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Beste dorpsgenoten,
De vakantie zit er weer op, we beginnen weer aan een nieuw jaar en een nieuwe
jaargang van de Nieuwshoorn. Tijdens de vakantie heeft ons dorp niet stilgezeten
met aan het eind Sint Hubert op zijn Best. Helaas waren de weergoden ons dorp
en de vele vrijwilligers, die zich ingezet hebben om er een mooie dag van te
maken, niet goed gezind. Toch kunnen we terugkijken op een geslaagde en vooral gezellige braderie. En nu maar hopen dat volgend jaar de zon weer schijnt
tijdens Sint Hubert op zijn Best.
Minder goed nieuws is dat Stichting Dorpsbelang afscheid neemt van twee
bestuursleden. Marianne Rongen en Lianne Verheijen kunnen hun andere werkzaamheden niet meer combineren met het bestuurswerk voor Stichting
Dorpsbelang. We willen Marianne en Lianne hartelijk bedanken voor hun inzet en
bijdrage voor Stichting Dorpsbelang in de afgelopen jaren.
In het bijzonder willen we hier het eetpunt vermelden, dat mede dankzij de inzet
van Marianne en Lianne van de grond kwam.
Dit betekent wel dat er nog drie bestuursleden overblijven.
Versterking voor Stichting Dorpsbelang is dus van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
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Stichting Dorpsbelang
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PAROCHIE H. H. HUBERTUS EN BARBARA ST. HUBERT.
PAROCHIEBERICHTEN.
Zondag 19 september. 25e Zondag door het Jaar.
10.00 uur: Woord en Communiedienst, het Gemengd Koor.
Intenties: Nelly Derks - van Lieshout, overleden ouders Wientjens - Willems,
overleden familie Hartjens - Peeters, Truus Lange - de Kleine.
Zaterdag 25 september. 26e Zondag door het Jaar.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering, het Gemengd Koor.
Intenties: Johannes Albers; Sjef en Miet Abels - van de Linden,
Sebastiaan Lamers, Tina Bens - Janssen,
Ben Vloet, namens de vrienden, Truus Lange - de Kleine.
Zondag 3 oktober. 27e Zondag door het Jaar.
10.00 uur: gezongen Eucharistieviering, Fioretti.
Intenties: Truus Derks - Baltussen, Dora Driessen - Verdijk,
Toon Graat, overleden ouders Nabuurs - Reijnders.
Zaterdag 9 oktober. 28e Zondag door het Jaar.
19.00 uur: gezongen Eucharistieviering, Fioretti.
Intenties: Sjef Abels, Lies ter Woord - Hilboldt, Hent van Dijk,
Thij en Dora Gerrits - van Tienen, Ben Vloet.

LECTOREN.
Zaterdag 25 september:
Zondag 3 oktober:
Zaterdag 9 oktober:
ACOLIETEN/MISDIENAARS.
Zaterdag 25 september:

Mieke van Maasacker.
Wim van Happen.
Willemien Manders.

Tim en Evie Schotanus,
Angelique en Marjolein van Loon.

Zondag 3 oktober:

John Hendriks, Rick Konings,
Sanne en Petra Lange.

Zaterdag 9 oktober:

Joris en Gertie Lange, Borka van Maasacker,
Denise Verlinden.

PAROCHIE- AGENDA.
Dinsdag 21 september:
Woensdag 29 september:

20.00 uur: werkgroep Liturgie.
20.00 uur: Parochie-overleg.

COLLECTES.
Zaterdag 21 augustus is er een collecte gehouden voor Pakistan er is 102,20 euro
opgehaald.
Zaterdag 28 augustus is er een collecte gehouden voor MIVA er is 144,85 euro
opgehaald.
De MIVA collecte was dit jaar ook voor zuster Redempta Bogers , de zus van onze
pastor, die een opvanghuis voor kinderen heeft in Brazilië.
Namens de parochie willen wij alle gulle gevers van harte bedanken.

