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57e JAARGANG NO.19                                                 vrijdag 8 oktober 2021  
 
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 046-4373151 of 06-42978185 
                                                         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. 
 
REDACTIE NIEUWS 
OOS NUUTS verschijnt vanaf heden weer elke week. U kunt dus elke week 
teksten, advertenties en berichten aanleveren. Bedankt voor uw medewerking 
Let op; het redactieadres is gewijzigd: oosnuuts@gmail.com 
 

Spreuk van de week: Het mooiste van een reis is je thuiskomst. 
 

VERNIELINGEN IN DOOPKAPEL HUBERTUSKERK 

Het kerkbestuur heeft vorige week helaas moeten vaststellen, dat kinderen 
in de doopkapel van onze kerk vernielingen hebben aangebracht.  
Zij hebben nagenoeg alle aanwezige kaarsen vernield en hebben 
kaarsenvet op de grond laten vallen. Het kerkbestuur vraagt ouders van 
kinderen in Genhout om hun kinderen erop te wijzen, dat zij niet zomaar de 
kerk ingaan en zeker geen vernielingen van welke aard dan ook 
aanbrengen. Wij vertrouwen en rekenen op uw medewerking. 
Kerkbestuur parochie Sint 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 

mailto:oosnuuts@gmail.com
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 10 OKT.  T/M  ZONDAG 17 OKT. 2021 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227,  
          klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 
                                 
Zondag  10 okt.: achtentwintigste zondag door het jaar. 
                            11:00 uur H. Mis. Afscheid Pastoor van Oss s.m.m. 
                             opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor, Fanfare   
                             St. Antonius en het koperensemble Saint Anthony Brass. 
                             Intenties:overleden familieleden van Pastoor J.van Oss s.m.m.; 
                             Pastoor Clerx.                
Zondag 17 okt.:  negenentwintigste zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Hillsbrass Simpelveld. 
                             Intenties: Irene Halders-van Os (gest.jaardienst); 
                             Jean Senden (jaardienst); Sjef van der Zander; Riny Collaris; 
      ouders Tijssen-Gelissen en kinderen. 
                      
OKTOBER = MAAND VAN DE PELGRIM 

Het Huis voor de Pelgrim en Klooster Wittem hebben oktober uitgeroepen tot 
‘Maand van de Pelgrim’. Dit is een nieuw initiatief om bedevaarten en 
pelgrimstochten onder de aandacht te brengen. Gedurende de hele maand zijn er 
diverse initiatieven. Zo zijn er wandelpelgrimages langs bedevaartoorden en 
inspirerende plekken in Limburg, een symposium over bedevaarten in de 21e 
eeuw, de viering van de feesten Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee in Maastricht 
(10 oktober) en Sint-Gerardus in Wittem (16 oktober), een pelgrimini naar Sint-
Gerardus en een Dag van de pelgrim. De maand wordt afgesloten met een 
oecumenische ontmoeting in het kader van Hervormingsdag (30 oktober) en een 
gezinsbedevaart naar Lourdes. Voor het Huis de Pelgrim staat deze maand ook in 
het teken van het 100-jarig jubileum. Kijk voor het uitgebreide programma 
op www.kloosterwittem.nl/maandvandepelgrim of op www.huisvoordepelgirm.nl. 
 

 

http://www.kloosterwittem.nl/maandvandepelgrim
http://www.huisvoordepelgirm.nl/
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Afscheid pastoor John van Oss s.m.m. 

Zondag 10 oktober 2021 / programma 
 
11.00 uur: eucharistieviering in de Hubertuskerk 
                  m.m.v.   Fanfare Sint Antonius 
                                 Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus 
                                 Koperensemble Saint Anthony Brass 

De eucharistieviering wordt LIVE op de televisie   
uitgezonden door streekomroep BIE OS 
 
[Ziggo tv-kanaal 41 en 45 / KPN tv-kanaal 1372 en 1405] 

 
12.30 - 14.30 uur:  lunch in het gemeenschapshuis Genhout Treft  
                                voor pastoor van Oss en genodigden 
                                aangeboden door het kerkbestuur  
  
14.30 - 16.30 uur:  receptie in de Hubertuskerk 
cadeau tip : enveloppe met inhoud t.b.v. afscheidscadeau pastoor van Oss 
in de vorm van een glas-in-lood raam in Sint Hubertuskerk. 
Nadat u afscheid heeft genomen, bent u welkom in Gasterie Genhout Treft 
om iets te drinken. Denk wel aan een geldig coronatoegangsbewijs! 

