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55e JAARGANG NO.42                                                      vrijdag 6 december 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: Het leven is een tijdschrift, en ik ben erop      

geabonneerd. 

 
KUNSTkwARTet 
 
In het nieuwe jaar start Ingrid Henssen een lezingencyclus over vier belangrijke 
artiesten van de Limburgse School; Eyck, Nicolas, Vos en Jonas. Deze 
kunstenaars waren allen vrienden van elkaar, wonnen grote prijzen, maakten verre 
reizen, werkten in opdrachten voor kerken (onder andere in Genhout) en hebben 
duidelijke stijlovereenkomsten. Vandaar dat ze nu samen en apart in de picture 
worden gezet. De bijeenkomsten worden gehouden op 4 opeenvolgende vrijdagen 
in zaal “het Weverke”, telkens van 11 uur tot 13.30 uur. Rond 12 uur wordt u een 
lunchbuffet aangeboden. Het programma;  Vrijdag 10 januari “Charles Eyck”, 
Vrijdag 17 januari “Joep Nicolas”, Vrijdag 24 januari “Charles Vos”, Vrijdag 31 
januari “Henri Jonas”. De kosten bedragen 12,50 per losse lezing of 40 euro voor 
de 4 lezingen samen. Dit bedrag is inclusief de koffie/thee en lunch. Aanmelden 
kan op info@meditrain.nl, Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij!  

 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. oosnuuts 

mailto:info@meditrain.nl
mailto:redactie@sint-hubertus-genhout.nl
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG  8  DEC  T/M   ZONDAG 15  DEC 2019 
Telefoonnummers: pastorie Genhout:      046-4371361  

                  pastorie Schimmert:   045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv  Parochie St. Hubertus 
 
Zondag    8 december: Tweede zondag van de Advent. 
  9.30 :Hoogmis, opgeluisterd door G.K.Z. ‘St. Hubertus”. 
  Intenties: Harry Bruls (eerste jaardienst); 
  Elly Pisters-Pinxt (gestichte jaardienst); 
`  Martin Coumans, Wim de Bruyn; Sef Dolmans.  
Dinsdag 10 december: H. Damascus 1 paus.. 
  9.30 uur: H. Mis voor de missionarissen. 
Zondag  15 december: Derde zondag van de Advent. 
  9.30 uur: Vriendenviering, opgeluisterd door “Vocal Group Magan”  
  Intenties: zeswekendienst Wim de Bruyn; 
  overleden echtpaar Meens-Laminon (gestichte jaardienst); 
  Albert Limpens ( eerste jaardienst); Tiny Vonken-Frusch; 
  Sef Dolmans; Sjeng Pruppers en Mia Pruppers-Cals (jaardienst) 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND 
 
Waar is het vuur? 
“Ik doop u met water, maar Hij zal u dopen met de H. Geest en met vuur”, 
zo presenteert Johannes de Doper zichzelf en Jezus in het evangelie van  
vandaag. Jezus komt ons dopen met de H. Geest en met vuur. 
Wij zijn gedoopt, maar waar is ons vuur, het vuur van de liefde, tot God en  
tot onze naaste? Zijn we soms wel eens verkoeld, verkild of uitgeblust? 
 
MISDIENAARS 
zondag  08 december  09.30 uur  Annemieke Hermens  Milou Kubben 
zondag  15 december  09.30 uur  Renée Tijssen  Hannah Tijssen 
zondag  22 december  09.30 uur  Myrthe Vonhögen  Benthe Vonhögen 
 