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

Berichten van de beheercommissie
- Op 6 juni hebben we het 5-jarig jubileum gevierd van de pastorale Eenheid Mil.
Er waren ± 300 personen aanwezig.
- Deken Kerssemakers heeft onze vormelingen gevormd.
Hij was zeer te spreken over de voorbereiding.
Hij komt graag volgend jaar weer terug
- Vormelingen, misdienaars en acolieten hebben de Passiespelen in Tegelen
bezocht. Zij waren zeer onder de indruk. Aan het spel nemen zo’n 400 mensen
deel. Na afloop zijn onze parochianen achter de coulissen geweest. Het was
een geslaagde dag. Over 5 jaren komt er een nieuwe kans. Zeer aan te bevelen.
- Het toren uurwerk heeft een nieuwe besturingscomputer gekregen. Na zorg
vuldig inregelen, loopt het uurwerk op tijd en luidt de klok zoals we gewend zijn.
Wist u dat het uurwerk altijd precies op tijd loopt. Hij wordt gesynchroniseerd
op een radiosignaal dat uit Duitsland de ether in wordt gezonden.
- Het “Gemengd koor” en “Fioretti”, de koren van Sint Hubert, zijn op zoek naar
nieuwe leden. Mocht u interesse hebben om hier uw vocale vaardigheden in te
zetten, neem dan contact op met Hannie van den Oever of Riet van Alphen.

Nieuws KBO St. Hubert
Zoals andere jaren begint het kienen weer in september.
Dit is telkens de 3e donderdag in de maand om 14.00 uur in de Jachthoorn.
De eerste keer kienen :
16 september
Vervolgens
21 oktober
18 november
16 december
Vrijdag 1 oktober: Bonte middag om 14.00 in de sporthal "De Looerij", voor alle
senioren van de gemeente Mill en St.Hubert. De kosten zijn Euro 3,50 p.p.
Entree kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur of in "De Jachthoorn".
G.G.Z. Oost Brabant
Een datum om te noteren is donderdag 7 oktober a.s. want dan vindt er een informatie bijeenkomst plaats over "Angst op leeftijd". Deze wordt gehouden in de
Jachthoorn, om 09.30 uur tot 11.00 uur.
Het bestuur,
KBO

Badmintonclub Witrodewi start nieuw seizoen.
Badmintonclub Witrodewi is maandag 6 september 2010 gestart
met het nieuwe seizoen. Denkt u erover om wat aan sport te gaan
doen, misschien is badminton wel iets voor u.
Kom vrijblijvend een paar maandagavonden in de Jachthoorn met ons meespelen.
We beginnen de avond altijd om 20:30 uur.
Een racket en shuttles zijn aanwezig in de Jachthoorn.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 451723

Uitnodiging
24 - 09- 2010
Gezamenlijk Eetpunt
Sint Hubert
(55+)
Op vrijdag 24-09-2010 van 12.00 uur
tot 13.30 uur in gemeenschapshuis
“De Jachthoorn”
U kunt zich aanmelden tot 21-09-2010
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.

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

Bouwweek 2010 ’t Kreatief BEDANKT!!!!
De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen, maar ook ’t Kreatief is weer
gestart met de wekelijkse avonden. Onze volgende activiteit, Heitje voor ’n karweitje zit al in het vooruitzicht (herfstvakantie) Toch willen we graag nog even
terugkomen op de kei gave bouwweek. Alle Kreatief-jeugd, maar ook de leiding,
heeft een geweldige week achter de rug.
Dit alles was niet gelukt zonder
de Jachthoorn
Springverhuur
Coöperatie 'De Eendracht'
Bouwbedrijf Gebr. van Tienen
De Schutterij
Gerrit en Peter Nabuurs
Fam. Cornelissen
Peter Jozephs
Antoine van Loon
Harm Nibbeling

een kreatieve bijdrage van:
Van Vonderen catering
Troefmarkt Kremers
Handelsonderneming Kees Rutten
Van Bommel & v/d Horst BV
T.C. Sint Hubert
Fam. van Kempen
Bert Cornelissen
Maria Wientjens
Pieter Poorts
en natuurlijk alle hulpleiding!!!!

