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

:

55e JAARGANG NO.37

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 1 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: Het moeilijkste van liegen is dat je alles moet onthouden.
Oud-voorzitter Lidwien Paulussen overleden.
Woensdag 23 oktober bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-voorzitter
Lidwien Paulussen overleden is. Het is ongelooflijk dat deze vrouw, die zo midden
in onze gemeenschap stond, er nu niet meer is. Op de vooravond van ons laatste
feestweekend hoorden we, dat er een slechte diagnose voor haar gesteld was. Met
alle kracht die er in haar zat, heeft ze geprobeerd om het gevecht te winnen, maar
dat is haar helaas niet gelukt. Haar vaste credo ‘dat zal ik wel regelen’ heeft ze in
dit geval niet mogen bereiken. Een uniek mens is heen gegaan. Nu zijn we
verbijsterd en bedroefd, maar zij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare
indruk die zij achterlaat. Overal en altijd verspreidde zij respect en warmte en had
zij het beste voor met een ieder van ons. De Genhoutse gemeenschap zal haar
missen, maar haar gezin het meest. Wij wensen Jeroen en de kinderen veel
sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur Stichting Genhout Samen
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 3 NOVEMBER T/M ZONDAG 10 NOV. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 3 nov.: Eenendertigste Zondag door het jaar.
9.30 uur: H.Mis Feest van Sint Hubertus opgeluisterd
door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Overl.ouders Hub Gelissen-Janssen (gest.jaardienst)
en overl.kinderen,
Overl.ouders Bruls-Goossens (gest.jaardienst),
Overl.ouders Meijers-Zelis.
Dinsdag 5 nov.: dinsdag in de week 31 door het jaar.
9:30 uur H.Mis voor een jarige.
Zondag 10 nov.: Tweeëndertigste Zondag door het jaar.
9:30 uur Woord- en Communiedienst opgeluisterd door
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Tina Peusens-Nijsten (verjaardag).