Thea 4376311 of 0683656519 
BISSCHOPPELIJK BEZOEK 
 
Op vrijdag 6 december komt Bisschop Harrie Smeets ons dekenaat bezoeken. 
Om 19:00 uur is er een Hoogmis in Schimmert. U bent allen van harte uitgenodigd 
om deze mis bij te wonen ! 
Rond 20:00 uur krijgt de Bisschop een rondleiding door onze kerk. 
Tevens zal hij ook het Montfortaans erfgoed in de pastorie bekijken. 
Rond de klok van 21:00 uur wil de Bisschop huiswaarts keren. 
Het Kerkbestuur 
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ACTIVITEITEN IN 2019 
15 december           Muzikale kerstontmoeting Wèts te nog?  in de kerk 
Exposities Kerststallen 
15 december 14 uur tot 17 uur kerststallen expositie geopend  kerk van Genhout 
21 december 14 uur opening kerststallenexpositie St.-Remigiuskerk Schimmert 
22 december 14-16 uur kerststallen expositie geopend in de kerk van Genhout 
Eerste kerstdag   14-16 uur kerststallen expositie geopend in de kerk van Genhout 
Tweede kerstdag 14-16 uur kerststallen expositie geopend in de kerk van Genhout 
Voor en na de missen met Kerstmis is het ook mogelijk de kribben te bewonderen 
29 december 14-16 uur kerststallen expositie geopend in de kerk van Genhout 
ACTIVITEITEN IN 2020 
04   januari             Auw Wieverbal CV de Sjravelaire 
10 januari 11-13.30 uur lunchlezing  “Charles Eyck”  in ‘t Weverke Schimmert 
17 januari 11-13.30 uur lunchlezing  “Joep Nicolas”   in ’t Weverke Schimmert 
24 januari 11-13.30 uur lunchlezing  “Charles Vos”    in ’t Weverke Schimmert 
31 januari 11-13.30 uur lunchlezing  “Henri Jonas”     in ’t Weverke Schimmert 
01   februari             Seniorenmiddig CV de Sjravelaire 
08   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 

22 maart       Kunstconcert  
28 & 29 maart en  
4 & 5 april                Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen 

 
KERSTVIERING SENIORENVERENIGING GENHOUT 
Het is weer bijna Kerstmis dus ook weer een kerstviering. Ook dit jaar verwachten 
we weer een grote opkomst. 
Op dinsdag 17 December om 18.00 uur beginnen wij in het gemeenschapshuis 
Oos Dorp met een heilige Mis. Daarna lekker eten en een gezellige avond. 
De eigen bijdrage voor deze gezellige avond is zoals altijd 5 Euro. 
In verband met het bestellen van het eten dient U zich vooraf aan te melden bij een 
van de bestuursleden. Tevens kunt U dan uw eigen bijdrage voldoen. 
Jean Viehoff      Pastoor Hutschenmakerstraat 28 (046-4378170) 
Mien Willems     Op Den Hoogenboom 64              (046-4377790) 
Emmy Curvers  Grootgenhouterstraat 102              (046-4375714) 
Gaarne voor 12 December 
Zijn er leden die niet zelfstandig naar het gemeenschapshuis toe kunnen komen, 
dan kunt U bij reservering dit doorgeven, indien mogelijk dan komen wij U ophalen. 
 
Verder willen wij jullie eraan herinneren dat de contributie van 20 Euro voor 
1Januari 2020 betaald dient te worden bij onze penningmeester 
Jean Viehoff RABO rekeningnummer NL56RABO0104919000 
Hopelijk tot 17  December zodat we er samen een gezellige avond van kunnen 
maken!! 
HET Bestuur SENIOREN VERENIGING GENHOUT 
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MUZIKALE KERSTONTMOETING: WÈTS TE NOG! 
Herkent u het volgende? U wilt de kerstspullen pakken om de kerstboom en uw 
huis te versieren.U komt andere oude dozen tegen.  
U maakt een van deze dozen open om erin te snuffelen.  U pakt een fotoalbum 
eruit en begint te bladeren. De pagina’s glijden door uw handen en allerlei 
herinneringen/verhalen komen naar boven. 
Op zondag 15 december a.s. worden  verhalen/herinneringen over 
gebeurtenissen en personen van Genhout vertolkt worden door Toneelvereniging 
Ons Genoegen.  Dit wordt muzikaal ondersteund door Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor, fanfare St.  Antonius en zanggroep Cosi Cantare.   
Mede-organisatie: kerkbestuur. 
Locatie: St. Hubertuskerk in Genhout. 
Na brainstormsessies in het voorjaar met het kerkbestuur en de deelnemende 
verenigingen over de invulling van het tweejaarlijks kerstevenement in de St. 
Hubertuskerk in Genhout, kwam dit leuke idee naar voren De voorbereidingen 
werden direct in gang gezet:  er werd met diverse mensen van Genhout gepraat 
over gebeurtenissen/anekdotes die plaats vonden in de loop van de jaren, er 
werden foto’s en filmpjes gezocht etc.  
Kortom, al veel voorpret. 
Dit belooft een mooie kerstontmoeting te worden  voor jong en oud in een 
sfeervolle setting. 
Aanvang 19.00 uur  
Entree € 3.00 
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij: 
. schoonheidssalon Cinthia  Hubertusstraat 73 te Genhout 
. Vefato Motké     Printhagenstraat 3 te Genhout 
. Manjefiek    Hoofdstraat 41 te Schimmert 
. Muziekland Makado   Wethouder Sangersstraat 234 Beek 
. The Read Shop    Markt 63 te Beek 
 