Allemaal BEDANKT!!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Dat betekend ook de start van een nieuw muziekseizoen.
Hebt u, voor uzelf of voor uw kinderen, interesse in muziekles, dan kunt u voor
diverse instrumenten bij ons terecht. O.a. klarinet, bariton, slagwerk e.d..
Maar uiteraard ook de bekende blokfluitles. Een goede start voor iedereen vanaf
groep 4. 1 x per week 30 minuten les door een ervaren (nieuwe) docente voor
maar €150.- per jaar. Heeft u interesse of vragen bel ons gerust.
Met groet, Pierre Driessen (tel: 451556) Petra Peters (tel: 470878)
Wilt u (weer) meespelen bij harmonieorkest of drumband, ook ervaren (her)intreders zijn van harte welkom. Neem gerust contact met ons op.
Harmonie Ons Genoegen is genomineerd voor een bijdrage uit het fonds
Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank. Op woensdag 29 september
mogen leden van de Rabobank, lid worden is gratis, via internet of een bezoekje
aan de bank- uit Mill, Langenboom, Wilbertoord en Sint Hubert stemmen op een
van de 5 genomineerden. De vereniging met de meeste stemmen ontvangt een
aanzienlijk bedrag uit het fonds. Deze bijdrage zou zeer welkom zijn om de harmonie draaiende te houden, vooral met het oog op 2011 waarin we naast de
“gewone” activiteiten ook de Jachthoorn Proms en de 120-ste verjaardag van de
muziekvereniging hopen te vieren. We hopen dat we met uw Rabobank stem een
aanzienlijke bijdrage uit dit mooie fonds mogen ontvangen.

KERKDIENSTEN
Parochie van de H. Profeet Elias St. Hubert
september
Za. 11
Zo. 12

16e zo. na Pinksteren.
Teruggave v.h. feest v.d.
Geboorte v.d. Alheilige
Moeder Gods

Di.14

Kruisverheffing

Za. 18

17.00 u.

Vespers

10.30 u.

H. Liturgie
Ap.: Fil. 2:5-11
Ev.: Lc. 10:38-42,
11:27-28
Geen diensten
Viering op zo. 19-9

17.00 u.

Vespers

10.30 u.

H. Liturgie
Ap.: 1Cor. 1:18-24
Ev.: Joh. 19:6-11,
13-20,25-28,30-26

Zo. 19

17e zo. na Pinksteren.
Viering v.h.
Feest van Kruisverheffing

Zo. 26

18e zo. na Pinksteren.
Johannes de Theoloog

10.30 u.

H. Liturgie
Ap.: 2Kor.9:6-11
Ev.: Lc.5:1-11

19e zo. na Pinksteren;
H. Dionisios de Aeropagiet

10.30 u.

H. Liturgie
Ap.: 2Kor.11:31-12:9
Ev.: Lc.6:31-36

17.00 u.

Vespers

10.30 u.

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

oktober
Zo. 3

Za. 9
Zo. 10

20e zo. na Pinksteren;
H.Pelagia de Boetelinge

Brigadieren N264, wat betekent dat voor u?
Sinds ruim een jaar brigadieren we op de kruising Lange Schoolstraat – Pastoor
Jacobsstraat om zo de kinderen veilig over te laten steken. In overleg met de politie hebben we richtlijnen afgesproken. We merken regelmatig dat de brigadierregels niet voor alle verkeersdeelnemers duidelijk zijn. Hierbij een korte toelichting.
• Bij het eerste fluitsignaal draaien de brigadiers op de Past. Jacobsstraat de
endlicharmen de weg op. Twee hulpbrigadiers lopen naar de stip op de Lange
Schoolstraat met het stopbord omhoog. Een automobilist die per ongeluk te
ver op de Past. Jacobsstraat staat kan nog doorrijden.
• Als de kruising leeg is volgt het tweede fluitsignaal en mogen de kinderen over
steken. Een wettelijke regel is dat brigadiers alleen voetgangers over mogen
laten steken. Fietsers moeten dus lopend met de fiets aan de hand oversteken.
• Na het derde fluitsignaal gaan de hulpbrigadiers van de weg af. Als zij veilig op
hun plek staan openen de brigadiers de endlicharmen zodat de hele kruising
weer open is.
• Het stopverbod van de endlicharmen geldt ook voor fietsers op het fietspad.
Zij moeten dus ook stoppen.
• Een auto moet wachten voor de haaientanden en dus niet op het fietspad.
• Als een auto op de Past. Jacobsstraat voorsorteert en in het smalle middenstuk
staat om af te draaien, haal dan niet rechts in zodat de wachtende kinderen en
brigadiers veilig kunnen blijven staan.
Wij vragen uw begrip en medewerking. Samen kunnen we de kinderen veilig over
laten steken. Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact met
school of een van de werkgroepleden brigadieren opnemen.
Hellin Kuijpers, Harriët Classens en Monique van Loon.

