gemeenschapshuis “De Jachthoorn” ontvangt
€ 21.480,- van het Oranje Fonds voor Toplocatie in Actie.
Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Onder de naam
‘Toplocaties in actie’ benaderde het Fonds bestuurders en gebruikers van dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsruimtes uit het hele land. De vraag
was: kom met een idee om van uw ontmoetingsruimte een Toplocatie in Actie te
maken. Gemeenschapshuis “De Jachthoorn” uit Sint Hubert deed mee en
ontvangt € 21.480,- van het Oranje Fonds voor het aanschaffen van een mobiel
podium, geluidsinstallatie, microfoons en toneeldoeken.
Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met vaste bezoekers, zoals de
zangvereniging, de biljartclub en de jongereninloop, te brainstormen over wensen
voor de accommodatie. De gewenste investering moet leiden tot nieuwe activiteiten of nieuwe bezoekers. Alleen ideeën die door de ruime meerderheid van
de gebruikers gewenst waren, kwamen in aanmerking als inzending. Uit het hele
land kwamen ruim 250 ideeën naar voren.
Ook gemeenschapshuis “De Jachthoorn” uit Sint Hubert gaf aan de oproep
gehoor. Zij stelden het Oranje Fonds voor om een financiële bijdrage te leveren
om de sporthal om te kunnen bouwen tot een theaterzaal, waar muziek, zang en
musicaluitvoeringen gehouden kunnen worden.
Voorzitter, Ed Derks, is erg blij met deze bijdrage uit het Oranjefonds. Het thema
“leefbaarheid” in een kern als Sint Hubert is een hot onderwerp. Door deze financiële bijdrage zijn wij als gemeenschapshuis in staat om extra activiteiten goed te
faciliteren. Dit trekt nieuwe doelgroepen en bezoekers aan in ons gemeenschapshuis. Hierdoor wordt de sociale cohesie in Sint Hubert nog beter versterkt
Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de buurt en investeert daarom in het
kader van Toplocaties in Actie maar liefst € 3 miljoen in nieuwe ideeën en wensen
voor accommodaties in het hele land. Sociale cohesie in de buurt is een van de
belangrijkste pijlers onder het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied.
Per jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen.
Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in
de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale
Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Oranje Fonds.

KERKDIENSTEN
Parochie van de H. Profeet Elias St. Hubert
Februari
Zo. 14

Vergevingszondag

10.30u.

H. Liturgie;
Vespers v.d.
Vergeving
Ap.: Rom. 13:11-14.4
Ev.: Mt. 6:14-21

Begin v.d. Grote Vasten. 15, 16, 17, 18 feb.
Elke avond 19.00u een deel van de Boetecanon
Za. 20
Zo.21

1e Zo. v.d. Grote Vasten
Zondag v.d. Orthodoxie

Za. 27
Zo. 28

2e Zo. v.d. Grote Vasten
H. Gregorios Palamas

Maart
Za. 6
Zo. 7

3e Zo. v.d. Grote Vasten
Zo. v.h. H. Kruis

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap.: Hebr. 11:2426,32-12:2
Ev.: Joh. 1:43-51

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap.: Hebr. 7:26-8:2
Ev.:Joh. 10:9-16

17.00u.

Vespers

10.30u.

H. Liturgie
Ap.:Hebr. 4:14-5:6
Ev.: Mk.8:34-9:1

Za. 13
Zo. 14

Geen Vespers
4e Zo. v.d. Grote Vasten
H. Joannes Klimakos

10.30u.

H. Liturgie;
Ap.: Hebr. 6:13-20
Ev.: Mc. 9:17-31

Lijst 3
De V.K.P. stelt zich ten doel op een eerlijke manier politiek te bedrijven in het
belang van alle inwoners in onze kerkdorpen en een duurzame toekomst van onze
gemeente. Daarom is de titel van ons programma:

"Met het oog op de toekomst"
Hebt u belangstelling voor ons programma neem dan contact op met:
- Sjors van Kempen
0485-454784
- Jurgen Verbruggen 06-53340121
Ook is ons verkiezingsprogramma te vinden op onze website:
www.vierkernenpartij.nl

