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.36

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 25 oktober 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: Voor een normaal mens is het gezonder om naar een
marathon te kijken dan om er aan mee te doen.

PAW PATROL OP ZEUK NAO ARTIESTEN
Leef kènger van Genhout,
Op zondig 24 november kömp Paw Patrol nao de jeugzitting van de Sjravelaire in
Genhout! Zie zulle, saame mèt uch, avonture goan beleave en de neudige
problemen oplossen. Auch is d’r genoch gelegenheid veur ontsjpanning en doa
veur zeuke ze nog artiesten, goochelaars of dansers die ein optreaje wille geave
tiedes deze jeugzitting.
Wil stig, of saame mèt dien vriendjes of vriendinnekes, optreaje tiedens de
jeugzitting? Sjtuur dan sjnel ein berichske nao Max Limpens
(max_lumpf11@hotmail.com)!
Tot op zondig 24 november!
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 27 OKT. T/M ZONDAG 3 NOV. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 27 okt.: Dertigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Hoogfeest Allerheiligen opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Zeswekendienst Truus Pinxt-Gottschlich,
Sef Swelsen, Overl.ouders Buskens-Custers (gest.jaardienst),
Albert Limpens, Harry Bruls, Eed Meijers (verjaardag),
Ger en Mieke Ramakers-Peeters en Ruud Vossenberg,
Overl.ouders Keulers-Bollen en Jean en Albert, Dre Henssen,
Riek Dreessen-de Rooy (jaardienst) en zoon Chris,
Overl.ouders Schulkens-Brands en Pierre Schulkens,
Overl.ouders Gelissen-Houtvast, Jan Hermens (jaardienst) en
overleden familieleden Hermens-Stassen,
Overl.ouders Henssen-Schaepkens (jaardienst),
Mia Keulers-Henssen, Overl.ouders Gorissen-Keulers en
overleden familieleden, Overl.ouders Gorissen-Pijpers en
Michel, Paul Smeets, André Voncken.
15:00 uur Allerzielenlof opgeluisterd door Gemengd
Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Dinsdag 29 okt.: Dinsdag in week 30 door het jaar.
Zondag 3 nov.: Eenendertigste Zondag door het jaar.
9.30 uur: H.Mis Feest van Sint Hubertus
Intenties: Overl.ouders Gelissen-Janssen (gest.jaardienst)
en overl.kinderen,
Overl.ouders Bruls-Goossens (gest.jaardienst),
Overl.ouders Meijers-Zelis.

LITURGIE VAN HET WEEKEND:
Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn wij ook.
In het evangelie horen we de zaligsprekingen van Jezus

MISDIENAARS:
zondag 27 oktober
09.30 uur Annemieke Hermens en Milou Kubben
zondag 3 november 09.30 uur Reneé Tijssen en Hannah Tijssen
zondag 10 november 09.30 uur Myrthe Vonhögen en Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 06-83656519
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OVERLEDENEN VANAF 1 NOVEMBER 2018 t/m 31 OKTOBER 2019.
Harry Bruls
Elly Geurts-Schaap
Albert Limpens
Anny Janssen-Engelen
Roy van Haaren
Jan Bakker
Jo Voncken
Paul Lam
Eed Meijers
Jeske Lucassen-Nicolaes
Louis Huntjens
Peter Leenen
Jan Boesten
Truus Pinxt-Gottschlich
Marjo Nijsten-Diederen
Jan Karstenberg
Henk Martin

82 jaar
78 jaar
80 jaar
69 jaar
74 jaar
73 jaar
86 jaar
83 jaar
77 jaar
84 jaar
84 jaar
62 jaar
60 jaar
81 jaar
58 jaar
68 jaar
81 jaar.
“Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje”.

Afgelopen zondag zijn Pater Charles en Pater Stefan benoemd
tot Kapelaan van Genhout en Schimmert.
Gefeliciteerd en veel succes in beide parochies !!
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Op woensdag 6 NOVEMBER organiseren wij een FILMMIDDAG.
Deze wordt verzorgd door Marjan Senden.
Waar: in het gemeenschapshuis Oos Dörp.
Aanvang: 14.30 uur.
Deze middag is voor onze leden gratis toegankelijk, onder het genot met koffie en
vlaai.
Wel is het nodig dat U zich aanmeldt bij een van onze bestuursleden o.a. kan dat
bij Mien Willems, Jan Janssen, Harrie Maas en Emmy Curvers.
Het is mogelijk dat deze activiteit ook bezocht wordt door niet leden, deze betalen
een bijdrage van €5,-, wel moet U zich aanmelden bij een van de bestuursleden en
de bijdrage bij binnenkomst op 6 november betalen bij onze penningmeester
Jeanne Viehoff.
Aanmelden vóór 1 november.
Hopelijk kunnen wij allen begroeten en wordt het een gezellige FILMMIDDAG.
Namens het bestuur senioren vereniging GENHOUT.

