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.38

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 8 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: Als het eb op zijn laagst is, begint het tij te keren.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 10 NOVEMBER T/M ZONDAG 17 NOV. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
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),
Wim de Bruijn.
Dinsdag 12 nov.: H. Josafat, bisschop en martelaar.
9:30 uur H. Mis voor een bijzondere intentie.
Zaterdag 16 nov.: Opening Carnaval.
19.00 uur: H. Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St.Hubertus.
Zondag 17 nov.: Drieëndertigste Zondag door het jaar.
9:30 uur H.Mis, Vriendenviering opgeluisterd door
Zanggroep “Feeling young” uit Born.
Intenties: overl. ouders Henssen-Menten (gest.jaardienst);
Tiny Vonken-Frusch (jaardienst);
Henk van de Worp (jaardienst); Wim van Roosmalen;
overl. ouders Juul en Jo Benjaminsen- van der Heyden en
dochter Suzanne, Wim de Bruijn.

LITURGIE VAN HET WEEKEND.
Vertrouwend op Gods belofte zwichten de Makkabeese broeders niet voor de
koning die hen van het leven wil beroven.
Tegen het dodelijk geredeneer van de Sadduceen in, bevestigt Jezus Zijn geloof in
de God van het leven.

MISDIENAARS:
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
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In memoriam Wim de Bruijn.
Hij werd geboren op 28 januari 1953 in Heerlen.
Hij trouwde met Marie-José de Vos, ook uit Heerlen.
Ze woonden lange tijd in Genhout.
Wim stierf in Geulle, in de Hussebergstraat 19, op 26 oktober 2019.
Hij schreef zijn eigen afscheidsbrief.
“Hierbij een briefje van Wim om aan allen voor te lezen.
Willems plekje op aarde is nu van raaf, ransuil, egel en veldmuis.
De wind blaast de laatste restjes van de rotsen.
Veldmuizen spreken elkaar.
Het ruisen van de halmen geeft de boodschap door….
Hij is niet meer.
Is de gefluisterde boodschap.
Maar nu over mijzelf.
Ik heb gereisd, businessclass, vijfsterren hotels.
Uiteindelijk allemaal gewone mensen, gewone deals.
Laat je niet gek maken en opjagen…….
De meeste voorouders zijn ons al voorgegaan
Het valt uiteindelijk allemaal wel mee
Maak er iets moois van, voor jullie is het nog niet voorbij.
Ga ervoor!
Geef iemand een presentje, zomaar…om niets”.
WIM.
Ons meeleven gaat uit naar zijn familie.
Moge God hem nu geven Licht, rust en vrede.
Zoekt U een oppas voor uw kinderen dan kunt u mij bellen:
Maddy Vranken
Hoogland 9
Tel. 06-83288357 a.u.b. bellen na 18:00 uur.
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In blijde verwachting…
Beste dorpsgenoten,
Alweer enkele weken geleden kwamen wij deur aan deur om de enquêtes van het
burgerinitiatief op te halen. Als op een verkiezingsavond werden alle papieren
exemplaren door de leden van Burgerinitiatief Genhout gedigitaliseerd en de
afgelopen weken werden alle uitkomsten samengevoegd tot een gigantische
hoeveelheid informatie.
Wat vindt u belangrijk, wat vindt Genhout belangrijk, wat vindt jong belangrijk en
wat vindt iets minder jong belangrijk? In hoeverre verschillen de verschillende
groepen van mening of is er eensgezindheid in wat Genhout maakt tot dat dorp
waar we allemaal zo graag willen wonen? Delen we dezelfde zorgen, vinden we
dat het goed gaat of dat het beter moet en op welke gebieden dan?
We zullen, zoals in de enquête aangegeven, de tijd nemen om de verwerking goed
en uitgebreid te kunnen (laten) doen en hopen volgende maand bij u terug te
komen met de uitkomsten. Maar één ding kan
en wil ik hier vast wel al prijsgeven: het
antwoordpercentage is zeldzaam hoog.
Zeggen de mensen die er verstand van
hebben. Boven verwachting. Dáár mogen we
alvast trots op zijn. Daar zijn wij als
Burgerinitiatief Genhout trots op en u
dankbaar voor. We doen het niet voor niets.
We doen het met en voor elkaar. En dat heeft
u door het invullen tastbaar gemaakt! Dank u
wel!
Meer kan ik nog niet prijsgeven. We zijn in
verwachting. In blijde verwachting. En we
dromen al van de geboorte van die dorpsvisie waar het allemaal mee begon. We
dromen al over hoe het kindje zal opgroeien, zelfstandig zal worden…We denken
al na over hoe we dadelijk de vertaalslag maken van woorden naar daden. En
gaan daar met jullie over praten en - samen met jullie - mee aan de slag. Zo gauw
de datum van de dorpsbijeenkomst bekend gemaakt kan worden sturen we u langs
deze weg een geboortekaartje!
Dank aan alle leden die, door weer en wind, dag en zelfs nacht mee bezig waren.
Dank aan u die met zo velen gehoor hebt gegeven aan onze oproepen om u te
laten horen…dank allemaal!
Namens Burgerinitiatief Genhout,
Maarten Vonhögen
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Buurt Groot Genhout