  

 
Het kerkbestuur roept 

alle inwoners van Genhout op 
om zondag 10 oktober 
de vlag uit te hangen 

als eerbetoon aan 
pastoor Van Oss 

 
 

 
 
 
 
 

   

 AFSCHEID 
PASTOOR VAN OSS 

foto: Ben Wouters 
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RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE. 
   

Het Kunstcentrum van de St. Hubertuskerk doet ook dit jaar weer mee aan de  
Rabobank Clubsupport actie. 
U kunt (als U lid bent van de Rabobank) tussen 4 oktober en 25 oktober 
Uw stem uitbrengen. 
Alvast bedankt voor uw stem en steun.         
Bestuur St. Hubertus Kunstcentrum.  
 

Langzaam wörd alles weer normaler en dat beteikent auch dat veer in november 
weer de carnaval moage goan eupene. Dat beteikent dat ein dikke weak later 
(zondig 21 november) auch de jeugzitting weer plaats zal vènge en Genhout 
hunne nuuje jeugprins of -prinses zal ontmoeten. 
Veur dizze jeugzitting 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 jeugzitting? 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. 
 

Alles liek d’rop dat ver in november weer de carnaval moage aaftrappe. Natuurlijk 
dènkse bie de carnaval auch aan de jeugroad: ein road van èlluf van jonges en 
meadjes oet Genhout die in groep 7 óf groep 8 zitte en saame väöl plezeer 
maake tiedes de carnaval! 
Natuurlijk zulle d’r auch kènger oet Genhout neet in Genhout op sjwal zitte, maar 
waal gear lid wille weare van de jeugroad van èlluf.  
Dus zits dich in groep 7 of 8, neet in Genhout op sjwal, maar wil se waal gear lid 
weare van de jeugroad? Laot dit dan oeterlijk 10 oktober weite door ein mailtje te 
sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com). 
Alaaf,  de Jeugcommissie van de Sjravelaire. 
 

 

mailto:max_lumpf11@hotmail.com
mailto:max_lumpf11@hotmail.com
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SJRAVELNUUTS 

En wat veur ’n nuuts! V’r zin ongeluifelik blie dat v’r ûch 
maoge melde dat v’r de kommende tied weer ‘nne haup 
sjieke activiteite veur ’t Genhouter Sjravelriek maoge 
gaon organisere. ’t Zal zo nu en dan nog get vraem zin, 
corona-maatreigele zölle d’r nog efkes zin, mer zeker is: 
Genhout krieg nuu Prinse en alle leegte sjtaon op greun 
om donderdig 11 november ‘t sezoen te äöpene. 
  
Äöpeningsaovend 

 
’t Sezoen 2021/2022 äöpene v’r tradisiegetroe mèt ’n Heilige Äöpeningsmès in ôs 
sjwaon Sint Hubertuskirk. Vanaaf 18.33 is jekerein welkom. Daonao sjravele v’r 
nao Gasterie Genhout Treft woo rond 19.11 de Äöpeningsaovend sjtart. V’r 
maoge ûch ’n aantal geweldige artieste veursjotele. V’r zin enorm trots dat ruum 
20 Genhouter maedjes, baeter bekind es de Sjravelsjtèrkes, zwao fanatiek zin 
doorgegange dat se ’n gans reportoire aan danse kinne showen. Rond de klok 
van 8 komme ôs vrung van Aelse op bezeuk veur ’n paar urkes flauwekul en 
lekkere mètzingers: v’r gaon Teekezinge mèt De Knöppele. Dat is sjpas 
gegarandeerd. Op ’t eind van de aovend is d’r auch nog ruumte veur ‘nne 
muzikale verrassingsarties dae g’r neet wilt misse. V’r sjtöppe rond de klok van 
11. Een sjwoan gevöld program dus mèt dans, flauwekul en (live) meziek. En dat 
allemaol gans veur niks. G’r zeet dus allemaol welkom! 
  
