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58e JAARGANG NO.38                                                 vrijdag 11 november 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. 

 

 
WEES ALS EEN KIND; EENVOUDIG, SPONTAAN, VROLIJK EN TEVREDEN. 

 

 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
 
Wist u dat ons koor dit jaar 90 jaar bestaat!? En dat we dat natuurlijk gaan vieren 
met een feestje en receptie. Dat gaan we doen op zondag, 27 november 2022.  
We starten om 10.00 uur met een H. Mis. Voor deze gelegenheid hebben we een 
mooie, nieuwe mis ingestudeerd. Na de mis gaan we naar Gasterie Genhout Treft, 
waar we starten met het huldigen van onze 2 jubilarissen (Hub Michon 12½ jaar 
lid en Martin Raaphorst 40 jaar dirigent, waarvan + 13 jaar bij ons koor). 
‘s Middags is onze receptie waar u ons bestuur, geestelijk adviseur Pastoor Dölle, 
en onze jubilarissen kunt feliciteren. Receptie is van 14.00 uur tot 15.30 uur.  
Wij zouden het op prijs stellen als u ons komt feliciteren met ons 90-jarig jubileum. 
Na 16.00 uur volgt nog een gezellig samenzijn voor onze leden en hun partners. 
  
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 

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  VRIJDAG 11 NOV  T/M  ZONDAG 20 NOV. 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 
    
Vrijdag 11 nov.: Opening Carnavalsseizoen. 

  9:15 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
  Intenties: voor overleden leden van Carnavalsvereniging 
  De Sjravelaire. 

Zondag 13 nov.: 33 e zondag door het jaar. 
 10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
  Intenties: Maria Swelsen-Geisen als zeswekendienst, 
  Tina Peusens-Nijsten (verjaardag) en 
  Dien Luijten-Nijsten (verjaardag). 

Dinsdag 15 nov.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Vrijdag 18 nov.: rondbrengen van de ziekencommunie. 
 
Zondag 20 nov.: 34 e zondag door het jaar. Vriendenviering. 

  10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het Meerssens 
      Mannenkoor. 

 
Weekdienst:    5 t/m 11 november: kapelaan Charles 

12 t/m 18 november: kapelaan Stefan 
 
OVERLEDEN 
 
Bina Alberts-Luurtsema * 23-02-1924 † 29-10-2022 
Ze heeft jaren en jaren gewoond in de Grootgenhouterstraat nr.61. 
 

 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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‘DE KERK IN HET MIDDEN’ 
 

BOEK OVER DE SINT STEPHANUSKERK VAN WIJNANDSRADE 
De Sint Stephanuskerk vormt inmiddels al meer dan zevenhonderd jaar het 
middelpunt van de gemeenschap van Wijnandsrade. Dat heugelijke feit alsmede 
de veertigste verjaardag van de ‘Vrienden van Wijnandsrade’, die zich onder 
andere sterk maken voor het behoud van de karakteristieke schoonheid van het 
dorp, grijpen ‘De Vrienden’ aan om dit boek uit te geven, waarin de Sint 
Stephanuskerk centraal staat en vanuit een groot aantal invalshoeken wordt 
belicht.  
 
‘De kerk in het midden’: 

• een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis, het kerkgebouw en het 
interieur van ‘de Sint Stephanus’;  

• met speciale aandacht voor de kerkklokken, het oude kerkhof en het 
Missiekruis, de patroonheiligen van Wijnandsrade en voor de pastoors, de 
kosters en de geloofsgemeenschap van de Sint Stephanusparochie;  

• met als toegift portretjes van de drie kapellen van het dorp (te weten: ’t 
Sjtaeveshuuske, de Mariakapel van de Vink en de Isidoruskapel van 
Swier);  

• en met een aantal verrassende intermezzo’s. 
 

VOORINTEKENEN 
‘De kerk in het midden’; een rijk geïllustreerd boek van meer dan vijfhonderd 
bladzijden. Het verschijnt begin volgend jaar.  
U kunt nu al voorintekenen tegen een actieprijs van € 25,-. Voorintekenen is 
mogelijk tot 1 januari aanstaande. Daarna geldt een verkoopprijs van € 35,-.  
 
Interesse?  
Geef uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres door aan: Wiel Oehlen, 
Goswijnstraaat 2, 6367 EB Voerendaal, w.oehlen@kpnmail.nl  (045 – 524 48 98).  
 

