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58e JAARGANG NO.34                                                 vrijdag 14 oktober 2022  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven; familie Vanhommerig,  tel.046-4369170  

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Huub Gorissen 06 1317 6062 
                                                         Liesbeth Limpens 06 2061 0518 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met de pastorie in Hulsberg 

045 405 1273 
 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 

 
 

 
Niet wachten tot iemand dood is, om hem een pluimpje te geven. 

 

 
 
 

FANFARE ST. ANTONIUS          DONATEURSAKTIE 
 

In de week 16 t/m 23 oktober houden wij onze jaarlijkse donateursaktie. 
Dit jaar komen de leden, na twee jaar i.v.m. corona, weer bij u persoonlijk 
aan de deur.  
In Oos Nuuts van komende week ontvangt u de aanbevelingsbrief en 
enveloppe voor onze donateursaktie. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun.  
 
Bestuur en leden fanfare St. Antonius 

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 
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 16 OKT  T/M  ZONDAG  30 OKT  2022 
 
Kapelaan Charles: 06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl.  
Kapelaan Stefan:   06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.   
Pastoor Dölle:        045-4051273  pastoor@h-clemens.nl  
Pastorie Hulsberg  045 405 1273  
Parochie Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email:  info.parochiegenhout@gmail.com 
Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout 
 
Zondag 16 okt.: 29 e zondag door het jaar. Vriendenviering. 

10:00 uur H. Mis opgeluisterd door ENCI-koor uit Maastricht. 
Intenties: Irene Halders-van Os (gest.jaardienst), 
Lea Schulkens en overleden familieleden, 
Maria Swelsen-Geisen en Jean Senden (jaardienst). 

Dinsdag 18 okt.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
Vrijdag 21 okt.: rondbrengen ziekencommunie. 
 
Zondag 23 okt.: 30 e zondag door het jaar. 

10:00 uur H.Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
Intenties: Maria Swelsen-Geisen, 
Ruud Vossenberg (jaardienst) en overleden ouders Ramakers. 

 
Zondag 30 okt.: 31 e zondag door het jaar. Allerheiligen. 

10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
15:00 uur Allerzielenlof. 

 
Weekdienst:  8 t/m 14 oktober: kapelaan Charles 

15 t/m 21 oktober: kapelaan Stefan 
 
OVERLEDEN 
 

Maria Swelsen-Geisen         * 29-12-1932 † 19-09-2022 
Geboren te Schimmert. Was getrouwd met Sef Swelsen. Ze heeft jaren in de 
Grootgenhouterstraat 178 gewoond. Op haar gedachtenisprentje lezen we: 
 

De bomen komen uit de grond 
en uit de stam hun twijgen. 

En ieder vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 

Je ziet ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw gaan groeien. 
Zo heeft de aarde ons geleerd 

dat al wat sterft zal bloeien. 
 
We wensen de familie veel sterkte toe. 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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FESTIVAL VAN DE DIEREN 
 
Dit weekend vindt er in Genhout een uniek festijn plaats. Het festival van de Dieren, 
voor en door kinderen. De Sjravelsterkes en de Sjnake Fanfaar spelen speelt daarin 
een belangrijke rol. Een groot aantal kinderen van school hebben tekeningen 
gemaakt die een mooie plaats in het decor krijgen. 
Vele vrijwilligers uit Genhout en omstreken werken eraan mee.  
De Hubertuskerk wordt omgetoverd in een jungle achtige sfeer met echte bomen. 
Alle kinderen worden getooid met dieren maskers. 
 De zangers en dansers beelden een grote variëteit uit aan dieren, zelfs een olifant 
doet intrede in de kerk. 
Het wordt een muzikale happening met impressies over het dierenrijk, met o.a. 
liedjes uit de Lion King gebaseerd op het Carnaval des Animaux. 
Samen met kinderkoor DievanOss, de Limburgse koorschool Cantarella,  
de Sjnake Fanfaar, de Sjravelsterkes en dansstudio Rick Schmitz wordt er een 
bruisende voorstelling gegeven waarin de dierenwereld centraal staat. Vocaal en 
muzikaal wordt dit unieke festival ondersteunt door Duo Energico en de jonge 
talenten Anne Henssen en Ria Savelkoul. Kortom een voorstelling voor kinderen 
en volwassenen die niet gemist mag worden.  
Op zondag wordt de voorstelling voorafgegaan door een kleurrijke optocht met 
diverse dieren zoals Alpaca’s, ezels, pony’s, een ganzen fanfare en natuurlijk de 
olifant gevolgd door kinderen in een prachtige Classic Car, tevens mogen kinderen 
plaatsnemen in een treintje . 