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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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
Sportclub’25 1 - GSV’28 1
0-0
GSV’28 reisde afgelopen zondag af naar Bocholtz voor de 5 e wedstrijd van dit
seizoen. Insiders wisten dat de teams bijna altijd aan elkaar gewaagd zijn, maar
merkten vooraf ook op dat in de vorige 4 ontmoetingen de zwart-witten nog nooit
wonnen. Dat zou opnieuw niet gebeuren. De wedstrijd die gespeeld werd op een
zeer nat maar toch goed bespeelbaar veld, kwam rustig op gang. Een ware stilte
voor de storm. Sportclub’25 kreeg duidelijk de betere (eerste) kansen. Doelman
Randy van Goethem mocht al na 12 minuten aan de bak en keerde het lage schot
van Nigel Bougard. 4 minuten later leek Sportclub’25 feest te mogen vieren. Spits
Frank Kamps stond echter buitenspel op het moment van doorkoppen van de bal.
Een terecht vlagsignaal van Jurgen Ubachs. Halverwege de eerste helft kreeg
Sportclub’25 opnieuw twee grote kansen op de openingstreffer. Eerst was het Rudie
Piters die na een geweldige aanval van uit een bijna onmogelijke hoek de bal vol op
de kruising schoot. Daarna was het Frank Kamps die had moeten scoren. Zijn inzet
werd gepareerd door Van Goethem. Het laatste kwartier voor de thee kwamen onze
rood-witten bovendrijven. Maikel de Groot had moeten scoren met zijn hoofd. De
poging voor open doel ging jammer genoeg net over. Daarnaast misten de schoten
van Ruud van Kempen precisie. Tim Booten scoorde vlak voor rust wel, maar zijn
doelpunt werd ook afgekeurd vanwege buitenspel. 0-0 met rust. Een wonderbaarlijke
tussenstand. Net als het eerste bedrijf kwam de tweede helft moeizaam op gang. In
de 52e minuut viel GSV’28 gevaarlijk aan. De bal bleef in het modderige 5-meter
gebied hangen, caramboleerde vervolgens tegen een Sportclub’25-been en
passeerde de doellijn. Althans, volgens iedereen met een rood-witte bril.
Scheidsrechter Verstappen zag dit anders en liet verder spelen. Pech voor GSV’28,
een gelukje voor Sportclub’25. In het vervolg van de wedstrijd waren het de beide
doelmannen Van Goethem en Hermans die uitblonken met verschillende geweldige
reddingen. Een snoeihard schot van Sportclub’25-vleugelspits Nigel Bougard ging
via de vingertoppen van Van Goethem tegen de lat. Hermans voorkwam op zijn beurt
vlak voor tijd dat topscorer Maikel de Groot de winnende maakte. Een zeer
interessant duel eindigde zo in 0-0. Zowel Sportclub’25 als GSV’28 keek met een
tevreden gevoel terug op de wedstrijd. Een puntje als resultaat, waar ook zowel
gewonnen als verloren had kunnen worden. Daarnaast was het spel ondanks het
onstuimige weer van een behoorlijk niveau. Beide ploegen staan na 5 wedstrijden
met 10 punten op een gedeelde derde plek. Zondag alweer speelronde 6. Geusselt
Sport uit is de opponent. Zij staan momenteel 6e met 7 punten.
GSV’28 2 - FC Geleen-Zuid 2
4-2
RKVV Neerbeek 3 - GSV’28 3
3-1
GSV’28 1 zaal - ZVV Awt-Gelaen 3
6-2
GSV’28 VR1 7x7
0-3 / 0-0 / 0-0 / 1-0
GSV’28 35+ 7x7
1-5 / 1-0 / 0-1
GSV’28 Veteranen - VV Born Veteranen
5-1
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Programma senioren
Za 26-10
17:00 uur
20:00 uur
Zo 27-10
10:00 uur
10:00 uur
11:30 uur
12:00 uur
14:30 uur

GSV’28 Veteranen - FC Catsop
GSV’28 1 zaal - Koutenveld 3 zaal
GSV’28 3 - Willem I 5
SVME VR1 - GSV’28 VR1
SV Brunssum 4 - GSV’28 4
GSV’28 2 - SV Budel 2
GSV’28 1 - Geusselt Sport 1

Uitslagen jeugd
GSV’28/S’mmert JO17-2 - RVU/Meerssen JO17-2
Spaubeek JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Geleen-Zuid JO13-2
Haslou JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1

2-3
11-0
3-1
0-14

Programma jeugd
Za 26-10
09:00 uur
SV Hulsberg JO9-1 - S’mmert/GSV’28 JO9-1
09:15 uur
S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 - Krijtland JO7-1/2
09:15 uur
S’mmert/GSV’28 JO10-1 - Groene Ster JO10-4G
10:45 uur
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Scharn JO13-3
10:45 uur
UOW’02 JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
12:30 uur
RKFC L’heuvel JO12-1 - GSV’28/S’mmert JO12-1
12:30 uur
Walram JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-2
15:30 uur
RKHBS JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-1
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!
WALKING FOOTBALL
Met ingang van woensdag 23 oktober starten wij 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
Vr 25-10
Za 30-11
Vr 13-12
Di 17-12
Zo 12-01

Oktoberfeest
Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe
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