Buurtvereniging Klein Genhout

De Sint is bijna weer in het land en natuurlijk komt hij ook
weer naar Genhout! En wel op
Zaterdag 23 november 2019
Om 14:00 uur ontvangen wij Sinterklaas in Tref. Oos Dörp en
organiseren wij een leuke middag. Zo is er een Pietenbaan,
kan er geknutseld worden en kan iedereen met de Sint en zijn
Pieten een praatje maken en op de foto gaan.
Sinterklaas hoopt veel kindjes te begroeten! De kindjes van 0
tot en met 9 jaar zijn ZEKER welkom die middag! (en ouder
mag natuurlijk ook). Neem ook je papa en mama maar mee.
Ken je een leuk versje en durf je dit ook voor de Sint op te
zeggen? Dan horen wij dit graag! Je mag ook verkleed komen!
Mocht je ons iets willen laten weten dan kan dat op:
06-15490259 Sabrina Janssen
Het Sinterklaascomité!
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Voorstel financiering Gemeenschapshuis 12 december in de Raad
De stichting gemeenschapshuis heeft begin oktober onder de titel ‘Een Duurzame
toekomst voor het Gemeenschapshuis Genhout’ een Plan van Aanpak ingediend
bij het college van Burgemeester en Wethouders voor de toekomstige exploitatie
van het gemeenschapshuis. Het plan omvat onder meer uitbreiding van het
Gemeenschapshuis met een wintertuin, de inrichting van de keuken, isolatie van
het gebou en het plaatsen van zonnepanelen. In totaal gaat het om een
investering van € 600.000 . Het plan met tekeningen kunt u lezen op
www.genhout.nl.
Naar verwachting staat het plan en de financiering op donderdag 12 december op
de agenda van de raadsvergadering en daaraan voorafgaand zal het op dinsdag 3
december in de Raadscommissie Inwonerszaken worden besproken.
Er van uitgaande dat de Raad instemt met de financiering zal de exploitatie in 2020
worden overgenomen door Erik en Mitchell Cremers, die heel succesvol in
Doenrade het gemeenschapshuis Gasterie Dobbelsteyn uitbaten. Met Peter en
Rini Rutten, de huidige exploitanten, is afgesproken dat zij er voor zorgen dat het
Gemeenschapshuis open blijft voor verenigingen en andere gebruikers totdat
vader en zoon Cremers beginnen. Dat zal waarschijnlijk op 1 februari 2020 zijn.
De seinen staan op groen voor het behoud van (binnen)accommodatie voor de
Genhoutse Gemeenschap. Een prachtig resultaat van een gezamenlijke
inspanning van gemeente, het burgercomité Genhout en het stichtingsbestuur!
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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