"Goed nieuws uit Sint Huberts culturele hoek.
Gezelligheidskoor Vals Plat kan best nog een paar zangers en zangeressen gebruiken. Een buitenkansje, dus, voor wie altijd al gewild heeft maar nog steeds twijfelt.
Kom gewoon een keer langs op de repetitie en kijk en luister of het iets voor jou is.
Vals Plat is, de naam zegt het al een beetje, een gezelligheidkoor. Er is geen vast
repertoire. Alles wat zingbaar is en plezier oplevert kan aan bod komen.
Vals Plat repeteert om de twee weken op vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in
de Jachthoorn. De eerstvolgende keer is op 17 september.
Elke stem is welkom.
Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Lianne Verheijen (454427),
Rika Cornelissen (454097) of Hans van Alphen (452861)."
Vriendelijke groeten, Hans van Alphen

Een natte 25e “St. Hubert op z’n Best”
Zondag 29 augustus was St. Hubert voor de 25e
keer weer op z’n Best. Gedenkwaardig was het zeker want
het heeft nog nooit zoveel geregend in al die jaren. Toch
hebben duizenden bezoekers St. Hubert op z’n Best
bezocht en beleefden een fantastische dag. Slechts één
groep heeft haar optreden vanwege het natte weer niet
kunnen doen: de Kerrolls. Dit zou te gevaarlijk worden op
de natte vloer met die wieltjes.
Een gezellige braderie, een overvolle rommelmarkt, een
prachtige kermis, veel gratis attracties voor de jeugd. Vooral de
kermis met de nieuwe zweefmolen was een groot succes. En ook de Unimog
club die zich van de beste kant liet zien met een prachtige show op hun parcours.
Vele Corvette auto’s waren te zien en de eigenaren genoten onder de ruime
belangstelling van het publiek.
Om 14.00 uur was de officiële opening door Antoine van Loon, voorzitter van de
organiserende carnavalsvereniging de Bokken, en locoburgemeester Herman
Wijdeven van de Gemeente Mill & St. Hubert. Hier had de Houthakkersroadshow
ook een prachtige openingsact voor elkaar door op het podium een spreekgestoelte te zagen. Elk jaar zet CV de Bokken een St. Hubertse vereniging in het zonnetje. Dit jaar was het Tennisclub St. Hubert die een jeugdafdeling met professionele trainers aan het opzetten zijn. Namens CV de Bokken mocht de locoburgemeester de cheque aan de voorzitter Huub Schuurmans overhandigen.
De vliegtuigrondvlucht is gewonnen door Miranda Peters en Henriette van Tienen.
Duncan van Haren is de gelukkige winnaar van de vrijwilligers en mag samen met
Miranda, Henriette en piloot Willy Vloet over een paar weken de lucht in.
Afgelopen zaterdag heeft de commissie de omwonenden nog een bloemetje
gebracht voor de eventuele overlast en om ze te bedanken voor hun medewerking. Leuk om dan te horen dat iedereen het toch geweldig vond ondanks dat er
minder bezoekers zijn geweest vanwege het weer.
De organisatie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan St. Hubert op z’n Best.
Vooral alle sponsors die ervoor zorgden dat alle attracties en optredens gratis voor
u waren. Ook de vrijwilligers bedankt. Zonder de hulp van de vele vrijwilligers is
het niet mogelijk een dergelijk groots feest te organiseren.
Wil je nog eens terugkijken op deze keigezellige dag? Surf dan naar één van de
sites want onze fotografen hebben weer fantastische beelden vastgelegd. Kijk op
www.sthubert.nu en www.sthubertopzijnbest.nl voor reacties en foto’s.
Vanwege 25 jaar St. Hubert op z’n Best organiseert CV de Bokken op zaterdag 9
oktober een spetterende buut- en cabaretavond in de Jachthoorn. De beste tonpraters van Brabant, afgewisseld met topcabaret, komen optreden. De kaartverkoop hiervoor start binnenkort. Reserveer vast deze datum.