Speerpunten VierkernenPartij:
• Voor de V.K.P. is de leefbaarheid voor- en de veiligheid van onze inwoners het
uitgangspunt bij de totstandkoming van het beleid.
• Het beleid op het gebied van bouwen en wonen moet met name gericht zijn
op het huisvesten van de jeugd binnen onze gemeente. De V.K.P. pleit daarom
voor het opvangen van de bevolkingsgroei binnen alle kernen.
• Sport levert een belangrijke bijdrage in de sociale ontwikkeling van het individu.
De V.K.P. vindt het daarom belangrijk dat de jeugd in onze gemeente gestimuleerd wordt om actief aan sport deel te nemen.
Dit zal zowel actief als financi eel ondersteund moeten worden.
Speciaal aandachtspunt hierbij zijn de inwoners met een beperking.
• De V.K.P. staat voor het behouden en bevorderen van de lokale werkgelegenheid. Het creëren en in stand houden van een economisch goede leefomgeving is van essentieel belang voor de leefbaarheid.
• De V.K.P. ondersteunt ouderen in het zo lang mogelijk behouden van hun
zelfstandigheid.
• Voor een duurzame toekomst is een goed milieubeleid belangrijk. Door goed
overleg met de belangenorganisaties wil de V.K.P. dit tot uitvoering brengen.
• De V.K.P. is van mening dat bij verhoging van gemeentelijke tarieven en
belastingen grote terughoudendheid moet worden betracht.
Om de lokale heffingen van de gemeente haalbaar en betaalbaar te houden
dient elke inwoner zijn of haar steentje bij te dragen.

Stem 03-03 op Lijst 3: VierKernenPartij

Sjors van Kempen

Jurgen Verbruggen

Heemschut Sint Huybert.
Bij de Grondwetsherziening van 1848 werden
directe verkiezingen ingevoerd. Voortaan werden
de leden van de Tweede Kamer (en ook van
Provinciale Staten en de gemeenteraden) rechtstreeks door de burgers gekozen. Niet ieder kreeg
echter het kiesrecht. Alleen mannen van boven de
23 jaar die voor een bepaald bedrag in de directe belastingen werden aangeslagen, kregen het stemrecht. Dit heet censuskiesrecht.
Het liberale extra-parlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst
Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. Het meerderheidsstelsel (districtenstelsel) wordt vervangen door de evenredige vertegenwoordiging.
Door de Grondwetsherziening van 1917 komt er een einde aan zowel de
school- als de kiesrechtstrijd. Er komt financiële gelijkstelling van openbaar
en bijzonder onderwijs en het algemeen mannenkiesrecht wordt ingevoerd. Daarnaast worden de grondwettelijke belemmeringen van het vrouwenkiesrecht weggenomen, kunnen ook vrouwen gekozen worden, en
maakt het districtenstelsel plaats voor het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Tevens wordt een opkomstplicht ingesteld bij de verkiezingen. In 1918 wordt het Algemeen kiesrecht ingevoerd, dus ook voor
vrouwen.
In maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen.
Maak gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen !!!!!!!!!!!!!
KIESGERECHTIGDEN in St.HUBERT in 1895
M. van den Broek
H. Hermens
P. Willems
J. Baselmans
C. Linders
P. van Lijssel
H. van Dijk
J. van Kempen
Arn. Albers
G. Derks
Corn. van de Water
Joh. van Sambeek
P. Peters
W. Verbruggen
C. van den Broek
C. Lange
M. van den Broek
F. Gerrits
P. Linders

C 77 Achterdijk
C 89
C 94 Café "Oude Post"
C 96 Oude Pastorie
C 99
C100
C101
C103 Voordijk
C104 idem
C105 idem
C106 idem
C107 idem
C108 idem
C111 idem
C113
C116 Koekoek
C117 Grootven
C118
D 4 Broek ?

