OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

:

55e JAARGANG NO.41

vrijdag 29 november 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: Soms klinkt stilte als muziek in de oren.
ACTIVITEITEN IN 2019-2020
01 december
15 december
04 januari 2020
01 februari
08 februari
16 februari
14 maart

22 maart
28 & 29 maart en
4 & 5 april

Eten en Drinken voor de Kerk
Muzikale kerstontmoeting Wèts te nog? in de kerk
Auw Wieverbal CV de Sjravelaire
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
Prinsereceptie CV de Sjravelaire
Graote Optoch door de Genhouter sjtraote
Galaconcert Fanfare St. Antonius
aanvang: 19.30 uur Asta Theater Beek m.m.v.
o.a Pascal Pittie en Daphne Ramakers
Kunstconcert
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 1 DEC T/M ZONDAG 8 DEC 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 1 december: Eerste zondag van de Advent.
9.30 uur: Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.
Intenties: Sef Dolmans; Wim de Bruijn; voor het welzijn van de
parochie.
Dinsdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester.
9.30 uur: H. Mis voor de missionarissen.
Zondag 8 december: Tweede zondag van de Advent.
9.30 :Hoogmis, opgeluisterd door G.K.Z. ‘St. Hubertus”.
Intenties: Harry Bruls (eerste jaardienst); Martin Coumans;
Wim de Bruyn; Sef Dolmans.