 

mailto:w.oehlen@kpnmail.nl


4 
 

 
 

 
NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG 

a.s. 
vr 11 / za 12 / zo 13 (15.00 uur) nov. 

en 
vr 25 / za 26 / zo 27 (15.00 uur) nov. 

  

 
 

Inschrijven: 
info@cavedewittenberg.nl  

bel 06-55137113 
www.cdw88.nl 

Welkom! 
Frans Hawinkels 

 
Cave de Wittenberg 

'voor betere wijnen de beste' 
Grootgenhouterstraat 71 

mailto:info@cavedewittenberg.nl
http://www.cdw88.nl/
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Lieve kinderen van Genhout, 

 
Omdat Sint en de Pieten ons dit jaar weer willen bezoeken hebben ze iets 

súper leuks bedacht... 
Sint en de Pieten komen naar Genhout toe! 

 
Kinderen tot en met 9 jaar kunnen zich opgeven om 26 november, mèt een 

mooie tekening de Sint en Pieten te komen bezoeken bij Gasterie Genhout Treft! 
 

Sint en de Pieten komen rond 10.30 met paard en wagen al dansend Genhout 
binnen via de Grootgenhouterstraat (vanaf de kant van Schimmert) naar de 

Hubertusstraat, Hogeboom en zo naar de Gasterie! 

 
Wacht jij de Sint en Pieten op langs de route en loop jij gezellig mee naar de 

Gasterie? Of zien we je daar? 
 

Jullie zijn welkom in de Gasterie vanaf 11.00 tot 13.00 uur 
 

Trommel papa en mama en natuurlijk ook opa en oma op en dan maken we 
er samen een mooi Sinterklaasfeest van! 

 

Mail je naam en adres vóór 20 november naar 
sintenpietgenhout@hotmail.com.  

Dan kan inpak Piet alvast aan de snoepzakken beginnen! 
O ja en vergeet niet heeel hard te zingen voordat je gaat slapen!  

Zien we je dan? Als jullie zoet zijn, zorgen wij voor het lekkers! 

Dag hoor! 

Sint, Pieten en team Sinterklaasfeest 

 

mailto:sintenpietgenhout@hotmail.com
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Nog een paar weekjes en dan is het 
zover. Woensdag 23 november van 
19.00 uur tot 21.30 uur, ladies night,   
georganiseerd door ZijActief in  
Gasterie Genhout Treft.  
16 kraampjes worden aangekleed met 