P. van den Hark
A. Nabuurs
J. Swarts
A. Centen
J. Vloet
C. van Duijnhoven
G.P. Cornelissen
A. Martens
G. Wijnen
J. de Bruijn
Th. van Casteren
A. van Mierlo
H. Verbruggen
W. Willems
M. Nabuurs
M. Rat
J. van Duijnhoven
C. Selten
A.C. Verlinden

D 5 Voortsestraat
D 12 idem
D 14 idem ?
D 15 Krommebergweg
D 16 idem
D 19 Berg
D 20 idem
D 24 Boersestraat
D 25 idem
D 26 L. Schoolstraat
D 28 idem
D 29 Krommebergweg
D 33 L. Schoolstraat
D 35 P. Jacobsstraat
D 36 idem
D 46 Zd. Hoefseweg
D 48 idem ?
D 51 Nrd. Hoefseweg
D 52 Wanroijseweg

Werkgroep N264 overlegt met gemeente en provincie over
veiligheid
Op 28 januari heeft een afvaardiging van de Werkgroep N264 op het gemeentehuis overleg gehad met wethouder Carel van Genugten, Jos Ceelen van de
gemeente en Hans Paulussen van de provincie. Het overleg vond plaats naar aanleiding van het Zwartboek N264, wat de werkgroep heeft aangeboden aan de
gemeente. De gemeente heeft het Zwartboek vervolgens besproken met de provincie. De bevindingen van gemeente en provincie werden tijdens het overleg
besproken met de werkgroep.
Tijdens het overleg werden diverse knelpunten besproken en werd bekeken of,
en zo ja welke oplossingen op korte termijn gerealiseerd konden worden.
Met name de oversteek met de Lange Schoolstraat is uitgebreid besproken, en
de provincie ziet hier mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. Om zich goed
op de hoogte te kunnen stellen van de situatie ter plaatse en de dagelijkse praktijk van onze verkeersbrigadiers heeft de heer Paulussen maandagochtend
1 februari de situatie ter plekke bekeken. Een duidelijk signaal dat de provincie de
problemen in Sint Hubert serieus neemt.
In 2010 staat de N264 op het programma voor duurzaam onderhoud, waarin deze
en andere zaken meegenomen kunnen worden. De provincie doet tevens een
ongevallenanalyse. Met de resultaten hiervan kunnen gevaarlijke situaties herkend worden die voor verbetering in aanmerking komen. Hopelijk zien we op
korte termijn verbetering van de situatie. Voor de langere termijn heeft de werkgroep tijdens het overleg aangegeven dat we liefst geen groei van het totale verkeer en een vermindering van de hoeveelheid vrachtverkeer door Sint Hubert
zien.

Potgrondactie St. Barbaragilde.
Langzaamaan is de winter zich aan het terugtrekken. Tijd om weer aan de tuin te
gaan denken.
Het St. Barbaragilde organiseert al weer verschillende jaren de potgrondactie,
waarbij zij zakken potgrond te koop aanbieden. Ook dit jaar is dat het geval en wel
op zaterdag 27 maart.
Wij willen U nu al in de gelegenheid stellen om vooraf potgrond te reserveren,
opdat wij een inzicht verkrijgen in het aantal te bestellen zakken. De prijzen blijven
gelijk aan de prijzen van afgelopen jaar. Bestellen is mogelijk bij onze voorzitter
Martien Strijbosch, tel. 451617.
Over 5 jaar bestaat het Gilde 300 jaar (oudste actieve vereniging in de gemeente)
en wil ter gelegenheid hiervan een geweldig feest organiseren. Financieel gezien
steunt U ons door de potgrondactie.
Met vriendelijke Gildegroet,
Tiny Blom,
Secretaris St. Barbaragilde

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

Uitnodiging
26 - 02- 2010
Gezamenlijk Eetpunt
Sint Hubert
(55+)

U kunt zich aanmelden tot 23-02-10
bij Riek van Maasacker
tel.: 0485-452183
Samen genieten van een
3- gangenmenu, bestaande uit soep,
hoofdgerecht en toetje voor slechts
€ 6.10 per persoon.

