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57e JAARGANG NO. 23                                                     vrijdag 5 november 2021  
 
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 046-4373151 of 06-42978185 
                                                         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. 
 
REDACTIE NIEUWS:            OOS NUUTS verschijnt wekelijks. 
Let op; het redactieadres is gewijzigd: oosnuuts@gmail.com 
 

Spreuk van de week: Als je het nuchter bekijkt, lost alcohol niets op. 

 

De afscheidsmis van Pastoor van Oss is te bekijken op you-tube en 
via www.bieos-omroep.nl bij archief, TV. 

----------------------------- 

 

Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout 
Zaterdag 9 april 2022 aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek 

m.m.v. o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers - entree € 12,50 
 

 

OOS NUUTS 

PERIODIEK GENHOUTER 
NIEUWSBLAD 

 
Berichten, mededelingen en advertenties 
vóór maandagavond 20:00 uur digitaal 

bezorgen op: oosnuuts@gmail.com 
 
Bankrekening: NL17RABO0104906510 

            o.v.v. oosnuuts 

http://www.bieos-omroep.nl/
mailto:oosnuuts@gmail.com
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 7 NOV.  T/M  ZONDAG 14 NOV. 2021 
 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227,  
          klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 
                                 
Zondag    7 nov.:  tweeëndertigste zondag door het jaar.  
                               Feest van Sint Hubertus. 
                               10:00 uur H.Mis opgeluisterd door zanggroep Cosi Cantare. 
                               Intenties: ouders Hub en Nie Vonken-Muijlkens (jaardienst), 
                               Sef Dolmans (jaardienst) en Hub Kerkhoffs (verjaardag). 
 
Donderd.11 nov.:  Opening carnavalsseizoen. 
                                18:33 uur H.Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z. 
 
Zondag   14 nov.: drieëndertigste zondag door het jaar. 
                               10:00 uur H.Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: Tina Peusens-Nijsten (verjaardag), 
                               Ouders van Roosmalen-Broks (jaardienst) en  
                               Henk van de Worp (jaardienst) 
 
 
ZIEKENCOMMUNIE  
Als U de H. Communie wilt ontvangen op de 3e vrijdag van de maand of als u 
ziekenbezoek van een van de kapelaans op prijs stelt, kunt U dat doorgeven bij 
Liesbeth Limpens 06-20610518. 
 
 
 
 

Iedere dinsdag: Twaalvuurtje in Wittem 

Het Twaalvuurtje: een kort bezinningsmoment dat rust 
geeft en tegelijk aanvuurt, dus nieuwe energie geeft; 
iedere dinsdag om 12.00 uur ’s middags, in de 
kloosterkerk in Wittem. Muziek, een motto uit de bijbel, 
een kort ervaringsverhaal en een moment stilte: dat zijn 
de ingrediënten van het Twaalvuurtje. Een kwartiertje om 
een pas op de plaats te maken en even tot rust te komen. 
Na afloop is er voor wie wil een kopje koffie of thee 
(voorlopig, tot de verbouwing klaar is, in de refter van het 
klooster). Van harte welkom! 
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         ATB Toertocht Genhout 14 november 2021 

 
Na 2 jaar stilte, na 2 jaar geen gefiets en na 2 jaar geen mooi en goed doel kunnen 
steunen, mogen we dit jaar weer een ATB Toertocht organiseren!  
Ons idyllische Genhout zetten we weer op de kaart voor zowel de start als de finish 
van deze tocht. Een tocht, die ook dit jaar weer in diverse afstanden afgelegd kan 
worden, zodat iedereen kan deelnemen. Genieten met een grote G van ons 
prachtige Zuid-Limburgse landschap.  
Natuurlijk zorgen we ook weer voor een verzorgingspost. En heb je pech 
onderweg? Geen paniek, je wordt gewoon opgehaald. Je krijgt er zelfs een drankje 
bij! En dat voor een kleine bijdrage. 
Wat we ook nog kunnen verklappen, is dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben, 
namelijk: Coumans Installaties!  
 
Wat we nog niet kunnen verklappen, is het goede doel voor dit jaar.  Waarom niet? 
Omdat we nog geen goed doel gekozen hebben. Zodra we dat gedaan hebben, 
zullen we dat uiteraard vermelden. Houd dus onze website goed in de gaten voor 
het laatste nieuws. 
 
