OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
(vanaf
7,50)
vóór
maandagavond
20.00 uur digitaal bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl

:

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

55e JAARGANG NO.34

vrijdag 11 oktober 2019

ATTENTIE
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk
verzoek dit door te geven aan familie Spronken, tel. 046- 4360971.
Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Ger Franssen 4373151 of 06-51773235
Elly van Wunnik 06-22629726.
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met het klooster in
Schimmert 045-4048111.
Voor bestellen van H.Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72.

Spreuk van de week: Heb je niet alles waarvan je houdt,
hou dan van alles wat je hebt.

DANKBETUIGING
Hij hield zó van het leven dat hij 100 wilde worden.
De 93 jaar die hem gegeven waren heeft hij ten volle geleefd.
Dat schreef mijn oudste nichtje op de aankondiging van het overlijden
van Jo van Oss, haar vader en mijn oudste broer.
Hartelijk dank voor de medelevens die wij van U mochten ontvangen.
Ook namens zijn vrouw , kinderen en kleinkinderen.
J. v.Oss s.m.m.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 13 OKT. T/M ZONDAG 20 OKT. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 13 okt.: Achtentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus.
Intenties: Tiny Vonken-Frusch,
Jean Senden (jaardienst).
Dinsdag 15 okt.: H. Teresia van Jezus
Dinsdag in de week 28 door het jaar.
9:30 uur: H.Mis tot intentie van de gever.
Zondag 20 okt.: Negenentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis, Vriendenviering opgeluisterd door
Gemengd Koor Paluda uit Hoensbroek.
Intenties: Irene Halders-van Os (gestichte jaardienst),
Nie Vonken-Muylkens en Hub Vonken (jaardienst).
LITURGIE VAN HET WEEKEND:
De Syriër Naäman geneest van zijn huisziekte en gelooft in de God van Israël.
Tien melaatsen worden gereinigd; één wordt bovendien gered door zijn geloof.
MISDIENAARS:
zondag 13 oktober
zondag 20 oktober

09.30 uur Renée Tijssen en Hannah Tijssen
09.30 uur Myrthe Vonhögen en Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 06-83656519
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
De zomer is weer voorbij. We gaan dus de zomerkleding weer opruimen. Indien u
van deze kleding af wilt dan kunt u die bij ons brengen. In Gambia is het iedere dag
boven de 30 graden. Overigens kunt u nog steeds goederen blijven brengen. Naast
allerlei kleding denk dan ook aan: Paracetamol, maandverband, tandpasta en
tandenborstels, douchegel, deodorant sprays, maar ook etenswaren zoals
spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker, blikken groenten enz. maar niets in
glazen potten aub.
Sinds kort zijn wij ook depothouder geworden bij de Stichting Goods for Gambia. Dat
betekent dat de mensen in onze regio, maar ook vanuit Duitsland en Belgie dozen
met goederen kunnen komen brengen. Voor meer info over de Stichting wil ik u
gaarne verwijzen naar hun website: www.goodsforgambia.nl .
Dat we ons hebben opgegeven om als depothouder te fungeren bracht ons tevens
een onverwachte financieel voordeel. Wij krijgen namelijk nu een korting op de
verzendkosten van de bananendozen. In plaats van nu € 7,50 hoeven wij van heden
nog maar €5,00 per doos te betalen. Dit voordeel willen we graag met u delen zodat
u bijdrage voor 1 doos, cq 1 vuilniszak vol, ook maar €5,00 per stuk hoeft te zijn.
U kunt op ieder moment de goederen naar ons komen brengen en plaatsen op de
oprit onder de carport tegen de garagedeur aan. Indien mogelijk in een grote
bananendoos.(ons adres is Pastoor Hutschemakersstraat 15, tel:. 046-4370963)
Donaties (blijven welkom) en bijdragen per doos (dit kan ook in een enveloppe bij
ons in de brievenbus) over te maken op bankrek:. NL09 RABO 0301010196 t.n.v.
F. Graman o.v.v. GAMBIA.
Met een vriendelijke Gambia groet,
Ellen en Frank
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ACTIVITEITEN IN 2019-2020
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de Sint-Hubertuskerk
09 november
30 jarig jubileumfeest Cosi Cantare “Let’s dance” Asta Beek
10 november
Roger Wijnen ATB Toertocht
16 november
Äöpeningsaovend CV de Sjravelaire
17 november
14 uur. Opening kerststallenexpositie “White Christmas” met
meer dan 100 bijzondere witte kerststallen en een prachtig
santondorp van dhr. Dinjens uit Eijsden
23 november
Graote Zitting CV de Sjravelaire
24 november
Jeugzitting CV de Sjravelaire
01 december
Eten en Drinken voor de Kerk
15 december
Muzikale kerstontmoeting Wèts se nog? in de kerk
04 januari 2020 Auw Wieverbal CV de Sjravelaire
01 februari
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
08 februari
Prinsereceptie CV de Sjravelaire
16 februari
Graote Optoch door de Genhouter sjtraote
14 maart
Galaconcert Fanfare St. Antonius aanvang: 19.30 uur
Asta Theater Beek m.m.v. o.a Pascal Pittie en Daphne
Ramakers
28 & 29 maart en
4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
20 oktober
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GSV’28 Nieuws
Uitslagen senioren
Bekkerveld 1 - GSV’28 1
1-3
Na een uitstekende competitiestart met zes punten uit de eerste twee wedstrijden
gingen onze mannen afgelopen zondag op bezoek bij Bekkerveld uit Heerlen. De
‘Blauwe Zebra’s’ degradeerden vorig seizoen uit de 1e klasse en wachten dit seizoen
ook een zware taak om hun vlaggenschip ‘op de rails’ te krijgen en houden. Veel
spelers vertrokken uit Heerlen. Cooky Voorn stuurde een zeer jong team het veld in
en zette de eerste helft in op een 0-0 stand. GSV’28 startte goed. Jordi Janssen kon
twee keer hoofdrolspeler worden. Eerst miste hij een kopbal en nog een halve minuut
later werd een rake kopbal afgekeurd voor buitenspel. Terecht. GSV’28 bleef
domineren in Heerlen. Na een kwartier kon ex-prof Joep op den Kamp maar net
voorkomen dat Tim Booten uit de tweede lijn raak schoot. Het was wachten op de
openingstreffer. Die kwam er precies halverwege de eerste helft. Een schitterende
aanval over vier schijven. Jordi Janssen gaf een bekeken voorzet op Maikel de Groot
die alweer zijn derde doelpunt van het seizoen liet noteren. Tien minuten later had
Jordi Janssen geen geluk. Een goede doelpoging werd van de lijn gehaald door de
Bekkerveld-defensie. Even later mochten de mannen van Bart Meulenberg zonder
een doelpoging tegen aan de thee. De tweede helft startte net zo slecht als het weer
was deze zondag. Veel slordige passes en bijna geen gevaarlijke situaties. In de 61 e
minuut was er het eerste schot op doel voor Bekkerveld. Randy van Goethem keerde
de bal, zij het in twee instanties. Even leek het erop dat Bekkerveld ging aandringen
op de gelijkmaker, maar toen kwam daar toch de 0-2. Opnieuw een aanval over
rechts met Jordi Janssen als aangever en Maikel de Groot als doelpuntenmaker. De
gastheren zagen er niet goed uit bij het verdedigen van deze situatie. De wedstrijd
leek beslist. Uw verslaggever ter plaatse kon vervolgens alleen wissels en quotes
van klagende toeschouwers noteren. Het niveau zakte weg en het was wachten op
het einde van de wedstrijd. Toch maakte GSV’28 het zichzelf lastig met een domme
overtreding en vervolgens een eigen doelpunt uit de vervolgens geschoten vrije trap.
Waar vorige week Bas Dullens de tegenstander hielp aan een goal, was vandaag
Bram Hanssen ‘de sjaak’. 1-2. Ging Bekkerveld dan toch nog terugkomen? Het
antwoord was nee, want een blunder in de defensie zorgde voor de 1-3. Rick Pijls
gaf de laatste zet aan een houdbare bal die langs de armen van de normaal
gesproken betrouwbare doelman Kerris glibberde. GSV’28 noteerde zo haar derde
driepunter op rij. Dat betekent de beste competitiestart sinds het seizoen 1992/1993,
tevens ook het laatste seizoen waarin onze rood-witten kampioen werden. En dat
betekent ook dat onze mannen nu trotse koploper zijn in de 2 e klasse G. Komende
zondag staat de kraker tegen Caesar op het programma. De Keizerlijken zijn ook
nog ongeslagen en staan met 7 punten op de 2e plaats. Wat een affiche!
NWC 2 - GSV’28 2
Urmondia 2 - GSV’28 3
GSV’28 4 - De Leeuw 3
GSV’28 1 zaal - Neerbeek 3 zaal
RKUVC Veteranen - GSV”28 Veteranen