EEN NIEUWE WAGEN 

Hij staat voor de deur van de pastorie in Schimmert. 
Ja nou, hij is niet helemaal nieuw. Hij is tweedehands 
maar wel een fijne wagen. Mijn oude wagen was zo’n 
14 jaar oud. Hij deed het nog wel, maar hij was moe. 
Vandaar…Het provincialaat heeft mij verlof gegeven  
om een andere wagen aan te schaffen.  
Het is een tweedehands Mitsubishi Space Star. 
Wij mogen zelf geen nieuwe wagen aanschaffen. 
Dat gaat via het Provincialaat van de Montfortanen. 

Onze provinciaal Pater P. Denneman heeft mij toestemming gegeven om een 
andere wagen aan te schaffen. Ik ben er erg blij mee. Ik hoop nog enkele jaren te 
kunnen rijden en ervan te genieten. Hij heeft mijn lievelingskleur: rood. 
Het is wel veel poetsen, maar dat hoort erbij. 
Bent u tenminste ook weer op de hoogte.       
           Pastoor J. v. Oss. 
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SJRAVELNUUTS: PRINS STAN II EN JEUGDPRINS JASPER II 

Zaoterdig 23 november is Stan Tijssen tiedens ’n zeer gesjlaagde, 
drökbezochte en gezellige Graote Zitting oetgerope es 47

e
 Prins van 

CV de Sjravelaire. Hae geit regere es Prins Stan II, precies 2x11 
jaor naodat ziene pap Auwt Prins Roy I sjweijde mèt ózze scepter. 
 
De Graote Zitting begoosj tradisiegetroe mèt ’t Limburgs Volksleed. Naodat de 
Raod van Ellèf mèt toen nog Prins Max II bie zich op de bühn waor aangekomme, 
koosj ’t fiëske gaon beginne. Nao ’n sjpetterend optraeje van Saskia Theunisz, leet 
Dirk Kouwenberg de Genhouter lachspiere flink hun werk doon. De Broabender 
hauw zien moppeton weer good gevuld. Domm en Döll zatte v’r volges de zaal op 
hunne kop mèt ’n zeer energiek optraeje woobie de ganze zaal geweldig mèt deeg. 
Frans Croonenberg oet Gullepe maakte ’t aafsjied veur inmiddels ózze Auwt Prins 
Max II get dragelikker mèt ’n sensationeel good optraeje. Wat zunk dae man nog 
altied good, zèk. 
 
De tied waor dan toch aangekomme om Prins Max II te ontdoon van zien 
waardighede en ’n paar lètste weurd oet te laote sjpraeke. Dat deeg ‘r zeer sjwaon 
en precies lank genog veur de Auwt Prinse om zich om te gaon kleije. Zie 
sjpeelden ’n geweldige act woobie diverse sjprookjes de revuu passeerden. 11 
Auwt Prinse die op de kneeje marcherend op ‘he-ho, he-ho’ wurt nog lank euver 
naogekald. Oeteindelik waor ’t aan Prins Max II om Sneeuwwitje (Auwt Prins Roy 
III) te kusse (en bietje mjaer) en zo in de APV opgenomme te waere. 
 