De optocht begint om 14.30. 
De voorstellingen beginnen op beide dagen om 15.00 uur. 

Kom met uw kinderen of klein kinderen naar deze voorstelling. 
 Wacht niet te lang met boeken!! 
Entree bewijzen kunt u kopen bij manJefiek, El Arte Flores en de Read Shop in 
Beek of door in te loggen op www.sinthubertuskunstcentrum.nl 
 

 

http://www.sinthubertuskunstcentrum.nl/
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V R I E N D E N V I E R I N G      

zondag 16 oktober 2022 in de Sint 
Hubertuskerk te Genhout  

aanvangstijd 10.00 uur 

m.m.v. ENCI-koor uit Maastricht 

 

 

Het ENCI-koor is een mannenkoor bestaande uit ongeveer 25 zangers. Zangers 
die werkzaam zijn geweest bij de ENCI [Eerste Nederlandse Cement Industrie] in 
Maastricht. Het ENCI-koor werd in 1951 opgericht om de opening van de 
Uitbreiding Zuid alsmede het 25-jarig jubileum van de ENCI-vestiging in Maastricht 
op te luisteren. Het is daarna uitgegroeid tot een echt mannenkoor met een eigen 
klank. Een klank, herkenbaar bij de ENCI, en herkenbaar in de verre omgeving van 
Maastricht. Het koor staat sinds 1998 onder leiding van dirigent Ronald Franssen. 
Een absoluut hoogtepunt in het zeventig jarig bestaan van het ENCI-koor is het 
concert in de Theresia basiliek in het Franse Lisieux geweest, in september 2008. 
Lisieux is een katholieke bedevaartsplaats voor de heilige Theresia van Lisieux. 
In de basiliek heeft het ENCI-koor voor zo’n zevenduizend pelgrims gezongen.  
In 2011 heeft het ENCI-koor, bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan, de gouden 
medaille van de stad Maastricht ontvangen, dit vanwege de verdiensten voor zowel 
de ENCI als de stad Maastricht.     
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Woensdag 23 november van 19.00 uur tot 
21.30 uur organiseert ZijActief voor alle 
dames een Ladies Night in Gasterie Genhout 
Treft. Jullie worden verrast met een 
diversiteit aan leuke, feestelijke, uitgedoste 
kraampjes. Tevens worden door diverse 
standhouders prijsjes ter beschikking 
gesteld,  

die jullie kunnen winnen tijdens een tombola. 
Nieuwsgierig geworden?  
Kom een kijkje nemen en neem je moeder, je zus, je vriendin 
en/of een kennis mee. Toegang is gratis.  

 
SJRAVELNUUTS 

En wat veur ’n nuuts! ’t Fieftigste (50e) Carnavalssezoen 
van CV de Sjravelaire sjteit op ’t punt van beginne. Euver 
‘nne kleine maond gaon v’r beginne mèt sezoen woovan 
jekerein haupt dat v’r dat weer gans en zo wie v’r dat 
gewind waore kènne dreije. Zaoterdig 19 en zóndig 20 
november wille veer ôs nuuje hwaoghede gaon oetrope. 
Mer veur ’t zwao wied is, iërs nog de… 
  
Äöpening van ‘t sezoen 
’t Sezoen 2022/2023 gaon v’r angesj äöpene es wie g’r van ôs gewend zeet. Ver 
beginne geweun in Genhout, mer gaon daonao same mèt zwao väöl meugelik 
Sjravelaire en Sjravelairinnekes nao ’t Pottentaoteriek veur ’n grwaots opgezat 
evenement mèt volop Limburgse topartieste. Mer veur ver same in de bös nao Baek 
sjtappe, sjtarte v’r tradisiegetroe mèt ’n Heilige Äöpeningsmès in ôs sjwaon Sint 
Hubertuskirk. Dizze sjtart om 9.15 oer. Daonao is jekerein van harte welkom bie ’t 
Sjravelplein op de kruutsing van de Hubertussjtraot en de Pesjtaor Weltersjstraot. 
Dao gaon veer uch ’t gloednuuje beeld van CV de Sjravelaire laote zeen. Vol trots 
zin v’r euver ’t resultaat wat Ed van der Linden veur de Sjravelaire haet gemaak. 
Om 10.30 oer vertrikt dan de iërste bös nao Baek. Eederein is welkom en ’t verveur 
is gratis. Wilt g’r mitrieje? Meld ûch dan aan via cvdesjravelaire@gmail.com. 
Vergaet daonaeve neet om ûch eige toegangskaertjes veur de Baeker 
Vastelaovesäöpening te kaupe via www.bbbvo.nl. Ver haupe same mèt ûch ‘nne 
hiële gezellige daag te gaon belaeve. Ver keeze dit jaor veur ’n evenement boete 
Genhout, omdat v’r van meining zin neet te kènne concurrere taege zwao ’n graot 
evenement net naeve de deur: dan baeter same mèt de luu van Genhout de 
carnavalsäöpening dao viere. 
  