LITURGIE VAN HET WEEKEND.
De vreugdebode brengt het goede nieuws van over de bergen.
Jezus zegt in het Evangelie: “Trek heel de wereld rond en
maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend”.
MISDIENAARS:
zondag 3 november 09.30 uur Reneé Tijssen en Hannah Tijssen
zondag 10 november 09.30 uur Myrthe Vonhögen en Benthe Vonhögen
zondag 17 november 09.30 uur Annemieke Hermens en Milou Kubben
Thea 4376311 of 06-83656519
GEDOOPT:
Op zondag 20 oktober werd in onze kerk Siem van Kan gedoopt.
Zoontje van Luc en Ine van Kan-Nijsten.
Zij wonen Knoopkruid 9 in Elsloo.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bemoedigende woorden,
bloemen en kaarten na het overlijden van Henk Martin. Wij danken Pastoor van
Oss voor de mooie uitvaart en het koor voor de prachtige liederen.
Familie Martin-Stob.
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SJRAVELNUUTS: ÄÖPENINGSAOVEND MIT O.A. BIESKE
Nog mèr ’n paar waeke tot de äöpening van de Genhouter carnaval.
Zaoterdig 16 november organisere veer weer ózze jaorlikse
Äöpeningsaovend mit dit jaor ’n hjael gezellig programma.
Om 19.00 oer is gans Genhout van harte welkom veur ’n Heilige
Mès onger leiding van ózze eige Pesjtwaor van Oss. Nao aaflaup gaon v’r
verhoeze nao ózze Prinsetempel ‘de Vroom’. Vanaaf 20.00 oer sjotele v’r úch dao
’n oetgebreid programma veur.
Ós eige Genhouter artieste betraeje versjillende kjaere ’t podium. Zo danse de
Sjravelsjtèrkes de planke oet de bühn en zènge de Sjravelvruikes veur ’t letst ózze
Schlager van ’t sezoen 2018/2019. Tössjedoor krieg g’r auch de gelegenheid om
leutjes te kaupe veur ‘nne tombola mit super ‘sjieke’ prieze!
Mer... woo g’r zeker zwao benuujd nao zeet, is nao de Carnavalshits van
BIESKE. Dees band leet de tent van Genhout Samen dizze zomer al volop
geneete. ’t Waor veur ós dan auch gein enkele twiefel om hun te vraoge om
ós sezoen volle gaas te äöpene. Bieske haet ’n aovendvöllend programma
veur ós inein gerepeteerd en is d’r gans klaor veur.
En dan ten slotte: gedurende de aovend gaon v’r auch kinnis make mit ózze nuuje
Schlager veur ’t sezoen 2019/2020. DJ T12 haet zien bès gedaon om zien beats te
mixe mit de rwaod-gael-greune klanke die bie de carnaval heure. En wie! Tijn
Bosch haet 3 nömmers in elkaar gesjtaoke woodoor ’t Genhouter publiek maog
keeze welk nömmer ’t biste in de sjmaak vilt.
De entree veur dizze Äöpeningaovend is zo wie gebroekelik ‘veur niks’.
Zeet geer d’r auch bie op zaoterdigaovend 16 november in de Vroom?
Alaaf en tot gauw!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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SJRAVELNUUTS: SJTART KAARTVERKAUP GRAOTE ZITTING
Nog mer ’n paar waeke en dan weite v’r wae de 47e Prins van de
Sjravelaire zal zin en in ’t sezoen 2019/2020 mit ózze scepter maog
sjweije. Op zaoterdig 23 november organisere veer, CV de
Sjravelaire, ós jaorlikse Graote Zitting mit auch dit jaor weer ’n top
programma van diverse bekinde Limburgse en Genhouter artiesten.
Naodat ózze eige Genhouter artieste ós 47e Graote Zitting om 20.11 oer höbbe
aafgetrapt, zölle bekinde name ós podium gaon betraeje. Saskia Theunisz start ós
Zitting mit heur eige, mer auch zeker angere Vastelaoveskrakers. Daonao komme
de meist opvallende artieste van gans Europa op de bühn. Jekerein is natuurlik
weer benuujd wie Domm en Dööl dit jaor verkleijd zin. Ein dink is zeker mit dees
twae mansluuj oet Kelmis in Belsj: v’r kriege sjtömming.
Dan is ’t de beurt aan Dirk Kouwenberg, ‘nne veur Genhout bekinde ‘Tonprater’ oet
Nuland in Brabant, want Dirk sjtaol in november 2016 al de sjoo mit ‘Daar moet op
gedronken worden, hi ha ho’. Dirk is meervoudig Zuid-Nederlands Kampioen
Tonpraten, dus ’t lache is bie deze topartiest verzekerd. De lètste arties veur Prins
Max II wurt neemes minder dan Frans Croonenberg. De 75-jaorige zènger oet
Gullepe won in 2002 ’t LVK mit ‘Wie d’r Herrgot Limburg hat gemaak’ en zunk al
jaore door gans Limburg en wied daoboete.
Es Prins Max II dan ontdaon is van zien waardighede en aafgehaold is en
opgenomme is door ós Auwt Prinse Vereiniging, wurt ’t tied om Genhout kinnis te
laote make mit hunne nuuje Prins, om precies te zin: de 47e Prins van de
Sjravelaire. Nao de bekinde 11 punte van Vorst Ron Smeets en ózze nuuje
Veurzitter John Rooijakkers zölle v’r ’t weite. Hae zal de aovend fantastisch kinne
aafsjleete, want mit De Corona’s Go Carnaval höbbe v’r ‘nne sjlotarties woo bie
fjiës gegarandeerd is.
V’r zin hjael blie nog ‘nne kjaer terech te kinne in ózze Prinsetempel, auch baeter
bekind es ‘de Vroom’. Ruum 350 luu kinne in dizze geweldige zaal wooveur veer
vanaaf noe weer kaarte (aan € 15 per sjtök) verkaupe.
Wilt g’r kaarte kaupe? Bin d’r dan gauw bie! Ózze zitting is al jaore ram
oetverkoch gewaes! Sjtuur ‘nne e-mail nao smeets.ron74@gmail.com of
doog ’n tillefonisch besjtilling via 046-4362269.
Alaaf en tot gauw!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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SJRAVELNUUTS: JEUGDZITTING KÖMP D’RAAN
Zóndig 24 november organisere veer weer ózze jaorlikse
Jeugdzitting mit dit jaor opnuuj ’n sjiek thema. Veurig jaor zin Bert &
Ernie op bezeuk gekomme in Genhout. Noe haet ózze
Jeugcommissie zelfs PAW Patrol gesjtrikt om nao ós Sjravelriek te
komme. Ryder en Marshall höbbe dizze waek nao Genhout gebeld
en doorgegaeve wae allemoal komme. V’r hauwte dat nog efkes geheim!
Vanaaf 14.11 oer sjtart ’t programma woobie Jeugdprins Jeanot I, de jeugdraod
van 11, Sjravelsjterkes, jeugdraoje van anger dörpe en natuurlik ós eige kids gaon
geniete van diverse (Genhouter) artiesten. Versjillende personages oet PAW Patrol
zölle ’t programma leiden en gaon kommende waeke nog ’n paar kjaer oefene bie
Bert en Ernie. Ryder zei namelik dat ze nog get nerveus zin.
Hauverwaege de Jeugdzitting is ’t helaas tied om Jeugdprins Jeanot I te ontdoon
van zien waardighede. Jeanot is ‘nne topper dae in ’t begin nog ’n bietje sjtillekes
waor, mer op ’t einde van veurig sezoen jekerein verraste mit zien danskunste,
versjnellinge in de polonaises en toesjprake. Wae wurt de opvolger van Jeugdprins
Jeanot I? Rond de klok van hauf 4 zölle v’r ’t weite.
Wilt geer same mit euch kinger weer nao ós 47e Jeugdzitting komme? Jekerein is
natuurlik welkom vanaaf ongevjaer 13.30 oer. De entree is € 5 veur ‘nne graote en
€ 2,50 veur ós kinger. Veuraaf kaarte kaupe is neet neudig. Auch dees activiteit
organisere v’r in ózze Prinsetempel, café/zaal ‘de Vroom’.
Wille euch kinger hun talente es zanger(es), danser(es) of missjien waal
grappemaker laote zeen? Dit is hun kans mit eventueel same mit hun
vriendjes en/of vriendinnekes op ’t podium van de Jeugdzitting te klumme.
Sjtuur estebleef veur 11 november ’n berichske nao Max Lumpes via
max_lumpf11@hotmail.com.
Alaaf en tot gauw!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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ACTIVITEITEN IN 2019-2020
1 november
9 november
10 november
16 november
17 november