Graote Zitting 

 
Ôs 48e Graote Zitting wurt d’r eine om neet gauw te vergaete. Ten eerste omdat 
v’r al vreug motte beginne: 17.49 oer. Dat haet natuurlik alles te make mèt de 
gebookte artieste en ’t feit dat ver veur 00.00 oer weer boete motte zin. ’t Wurt 
auch biezunjer vanwege ’t feit dat v’r (veur ’t eersj in ôs historie) nao twee jaor 
aafsjied gaon nömme van Prins Stan II. Hae träöjt aaf naodat .. (artieste) de 
sjtömming flink in de zaal höbbe gebrach. De 49e Graote Prins van de Sjravelaire 
is al bienao ongerhauf jaor ongedöldig aan ’t wachte op zien moment: dat geit 
dan auch komme naodat Prins Stan II es Auwt Prins opgenomme is in hun 
vereiniging. V’r sjleete dizze aovend aaf mèt Wir Sind Spitze, ‘nne toparties en 
live muziek. Angesj dan anger jaore organiseer v’r noe veurverkaupaovende. Op 
1, 3 en 5 november kènt g’r tössje 19.33 en 20.33 oer ûch kaarte a € 15 komme 
kaupe in Gasterie Genhout Treft. Moch g’r nog twiefele en nao de 5e wille kaupe, 
dat kènt zwao langk de veurraod sjtrekt. Gank dan nao Gasterie Genhout Treft en 
vraog veur kaarte a € 20 aan de bar. 
  
Jeugdzitting 

 
Zondig 21 november organiseere veer ôs Jeugdzitting. De Jeugdcommissie haet 
twae jaor de tied gehad om alle artieste en cartoons te benadere en haet Shrek 
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en zien vrung zwao wied gekrege om nao ’t Sjravelriek te komme. 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. Wae wurt de 
opvolger van Jeugprins Jasper II?  
  
Jeugraod van Ellèf 

 
Alles liek d’rop dat ver in november weer de carnaval moage aaftrappe. Natuurlijk 
dènkse bie de carnaval auch aan de jeugroad: ein road van ellèf van jonges en 
meadjes oet Genhout die in groep 7 óf groep 8 zitte en saame väöl plezeer 
maake tiedes de carnaval! Natuurlijk zulle d’r auch kènger oet Genhout neet in 
Genhout op sjwal zitte, maar waal gear lid wille weare van de jeugroad van ellèf. 
  
Dus zits dich in groep 7 of 8, neet in Genhout op sjwal, maar wil se waal gear lid 
weare van de jeugroad? Laot dit dan oeterlijk 10 oktober weite door ein mailtje te 
sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com). 
Alaaf, de Jeugcommissie van de Sjravelaire. 
  
Corona-check 

 
Veer volge (in samewirking mit Gasterie Genhout Treft) alle corona richliene die 
op dat moment gelde. V’r probere ûch veur ôs activiteite zo good meugelik te 
informere euver de reigels die dan gelde. Bie de Äöpeningsmès & -aovend, 
Graote Zitting en Jeugdzitting is ‘r ‘nne check van de corona-app of pepirre of 
negatieve PCR of halogeentes. V’r motte ôs nog efkes hauwte aan dees reigels: 
dit is het bèste veur os eige gezondheid. 
  
Sjteun de Sjravelaire 
 
Ôs vereiniging is ein van de 25 Baekse vereiniginge die mèt maog doon aan de 
Sponsorpunten-aktie van PLUS Van Wijnbergen in Baek. V’r haupe natuurlik  
’n sjwaon bedraag bie-ein te sjpare wat v’r weer wille investere in aktiviteite van 
de Genhouter carnaval, dènk daobie aan artieste veur versjillende evenemente 
  
Helpt g’r ôs mèt om ’n sjwaon bedraag te winne? Dènk dan auch aan CV de 
Sjravelaire es g’r uch boodsjappe bie PLUS Van Wijnbergen höb gehaold en 
doneer uch Sponsorpunte aan os vereiniging. Dat kènt door dees in de winkel 
zelf te deponere in ’t vekske mèt ôzze naam of door punte te doneren via 
www.plus.nl/sponsorpunten. 
  
