OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oos nuuts

55e JAARGANG NO.29

vrijdag 6 september 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: Thea Deuzings 06-83656519 of
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: Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten.

1

KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 8 SEPT. T/M ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus
Zondag 8 sept.: Drieëntwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Hubertus
Intenties: overl.ouders Deuzings-Bovens en Hein Bovens als
Jaardienst.
Zondag 15 sept.: Vierentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis, Vriendenviering opgeluisterd door
Francis-Chorum Kamerkoor uit Rekem
Intenties: ouders Gelissen-Deckers (gest.jaardienst),
Maria Gijzen (gest.jaardienst),
Ouders Goossens-Lemmens (gest.jaardienst),
Ouders Kerkhoffs-Urlings (gest.jaardienst) en Riet en Huub.
LITURGIE VAN HET WEEKEND.
Ware wijsheid is een geschenk van God.
Niemand kan volgeling van Jezus worden, als hij zich niet losmaakt
van al wat hij bezit.
MISDIENAARS
zondag 8 september 09.30 uur Reneé Tijssen, Britt Sogeler
zondag 15 september 09.30 uur Annemieke Hermens Milou Kubben
zondag 22 september 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 06-83656519

VOOR DE EERSTE KEER….
Ze wonen al een tijdje hier bij ons in Nederland.
Ze mogen werkzaamheden verrichten, daarom zijn ze het afgelopen
weekend officieel in Genhout en Schimmert.
Het zijn de Montfortanen Pater Stefan en Pater Charles uit Indonesië die hier
naar toe zijn gekomen om ons te helpen in het apostolaat.
Wij worden allemaal ouder en daarom is het goed dat “jong bloed” in
de parochies gaat stromen.
Genhout en Schimmert zijn de twee plaatsen waar ze gaan werken.
Ze hebben zich het afgelopen weekend voorgesteld, vertelde wie ze
zijn en wat ze gaan doen voor ons en hoe ze hun taken zien de
komende jaren. Bedankt voor de hartelijke ontvangst afgelopen zondag.
Pastoor J.v. Oss s.m.m.
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ACTIVITEITEN IN 2019-2020

14 september
15 september
15 september

Oktoberfeest met de Rosentaler Huize Nieuwehof Kleingenhout
Boereblaosfestijn Huize Niewehof Kleingenhout
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de SintHubertuskerk
06 oktober
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
20 oktober
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de SintHubertuskerk
10 november
Roger Wijnen ATB Toertocht
16 november
Äöpeningsaovend CV de Sjravelaire
17 november
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
01 december
Eten en Drinken voor de Kerk
15 december
Muzikale kerstontmoeting Wèts se nog? in de kerk
04 januari 2020 Auw Wieverbal CV de Sjravelaire
01 februari
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
08 februari
Prinsereceptie CV de Sjravelaire
16 februari
Graote Optoch door de Genhouter sjtraote
28 & 29 maart en
4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen

SJRAVELNUUTS
Zowie jeker jaor zin veer weer op zeuk nao eemes of ‘nne groep
dae de Genhouter Vastelaoves Schlager wilt zènge. Jekerein oet
Genhout of mit enige betrokkenheid bie ós vereiniging maog zich
aanmelde of ins informere wat ’t allemaol inhilt om dit te doon.
Ein dink is zeker: diegene(n) wat ’t doon belaeve ‘nne geweldige
tied mit väöl gezellige momente!
Höb g’r interesse of kint g’r eemes of ‘nne groep dae dit wilt doon?
Nöm kontak op mit Ron Smeets (06-34732434) of John Rooijakkers (06-20744803).
Good, genog gewauweld! V’r gaon noe gauw get wier Sjravele!
Alaaf! Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
Er van uitgaande dat iedereen weer terug is van een mooie vakantie, starten wij
weer met het inzamelen van spullen voor Gambia. Er zijn al ruim meer dan 100
bananendozen met spullen naar Gambia gezonden. Fantastisch, alleen maar door
jullie mogelijk gemaakt. We willen graag onze actie voortzetten, maar dan hebben
wij ook jullie financiële ondersteuning nodig. Dit kan in de vorm van donaties of bij
het aanleveren van goederen. Reken dan op €7,50 per bananendoos. Dit is
ongeveer gelijk aan 1 vuilniszak goederen.
We verzamelen de volgende spullen (uiteraard alles moet nog in goede staat
verkeren):
1. Schriften, pennen, potloden (geen stiften drogen te snel uit),
kinderleesboekje het liefst ook Engelstalige (er wordt namelijk in het
Engels les gegeven), liniaal etc.
2. (Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en dameskleding.
Geen dikkere winterkleding, jassen etc maar ook geen dameslaarzen
en schoenen met een hogere hak.
3.

(Sport)schoenen en slippers/sandalen.