Op vrijdag 26-02-2010 van 12.00 uur
tot 13.30 uur in gemeenschapshuis
“De Jachthoorn”

Carnaval en StHubert.Nu
De carnavalsmaand is traditioneel goed voor heel veel foto’s
op StHubert.Nu. Ook deze maand zullen er weer vele honderden geplaatst gaan
worden. Rini Cornelissen zal van vrijdag tot en met dinsdag op pad zijn om alles
digitaal vast te leggen. Bezoek de website tijdens of na de carnaval eens en wie
weet ziet u zichzelf terug.
Prijsvraag
De oplossing van de maand januari was Hazewind. Menno van de Wijst won de
door Troefmarkt Kremers beschikbaar gestelde levensmiddelenwaardebon ter
waarde van 25 Euro.
Nieuwe foto’s.
De afgelopen maand werden de volgende activiteiten vastgelegd.
- Pronkzittingen van CV de Bokken
- Jubilarissen KVO
- Intervieuw radio en TV i.v.m. de voetbalplaatjesactie
- Kerstboomverbranding
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.
Nieuws kunt u blijven sturen naar redactie@sthubert.nu. Wanneer u geen email of
internet heeft, dan kunt u uw bericht kwijt in de brievenbus van Ganzenroer 8. Wij
plaatsen uitsluitend Sint Huberts nieuws.
De redactie van www.sthubert.nu wenst u een geweldige carnaval toe.
Rini Cornelissen en Harrie de Wit