Daonaeve sjtart op 4 oktober de Rabo ClubSupport-aktie. Auch daobie kènt g’r 
CV de Sjravelaire en anger Genhouter vereiniginge sjteune mèt ein of mjaerdere 
sjtömme op ôs vereiniging. De opbrengs van dees aktie besjteede veer aan ’t 
renovere van ’t beeld van CV de Sjravelaire op ’t Sjravelplein. 
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AKTIVITEITEN AGENDA 
2021 
1, 3 en 5 november - 19.33-20.33 - Veurverkaup Graote Zitting 
11 november - 18.33-22.49 - Heilige Äöpeningsmès gevolgd 
door Äöpeningsaovend mèt o.a. Tekezinge mèt De Knöppele 
20 november -  17.49-23.33 - Graote Zitting 
21 november - 14.11 - Jeugdzitting 
Eind december - Verkaup & levering Sjravelwaffele 
 
2022 
22 jannewarie - 20.33 - Auw Wieverbal 
5 fibberwarie - 14.11 - Seniorenmiddig 
12 fibberwarie - 18.49 - Prinsereceptie & Prinsebal 
18-21 fibberwarie - Genhouter Carnaval 
27 fibberwarie - 1 maart - Limburgse Carnavalsdaag 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
 
GSV’28 1 - FC Geleen-Zuid 1     3-1 
Ruim 200 toeschouwers zagen GSV'28 om 14.30 uur aftrappen voor de eerste 
thuiswedstrijd in de competitie van dit seizoen. De mannen van Bart Meulenberg 
toonden vorige week veerkracht door twee keer terug te komen van een 
achterstand. Leidsman Gijs Nefkens had goed en wel zijn horloge aangezet toen 
de Genhouter defensie FC Geleen-Zuid in het zadel hielp. Rim Nijsten kon zijn 
mislukte inspeelpass niet op tijd corrigeren waardoor Mark Hoedemakers een 
100% kans kreeg. Randy van Goethem kreeg nog een hand tegen de bal, maar 
moest toch al binnen de eerste 100 seconden van de wedstrijd vissen. Nog geen 
minuut later mocht GSV'28 zich gelukkig prijzen met een afzwaaier van Jordi van 
Leeuwen. Zijn schot uit de hoekschop vanaf de rechterflank ging meters voorlangs. 
GSV'28 zat totaal niet in de wedstrijd. Veel foute passes, weinig duelkracht en veel 
druk van de gasten uit Geleen. Ook de harde wind en van tijd tot tijd stevige 
regenbuien hielpen niet mee. In de 20e minuut van de wedstrijd liet FC Geleen-
Zuid zien dat het echt in staat is tot goed voetbal. Een fantastische aanval over 
links spleet de Genhouter defensie in stukken: 2-0. De buitenspeler van de gasten 
stond echter buitenspel waardoor dit tweede doelpunt niet doorging. Een belangrijk 
moment, zo bleek achteraf. Pas in de 35e minuut werd GSV'28 voor het eerst 
gevaarlijk. Stijn Winkens had met een schot tussen de palen kunnen zorgen voor 
een hachelijk moment in de Geleense achterhoede. Dat mislukte. Aan de andere 
kant was het routinier Jeroen Gerets die met een spectaculaire omhaal het 
Genhouter doel maar net miste. Het merendeel van het publiek was al in de kantine 
voor het bestellen van een pilsje en de Genhouter bestuurders waren al begonnen 
met het snijden van de vlaai toen redelijk uit het niets, maar wel op het perfecte 
moment Rowan Vanwersch zijn wapen toonde. Een furieus afstandsschot vloog 
zomaar erin: 1-1, vlak voor de thee. Een geweldige opsteker voor GSV'28. In de 
tweede helft leek GSV'28 uit een ander vaatje te willen tappen. Vanaf de eerste 
minuut werden duels met overtuiging gewonnen en werd FC Geleen-Zuid continu 
onder druk gezet. De gasten kwamen amper onder de druk uit en bezweken zelfs. 
Doelman Levi Hanckmann blunderde en verspeelde de bal waarna het voor Roel 
Hendriks een koud kunstje was om de bal in het lege doel te schuiven: 2-1. Een 
cadeautje terug van FC Geleen-Zuid. GSV'28 werd de betere ploeg. Ze speelden 
letterlijk en figuurlijk met de wind in de rug en zag Stijn Winkens bijna zijn eerste 
competitiedoelpunt voor GSV'28 maken. Doordat GSV'28 niet wist te scoren, bleef 
het nog een hele tijd spannend. FC Geleen-Zuid speelde in de slotfase met meer 
risico's en stond na een driedubbele wissel nog maar met drie verdedigers op het 
veld. Dat zorgde voor ruimtes waarvan Roel Hendriks in de laatste fase van de 
wedstrijd kon profiteren. Een mooie aanval werd koelbloedig afgerond door de 
nummer 10 van GSV'28. De laatste 10 minuten bleven onze rood-witten knokken, 
tot de allerlaatste minuut van de blessuretijd. 3-1 werd de eindstand. Een verdiende 
overwinning voor GSV'28. Zeker op basis van het harde werken in de tweede helft 
en het totaal aantal doelpogingen. Voor GSV'28 betekent dit dat men terug te 
vinden is op een mooie derde plek in de ranglijst. Aanstaande zondag staat er 
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opnieuw een thuiswedstrijd op het programma. Geusselt Sport uit Maastricht komt 
op bezoek in Genhout.  
FC Hoensbroek 2 - GSV’28 2     4-2 
Bunde 3 - GSV’28 3      afg. 
Bunde 4 - GSV’28 4      3-2 
GSV’28 VR1 - Haslou VR1     1-8 
ZVV Zitterd 3 - GSV’28 1 zaal     3-1 
R.K.U.V.C. Veteranen - GSV’28 Veteranen   1-3 
 