Vanaf heden kunnen jullie 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:. 0464370963)
Donaties 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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GSV’28 Nieuws
Uitslagen senioren
VOAB 1 - GSV’28 1
4-1
Na een goede voorbereiding zonder nederlaag (2 overwinningen en 2 gelijke spelen
nadat onze mannen op achterstand kwamen) mocht GSV’28 zondag voor een
Brabants bekeravontuur afreizen naar Goirle (ten zuiden van Tilburg). Klokslag 14.30
uur floot arbiter Martens voor het eerst op zijn fluit. Uw verslaggever was nog niet
aangekomen op het sportpark van de oranje-blauwe gastheren of het stond al 1-0.
GSV’28 kwam dus op een vroege achterstand en kwam er in de eerste helft nauwelijks
aan te pas. Het team van Bart Meulenberg was zoekende en had vaak geen antwoord
op de snelle uitbraken van de Brabanders die vooral het eerste deel van de eerste
helft op de counter speelden. Het was aan het slordige afronden van de VOABvoorhoede te danken dat GSV’28 niet al vroeg in de wedstrijd op een grote
achterstand kwam. 4 grote kansen werden gemist voordat de onvermijdelijke 2-0 op
het scorebord kwam. Een beheerst schot uit de tweede lijn viel precies in het zijnet.
Niet veel later moest debuterend doelman Randy van Goethem opnieuw (kansloos)
vissen toen VOAB uitbrak en wel het net trof. 3-0 was tevens de ruststand in Goirle.
Het handje vol Genhouter supporters had bij de koffie weinig hoop op verbetering in
de tweede helft, maar kreeg (gelukkig) ongelijk. Verse krachten Ruud van Kempen en
Steef Nijsten kwamen in het veld en GSV’28 werd direct in het begin van de tweede
helft de bovenliggende partij. Dat leidde in de 53e minuut tot de verdiende tegentreffer.
Een overduidelijke handsbal werd bestraft met een strafschop. Tim Booten benutte
deze feilloos. Twee minuten later werd Aaron Wijns teruggefloten voor vermeend
buitenspel en ook Tim Booten was even later dichtbij een aansluitingstreffer. Zijn schot
raakte de lat. VOAB was duidelijk even de draad kwijt, kwam met een dubbele wissel
en ging harder spelen. Onder andere dat leidde tot een nieuwe uitbraak uit een
counter. De snelle VOAB-voorhoede kwam in een een-op-een-duel met de ingevallen
Ken Schattenberg. Die trok aan de noodrem en zag scheidsrechter Martens een rode
kaart uit zijn tenue halen. Even later, na opnieuw een goede redding van Van
Goethem, scoorde VOAB toch de 4-1. Een mooie aanval over rechts werd fraai
afgerond. Er kwamen nog een paar kleine kansjes voor VOAB, maar beide ploegen
vonden het eigenlijk wel goed zo. Ruud van Kempen dacht daar nog even anders over
en schoot in blessuretijd vanaf de middellijn nog op doel. De jonge VOAB-doelman
Van Iersel was maar net op tijd bij de les om een wereldgoal te voorkomen. Zo bleef
het bij 4-1 en keerden onze rood-witten puntloos terug naar Genhout. De Ster en
Beerse Boys speelden (gelukkig voor GSV’28) gelijk, waardoor onze mannen nog
kans maken op de volgende bekerronde. Dan moet de derby tegen kersverse 1 e
klasser De Ster uit Stein wel gewonnen worden. Deze wedstrijd wordt zondag om
14.30 uur gespeeld op ons Jean Nijsten Sportpark.
GSV’28 2 - RVU 2
0-2
V.V. Schaesberg - GSV’28 3
0-3
GSV’28 4 - Spaubeek 3
0-7
Caesar Veteranen - GSV’28 Veteranen
1-4
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Programma senioren
Vr 06-09
19:45 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
Za 07-09
16:00 uur
Zo 08-09
10:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
12:00 uur
14:30 uur

Leonidas-W 1 - GSV’28 1
Wedstrijden GSV’28 VR1 7x7 in Genhout
Wedstrijden GSV’28 VR30+ 7x7 in Ulestraten
Wedstrijden GSV’28 35+ 7x7 in Munstergeleen
RKUVC Veteranentoernooi in Ulestraten
GSV’28 3 - BSV Limburgia 4
SCG 4 - GSV’28 4
RKUVC 2 - GSV’28 2
GSV’28 VR1 - Vaesrade VR1
GSV’28 1 - De Ster 1

Uitslagen jeugd
Spaubeek JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-1
Haslou JO17-3 - S’mmert/GSV’28 JO17-2
GSV’28/S’mmert JO15-1 - Minor/Wijn’dia JO15-1
Minor/Wijn’dia JO13-2 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
Caesar JO12-1G - GSV’28/S’mmert JO12-1
Programma jeugd
Za 07-09
09:15 uur
09:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
10:45 uur
11:30 uur
12:00 uur
12:30 uur
14:30 uur
Wo 11-09
19:00 uur
Do 12-09
19:30 uur

1-8
0-4
8-0
0-7
12-1

S’mmert/GSV’28 JO9-1 - I.B.C.’03/RKVCL JO9-1
Berg’28 JO7-1/2 - S’mmert/GSV’28 JO7-1/2
SVME JO9-4 - GSV’28/S’mmert JO9-2
GSV’28/S’mmert JO12-1 - Neerbeek JO12-1G
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Eijsden JO13-2
SV Hulsberg JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
Bunde JO11-1 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - SV Meerssen JO13-1
GSV’28/S’mmert JO17-1 - Geleen-Zuid JO17-3
I.B.C.’03 JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
GSV’28/S’mmert JO17-2 - Geulsche Boys 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 17.00-18.00 uur). Alvast
hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 07-09
Vr 27-09
Za 28-09
Za 28-09
Vr 25-10

Aftrap (inclusief maken van teamfoto’s)
Algemene Ledenvergadering
GSV’28 Kids Fanclub-dag
1e training Walking Football
Oktoberfeest
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