LITURGIE VAN HET WEEKEND
We staan weer aan het begin van de Adventstijd.
De voorbereidingstijd van Kerstmis.
Wees waakzaam en kijk goed uit naar een nieuw begin.
Dat horen we vandaag.
Laat ons wandelen in het licht van de Heer, schrijft Jesaja.
Wees bereid om te antwoorden, zegt Jezus ons.
IK HEB MIJN HART TOT U GEHEVEN
Ik heb mijn hart tot u geheven,
Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet, Gij zult mij niet begeven
mijn Heiland is nabij.
Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,
mijn hart heeft met geloof geluisterd
mijn hart heeft zekerheid”.
MISDIENAARS
zondag 01 december 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
zondag 08 december 09.30 uur Annemieke Hermens Milou Kubben
zondag 15 december 09.30 uur Renée Tijssen Hannah Tijssen
Thea 4376311 of 0683656519
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Dank voor de steun bij het overlijden van mijn man,
onze vader, Wim de Bruijn.
Lieve mensen van Genhout.
De afgelopen weken waren voor mij en de kinderen zwaar. Na het overlijden van
Wim kom je als gezin en familie in een achtbaan van regelingen en emoties
terecht.
Het doet dan zo goed om te voelen dat er mensen in je omgeving zijn, die willen
helpen, die aan je denken of die er gewoon even voor je willen zijn.
Dan zie je hoe belangrijk het is dat de inwoners van ons mooie dorp Genhout iets
voor elkaar willen en kunnen betekenen.
Daarvoor willen wij jullie hartelijk bedanken. Dank voor alle kaartjes, bloemen, en
knuffels, die ons al hebben geholpen maar ook de komende tijd blijven helpen.
Speciaal woord van dank aan pastoor van Oss voor zijn ondersteuning, aan Jean
en Maarten voor hun hulp bij de uitvaart, aan René en Benthe voor het dienen bij
de mis en aan het koor voor de wijze waarop zij de uitvaart, geheel naar Wims
wensen, muzikaal hebben begeleid.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we op een goede wijze afscheid hebben kunnen
nemen van onze onvergetelijke mens, Wim, Willem de Bruijn.
Marie-José de Bruijn.
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SJRAVELNUUTS
PRINSE VEUR 2020 BEKIND
Aafgelaupe zaoterdig 23 november is Stan Tijssen oetgerope es
e
47 Prins van CV de Sjravelaire. Hae geit regere es Prins Stan II,
precies 2x11 jaor naodat ziene pap Auwt Prins Roy I sjweijde mèt
ózze sjwaone scepter. Zóndig woort Jasper Kusters de opvolger van
Auwt Jeugprins Jeanot I en geit noe door ’t laeve es Jeugprins Jasper II. Volgende
waek komme v’r oetgebreider terök op ’n top Zittingeweekend.
SJRAVELKEZÈT
Zo wie jeker jaor brènk CV de Sjravelaire de Sjravelkezèt oet op de zaoterdig veur
de Genhouter Optoch dae dit sezoen gehauwte wurt op zóndig 16 fibberwarie
2020. V’r raekene weer op hiël väöl leuke anekdotes, foto’s en verhäölkes om dees
kezèt sjwaon op te völle en de Genhouter luu flink te laote lache. Sjtuur úche
kwatsj nao krantsjravelaire@gmail.com en maak kans op ‘nne sjwaone pries
aangebaoje names Prins Stan II en Jeugprins Jasper II. Auch is de redaktie nog op
zeuk nao 1 of 2 luu die mèt wille helpe bie ’t same sjtèlle van de kezèt. Veur mjaer
informatie, bel John Rooijakkers 06-20744803.
AUW WIEVERBAL
Kömp geer op zaoterdig 4 jannewarie auch lekker verkleijd en vermomp Sjravele
tiedes ós Auw Wieverbal? Kom dan vanaaf 20.33 oer nao de kantien van GSV’28
woo dees activiteit einmalig georganiseerd wurt aangezeen ’t Trefpunt op dae
aovend toe zal zin. D’r zin natuurlik weer pries veur ’t bèste Auwt Menneke, Auwt
Wiefke en Auwt Köppelke.
NUUJE LEDE RAOD VAN ELLÈF
De meiste luu waor ’t al opgevalle bie de Äöpeningsaovend of tiedens de Graote
Zitting woo d’r bienao gein plaats mjaer waor op de bühn. V’r höbbe 2 nuuje lede,
namelik Eric Bouwens en Danny Habets. Beide heren zin mèt väöl enthousiasme
opgenomme in ózze vereiniging en gaon de kommende jaore mèt veurop in de
Genhouter Carnaval. Mannen, welkom en Sjravel ze.
Good, genog gewauweld! V’r gaon noe gauw get wier Sjravele. Alaaf!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
BISSCHOPPELIJK BEZOEK
Op vrijdag 6 december komt Bisschop Harrie Smeets ons dekenaat bezoeken.
Om 19:00 uur is er een Hoogmis in Schimmert. U bent allen van harte uitgenodigd
om deze mis bij te wonen !
Rond 20:00 uur krijgt de Bisschop een rondleiding door onze kerk.
Tevens zal hij ook het Montfortaans erfgoed in de pastorie bekijken.
Rond de klok van 21:00 uur wil de Bisschop huiswaarts keren.
Het Kerkbestuur.
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MUZIKALE KERSTONTMOETING: WÈTS TE NOG!
Herkent u het volgende? U wilt de kerstspullen pakken om de kerstboom en uw
huis te versieren.U komt andere oude dozen tegen.
U maakt een van deze dozen open om erin te snuffelen. U pakt een fotoalbum
eruit en begint te bladeren. De pagina’s glijden door uw handen en allerlei
herinneringen/verhalen komen naar boven.
Op zondag 15 december a.s. worden
verhalen/herinneringen over
gebeurtenissen en personen van Genhout vertolkt worden door Toneelvereniging
Ons Genoegen. Dit wordt muzikaal ondersteund door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor, fanfare St. Antonius en zanggroep Cosi Cantare.
Mede-organisatie: kerkbestuur.
Locatie: St. Hubertuskerk in Genhout.
Na brainstormsessies in het voorjaar met het kerkbestuur en de deelnemende
verenigingen over de invulling van het tweejaarlijks kerstevenement in de St.
Hubertuskerk in Genhout, kwam dit leuke idee naar voren De voorbereidingen
werden direct in gang gezet: er werd met diverse mensen van Genhout gepraat
over gebeurtenissen/anekdotes die plaats vonden in de loop van de jaren, er
werden foto’s en filmpjes gezocht etc.
Kortom, al veel voorpret.
Dit belooft een mooie kerstontmoeting te worden voor jong en oud in een
sfeervolle setting.
Aanvang 19.00 uur
Entree € 3.00
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij:
. schoonheidssalon Cinthia
Hubertusstraat 73 te Genhout
. Vefato Motké
Printhagenstraat 3 te Genhout
. Manjefiek
Hoofdstraat 41 te Schimmert
. Muziekland Makado
Wethouder Sangersstraat 234 Beek
. The Read Shop
Markt 63 te Beek
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GSV’28 NIEUWS
Uitslagen senioren
LHC 1 - GSV’28 1
2-5
Na een week rust was het uitkijken of GSV’28 haar goede reeks van de laatste tijd
kon voortzetten. Door fris aanvalsspel werd al vlug alle twijfel weggenomen. Na 6
minuten scoorde clubtopscoorder Maikel de Groot, met behulp van de LHCdoelman, de 0-1. 3 minuten later de had hij de hulp niet nodig en ronde hij keurig af
na mooi aangeven van Tom Meertens. In de 18e minuut verschalkte Ruud van
Kempen met een kopbal de LHC-goalie, 0-3. Even later verving trainer Meulenberg
de geblesseerde de Groot door Jordy Janssen. GSV’28 ging door met het creëren
van kansen In de 37e minuut kreeg Tom Meertens na een corner de bal voor zijn
voeten en schoot beheerst in, 0-4. Op slag van rust liet Jordy Janssen nog de 0-5
aantekenen. Na de rust een ander spelbeeld. GSV’28 gaf de reserve spelers ook
een kans. LHC werd wat feller in de duels. Direct na rust scoorde Levi ten Brink de
1-5. GSV’28 ging slordiger spelen en voor de goal waren teveel spelers uit op
eigen succes. Waar voor rust nog mooi werd gecombineerd zagen we nu vaak
individuele acties waar bij vaak balverlies werd geleden. Bij de kansen die GSV’28
nog kreeg faalde men in de afwerking. In de 78e minuut kreeg LHC nog een
strafschop na het afklemmen van de bal door Ken Schattenberg. Ron Latten
benutte dit buitenkansje, 2-5. De wedstrijd was gespeeld en na 93 minuten blies
scheidsrechter Opsteen voor het einde. Door de nederlaag van Caesar deelt
GSV’28 nu de koppositie met Sportclub’25. Beide ploegen hebben 20 punten uit 9
wedstrijden. Komende zondag de thuiswedstrijd tegen Scharn om 14:30 uur.
Helden 2 - GSV’28 2
2-1
GSV’28 4 - RKVV Neerbeek 5
10-1
GSV’28 VR1 - RKMVC VR2
7-1
Programma senioren
Zo 01-12
10:00 uur
GSV’28 3 - IVS 2
11:00 uur
Spaubeek 4 - GSV’28 4
12:00 uur
GSV’28 2 - DVO 2
14:30 uur
GSV’28 1 - Scharn 1
Uitslagen jeugd
GSV’28/S’mmert JO17-1 - V’daal/RKSVB JO17-2
13-0
JO17-1 is met deze overwinning najaarskampioen geworden. Gefeliciteerd!
GSV’28/S’mmert JO17-2 - Daalhof JO17-1
1-7
S’mmert/GSV’28 JO15-2 - Hoensbroek JO15-2
3-1
Groene Ster JO13-3 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
10-2
GSV’28/S’mmert JO12-1 - Amstenrade JO12-1
5-2
DVO JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
3-5
Programma jeugd
Za 30-11
09:15 uur
09:15 uur
09:15 uur