Festival Vocallis 20:00 uur St.Hubertuskerk
30 jarig jubileumfeest Cosi Cantare “Let’s dance” Asta Beek
Roger Wijnen ATB Toertocht
Äöpeningsaovend CV de Sjravelaire
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
1 december
Eten en Drinken voor de Kerk
15 december
Muzikale kerstontmoeting Wèts se nog? in de kerk
4 januari 2020 Auw Wieverbal CV de Sjravelaire
1 februari
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
8 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
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GSV’28 Nieuws
Uitslagen senioren
GSV’28 1 - Geusselt Sport 1
3-2
Ons vlaggenschip mocht zondag voor alweer haar laatste wedstrijd in oktober
aantreden tegen Geusselt Sport. De wedstrijd begon met een eervolle minuut stilte
ter nagedachtenis aan overleden lid Willem de Bruijn. Even later blies de pas 25jarige scheidsrechter Lemmens uit Bruheze voor het eerst op zijn fluit. Hij zou zoals
het hij zelf na afloop al benoemde een zware middag krijgen in Genhout. Twee zeer
discutabele strafschoppen, gele kaarten voor de beide hoofdtrainers en gele kaarten
vooral op appelleren van beide teams. Niemand had er gelukkig voordeel bij. Het
eerste kwartier was duidelijk voor onze rood-witten. Na 7 minuten werd de
combinatie Meertens/Nijsten voor het eerst gevaarlijk. Met een mooie 1-2 kon
Nijsten vanaf de achterlijn een bekeken assist geven op Maikel de Groot: 1-0. De
eerste corner tegen voor GSV’28 eindigde in een blamage voor onze defensie. De
bal bleef in twee instanties in de doelmond hangen waardoor linksback Chassy
Lewerissa de 1-1 scoorde. Halverwege de eerste helft had Tom Meertens moeten
scoren. Hij speelde de bal net iets te ver voor zich uit waardoor doelman Dario
Armani op tijd kon ingrijpen in een 1-op-1 situatie. GSV’28 leek het even kwijt.
Tweede ballen kwamen allemaal uit bij de Maastrichtenaren en GSV’28 mengde zich
te zeer in het ‘vechtvoetbal’ van de gasten. Vlak voor rust maakte Geusselt Sport
gebruik van de hectiek door een strafschop te forceren. Aanvoerder Ricky Sour,
normaal gesproken foutloos in deze situaties, ging achter de bal staan een schoot
de strafschop ronduit slecht in. Randy van Goethem dook in de juiste hoek en
pareerde prima. Ruststand 1-1. In het begin van de tweede helft kreeg GSV’28 nog
niet zomaar grip op de individuele kwaliteiten bij Geusselt Sport. Vooral Jesley
Marijnen werd regelmatig gevaarlijk en scoorde bijna 1-2. Enigszins uit het niets
kwam dan toch het tweede Genhouter doelpunt. Een razendsnelle uitbraak ingeleid
door Rick Pijls die Tim Booten in stelling bracht om 1-op-1 af te ronden. Booten bleef
rustig en wipte de bal langs Armani: 2-1. GSV’28 vergat hierna de wedstrijd in het
slot te gooien. Rick Pijls kreeg de eerste 100% kans, maar schoot vanaf een meter
of 10 hoog over. Ook Maikel de Groot en Tim Booten hadden de driepunter veilig
moeten stellen. Geusselt Sport bleef geloven. Aanvaller Patrick Crijns ging voorop
in de strijd en zorgde met een fraaie individuele actie voor een niet te missen bal
voor Ricky Sour: 2-2. Zou GSV’28 dan net als vorig seizoen 2 keer een voorsprong
weg geven tegen Geusselt Sport? Gelukkig werd het antwoord ‘nee’, want leidsman
Lemmens legde de bal opnieuw op dezelfde stip. Marco Thoma bleef wel rustig en
schoot de bal vol in het zijnet: 3-2. Het bleek de winnende treffer te zijn. GSV’28
maakte de wedstrijd ‘dood’ en mocht zo opnieuw 3 punten bijschrijven. Na 6
speelrondes staan de mannen van Bart Meulenberg op een gedeelde koppositie
samen met Caesar, Sportclub’25 en de tegenstander van volgende week:
promovendus FC Geleen-Zuid.
GSV’28 2 - SV Budel 2
2-1
GSV’28 3 - Willem I 5
0-3
SVME VR1 - GSV’28 VR1
3-0
GSV’28 1 zaal - Koutenveld 3 zaal
7-14
GSV’28 Veteranen - FC Catsop
0-3
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Programma senioren
Vr 01-11
20:00 uur
20:00 uur
20:20 uur
Za 02-11
17:00 uur
Zo 03-11
10:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
12:00 uur
14:30 uur