“Mooiland/Maasland ziet af van woningbouw in Sint Hubert”
“Mogelijk wel woningbouw in 2011 locatie Grootven III”
• Mooiland/Maasland ziet af van het realiseren van 3 vrijstaande en 4 halfvrijstaande
woningen aan de Petersweg in Sint Hubert. Zij zijn in onderhandeling met een
aantal marktpartijen voor de verkoop van deze locatie.
• Mogelijk in 2011 wel woningbouw Grootven III, het bestemmingsplan is al in
voorbereiding.
Deze twee feiten komen voort uit de beantwoording van een aantal schriftelijke vragen die de
VierKernenPartij gesteld heeft aan het college van de gemeente Mill en Sint Hubert.
1. “Intentieovereenkomst Locatie Grootven III”:
Op 30 maart 2009 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Mill en Sint
Hubert en de ontwikkelaars, Schoonderbeek / Proper-Stok, van Grootven III.
Doel van dit gesprek was het komen tot concrete afspraken (het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst) voor het op korte termijn realiseren van woningen op de locatie
Grootven III. Inmiddels is er een intentieovereenkomst gesloten en een
stedenbouwkundig bureau ingeschakeld.
Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:
- Wanneer gaat men de samenwerkingsovereenkomst tekenen?
Antwoord gemeente:
De overeenkomst wordt naar verwachting dit voorjaar nog ondertekend. Toelichting:
De onderhandelingen met de vertegenwoordiger van de eigenaar verkeren in een eindstadium. Op hoofdlijnen ligt er een mondeling akkoord over de essentialia van dit woningbouw
project binnen handbereik. Het streven is erop gericht deze principe – afspraken de
komende weken vanuit de gemeente te vertalen in een bindende realisatieovereenkomst
c.q anterieure overeenkomst ingevolge de Grexwet. Hiermee wordt de aanvankelijk
beoogde samenwerkingsoverkomst overruled ofwel is feitelijk hiermee achterhaald.
Enkele nevengeschikte, doch niet onbelangrijke zaken, zoals wijze van aanleg van parkeerplaatsen, behoeven nog nadere uitwerking/ afstemming.
Het tijdsbeslag zal naar verwachting niet meer dan circa twee maanden bedragen.
- Wanneer start men met de bestemmingsplanprocedure?
Antwoord gemeente:
Naar verwachting dit voorjaar. Toelichting:
Eerst dient er definitieve overeenstemming te zijn over de grondexploitatie en de opzet van
Grootven III (stedenbouwkundig, v.w.b. verkavelingopzet, inrichting / programma van eisen
openbare ruimte en woningencategorieën). E.e.a. wordt vertaald in een bestemmingsplan.
Dat bestemmingsplan is inmiddels in voorbereiding bij stedenbouwkundig bureau SAB, dat
in opdracht van en voor rekening van de eigenaar dit plan maakt. De meeste van de benodigde milieuonderzoeken hiervoor zijn of worden binnenkort afgerond. Het eerste concept
wordt binnen afzienbare tijd verwacht (mogelijk al in februari), waarna het door de
gemeente wordt getoetst. De ervaring leert dat een dergelijk plan enkele malen aangepast
moet worden, voordat het als voorontwerp – bestemmingsplan voor overleg en inspraak in
procedure kan worden gebracht.
- Op welke termijn gaat men daadwerkelijk aan de slag met het ontwikkelen van
woningen op deze locatie?
Antwoord gemeente:
Mogelijk in 2011. Toelichting:
Een en ander is mede afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure.
Indien tegen deze ontwikkeling vele en/of complexe bezwaarschriften door omwonenden
worden ingediend, leidt dat onherroepelijk tot een aanzienlijke vertraging. Zeker indien
tegen een door de raad vastgesteld bestemmingsplan beroep wordt ingesteld, met een
gelijktijdig verzoek om schorsing van dit bestemmingsplan, bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. “Woningbouw Petersweg”:
In de verslagen van het bestuurlijk overleg, d.d. 2 april 2009 en d.d. 30 september 2009,
van de gemeente Mill en Sint Hubert met Mooiland heeft de gemeente Mill en Sint Hubert
een klemmend beroep gedaan op Mooiland om de bouw op de locatie Petersweg voortvarend aan te pakken. Mooiland gaf aan dit intern op korte termijn te bespreken en dit
direct terug te koppelen met de gemeente Mill en Sint Hubert.
Inmiddels is duidelijk dat de locatie Petersweg niet meer interessant is voor Mooiland
omdat zij hier niet de woningen mogen bouwen die zij wensen, daarom kan de gemeente
Mill en Sint Hubert de grond overnemen.
Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:
- Heeft de gemeente Mill en Sint Hubert het voornemen om deze grond aan te
kopen en op welke termijn?
Antwoord gemeente:
Aanvankelijk wel. Bij Mooiland Maasland is dan ook geïnformeerd naar de vraagprijs.
Die prijs is dermate hoog dat alleen met een fors verlies voor de gemeente de beoogde
woningbouw ontwikkeling aan de Petersweg tot stand kan komen. Dit acht de gemeente
financieel niet verantwoord. Van aankoop wordt derhalve afgezien. Mooiland Maasland is
hiervan op de hoogte gebracht. Zij is inmiddels in onderhandeling met enkele
marktpartijen over overname ervan.
- Is de procedure “bestemmingsplan Petersweg” inmiddels opgestart?
Antwoord gemeente:
Nee (zie vorig antwoord). Mooiland Maasland heeft inmiddels te kennen gegeven dat
zijzelf geen plannen - meer - heeft om deze locatie voor woningbouw (3 vrijstaande en
4 halfvrijstaande woningen) te ontwikkelen.
De gemeente gaat niet voor eigen risico (externe) kosten maken voor dit bestemmingsplan (inclusief exploitatieplan), zonder enige zekerheid te hebben dat verhaal hiervan op de
bouwer op een later tijdstip mogelijk is. Dat risico is te groot. Hiertoe wordt pas overgegaan zodra met de (nieuwe) eigenaar overeenstemming is bereikt over de grondexploitatie
c.q. de bijdrage die betrokkene hiervoor aan de gemeente moet betalen.
- Is inmiddels bij u bekend wanneer daadwerkelijk met de bouw van de
woningen op de locatie aan de Petersweg zal worden begonnen?
Antwoord gemeente:
Nee, e.e.a. is afhankelijk van de ontwikkelingen, zoals geschetst bij de voorgaande 2 vragen.
3. “Ontwikkelingen Kerkpad 9 - 11”:
Met Mooiland is ook de locatie Kerkpad 9 - 11 besproken. Een prima locatie voor het realiseren van een aantal nultredewoningen met een uitstraling passend binnen de cultuurhistorische kern van Sint Hubert. De onderhandelingen van Mooiland met de huidige
eigenaren zijn destijds afgebroken. Mooiland zou nagaan hoe het en ander is verlopen en
zou dit terug koppelen richting gemeente.
Inmiddels is duidelijk dat de locatie kerkpad 9 - 11 weliswaar de aandacht heeft van
Mooiland maar dat andere plannen voorrang krijgen. Het pand staat nu openbaar te koop.
Hierover heeft de V.K.P. de volgende vraag:
- Is de gemeente Mill en Sint Hubert voornemens om dit pand aan te kopen en
hier nultredewoningen met een cultuurhistorische architectuur te ontwikkelen?
Antwoord gemeente:
Vooralsnog niet. Begrotingstechnische/ financiële redenen liggen hier mede aan ten grondslag. Het college wil deze ontwikkeling overlaten aan de markt (corporatie of ontwikkelaars) en acht behoud van het bestaande pand om cultuurhistorische reden van belang.
Eventuele verbouw ervan ten behoeve van twee woningen en enkele nieuwe nultreden
woningen in het tuingedeelte zijn onder voorwaarden voor het college bespreekbaar.
De gemeente wil dus faciliteren, in de zin van het in procedure van een hierop afgestemd
bestemmingsplan.
vriendelijke groet, namens de V.K.P. Sjors van Kempen, Sint Hubert, 18 januari ’10