Inschrijven en prijzen winnen 
Je bent altijd een winnaar. Je fietst tenslotte voor een goed doel. Helaas hebben 
we dit jaar geen prijzen ter beschikking gesteld gekregen voor de verloting onder 
de inschrijvers. 
Inschrijven via voorinschrijvingen@gmail.com of via www.alpedugenhout.nl kosten 
€8,00 en bij de start €10,00. Houd ook zeker de Facebook pagina van Alpe Du 
Genhout in de gaten! 
Doe mee en schrijf je snel in voor de ATB Toertocht op 14 november!  
De start is tussen 8.00 en 10.30. 
We maken er weer een fantastische tocht van! 
 

 

mailto:voorinschrijvingen@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/
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Genhouter Kal(ender): 
 

2021: 

3, 5 en 8 nov.           Veurverkaup Graote Zitting in Gasterie Genhout Treft 

11 nov.                Äöpeningsmès en Äöpeningsaovend Sjravelaire 

12 nov.                     Oktoberfest   GSV’28 

14 nov.                     ATB-toertocht  

20 nov.                     Graote Zitting Sjravelaire 

21 nov.                     Jeugzitting Sjravelaire 

21 nov.                     Opening kerststallenexpositie Hubertuskerk 

11 dec.                     Eten en drinken voor de Hubertuskerk 

 

2022: 

22 jan.                      Auw Wieverbal 

  5 febr.                     Seniorenmiddag Sjravelaire 

12 febr.                     Prinsereceptie en Prinsebal Sjravelaire 

19 febr.                     Bezörge Sjravelkezèt 

20 febr.                     Optoch Genhout 

21 febr.                     Pyjama-frühsjoppe 

27 febr. t/m   1 mrt.   Limburgse carnavalsdaag 

  9 apr.                      “Mix of Music” galaconcert fanfare St.Antonius 

15 sept. t/m 19 sept. Belevingstheater 80 DAAG   Ons genoegen 

24 sept.                     Theatre de Spectacle  en receptie  Ons Genoegen 
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GSV’28 Nieuws  

Uitslagen senioren 
Sportclub’25 - GSV’28 1     1-0 

GSV'28 reisde afgelopen zondag met een krappe selectie af naar koploper 
Sportclub'25 uit Bocholtz. GSV'28 startte zondag met een verdedigd ingesteld team 
dat erop uit was om voor de vierde keer op rij de 0 te houden in Bocholtz. Een punt 
meenemen naar Genhout zou een goede prestatie zijn tegen dit team dat toch 
gezien wordt als één van de kanshebbers voor de titel dit seizoen. De verdedigende 
instelling van GSV'28 was ook duidelijk zichtbaar in het balbezit gedurende de eerste 
helft. Sportclub'25 combineerde en probeerde de Genhouter muur te doorbreken. 
Pas in de 23e minuut leidde dit tot de eerste doelpoging. Routinier Tom Daemen 
legde het doel van Randy van Goethem onder vuur met een geplaatst schot. Twee 
minuten later had aanvoerder Ryan te Kampe de 1-0 op zijn voet. Hij miste. Dat werd 
ook een beetje het verhaal van Sportclub'25 gedurende deze wedstrijd. Aan de bal, 
kansen creëren en deze dan vervolgens missen. GSV'28 hield tegen en kreeg in de 
eerste helft eigenlijk maar één serieuze mogelijkheid. In het restant van de eerste 
helft werd het spel aan beide kant niet beter. Na de thee ging Sportclub'25 vol goede 
moed op zoek naar de openingstreffer. GSV'28 kwam er gedurende de hele 2e helft 
eigenlijk maar drie keer echt gevaarlijk uit wat leidde tot twee doelpogingen die nooit 
echt gevaarlijk waren. Stijn Winkens en Steef Nijsten waren nog het dichtst bij het 
doel van Job van de Walle die verder zijn handschoenen kon sparen deze middag. 
Te Kampe en spits Kamps kwamen gevaarlijk voor het doel waarna Sportclub'25 een 
hoekschop kreeg. GSV'28 moest toezien hoe Maikel van Kesteren na een licht 
contact gretig naar het grasveld ging en daarvoor beloond werd met een strafschop. 
Thommie Vluggen mocht aanleggen vanaf de penaltystip en gaf de bal een dusdanig 
harde peer dat deze een meter over het doel van GSV'28 ging. Een typerend 
moment voor deze wedstrijd. Eerlijk is eerlijk, er was eigenlijk maar één ploeg die 
aanspraak maakte op de overwinning en dat waren de gastheren. Sportclub'25 
domineerde en kreeg in de slotfase nog een aantal grote kansen. Zo waren opnieuw 
Ryan te Kampe en Frank Kamps dichtbij met een kopbal die maar net voorlangs het 
Genhouter doel waaide. GSV'28-goalie Van Goethem moest ook nog een keer 
handelend optreden bij een 1-op-1 situatie waar de Bocholtzer spits te veel tijd nodig 
had. De blessuretijd was inmiddels ingegaan toen scheidsrechter Azarfane de 
hoofdrol opeiste. Genhouter-back Thom Brinkhof mocht het veld niet betreden na 
een blessurebehandeling waarna de leidsman Sportclub'25 wegens commentaar 
van Genhouter zijde een indirecte vrije trap gaf op de rand van het 16-meter gebied. 
De geblokte bal kwam op de achterlijn voor de voeten van Jordy Slangen die met 
zijn punt de bal gevaarlijk voorgaf. Sterker nog, dit leidde tot een doelpunt. De bal 
waaide zomaar binnen bij de tweede paal. Tot grote frustratie van GSV'28 uiteraard. 
GSV'28 mocht aftrappen en direct was daar het laatste fluitsignaal. Een geweldige 
domper voor de mannen van Bart Meulenberg. Sportclub'25 ging de kleedkamers in 
met een verdiende overwinning. GSV'28 moest de derde nederlaag op rij 
incasseren. Ongelofelijk zuur, want de geleverde arbeid op deze herfstachtige 
zondag had echt wel een punt verdiend.  
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GSV’28 2 - DVO 2     1-0 
GSV’28 4 - RKUVC 3     1-0 
GSV’28 1 zaal - ZVV Awt-Gelaen 3   4-11 
 