3-0
3-0
2-3
2-6
1-1
5

GSV’28 VR1 - SVO DVC’16 VR2
GSV’28 VR1 7x7
GSV’28 VR30+ 7x7
Programma senioren
Za 12-10
17:00 uur
18:00 uur
Zo 13-10
09:30 uur
10:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
14:30 uur

GSV’28 Veteranen - Schinnen Veteranen
MBC’13 3 zaal - GSV’28 1 zaal
Schimmert VR1 - GSV’28 VR1
GSV’28 3 - FC Geleen-Zuid 3
GSV’28 2 - Bekkerveld 2
Woander Forest 4 - GSV’28 4
GSV’28 1 - Caesar 1

Uitslagen jeugd
S.S.A.C. JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - WDZ JO13-1
Schinveld JO12-1G - GSV’28/S’mmert JO12-1
De Leeuw JO11-1 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
Programma jeugd
Za 12-10
09:15 uur
09:15 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
12:00 uur
12:15 uur
12:30 uur
14:30 uur

6-2
2-0 / 2-0 / 3-0
0-1 / 0-0 / 0-6

0-7
6-1
4-1
6-3

S’mmert/GSV’28 JO8-1 - SVM JO8-2
S’mmert/GSV’28 JO9-1 - Chevremont JO9-2
SV Brunssum JO10-1 - S’mmert/GSV’28 JO10-1
Heuvelland JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - EHC/Heuts JO11-1
GSV’28/S’mmert JO12-1 - V’daal/RKSVB JO12-3
Bunde JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
GSV’28/S’mmert JO17-2 - RVU/Meerssen JO17-2
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - Krijtland JO15-2
GSV’28/S’mmert JO17-1 - W’tania/B’veld JO17-4

OUD IJZER
***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend,
uw oude metalen (accu’s, TV, computers, witgoed, kabels en alle elektrische
apparaten), maar ook oud frituurvet en alle plantaardige oliën (in goed gesloten
verpakking in groene container) inleveren. Indien te groot en/of te zwaar, bel voor
het maken voor een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.0018.00 uur). Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Vr 25-10
Za 30-11
Vr 13-12
Di 17-12
Zo 12-01

Oktoberfeest
Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe
6

7

8