Mededelingen februari 2010
Carnaval 2010
Tijdens de carnavalsdagen zijn wij op maandag 15 en dinsdag 16 februari geopend van
9.00 tot en met 13.00 uur. Wij wensen iedereen fijne Carnavalsdagen toe.

Voetbalplaatjes actie succesvol van start
De voetbal plaatjes actie is gestart. En hoe !!!. Met landelijke aandacht van het NOS
journaal op zondagavond 20.00 uur met ruim 3 miljoen kijkers. Maar ook aandacht in
dagblad de Gelderlander, en in het belang van Limburg (Belgische krant). Verder nog
een item in het jeugd tv weekjournaal. En natuurlijk op www.sthubert.nu en
www.onzeclubtoppers.nl. Zelfs in de pronkzitting werd het ook even naar voren
gehaald. En ook in de carnavals optocht weten we al dat er een parodie op onze voetbal kaartjes word gedaan. Het is de mensen in Sint Hubert dan ook niet ontgaan dat
de spaar actie is begonnen. 40.000 kaartjes zijn er gedrukt, en zoals het er nu uitziet
moeten er nog eens 10.000 bijgedrukt gaan worden. Want iedereen wil de lokale helden sparen. De eerste ruilbeurs is massaal bezocht in de kantine van Sc St Hubert.
De komende weken loopt de actie nog onverminderd voort. Voor iedereen die een
map heeft aangeschaft hebben we nog leuk nieuws. Aan het eind van de actie verloten we onder diegene die een map hebben aangeschaft de elftal posters die in de winkel hangen. Daarnaast hebben we als extra prijs nog een puzzel (jeugdteams) en mokken (B jeugd en senioren) van je eigen team te verloten. Er zijn nog enkele mappen
te koop in de winkel. Dus als je hierop kans wil maken, kun je er nog 1 aanschaffen.
Op www.onzeclubtoppers.nl is er wekelijks een nieuwe prijsvraag. In de eerste ronde
hebben al 5 st.hubertenaren een prijs gewonnen. Maar uiteraard mogen dit er nog
altijd meer worden. De hoofdprijs is o.a. 4 kaartjes voor een wedstrijd van het
Nederlands elftal. Ook zijn er veel voetbaltassen en abonnementen op voetbal tijdschriften te winnen. 4 kaartjes zijn er ook te winnen door diegene die als eerste een
volle map kan tonen. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Sc St Hubert en
Troefmarkt Kremers. Verder is diegene die als eerste zich in onze winkel meldt met de
9 extra kaartjes die tijdens de carnavals optocht worden uitgegeven winnaar van
10 extra pakjes voetbal plaatjes. U ziet het, wij hebben er alles aan gedaan om het
iedereen naar de zin te maken tijdens deze spaaractie. En steeds meer klanten zagen
in dat het sparen van de kaartjes toch sneller ging als ze dachten. Door de vele extra
aanbiedingen had eenieder zo een hele partij kaartjes bij elkaar. En door middel van
flink ruilen komt iedereen uiteindelijk toch aan zijn eigen plaatje, eigen team of natuurlijk de complete verzameling. Wij wensen iedereen nog veel spaarplezier toe de
komende weken.