Graote Zitting 
Ôs 50e Graote Zitting wurt d’r eine om neet gauw te vergaete. Ten iërste omdat v’r 
ein-de-lik ôzze nuuje Graote Prins gaon oetrope. ‘nne Ganze tied haet hae motte 
wachte veurdat ziene graote druim in vervölling geit komme. En Zaoterdig 19 
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november is ’t dan eindelik zwao wied. En ten twieje: v’r roope ôzze nuuje Graote 
Prins al vreug op de aovend oet. Zörg dus dat g’r op tied in de zaal zeet. G’r gaot 
tiedes dizze aovend geneete van topartieste: Big Benny, Marleen Rutten, Bjorn & 
Mieke, Coen Janssen, De Knöppele, Peter Vaessen en ôs eige Auwt Prinse en 
Sjravelsjtèrkes. Väöl luu höbbe nog polsbendjes van de aafgelasjte zitting van 20 
november 2021: die bendjes zin geweun geldig. Zeet g’r die per ongelök kwiet 
geraak? Kèn gebeure: sjik dan ’n mailtje nao cvdesjravelaire@gmail.com. D’r zin 
nog een beperkt aantal kaarte te kriege veur de zaal. Die zin vanaaf noe allein te 
kaup bie Ron Smeets (046-4372269). Dees polsbendjes koste geweun € 15 per 
sjtök. Kaarte veur de café (a € 10 per sjtök) zin auch bie Ron te kaup, mer krieg g’r 
auch aan de bar bie Mitchell van Gasterie Genhout Treft. De 50e Graote Zitting sjtart 
om 19.49 oer. De zaal is aop venaaf 19.00 oer. 
 
Jeugdzitting 
Zondig 20 november organiseere veer ôs Jeugdzitting. De Jeugdcommissie haet 
alles oet de kas gehaold om Shrek en zien vrung nao ’t Sjravelriek te lokke. Vanaaf 
14.00 oer sjtart ’t programma mèt diverse Genhouter artieste onger begeleiding van 
Shrek en zien vrung. ’t Hwaogtepunt van de Jeugdzitting is natuurlik ’t oetroope van 
ôzze 54e Jeugprins of Jeugprinses van CV de Sjravelaire. V’r belaove ûch: dit wurt 
‘nne biezunjere middig! 
  
Veur dizze Jeugdzitting is der nog genoch ruumte veur artiesten die zich gear wille 
laote zeen aan ’t publiek. Kènse hieël good zinge, bèsse goochelaar of bèsse ein 
danstalent? Dan zeuk ver dich! Niks is te gek en alles moag. 
  
Wils dich gear, missjien waal saame mèt dien vrunj of vriendinne, ein optreaje doon 
tiedes de Jeugdzitting? Laot dit dan veur 11 november weite door ein mailtje te 
sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com).  
Veer kieke oet nao uch geweldige optreajes! 
  
Jeugraod van Elluf 
Natuurlijk dènkse bie de carnaval auch aan de jeugroad: ein road van èlluf van 
jonges en meadjes oet Genhout (of Kelmond) die in groep 7 óf groep 8 zitte en 
saame väöl plezeer maake tiedes de carnaval! 
  
Natuurlijk zulle d’r auch kènger oet Genhout (of Kelmond) neet in Genhout op sjwal 
zitte, maar waal gear lid wille weare van de jeugroad van èlluf.  
  
Dus zits dich in groep 7 of 8, neet in Genhout op sjwal, maar wil se waal gear lid 
weare van de jeugroad? Laot dit dan oeterlijk 17 oktober weite door ein mailtje te 
sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com). 
  
Alaaf, de Jeugcommissie van de Sjravelaire 
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Carnavalsschlager 2023 
Veur kommend sezoen is CV de Sjravelaire nog op zeuk nao ‘nne arties of groep 
artieste die de carnavalsschlager wil zinge en reigelmaotig mèt ôs vereiniging op 
paad wil om CV de Sjravelaire muzikaal te begeleide. Liek ’t ûch leuk om hie 
invölling aan te gaeve? Bel ins mèt Ron Smeets om te brainstorme. Ôzze Vôrs is 
bereikbaar op 06-34732434. 
 