S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 - Walram JO7-1G
RKUVC JO8-1 - S’mmert/GSV’28 JO8-1
S’mmert/GSV’28 JO10-1 - S.S.A.C. JO10-2
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10:00 uur
Schaesberg JO9-3 - S’mmert/GSV’28 JO9-1
10:00 uur
Spaubeek JO11-1G - S’mmert/GSV’28 JO11-1
10:45 uur
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Jekerdal JO13-3G
11:30 uur
Groene Ster JO12-1 - GSV’28/S’mmert JO12-1
12:30 uur
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - Jekerdal JO13-2
12:45 uur
Schaesberg JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
GSV’28 ZITTING
Zondag 12 januari 2020 is een feesttent op ons Jean Nijsten Sportpark het decor
voor de Mansluuzitting en Vrouluutreffe in nieuwe stijl. De GSV'28 Zitting wordt een
geweldige dag voor mannen en vrouwen, beiden in hun eigen feestzaal, maar dan
toch met één gelijktijdig topprogramma van 8 Limburgse artiesten! De
kaartverkoop is gestart. Kaarten verkrijgbaar in de kantine van GSV'28 (Op den
Hoogen Boom 61 in Genhout). Wees er snel bij, want op = op!
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
een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur).
Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 30-11
Pubquiz
Vr 13-12
Kerst-Inn
Vr 20-12
Kerst toepen
Za 04-01
Lege flessen actie
Di 07-01
Nieuwjaarsborrel
Zo 12-01
GSV’28 Zitting
Vr 14-02
Carnavalsavond
Za 14-03
NL-doet
Vr 03-04
Mega Piratenfestijn: GSV zingt Hazes
Kijk voor de meest actuele (wedstrijd)informatie op www.gsv28.nl.
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NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG
Schrijf in voor onze NAJAARSPROEVERIJ 2019 in onze Cave.

vr 22 / za 23 of vr 29 / za 30 november a.s.

Inschrijven:
mail info@cavedewittenberg.nl of bel 06-55137113
kijk anders op www.cdw88.nl
Welkom!
Frans Hawinkels

Cave de Wittenberg
'voor betere wijnen de beste'

8