Programma senioren 
Vr. 5 nov. 19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Spaubeek 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Genhout 
  19:50 uur Wedstrijden GSV’28 35+2 in Schimmert 
Za. 6 nov. 17:00 uur GSV’28 Veteranen - Schimmert Veteranen 
  20:30 uur GSV’28 1 zaal - FC RIA 1 
Zo. 7 nov. 10:00 uur GSV’28 VR1 - Schimmert VR1 
  11:00 uur Bekkerveld 2 - GSV’28 2 
  12:00 uur Geulsche Boys 2 - GSV’28 4 
  14:30 uur GSV’28 1 - Sporting Heerlen 
 
Uitslagen jeugd 
GSV’28/S’mmert JO15-2 - FC Geleen-Zuid JO15-2 4-4 
 
Programma jeugd 
Za 6 nov.  08:45 uur Wedstrijden GSV'28/S’mmert JO7-2 in Valkenburg 
  09:00 uur Wedstrijden GSV'28/S’mmert JO7-1 in Elsloo 

09:00 uur Haslou JO8-2JM - S’mmert/GSV'28 JO8-1 
09:15 uur S’mmert/GSV'28 JO10-1 - Neerbeek JO10-1 
09:15 uur S’mmert/GSV'28 JO9-1 - FC Geleen Zuid JO9-3 
10:30 uur S’mmert/GSV'28 JO11-1 - G’rtruidse Boys JO11-1 
11:30 uur Groene Ster JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-1 
12:00 uur Heer JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-1 
12:15 uur S’mmert/GSV'28 JO13-1 - FC Landgraaf JO13-1 
14:00 uur S’mmert/GSV'28 JO17-1 - FC Hoensbroek JO17-1 
14:30 uur  Schinveld JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-2 

 

OKTOBERFEST 
Het is weer tijd voor een feestje bij GSV’28! Op vrijdag 12 november zal het bier 
rijkelijk vloeien tijdens het Oktoberfest. Kom vanaf 20:30u naar de kantine op ons 
Jean Nijsten Sportpark in je mooiste lederhosen of dirndl en feest mee met onze 
mystery DJ. 
 
OUD IJZER 
***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend, 
uw oude metalen (accu’s, 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 17.00-18.00 uur). Vanwege 
de te maken kosten zullen we een kleine vergoeding van €5,- per apparaat moeten 
vragen bij het verwerken van een koelkast of diepvries. Alvast hartelijk bedankt! 
 
 



8 

 

NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG 
 

Schrijf in voor onze NAJAARSPROEVERIJ 2021 in onze Cave. 

vr 19 / za 20 (volgeboekt) of vr 26 / za 27 november a.s. 
 

 
Inschrijven:  

mail info@cavedewittenberg.nl  of bel 06-55137113 
(Grootgenhouterstraat 71) 

kijk voor meer info op www.cdw88.nl 
 

WELKOM! 
 

Frans Hawinkels 

 
Cave de Wittenberg 

'voor betere wijnen de beste’ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cave de Wittenberg 
'voor betere wijnen de beste' 

 
Grootgenhouterstraat 71 

6191 NR BEEK/NEDERLAND 
0031-464374783 
0031-655137113 

Btwnr NL819716807B01 
K.v.K. 14041474 

www.cavedewittenberg.nl 
 
 

 

mailto:info@cavedewittenberg.nl
http://www.cdw88.nl/
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