De activiteitenkalender op www.sthubert.nu
Activiteitenoverzicht
Met de activiteitenkalender op www.sthubert.nu proberen we een totaaloverzicht
van de diverse activiteiten in ons dorp te geven. U vindt een overzicht van de
komende activiteiten op de voorpagina. Van daaruit kunt u ook doorklikken naar
een jaaroverzicht. Activiteiten doorgeven kan via een e-mail aan de redactie,
redactie@sthubert.nu of via het formulier op de website. Heeft u geen internet
dan kunt u meldingen voor de activiteitenkalender ook in de brievenbus van
Ganzenroer 8 deponeren.
Geef uw berichten ruimschoots op tijd door. Wij nemen uitsluitend 'Sint
Hubertse' activiteiten op. De activiteitenkalender wordt ook geplaatst in de
Nieuwshoorn.
Prijsvraag
De oplossing van de maand augustus was Kerkpad. Nelly van Wijchen won de
door Troefmarkt Kremers beschikbaar gestelde levensmiddelenwaardebon ter
waarde van 25 Euro.
U heeft van ons ook de oplossing van Juli nog tegoed. De straat die geraden
moest worden was de Zuidelijke Hoefseweg en A. Thoonen kwam als winnaar uit
de bus. Vanaf 1 september staat de nieuwe prijsvraag weer op de website.
Nieuwe foto’s
U vindt op de website regelmatig nieuwe foto’s van gebeurtenissen die in Sint
Hubert plaatsvinden. In juli en augustus werden de volgende activiteiten vastgelegd.
- St Hubert op z'n Best
- Afsluiting bouwweek
- Gouden Klokspelen Sc Sthubert
- Doorkomst Ome Joop’s tour
- Pleebeksjoow ‘t Kreatief
- Goodbye party
- Musical De Schare
- Zomerconcert Ons Genoegen
- Koningschieten Gilde Sint Barbara
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.
Rini Cornelissen en Harrie de Wit

JMS
Voor al uw
glasbewassing en
schoonmaakwerkzaamheden

Uw persoonlijke
intermediar
voor al u gedrukte
communicatie

0485 31 87 89
wim@govers-drukwerk.nl
www.govers-drukwerk.nl

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

“geef de pen door aan"

Antoine van Loon van Maasland Agri.
Na mijn studie aan de HAS te ’s Hertogenbosch, werk ik sinds 1989 in de diervoeder sector. Ik heb vele jaren naar het buitenland gereisd om vooral in Oost
Europa diervoerders te verkopen en klanten te adviseren. Daardoor was ik niet
zoveel thuis en heb dan ook in 2004 bewust gekozen om weer in Nederland te
werken. Ik werd verkoopleider rundveehouderij bij Hendrix UTD in Boxmeer. Daar
stuurde ik de bedrijfsadviseurs aan en was intermediair tussen Hendrix UTD en
haar verkoopkanaal: de dealers. Wij leveren mengvoeders voor melkkoeien,
vleesvee, geiten, schapen en paarden en adviseren rundveehouders op gebied
van voeding, management, bedrijfsontwikkeling en wet & regelgeving.
Drie jaar geleden kreeg ik de kans om medevennoot te worden in een dealerbedrijf: Maasland Agri, officieel dealerbedrijf van Hendrix UTD. Vorig jaar zijn we
gefuseerd met collega dealer Roost Agri in Nederweert. Roost Agri was ook dealer van Hendrix UTD, maar had daarnaast andere activiteiten zoals fourage (handel in hooi en stro), zelf mengen van kunstmeststoffen en eigen transport van
veevoer en kunstmest. Samen met mijn twee andere compagnons hebben we
nu de bedrijven Maasland Agri en Roost Agri. Ons dealergebied ligt tussen de
A50 en Duitse grens en Ravenstein en Maastricht. Maasland Agri verkoopt aan
ruim 250 professionele rundveebedrijven diervoerders, bijproducten, zaagsel,
maïs- en graszaad, groenbemesters, hooi, stro en luzerne, kunstmest en inkuilmiddelen. Roost Agri is nu omgevormd tot een logistiek bedrijf dat het transport
verzorgt voor Maasland Agri en ook voor collega dealers in andere gebieden. We
huren specialisten in van Hendrix UTD voor de begeleiding en advisering bij onze
klanten. Zij zorgen ervoor dat de dieren het optimale voerrantsoen krijgen en
samen met de boer de beste resultaten gerealiseerd worden. Zelf bezoeken we
ook zoveel mogelijk klanten om ze te adviseren op gebied van wet- en regelgeving, gewassen, bouwplannen, financiële zaken, etc.
Het is nu ruim een jaar geleden dat we de bedrijven samengevoegd hebben. Dat
is voor ons de reden om op zaterdag 11 september a.s. een open dag te organiseren. Voor al onze klanten, prospects, en alle belangstellenden zetten we onze
deuren op 11 september open. Bij deze nodig ik dan ook iedereen uit om bij ons
een kijkje in de keuken te komen nemen. Van 10.00 – 17.00 uur bent u van harte
welkom op de Venloseweg 1 in Nederweert. De koffie staat klaar en ook aan de
kleine bezoekers is gedacht.
Ik geef graag de pen door aan Manders Reclame