diverse producten en lekkernijen. Tevens kunnen 
jullie deelnemen aan de tombola, kosten hiervan zijn  
Euro 1,--. Aan alle dames, laat jullie verrassen en 
kom gezellig een kijkje nemen. 
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AGENDA 2022 EN 2023 
11 november - Opening carnavalsseizoen, 9.15 uur H. Mis 
13 november - ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
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 en receptie 
11 december - 14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 december - Vriendentreffen                            Gasterie Treft Genhout 
8 januari 2023 - GSV'28 Tentzitting veur Mansluu en Vrouluu 
21 januari 2023 - Auw Wieverbal 
28 januari 2023 - Seniorenzitting CV de Sjravelaire 
  4 februari 2023 – Prinsereceptie 
12 februari 2023 - Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
19 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire 
21 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
Sittard 1 - GSV’28 1    1-2 
Ook in derde uitwedstrijd in de 2e klasse F wist GSV’28 ongeslagen te blijven. Na een 
overwinning in Maastricht en remise in Rothem werd de tweede overwinning van het seizoen 
genoteerd in Sittard. De plaatselijke VV, als vroegere Hoofdklasser beter bekend als ‘de 
Kraaien’, kwam in het tweede deel van de eerste helft nog goed terug, maar moest buigen 
voor GSV’28 dat weinig weggaf in de tweede helft: 1-2. 
De Sittardse middenlinie gaf Gerets wat veel tijd om een perfect passje te geven op de 
inkomende Stijn Winkens. Hij was sneller en alerter dan doelman Ruud Janssen die de bal 
wel leek vast te hebben. Winkens kon door en vanuit een lastige hoek schoot hij tussen de 
palen: 0-1. 
Behalve een tweede kopbal van Heysteeg bleef Sittard ongevaarlijk en moesten de 
gastheren toezien hoe GSV’28 5 hoekschoppen afdwong. De gevaarlijkste kwam in de 28e 
minuut toen de scherpe corner van Marco Thoma net niet tot doelpunt werd verlengd door 
Hugo de Geus. De bal zweefde net naast. 
Het laatste kwartier van de eerste helft werd de minste periode van GSV’28. Het balbezit 
was er veelal voor Sittard en onze rood-witten leken een beetje vermoeid van eerdere 
inspanningen. Toch kwam de gelijkmaker redelijk uit het niets. GSV’28 verdedigde slecht uit. 
De bal kwam bij de tweede paal uit waar onze mannen uit positie waren en drie Sittardenaren 
de bal voor het inkoppen hadden. Randy van Goethem was kansloos: 1-1. 
GSV’28 werd nog verder onder druk gezet door de mannen van Arno van Veen. De 
meegereisde Genhouter supporters zagen Jarno Pernot een flinke kans om zeep helpen. 
Een hachelijk moment voor GSV’28 waaruit wel bleek dat er in alle opzichten een schep 
bovenop moest. 
Nadat spits Hugo de Geus opnieuw een half kansje toch tot iets gevaarlijks opwaardeerde, 
wist ons vlaggenschip opnieuw op voorsprong te komen. Een vrije trap van Marco Thoma 
had precies de goede lengte om bij de vrijgelopen Milan Koetsier uit te komen. De 
verdedigend middenvelder nam de bal fraai aan en schoot hem hard en laag tegen de 
touwen. Een schitterend doelpunt! 1-2. 
Het bleef 1-2. Dat zou ook de eindstand gaan worden. Een belangrijke, want hiermee 
passeert ons vlaggenschip onder andere Sittard en krijgt het weer aansluiting bij de top van 
de ranglijst. Wie weet kunnen onze mannen zich daar nog beter in nestelen als koploper 
Bekkerveld aanstaande zondag op bezoek komt in Genhout. Wat dan waarschijnlijk nodig 
is, is een combinatie van het goede voetbal de laatste weken en de effectiviteit van vandaag. 
Veritas 2 - GSV’28 2    Afg. 
GSV’28 3 – VV ALFA SPORT 4   3-1 
De Gastronoom 6 - GSV’28 1 zaal  13-2 
GSV’28 35+ 1     1-0/0-1/0-2/1-1 
GSV’28 35+ 2     8-0/0-0/1-0/1-1 
GSV’28 VR 30+   0-1/3-0/2-1/1-1 
 
Programma senioren 
Do 10 nov.  20.00 uur Veritas 2 - GSV’28 2 
Zat 12 nov. 16.00 uur ZVV Awt-Gelaen 3 - GSV’28 1 zaal 
Zo 13 nov.  10:30 uur FC Kerkrade West VR1 - GSV’28 VR1 
  12:00 uur GSV’28 2 – SV Meerssen 2 
  14:30 uur GSV’28 1 – Bekkerveld 1 
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Uitslagen jeugd 
S’mmert/GSV'28 JO12-2 – SV Brunssum JO12-1 1-13 
S’mmert/GSV'28 JO12-1 – Scharn JO12-2  9-1 
GSV'28/S’mmert JO15-1 – SCG JO15-1  6-3 
S’mmert/GSV'28 JO15-2 – Groene Ster JO15-1  1-5 
S’mmert/GSV'28 JO17-1 – Sporting HeerlenJO17 4-2 
 
Programma jeugd 
Za 12 nov. 09.00 uur  DVO JO9-2 – GSV’28/S’mmert JO9-1 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO8-1 – OVCS JO8-2 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – VV Hellas JO7-2 
  10.20 uur Daalhof JO7-4 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
  10.40 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – Walram JO7-2 
  11.00 uur Langeberg JO9-3 - GSV’28/S’mmert JO9-2 
  11.00 uur Daalhof JO10-1 - S’mmert/GSV'28 JO10-1 
  12.00 uur S’mmert/GSV'28 JO15-1 – RKHSV JO15-1 
  13.00 uur S’mmert/GSV'28 JO15-2 – Heer JO15-1 
  15.00 uur OVCS JO17-1 - S’mmert/GSV'28 JO17-1 
 
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 

 
03-11   Algemene ledenvergadering 
18-11   Silent Disco 
19-11   GSV’28 KidsFanClub activiteit 
20-11   WK voetbal (GSV’28 WK Poule) 
16-12   Kerst-evenement 
20-12   Kerst-evenement 
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! 
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