Wedstrijden GSV’28 35+ 7x7 in Munstergeleen
Wedstrijden GSV’28 VR30+ 7x7 in Ulestraten
Wedstrijden GSV’28 18+ 7x7 in Urmond
VV Bunde Veteranen - GSV’28 Veteranen
GSV’28 4 - De Ster 3
Bunde 3 - GSV’28 3
EVV 2 - GSV’28 2
GSV’28 VR1 - De Ster VR1
FC Geleen-Zuid - GSV’28 1

Uitslagen jeugd
RKHBS JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-1
Walram JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-2
UOW’02 JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Scharn JO13-3
RKFC L’heuvel JO12-1 - GSV’28/S’mmert JO12-1
S.V. Argo JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-1
Programma jeugd
Za 02-11
09:15 uur
09:15 uur
09:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
11:00 uur
12:15 uur
12:30 uur
13:30 uur
14:30 uur

1-3
6-1
1-4
5-2
2-1
4-2

S’mmert/GSV’28 JO8-1 - Passart-VKC JO8-1
S’mmert/GSV’28 JO9-1 - FC Hoensbroek JO9-1
BMR/SNC’14 JO7-1/2 - S’mmert/GSV’28 JO7-1/2
Groene Ster JO10-5G - S’mmert/GSV’28 JO10-1
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - VV Alfa Sport JO11-1
GSV’28/S’mmert JO12-1 - Woander Fo’st JO12-1
SVME JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
GSV’28/S’mmert JO17-2 - Keer JO17-1
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - W’tania B’veld JO15-4
Heer JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
GSV’28/S’mmert JO17-1 - Chevremont JO17-1

WALKING FOOTBALL
Met ingang van woensdag 23 oktober zijn wij gestart met Walking Football. Voetbal
in wandeltempo is voor 60 plussers, zowel mannen als vrouwen. De trainingen
beginnen om 10:00 uur op het Jean Nijsten Sportpark. Kom eens lang en neem een
keer deel Een voetbalachtergrond is niet noodzakelijk. Doe mee en bespreek na
afloop uw vorderingen bij kopje koffie. Voor inlichtingen Huub Swelsen 06-50503003
of info@gsv28.nl.
Activiteiten
Za 30-11
Vr 13-12
Vr 20-12
Di 07-01
Zo 12-01

Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Nieuwjaarsborrel
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe
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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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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'
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