Heemschut Sint Huybert.

Open Monumentendag in Sint Hubert.
Open monumentendag is een landelijk jaarlijks terugkerend gebeuren.
Het landelijk thema heet: “De smaak van de 19e eeuw”.
Open Monumentendag op zondag 12 september van 11 tot 16 uur, wordt georganiseerd door de Gemeente in samenwerking met de 4 Heemkringen in de
Gemeente Mill en Sint Hubert. Deze 4 heemkringen zijn Myllesheem uit Mill, Felix
Walter uit Langenboom, Amansheem uit Wilbertoord en onze eigen vereniging
Heemschut Sint Huybert.
Dit jaar is het Kerkdorp Sint Hubert aan de beurt met als thema:
“Een wandeling door de tijd”
De route is 5,7 km die men kan wandelen, dan zie je het meeste. Men kan hem
uiteraard ook fietsen. Er zijn 2 startplaatsen, bij de kerk van de HH.Hubertus en
Barbara en bij de Heimolen. Op deze startplaatsen kan men gratis een boekje krijgen met een routebeschrijving en een groot aantal foto’s van wat er op de route
zoal te zien en te beleven is. Op de route staat bewegwijzering en waarschuwingsborden op de gevaarlijke oversteekplaatsen.
Het thema: “Een wandeling door de tijd” geeft al aan dat niet alle bezienswaardigheden uit de 19e eeuw zijn. De Heimolen dateert uit de 19e eeuw, andere zijn jonger bv. Tenniscentrum Kremers, camping van Rossums Troost, de
Molenheidse bossen of veel ouder zoals de akkers op de Hoef, de boerderij aan
de Kromme Bergweg, de kerk en de bebouwing rond de kerk.
In de kerk ligt nog extra informatie over de kerk en de huizen rond de kerk.
Bij café De Kleine Wereld is gelegenheid voor een rustpauze en een kop koffie al
of niet met gebak.
Heemschut Sint Huybert
hoopt op een mooie zonnige
dag met veel deelnemers die
Sint Hubert in historisch
opzicht wat beter leren kennen.
Zeker ook een leerzame dag
voor de kinderen.
Ook dit is Sint Hubert.

Buut- en cabaretavond ter gelegenheid van
25 jaar St. Hubert op z’n Best
CV de Bokken organiseert ter gelegenheid van 25 jaar St. Hubert op z’n Best
een buut- en cabaretavond op zaterdag 9 oktober a.s. Met Berry Knapen, Robert
van Lamoen en Rob Scheepers hebben we drie toppers in huis die een 100 %
lachgarantie geven. Dus train uw lachspieren al vast want u heeft ze nodig.
Voor de afwisseling zorgt de Cabaret- en amusementsgroep “DeVeltOp”.
DèVèltOp is Op en Top “Muzikaal en Komisch en Kolderiek Entertainment”.
Zij zorgen altijd dat het lachen, gieren en brullen wordt.
Voor de afterparty zijn de 8Ball boppers van de partij. Vanaf 23.00 uur vullen zij het
podium, gaan de tafels en stoelen aan de kant en kunnen de beentjes losgeschut
worden.
Een unieke avond in Sint Hubert die je niet mag missen. Reserveer dus zaterdag
9 oktober. Bij Troefmarkt Kremers en de Jachthoorn start binnenkort de kaartverkoop. Via sthubert.nu en overige media zal dit overal bekend gemaakt worden.