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

Sint.Hubert

“geef de pen door aan"

Ik heb de pen gekregen van Albert Roelen, die ik overigens veel succes wens met zijn
nieuwe zaak.
Mijn naam is Hennie Lamers geboren 9 februari 1960 te Mill,
en aldaar ook opgegroeid.
Mijn diensttijd heb ik doorgebracht in Volkel en werkte daar in de horeca,
toen ik deze periode had afgesloten ben ik bij Siba in Zeeland gaan werken.
Daar is mijn passie voor autobanden ontstaan, en heb ook daar kennis genomen van
het controleren en het monteren van autobanden.
Later verhuisde Siba naar Uden en heb ik daar nog ongeveer 4 jaar gewerkt.
Inmiddels had ik veel kennis genomen van het autobanden wereldje en wilde graag
mijn eigen onderneming gaan starten.
Ik huurde een pand in Vortum-Mullem in 1994 en begon met banden ophalen.
Met een busje haalde ik per ritje ong. 150 banden op, maar al snel groeide mijn bedrijf
en moest er een vrachtwagentje aangeschaft worden waarmee 350 banden
vervoerd kon worden.
In 2000 verhuisde ik met mijn bedrijf naar de Bakhuisweg in Mill waar ik nu 10 jaar zit.
In de loop der tijd ben ik begonnen met particuliere verkoop waar ik het steeds
drukker mee kreeg.
Dat heeft mij doen besluiten om in Mill aan de Spoorstraat het voormalige pand van
Verbruggen te huren en daar de particuliere verkoop voort te zetten.
Vanaf 1 Januari 2010 ben ik daar naar toe verhuisd en ben daar gestart naast Hennie
Lamers Autobanden met Hennie Lamers Bandenservice.
Onze service bestaat uit het uitlijnen van uw auto, het repareren en monteren van
autobanden, de verkoop van nieuwe en gebruikte banden.
En dit alles met garantie en tegen aantrekkelijke prijzen.
Met vriendelijke groet Hennie Lamers.

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

12 Feb
12 Feb
12 Feb
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
16
16

Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb

18:00
19:30
23:00 - 00:01

19:00
20:00
12:45
17:00
19:00
16:00
14:30
21:00

17 Feb

14:00

17
18
21
25
27
28

19:00
14:00
10:00
20:00
19:00
10:30

Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb

07 Maa
07 Maa
08 Maa
10 Maa
10 Maa
11 Maa
13 Maa
18 Maa
20 Maa
21 Maa
27 Maa

10:00
10:00 - 14:00
13:30 - 16:30
19:30
19:30
19:00
14:00
10:00
19:00

Carnaval scholen Blokkendoos en Schare
Jeugdsleuteloverdracht Gemeentehuis
Jeugdreceptie, aansluitend na jeugdsleuteloverdracht,
De Kleine Wereld
Happy Hour De oude Post
Prinsenpaar op ziekenbezoek
Carnavalsbal, aansluiting na sleuteloverdracht, De Oude Post
Carnavalsmis Hubertus en barbara parochie
Sleuteloverdracht Gemeentehuis
Carnavals Hits De oude Post
Carnavalsoptocht Start vanaf de Lange Schoolstraat
Prijsuitreiking optocht jeugd, De Kleine Wereld
Prijsuitreiking optocht volwassenen, De Kleine Wereld
Boerenbruiloft, De Oude Post
Jeugdcarnavalsmiddag, De Kleine Wereld
Afsluiting Carnaval Koeienmelken met Prins Hans,
De Oude Post
Themamiddag Apotheker KBO
Iedereen is welkom in De Jachthoorn
Eucharistieviering Asw. Hubertus en Barbara Parochie
Kienen K.B.O. De Jachthoorn
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Themaavond kring KVO De Jachthoorn
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Ondernemers Vereniging
Brunch bij DKW met gastspreker voor OVS leden
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Mini toernooi VC Servo De Jachthoorn
Jaarvergadering KBO De Jachthoorn
Kaartmiddag SWOM De Jachthoorn
Raadsvergadering (aftr.raad) Raadzaal gemeenthuis
Raadsvergadering (install.raad) Raadzaal gemeentehuis
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Kienen K.B.O. De Jachthoorn
Jaarvergadering en Teeravond St. Barbaragilde
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Eucharistieviering Palmz. Hubertus en Barbara Parochie

www.rabobank.nl/lvcm