Nao ’n korte pauze ging v’r kènnis make mèt ózze 47e Graote Prins van de 
Sjravelaire. Nao 3 punte waor eigelik al duudelik dat ’t nog mer eine koosj zin. En 
zwao waor ’t auch: Stan Tiesse geit noe door ’t laeve es Prins Stan II. Nao ‘nne 
geweldige 1e toesjpraak van ózze keesjveesje Prins moch ‘r gaas gaon gaeve mèt 
de Corona’s. Die naome waal nog get tied om te zörge dat ze vaerdig waore, mer 
good, hun optraeje maakte väöl good. Prins Stan II en zien familie en vrunj (van de 
Fanfare) koosjte gaon geneete van ‘nne topaovend. Ruum 400 man waore 
aanwezig in ózze Prinsetempel, sjiek dat d’r d’r waort! 
 
Zóndig woort Jasper Kusters de opvolger van Auwt Jeugprins Jeanot I. Jasper geit 
noe door ’t laeve es Jeugprins Jasper II. Jasper zaot al ’n in de Jeugroad en koosj 
dan auch good kieke wie ziene veurgenger mèt de scepter sjweijde. 
 
De Jeugdzitting waor zowie gebroekelik weer lache, giere, brullen. De 
Jeugdcommissie hauw weer ’n geweldig program in ein gesjteeld mèt versjillende 
eige optraejes woobie PAW Patrol ’t centrale thema waor. ’t Waor geweldig om te 
zeen dat ‘r weer ruum 250 luu aanwezig waore op dizze gezellige middig! 
Dankjewel veur ’n geweldig Sjravelweekend. 
 
Good, genog gewauweld! V’r gaon noe gauw get wier Sjravele. Alaaf! 
Geheimsjriever CV de Sjravelaire 
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BESTE DORPSGENOTEN ! 
 
Na de flyer in de voorlaatste editie van ‘Oos Nuuts’ 
mochten we al een mooi aantal aanmeldingen 
ontvangen. Maar ook voor u/jou/jullie hebben we 
nog plaats. Mogen we u welkom heten? 
Het dorpsinitiatief, de dorpsvisie…de visie op ons 
dorp…het gaat ons allemaal aan.  
De bijeenkomst mag zich ook verheugen over 
belangstelling van pers en politiek. Laten we hen 
zien dat we ons allemaal betrokken voelen en 
kenbaar maken wat Genhout zo bijzonder maakt! 
 
Wanneer: woensdag 11 december 
Waar:   Zaal Vroemen 
Inloop vanaf 19uur, start programma 19.30uur 
 
We nemen u mee in het proces tot nu toe, delen de uitkomsten van de enquête 
graag met u én we geven antwoord op de vraag ‘Hoe nu verder’.  
 
Aanmelden moet niet, maar zou fijn zijn: https://www.genhout.nl/aanmelden 
Graag tot de 11

e
, 

 
Namens de Dorpsinitiatiefgroep Genhout,                               Maarten Vonhögen 
 

 

 
 
 

https://www.genhout.nl/aanmelden
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 - Scharn 1     2-0 
GSV’28 presteert dit seizoen uitstekend in de 2

