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58e JAARGANG NO.35                                                 vrijdag 21 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. 

 

Bouw je thuis op met goedheid, vriendelijkheid en met de beste 
gaven van je hart. 

 
AGENDA 2022 EN 2023 
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 
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 

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 23 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 
 
Vrijdag   21 okt.: rondbrengen ziekencommunie. 
 
Zondag  23 okt.: 30e 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, 
                             Hubert Speetjens (verjaardag). 
 
Dinsdag 25 okt.:10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  30 okt.: 31e zondag door het jaar. Allerheiligen. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                             15:00 uur Allerzielenlof. 
 
Weekdienst:  15  t/m 21 oktober: kapelaan Stefan 

                       22  t/m 28 oktober: kapelaan Charles 

 

OVERLEDEN 
 

Ton van den Bogaard            * 26-08-1949              01-10-2022 

Was getrouwd met Marjo van den Bogaard-Sluijs en woonde in Beek. 
Vanaf de coronatijd kwamen zij regelmatig in Genhout naar de kerk. 
Op zijn gedachtenisprentje lezen we: 

De mensen van vooorbij 
Zij blijven met ons leven 

De mensen van voorbij 
Ze zijn met ons verweven 

 
In liefde, in verhalen, 

Die wij zo graag herhalen, 
In bloemengeuren, in een lied 

Dat opklinkt uit verdriet. 
 
We wensen de familie veel sterkte toe. 
 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ZAL DE MENSENZOON BIJ ZIJN KOMST, HET GELOOF OP AARDE VINDEN? 

De titel van het kleine artikel hierboven is een belangrijke vraag van Jezus 
die we afgelopen zondag hoorden in de evangelielezing.  Hij vraagt ons zeker niet 
om uit te leggen wat het betekent voor de Mensenzoon om een geduldige, 
liefhebbende en vergevende God te zijn.  Hij vraagt zich af of wij, zijn uitverkoren 
volk, de wijze waarop God vergevingsgezind, geduldig en liefdevol handelt, ook 
door ons zo wordt ervaren? Hier nodigt Jezus ons uit om de handelwijze van onze 
God, waarin we geloven, te laten zien in ons samenleven met anderen. 

Mijn zending om naar Nederland te komen heeft een lang proces 
doorgemaakt. Voordat ik hier kwam, was ik een paar jaar actief in Frankrijk.  Zowel 
in Nederland als in Frankrijk stelt mijn zending aan mij dezelfde eisen: ik moet veel 
dingen leren, zoals de taal, de cultuur en lokale gebruiken van het land. Dat is voor 
mij niet gemakkelijk, maar ik probeer het stap voor stap. Soms wil ik de Nederlandse 
taal, de cultuur en de gebruiken van het land echt snel onder de knie krijgen. Maar 
dit verlangen lukt niet altijd goed, vanwege mijn omstandigheden en mijn 
capaciteiten.  Ik moet nog veel leren, geduldig en trouw te zijn tijdens dit 
leerproces.  

Tot nu toe, echter, ben ik blij met mijn ontwikkeling en ook met zoals ik jullie 
daarbij heb mogen ervaren. Jullie hebben het geduld om mij te helpen en met mij 
mee te werken in deze parochie. Ik geloof dat God erg geduldig is. Hij begeleidt me 
geduldig.  Ik weet zeker dat jullie een soortgelijke ervaring hebben met God als die 
ik heb. Op de vraag: ‘zal de Mensenzoon bij zijn komst, het geloof op aarde vinden? 
Kunnen we tegen God zeggen: wij geloven dat U bestaat, misschien anders dan 
verwacht. Wij leren geduldig en trouw te zijn,lief te hebben en te vergeven zoals U.  
                                                                                             Kapelaan Stefan, smm. 
 
UPDATE GEZONDHEID BISSCHOP HARRIE SMEETS 
 

Medewerkers van het bisdom krijgen 
regelmatig de vraag hoe het nu staat met de 
gezondheid van bisschop Harrie Smeets. De 
actuele stand van zaken is dat zijn situatie 
constant is. De hersentumor is de afgelopen 
maanden niet verder gegroeid. In de zomer is 
de bisschop begonnen aan een nieuwe reeks 
van zes chemokuren. Inmiddels is hij aan de 
derde kuur van deze reeks bezig. 
Mgr. Smeets merkt wel dat zijn conditie 
achteruitgaat. Hij moet daarom veel rusten en 

kan maar beperkt bezoek ontvangen. Desondanks is hij van plan om – als de 
omstandigheden het toelaten – begin november deel te nemen aan het ad 
liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome. Hij zal daar zeker niet 
het hele programma volgen, maar wel aansluiten bij enkele belangrijke onderdelen, 
waaronder de ontvangst bij paus Franciscus. 
De bisschop dankt iedereen voor gebeden en goede wensen en vraagt uitdrukkelijk 
om alle andere zieken in het gebed in te sluiten. 
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ALLES EVEN OP EEN RIJTJE… [DEEL 1] 