Presentatiedag SC.St.Hubert 24 oktober
Al jaren organiseert voetbalvereniging SC.St.Hubert haar presentatiedag.
Dit jaar zal deze dag plaatsvinden op 24 oktober 2010. Op deze dag is iedereen
welkom om eens een kijkje te komen nemen bij onze vereniging. Deze dag is er
een compleet programma georganiseerd om onze vereniging te presenteren.
De dag zal starten om 11.00 uur waarbij om 11.30 uur al overgegaan wordt naar
de presentaties van alle teams die komend seizoen deel gaan nemen aan de competitie. Hoogtepunt van deze presentaties zijn de presentatie van onze nieuwe
hoofdtrainer en de presentatie van onze nieuwe damesteam.Na afloop van de
presentaties start het sportieve gedeelte waarbij er onderlingen wedstrijdjes en
trainingen plaats gaan vinden.
Uiteraard heeft SC.St.Hubert er voor gezorgd dat dit alles bewondert kan worden
onder het genot van een hapje en een drankje. Ook voor de kinderen zijn er allerlei aktiviteiten aanwezig zoals onder meer een groot luchtkussen.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een geweldige dag van te maken.

Bedankt.
Wij willen u allen van harte bedanken voor de vele felicitaties, in welke
vorm dan ook,die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk.
Voor ons was het hartverwarmend.
Tiny en Gonny Peeters

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

T

Sint.Hubert

Linders Meten en Peilen BV
Als ik zeg dat ik van beroep landmeter ben, krijg ik vaak reacties zoals: bij het
Kadaster zeker!. Zeker niet dus... Er wordt in dit land, en overigens overal op de
wereld heel wat afgemeten. Het is toch steeds weer van belang om van zaken
de juiste afmetingen en positie te kennen. Het voorbeeld van een weg die nog
niet in de inmiddels overal gebruikte Tom-Tom staat, of een landweggetje wat in
de ruilverkaveling verdwenen is, zijn hier voorbeelden van.
Ik ben in 1995 samen met een compagnon gestart met het bedrijf. In 2002 heb ik het zelfstandig doorgezet, nadat onze wegen zich splitsten. De naam Meten en Peilen is gekozen om duidelijk te maken wat
onze werkzaamheden zijn. Je kan het ook Geodesie en Hydrografie noemen, maar dat doen al zoveel
bedrijven, en ik houdt het liever simpel. De grootste groep opdrachtgevers bevindt zich in de weg- en
waterbouw sector. Ook maatvoering voor staalbouw, betonmaatvoering, zakkingsmetingen, reken en
tekenwerk horen bij ons takenpakket.
Met ons bedoel ik m’n medewerkers en mezelf we zijn nu met z’n negenen.
Toen ik in 1975 voor de eerste keer met buurman Jan Peters mee mocht, om een indruk van het vak
te krijgen, was alles nog analoog. Geen lampjes geen batterijen, en niks wat piepte als het fout ging,
en natuurlijk zelf rekenen en tekenen.
Nu is dat heel anders. De electronica is niet meer weg te denken uit ons vakgebied. We maken o.a.
gebruik van volautomatische zelf draaiende hoek- en afstand meet instrumenten. Nauwkeurige gps
ontvangers en digitale waterpas instrumenten. Alle meetwaarden worden door ons van coderingen
voorzien, en op geheugenkaarten opgeslagen. Met het voorschrijdende internet kunnen we ook online communiceren met de computer op het kantoor, en zo binnen zeer korte tijd metingen verwerken
en presenteren.
We doen ook voor veel klanten uitzetwerk. Dit is het vertalen van de digitale tekening naar uitzetpiketten. Houten paaltjes die met hun plaats en hoogte voor de aannemer aangeven waar bijv. een weg
of riolering aangelegd moet worden. Momenteel is ook het met gps besturen van machines een hot
item. Hierbij wordt er een 3 dimensionaal model ontwikkeld van de gewenste eindsituatie. Dit wordt
dan in de graafmachine of bulldozer of loader gezet, waarna alle ontwerpmaten als in een computerspelletje zichtbaar zijn op het beeldscherm in de machine. Wat dat betreft zit er voor ons een verschuiving aan te komen naar meer binnen- en minder buitenwerk.
Waar gewerkt wordt willen mensen ook weten hoeveel grond er vervoerd of aangekocht is. Daarvoor
doen we ook volume metingen en berekeningen. Alles in 3d, en de computer is hierbij een onontbeerlijk stuk gereedschap.
De meest recente ontwikkeling binnen het bedrijf is het gebruik van sonar voor de peilklussen. Deze
sonar is gemonteerd in ons bootje ’t Schrieverke, en kan onder water bodembedekkend meten.
We zien in de boot on-line het onderwater landschap ontstaan, met alle randen richeltjes en soms ook
autowrakken. We kunnen deze gegevens gebruiken voor volume bepalingen, maar ook voor o.a.
archeologisch onderzoek. Bijv. in Cuijk hebben we bij de loswal gezocht naar resten van de oude brug
en aanlegkade. Momenteel peilen we wekelijks op de Maas tussen Gennep en Grave, waar een aannemer bezig is met het verdiepen van de vaargeul. De metingen die we daar doen worden door de
aannemer gebruikt om dagelijks het baggerproces bij te sturen.
Het is mijn bedoeling om met ‘t bedrijf een vooral lokale markt te bedienen. Veel reizen betekent
tegenwoordig file en frustratie. We werken daarom veelal voor bedrijven uit onze direct omgeving.
Soms komen er opdrachten verder weg van huis, maar dit zijn uitzonderingen.
Momenteel ben ik ook bezig met het op orde brengen van de nieuwe website, waarop wat meer informatie en uitleg moet komen van de verschillende werkzaamheden welke we verrichten.
www.lindersmetenenpeilen.nl
Meten is weten, en met passen en meten wordt veel tijd gesleten, zijn oude spreekwoorden die nog
steeds in deze tijd van techniek en vooruitgang gelden. Ooit begonnen waarbij de nadruk voor me lag
op het buiten werken, genieten van natuur en landschap is er inmiddels heel veel veranderd en breng
ik de meeste tijd achter het beeldscherm door. Dat neemt niet weg dat ik meten en peilen nog altijd
zeer fascinerend en leuk vindt.
Peter Linders