INFO AAFHOALE POLSBENDJES:
Höb g’r kaarte gekoch? Kom dan op donderdig 14 of donderdig 21 november
tössje 18.00 en 19.00 oer úch polsbendje(s) ophaole bie El Arte Flores,
Op den Hoogen Boom 48 in Genhout.
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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
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
9 november
10 november
16 november
17 november
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GSV’28 Nieuws
Uitslagen senioren
FC Geleen-Zuid - GSV’28 1
1-1
Na vier overwinningen in zes wedstrijden keken de supporters van GSV’28 met een
hoopvolle blik naar de tussenstand van het 1 e periodekampioenschap. Met nog twee
wedstrijden te gaan maakten maar liefst nog 6 teams kans op de eerste prijs van dit
seizoen. Na afgelopen zondag viel slechts een ploeg af waardoor we nog een super
spannende laatste speelronde krijgen inclusief de topper Heer (nummer 5) tegen
Caesar (koploper). Spannend was de eerste helft in Geleen alles behalve. De
wedstrijd tegen FC Geleen-Zuid werd in de eerste helft een schaakspel op het
middenveld. De ploeg van Leo Beckers stond erg defensief opgesteld en liet slechts
enkele GSV’ers aan de bal. De gehele eerste helft leverde slechts 2 doelpogingen
op. In de 1e minuut gaf GSV’28 het eerste speldenprikje. De Genhouter voorzet/inzet
ging maar net voorlangs. En in de 28 e minuut was het Geleen-Zuid-topscorer Stijn
Keulen die gevaarlijk uitbrak. Een goede verdedigende actie van Marco Thoma hield
Keulen van een echte schietkans af. Na de thee kreeg de wedstrijd een hele andere
wending. Nadat FC Geleen-Zuid het eerste schot op doel had gelanceerd was het
Tim Booten die de openingstreffer inluidde. Zijn actie aan de linkerkant en een zeer
fraaie voorzet met buitenkans rechts zette de GSV-voorwaartsen in een kansrijke
positie. Invaller Jordi Janssen scoorde, zijn eerste doelpunt van het seizoen en dat
als zijn eerste serieuze balcontact van deze middag. FC Geleen-Zuid nam rond de
60e minuut het initiatief in de wedstrijd over. Binnen 7 minuten creëerden zij 4
gevaarlijke momenten voor het doel van Van Goethem. Martijn Lemmens die 8 jaar
bij GSV’28 voetbalde, was het dichtste bij met een schot dat stijlvol gered werd door
Van Goethem. Tot scoren kwam de Geleners (nog) niet. GSV’28 kreeg vervolgens
nog maar twee kleine kansen. Schoten van Tim Booten en Steef Nijsten werd
gepareerd door de defensie van de gastheren. Zij bleven energie leveren en kregen
uiteindelijk loon naar werken. GSV’28 ging achteruit lopen en moest in de laatste 10
minuten toezien hoe de nummer 3 van de 2e klasse G de gelijkmaker forceerde. Een
vrije trap van Stijn Keulen ging maar net over. Dat gold ook voor een bijna niet te
missen kopbal van Jordi van Leeuwen. In de 89e minuut kwam dan toch het tweede
doelpunt van de wedstrijd. De Genhouter defensie zag er niet al te best uit bij een
strakke lange bal die Stijn Keulen in de loop fantastisch aannam en direct afrondde:
1-1. Randy van Goethem was kansloos. Hij kreeg nog een ‘heldenrol’ in de 8 minuten
blessuretijd die volgde. In deze blessuretijd vielen Aaron Wijns (blessure) en Rick
Pijls (twee keer geel) nog uit. Van Leeuwen en Hoedemakers hadden moeten scoren
voor de thuisploeg, maar faalden. De matige wedstrijd eindigde zo in een gelijkspel.
Beide teams schieten er voor wat betreft de periode niets mee op, maar blijven toch
mooi meedraaien in de top van de 2e klasse G. Voor zowel GSV’28 als FC GeleenZuid geldt dat zij zondag moeten winnen en afhankelijk zijn van (slechte resultaten
van) Caesar en Sportclub’25 om de periode nog te pakken. GSV’28 gaat het thuis
opnemen tegen Eijsden.
EVV 2 - GSV’28 2
3-0
GSV’28 4 - De Ster 3
1-4
GSV’28 VR1 - De Ster VR1
3-4
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GSV’28 18+ 7x7
GSV’28 35+ 7x7
GSV’28 VR30+ 7x7
Programma senioren
Zo 10-11
10:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
14:30 uur

0-0 / 6-0 / 0-1 / 0-0
2-2 / 1-0 / 0-4
0-0 / 0-0 / 0-5
GSV’28 3 - Centrum Boys 2
RKHBS 4 - GSV’28 4
IVC/Caesar VR1 - GSV’28 VR1
GSV’28 2 - V.V. Schaesberg 2
GSV’28 1 - Eijsden 1

Uitslagen jeugd
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
SVME JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
GSV’28/S’mmert JO12-1 - Woander Fo’st JO12-1
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - VV Alfa Sport JO11-112-0
Programma jeugd
Za 09-11
09:15 uur
09:15 uur
09:30 uur
09:45 uur
10:15 uur
10:30 uur
12:15 uur
12:30 uur
12:45 uur
13:00 uur
14:30 uur

1-6
0-2
0-3
1-1
1-4

S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 - SV Hulsberg JO7-1
S’mmert/GSV’28 JO9-1 - SV Geuldal JO9-2
FC Hoensbroek JO8-1 - S’mmert/GSV’28 JO8-1
De Leeuw JO10-4G - S’mmert/GSV’28 JO10-1
Sittard JO11-1 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
GSV’28/S’mmert JO12-1 - Caesar JO12-1G
GSV’28/S’mmert JO17-2 - Scharn JO17-3
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - Sp. Heerlen JO15-1
RKHSV JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
Berg’28 JO13-1G - S’mmert/GSV’28 JO13-1
GSV’28/S’mmert JO17-1 - W’tania B’veld JO17-5

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
het maken voor een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.0018.00 uur). Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 30-11
Vr 13-12
Di 17-12
Di 07-01
Zo 12-01

Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Nieuwjaarsborrel
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe
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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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