Met ingang van 1 juli jongstleden maakt de parochie Sint Hubertus Genhout 
deel uit van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. Wat is er 
veranderd? Waar kan ik waarvoor terecht? Alles even op een rijtje… 

Bestuurlijk 
Met ingang van 1 juli jongstleden hebben de kerkbesturen van Genhout, Hulsberg 
en Schimmert, opgehouden te bestaan. De bestuursleden van deze kerkbesturen 
hebben allen eervol ontslag gekregen van het bisdom Roermond. Vanaf dat 
moment heeft het nieuwgevormde en geïnstalleerde kerkbestuur van de 
parochiefederatie de bestuurlijke taken overgenomen van de drie vroegere 
kerkbesturen. Elk van de drie parochies is met twee personen in het nieuwe 
kerkbestuur vertegenwoordigd. De samenstelling van het kerkbestuur is als volgt. 

• George Dölle, pastoor, voorzitter 
telefoon : 045 405 1273 / e-mail : pastoor@h-clemens.nl  

• Huub Gorissen [Genhout], vicevoorzitter, portefeuille personeel en 
organisatie 
telefoon : 06 1317 6062 / e-mail : huubgorissen5@gmail.com  

• Liesbeth Limpens [Genhout], secretaris 
telefoon : 06 2061 0518 / e-mail : john.limpens@home.nl  

• Aloïs Voncken [Hulsberg], penningmeester 
telefoon : 06 1375 0649 / e-mail : aloisvoncken@xs4all.nl  

• Marjo de Ruijter [Hulsberg], portefeuille pastorale zaken 
telefoon : 06 5532 0570 / e-mail : marjoderuijter@gmai.com  

• Guido Pricken [Schimmert], portefeuille bouwzaken 
telefoon : 06 5364 1393 / e-mail : guido@familiepricken.nl  

• Roger Slakhorst [Schimmert], portefeuille communicatie en public 
relations 
telefoon :  06 5201 8616 / e-mail : roger.slakhorst@ziggo.nl  

• Stefan Musanai, kapelaan, adviseur pastorale zaken 
telefoon : 06 3943 1473 / e-mail : stefanmusanai@gmail.com  

• Charles Leta, kapelaan, adviseur pastorale zaken 
telefoon : 06 3943 1465 / e-mail : ch.leta@montfortanen.nl   

De parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert is een samenwerkings-
verband, geen rechtspersoon. De afzonderlijke parochies daarentegen zijn [en 
blijven] elk een rechtspersoon en staan als zodanig ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel, en zijn ook elk een ANBI-instelling. De afzonderlijke parochies blijven 
derhalve als zelfstandige parochies bestaan, elk met hun eigen identiteit, eigen 
financiële exploitatie en eigen vermogen, en eigen kerkgebouw. Elke parochie heeft 
een zogenaamd parochiecomité, dat samen met de vrijwilligers van de parochiale 
werkgroepen zorg draagt voor de uitvoering van de dagelijkse/ wekelijkse gang van 
zaken binnen de eigen parochie [meer hierover in een volgend deel]. 
Postadressen parochiefederatie: 

• pastorie Hulsberg, Kerkheuvel 7, 6336  AX Hulsberg 

• secretariaat parochiefederatie, Kleingenhouterstraat 63, 6191 PN Beek 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
mailto:huubgorissen5@gmail.com
mailto:john.limpens@home.nl
mailto:aloisvoncken@xs4all.nl
mailto:marjoderuijter@gmai.com
mailto:guido@familiepricken.nl
mailto:roger.slakhorst@ziggo.nl
mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:ch.leta@montfortanen.nl
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Pastoraal 

Met ingang van 1 juli jongstleden hebben de drie parochies van de federatie 
Genhout-Hulsberg-Schimmert één gezamenlijk pastoraal team bestaande uit 
pastoor George Dölle, kapelaan Stefan Musanai en kapelaan Charles Leta. Zij zijn 
als zodanig door het bisdom Roermond benoemd voor de parochiefederatie. In 
onderling overleg worden de diensten en taken binnen de drie parochies verdeeld 
en op elkaar afgestemd. Daarbij is pastoor George Dölle [eind]verantwoordelijk 
voor de pastorale zorg van de parochiefederatie als geheel en in het bijzonder voor 
de parochie Sint Clemens, en is hij het eerste aanspreekpunt voor de parochianen 
van Hulsberg. De pastorale zorg in de parochies Sint Hubertus en Sint Remigius is 
gedelegeerd aan de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta, en zijn zij het 
eerste aanspreekpunt voor de parochianen van Genhout en Schimmert. Dit 
betekent dat de parochianen van Hulsberg zich wenden tot pastoor George Dölle 
in geval van doopsel, huwelijk, ziekenzalving of overlijden [uitvaart/ crematie]; de 
parochianen van Genhout en Schimmert wenden zich in dat geval tot ofwel 
kapelaan Stefan Musanai ofwel kapelaan Charles Leta, afhankelijk wie van beiden 
dan de weekdienst heeft. De contactgegevens van het pastoraal team zijn als volgt. 