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

11
11
14
14

Sep
Sep 19:00
Sep 19:30 - 21:30
Sep 20:00

15
16
16
19
19
24
25
28
29
30

Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep

13:30
20:00
14.00
10:00
12:00 - 13:30
19:00
20:00
13:30
19:30

03 Okt 10:00
07 Okt 09:30 - 11:00
09 Okt 19:00
09 Okt 20:00
13 Okt 13:30
15 Okt 20:00
16 Okt 20:00
17 Okt 10:00
19 Okt 20:00
21
21
23
24
31

Okt
Okt
Okt
Okt
Okt

20:00
14.00
19:00
19:00

Dorpencompetitie kruisboog wip St. Barbaragilde Overloon
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Geschiedenis van de watermolens Lezing in de Jachthoorn
Commissievergadering Samenleving en Bestuur
Raadzaal gemeentehuis
Fietstocht KBO Vertrek De Jachthoorn
Commissievergadering Grondgebiedzaken Raadzaal gemeentehuis
Kienen KBO Jachthoorn
Gehandicapten Konvooi
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Gezamelijk Eetpunt 55+ De Jachthoorn
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Achterbanvergadering VKP De Jachthoorn.
Fietstocht KBO Vertrek De Jachthoorn
Raadsvergadering Raadzaal gemeentehuis

Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Informatiebijeenkomst K.B.O.
Informatiebijeenkomst Angst op leeftijd.In de Jachthoorn.
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Gala-avond
Gala-avond ter gelegenheid van 25 jaar St. Hubert op z'n Best.
Fietstocht KBO Vertrek De Jachthoorn
Musical Dediededoen De Jachthoorn
Musical Dediededoen
Met After Party in De Jachthoorn
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Commissievergadering Samenleving en Bestuur
Raadzaal gemeentehuis
Commissievergadering Grondgebiedzaken Raadzaal gemeentehuis
Kienen KBO Jachthoorn
Eucharistieviering Hubertus en Barbara Parochie
Presentatiedag SC.St.Hubert Sportpark
Eucharistieviering (Allerh.) Hubertus en Barbara Parochie

www.rabobank.nl/lvcm