Programma senioren 
 
Za. 9 okt. 17:00 uur GSV’28 Veteranen - Schinnen Veteranen  
  19:30 uur De Haantjes 1 - GSV’28 1 zaal 
Zo. 10 okt. 09:30 uur RKVV Neerbeek 3 - GSV’28 3 
  10:00 uur Slekker Boys VR1 - GSV’28 VR1 
  11:00 uur De Ster 5 - GSV’28 4 
  14:30 uur GSV’28 1 - Geusselt Sport 1 
 
Uitslagen jeugd 
 
S’mmert/GSV'28 JO17-1 - WDZ JO17-1    afg. 
R’d G’n LVC'01/H’land JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-1 5-2 
Spaubeek JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-2   6-0 
S’mmert/GSV'28 JO13-1 - RKHBS JO13-1   5-1 
SV Meerssen JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-1  1-7 
S’mmert/GSV'28 JO11-1 - S’club Jekerdal JO11-4JM  1-13 
 
Programma jeugd 
 
Za 9 okt.  09:30 uur Wedstrijden GSV'28/S’mmert JO7-2 in Genhout 
  09:30 uur Wedstrijden GSV'28/S’mmert JO7-1 in Spaubeek 
  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO8-1 - Eijsden JO8-1 
  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO12-1 - Walram JO12-2JM  
  10:00 uur Hulsberg JO9-2 - S’mmert/GSV'28 JO9-1 
  10:30 uur Schinveld JO10-1 - S’mmert/GSV'28 JO10-1 
  11:30 uur Scharn JO15-2 - GSV’28/S’mmert JO15-1 
  11:30 uur VV Hellas JO11-1JM - S’mmert/GSV'28 JO11-1 
  11:45 uur S’mmert/GSV'28 JO13-1 - UOW’02 JO13-1 
 
RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE 
 
Wij doen mee met Rabo ClubSupport van 4 t/m 25 oktober! Kunnen wij ook dit jaar 
weer op uw stem rekenen? Stemmen is mogelijk via de Rabo App op uw 
smartphone of online op rabobank.nl/clubsupport 
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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 17.00-
18.00 uur). Vanwege de te maken kosten zullen we een kleine vergoeding van €5,- 
per apparaat moeten vragen bij het verwerken van een koelkast of diepvries. Alvast 
hartelijk bedankt! 
Kijk voor het laatste nieuws en meer wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl 

 

 

 

http://www.gsv28.nl/
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