• George Dölle, pastoor 
telefoon : 045 405 1273 / e-mail : pastoor@h-clemens.nl  

• Stefan Musanai, kapelaan 
telefoon : 06 3943 1473 / e-mail : stefanmusanai@gmail.com  

• Charles Leta, kapelaan 
telefoon : 06 3943 1465 / e-mail : ch.leta@montfortanen.nl   

Postadres pastorie Hulsberg : Kerkheuvel 7, 6336  AX Hulsberg 
 
Huub Gorissen, vicevoorzitter parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. 
 
WERELDJONGERENDAGEN LISSABON 2023 
In 2023 vinden weer de Wereldjongerendagen plaats, ditmaal van 1 t/m 6 augustus 
in Lissabon [Portugal]. Het is een ontmoeting van jongeren uit de hele wereld, die 
allemaal willen laten zien dat ze christenen zijn. De leeftijd om deel te mogen nemen 
is van 16-30 jaar. Ben je nu 15 jaar, dan kun je volgend jaar ook mee. Ons bisdom 
heeft samen met de bisdommen Rotterdam, Breda en Utrecht een busreis 
hiernaartoe georganiseerd, met bezoeken aan de bedevaartsoorden Lourdes en 
Fatima op de heen- en terugreis, een verblijf bij jongeren in een bisdom in Portugal, 
en natuurlijk de Wereldjongerendagen zelf in Lissabon. Over deze reis volgt 
binnenkort meer informatie. 
Als startmoment gaat het Wereldjongerendagen-kruis op tournee door de 
Nederlandse bisdommen. Het is een replica, het origineel werd ooit door paus 
Johannes Paulus II aan de  Wereldjongerendagen geschonken en gaat iedere keer 
mee naar de plaats waar het evenement wordt georganiseerd. Dit kruis is van 
vrijdag 29 tot en met maandag 31 oktober in ons bisdom. Het komt 
zaterdagavond in Blerick binnen, voor de jongeren van Noord en Midden Limburg, 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:ch.leta@montfortanen.nl
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gaat zondag naar Roermond, voor alle jongeren, en komt maandag naar 
Maastricht, voor de jongeren van Midden en vooral Zuid Limburg. 
Zondag 30 oktober – Roermond: 
11.30 uur: H. Mis in de kathedraal. Het kruis wordt aan het begin binnengedragen. 
12.30 uur: Jongeren lopen te voet met het kruis mee naar de H. Hartkerk in 
Roermond. 
13.00-16.30 uur: Programma met lunch, muziek, gebed, informatie over de reis en 
ontmoeting met elkaar in de H. Hartkerk. 
Maandag 31 oktober – Maastricht: 
10.00-15.00 uur: Het kruis is aanwezig in of nabij de St. Servaasbasiliek in 
Maastricht. 
15.30 uur: Jongeren lopen te voet met het kruis mee naar de Onze Lieve Vrouwe 
basiliek. 
16.00-19.00 uur: Programma op het plein voor en in de basiliek, met muziek, gebed 
en informatie over de reis en ontmoeting met elkaar. 
19.00 uur: H. Mis in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. 
20.00-21.30 uur: Gelegenheid tot aanbidding, gebed en zang in de Onze Lieve 
Vrouwe basiliek. 

Als je een of beide dagen aan het programma wilt deelnemen, kun je je opgeven 
bij pastoor George Dölle: email: pastoor@h-clemens.nl ; telefoon: 06 2872 9707. 
Als we weten wie meewillen, regelen we wel vervoer voor jullie.  
Pastoor George Dölle. 
 