AGENDA 2022 EN 2023 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
11 november - Opening carnavalsseizoen, 9.15 uur H. Mis 
13 november - ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
24  nov EO-documentaire van Gabriela Provaes (regie) Pim Hawinkels (camera) 
             op tv, over het werk en leven van pastoor     J. van Oss, smm.  
19 november - Graote Zitting CV de Sjravelaire 
20 november - Jeugzitting CV de Sjravelaire 
23 november - LADIES NIGHT  ZijActief in Gasterie Genhout Treft 
27 november - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
11 december - 14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 december - Vriendentreffen                            Gasterie Treft Genhout 
 

GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV'28 1 - FC Geleen-Zuid 1    2-4 
Een onnodige nederlaag waarin onze rood-witten door vier persoonlijke fouten de 
doelpunten weggaven en aan de andere kant de vele grote kansen niet benutten. 
Volgende week nieuwe kansen! 
 
FC Hoensbroek 2 - GSV'28 2    1-3 
Een keurige 1-3 overwinning in Hoensbroek tegen de plaatselijke FC lanceert ons 
2e elftal naar de koppositie in de reserve 1e klasse A. GSV’28 2 begon stormachtig 
en had na 15 minuten al verschillende grote kansen gecreëerd. Scoren lukte nog 
niet, tot de 21e minuut toen Jesper Prosje een fraaie steekbal van Max Lumpes in 
twee instanties afrondde. Een overtreding op de pijlsnelle Dean Appelmans werd 
een strafschop die feilloos werd binnengeschoten door Max Limpens. 0-2. Twee 
minuten later deed FC Hoensbroek 2 wat terug. Een missertje achterin werd 
afgestraft met een geplaatst schot in de bovenhoek. Na rust leken de Kasteelheren 
de overhand te krijgen in de wedstrijd, tot een domme overtreding van de 
rechtsback. HIj moest met rood vertrekken. 10 tegen 11. Na het laatste gevaar van 
FC Hoensbroek brak GSV’28 2 uit met de snelheid van Appelmans. Hij gaf de bal 
mee aan laatste man Brandon Wolters die rustig bleef, een man uitspeelde en vanaf 
16 meter de doelman passeerde: 1-3 eindstand. 
 
GSV'28 3 - Geulsche Boys 2    1-5 
FC Roerdalen 4 - GSV'28 1 zaal   16-2 
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Programma senioren 
Vr 14 okt.  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Genhout 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+2 in Hulsberg 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Herten 
Zo 16 okt.  10:15 uur Passart-VKC VR1 - GSV’28 VR1 

10:30 uur Sanderbout 4 - GSV’28 3 
12:00 uur GSV’28 2 - s.v. Laar 2 
14:30 uur RVU 1 - GSV’28 1 

 
Uitslagen jeugd 
Bunde JO17-1 - S’mmert/GSV'28 JO17-1  0-2 
Kerkrade-West JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-1 3-2 
GSV'28/S’mmert JO15-1 - Schaesberg JO15-2  1-5 
S’mmert/GSV'28 JO12-1 - Bunde JO12-1  5-4 
S’mmert/GSV'28 JO12-2 - Minor/Wijnandia JO12-1 1-5 
S’mmert/GSV'28 JO12-3 - Maastricht West JO12-2 1-4 
 
Programma jeugd 
Za 15 okt.  09:00 uur Bunde JO9-2 - GSV’28/S’mmert JO9-2 
  09:00 uur Neerbeek JO9-1JM - GSV’28/S’mmert JO9-1 
  10:00 uur GSV’28/S’mmert JO8-1 - Hulsberg JO8-1 
  10:00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 - Walram JO10-1 
  11:00 uur SCG JO12-1 - S’mmert/GSV’28 JO12-3 
  11:00 uur UBC JO12-1JM - S’mmert/GSV’28JO12-2 
  13:00 uur Eijsden JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-2 
  13:15 uur De Ster JO12-1 - S’mmert/GSV’28 JO12-1 
  15:00 uur OVCS JO17-1 - S’mmert/GSV’28JO17-1 
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 een afspraak met Frank 
Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur). LET OP: Vanaf heden mogen 
wij geen koelkasten en diepvriezers meer aannemen. Alvast hartelijk bedankt! 
 
EVENEMENTEN 
21-10   Extra ledenvergadering 
03-11   Algemene ledenvergadering 
16-12   Kerst-Inn 
20-12   Kerst-toepen 
08-01   GSV’28 Tentzitting 
10-02   Carnavalsavond 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 
 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl! 