ALLERHEILIGEN     
 
Potchrysanten, wintervasten planten,           Grafstukjes, Boeketten Herfstkransen. 
Maak uw wensen kenbaar. 
El Arte flores open:   Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00      Zaterdag 9.00 tot 14.00 
 

 

mailto:pastoor@h-clemens.nl


7 
 

 
 
 
 In aansluiting op de huldiging van 6 leden op 7 september jl., 
heeft het bestuur op zaterdag 8 oktober een huisbezoek 
gebracht bij mevrouw Vrencken en mevrouw Boers.  
Mevrouw Vrencken is 65 jaar lid en mevrouw Boers 25 jaar lid 
van ZijActief. 
Door omstandigheden konden deze dames helaas niet 
aanwezig zijn op de huldiging van 7 september jl 
 
Dus heeft het bestuur besloten om de dames in het zonnetje te 
zetten in het bijzijn van hun familie.  Het was een gezellige 
dag. Het bestuur had gezorgd voor lekkere vlaai en de dames 
zelf hadden de koffie klaar. Er werd over van alles verteld en 
ze hebben genoten van de aandacht! Het bestuur bedankt de 
dames voor hun gastvrijheid. 

                                           
ZijActief Genhout maakt van ieder jaar weer een ACTIEF jaar! 
https://www.zijactieflimburg.nl/afdeling/genhout/ 

  
 

 

 

https://www.zijactieflimburg.nl/afdeling/genhout/
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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 oss 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 
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 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 
(046-4362269). 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. 
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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! 
 Alaaf, de Jeugcommissie van de Sjravelaire 

  
Carnavalsschlager 2023 
Veur kommend sezoen is CV de Sjravelaire nog op zeuk nao ‘nne arties of groep 
artieste die de carnavalsschlager wilt zinge en reigelmaotig mèt ôs vereiniging op 
paad wilt 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. 
 

GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
RVU 1 - GSV’28 1     2-2 
Een gehavende selectie startte te voorzichtig aan het duel met RVU. De Rothemers 
hadden maar 2 kansen nodig om in de eerste 20 minuten 2-0 op het scorebord te 
zetten. Het leek een hele frustrerende middag te worden, maar in de 2e helft 
draaide de wedstrijd. GSV’28 ging ‘va banque’ spelen. Daardoor kreeg RVU 3 
100% kansen, maar miste die. In de 63e minuut kopte Hugo de Geus een 
loepzuivere voorzet van Yves Jamin in de winkelhaak. 14 minuten later werd het 2-
2 toen Stijn Winkens de fraaie vrije trap (op de paal) van Marco Thoma in de 
rebound opwaarderde tot doelpunt. GSV’28 leek RVU nog te gaan overmeesteren, 
maar moest genoegen nemen met 1 puntje. Stijn Winkens dook in de blessuretijd 
nog op voor het doel van de thuisploeg. Hij zag zijn wippertje net voorlangs scheren. 
Een doeltrap kwam er niet meer: het eindsignaal was daar. 
 
GSV’28 2 - s.v. Laar 2     2-3 
De manne van 2 knokten keihard om 1 of zelfs 3 punten in Genhout te houden. Dat 
leek te gaan lukken tegen SV Laar 2 dat het merendeel van de wedstrijd de betere 
was en daar ook kansen naar kreeg. In de 86e minuut was het nog 2-1, maar 84 
seconden later stond er 2-3 op het scorebord. Een domper, deze eerste nederlaag 
van het seizoen. 
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Sanderbout 4 - GSV’28 3    1-2 
GSV’28 4 won zeer knap en verdiend bij Sanderbout 4 en doet daardoor weer 
helemaal mee in de reserve 6e klasse. Zeker als onze mannen over 14 dagen deze 
goede lijn kunnen doorzetten tegen de op dit moment foutloze koploper SV Argo 2. 
Passart-VKC VR1 - GSV’28 VR1   2-1 
Onze vrouwen hadden hun dag niet en moest zien hoe de fysiek sterke 
Hoensbroekse dames van Passart-VKC in veel duels een stap eerder waren. Mede 
daardoor werd het 2-1 voor de blauwhemden. Een zure nederlaag op deze 
stralende zondagochtend. 
 
Wedstrijden GSV’28 35+1    0-0 / 0-0 / 2-0 / 1-0 
Wedstrijden GSV’28 35+2    2-0 / 5-0 / 2-0 / 0-2 
Wedstrijden GSV’28 VR30+    1-0 / 0-2 / 1-1 / 0-2 
 
Programma senioren 
Za 22 okt.  17:00 uur Catsop Veteranen - GSV’28 Veteranen 
Zo 23 okt.  10:30 uur GSV’28 VR1 - Schimmert VR1 (oefen) 
 
Uitslagen jeugd 
OVCS JO17-1 - Schimmert/GSV’28JO17-1  1-7 
De Ster JO12-1 - Schimmert/GSV’28 JO12-1  3-3 
SCG JO12-1 - Schimmert/GSV’28 JO12-3  14-1 
Schimmert/GSV'28 JO12-2 - Neerbeek RKVV JO12-1 0-10 
 
Programma jeugd 
Nog geen programma bekend 
 
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 
20-11   WK voetbal (GSV’28 WK Poule) 
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! 

http://www.gsv28.nl/