e
 klasse G. Na de duidelijke 

overwinning vorige week in Eygelshoven (2-5) mochten onze mannen zondag 
Scharn ontvangen op het eigen Jean Nijsten Sportpark. De jonge ploeg van Anton 
Vriesde begon moeizaam aan het seizoen en moet ondanks twee overwinningen in 
november nog altijd aansluiting vinden met de ‘veilige plekken’. Het begin van de 
wedstrijd was moeizaam. Scharn zakte ver in op eigen helft. GSV’28 moest het 
spel maken op een dichtbevolkte helft. Bij de eerste opzienbarende momenten 
hielden supporters van beide teams hun hart vast. Eerst was het Scharn-doelman 
Schulteis die hands maakte en rood had kunnen krijgen van leidsman Lahaije. 
Enkele momenten later maakte GSV-er Ken Schattenberg hands in het 
strafschopgebied. Ook dit werd onbestraft. GSV’28 liet zien de betere ploeg te zijn. 
Tom Meertens zette Tim Booten met een geweldige lange bal vrij voor de 
doelman, maar Schulteis pareerde stijlvol. Tien minuten voor de thee was het wel 
raak. Spelmaker Ruud van Kempen had het vanmiddag met name in de eerste 
helft op zijn heupen en zette Tim Booten vrij voor de keeper. Met een hard schot in 
de korte hoek liet hij Schulteis vissen. De defensie van Scharn was even 
aangeslagen en werd binnen vijf minuten voor een tweede maal gepasseerd. 
GSV’28, met Tim Booten voorop, joeg de Maastrichtenaren op en forceerde 
hiermee een blunder achterin. Erik Bruls onderschepte de bal, bleef kalm en 
rondde koelbloedig af: 2-0. Met deze stand gingen beide ploegen zich opwarmen 
in de kleedkamers. De tweede helft startte met een fanatiek Scharn dat duidelijk 
voor iedere meter wilde knokken. Gevaarlijk werd de ploeg van Anton Vriesde 
echter niet. GSV’28 kreeg via Tim Booten en Tom Meertens vier grote kansen om 
de wedstrijd in het slot te gooien. Alle kansen werden gemist waardoor Scharn 
toch nog wat hoop hield. De nummer 13 van de 2

e
 klasse G drukte vooral het 

laatste kwartier nog eens door. Alleen in de vijf minuten blessuretijd waren 
reddingen van Djordy Zaicsek (op de doellijn en vervolgens nog eens met een fraai 
blok) en Randy van Goethem (lage bal van dichtbij) nodig om het Genhouter doel 
schoon te houden. Opvallend genoeg pas voor de tweede keer dit seizoen. Na 95 
steenkoude minuten vond de uitstekend fluitende scheidsrechter Marvin Lahaije 
het goed geweest. GSV’28 boekte alweer haar 3

e
 overwinning op rij en 7

e
 in totaal. 

Door een verrassende thuis nederlaag van Sportclub’25 tegen 
Lindenheuvel/Heidebloem gaan onze rood-witten nu met 23 punten uit 10 
wedstrijden aan de leiding van de 2

e
 klasse G. Aartsrivaal Caesar volgt op de 2

e
 

plaats op 1 puntje achterstand. Zij spelen volgende week de lastige thuiswedstrijd 
tegen nummer 3 Sportclub’25. GSV’28 gaat dan op bezoek bij VV Schaesberg dat 
nog wat wisselvallig presteert. Let op: de aftrap op Sportpark Strijthagen is al om 
14.00 uur. Dat geldt voor alle wedstrijden van 1

e
 elftallen op 8 en 15 december. Dit 

in verband met de invallend duisternis en het (op sommige accommodaties) 
ontbreken van veldverlichting. 
GSV’28 2 - DVO 2     4-1 
GSV’28 3 - IVS 2     3-5 



8 

 

Programma senioren 
Za 07-12 17:00 uur SV Geuldal Veteranen - GSV’28 Veteranen 
  19:00 uur ZVV De Kilo - GSV’28 1 zaal 
Zo 08-12 10:00 uur GSV’28 4 - SV Hulsberg 4 
  11:00 uur Caesar 4 - GSV’28 3 
  12:00 uur GSV’28 VR1 - Slekker Boys VR1 
  12:00 uur Eijsden 2 - GSV’28 2 
  14:00 uur V.V. Schaesberg 1 - GSV’28 1 
 
Uitslagen jeugd 
Schaesberg JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1  1-3 
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - Jekerdal JO13-2  9-0 
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Jekerdal JO13-3G  6-1 
Spaubeek JO11-1G - S’mmert/GSV’28 JO11-1  2-7 
 
Programma jeugd 
Za 07-12 09:30 uur Minor/Wijn’dia JO13-2 - S’mmert/GSV’28 JO13-2 
  10:00 uur S’mmert/GSV’28 JO8-1 - RKVV Neerbeek JO8-1 
  10:00 uur SVME JO9-4 - S’mmert/GSV’28 JO9-1 
  10:30 uur S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Caesar JO11-1 
  11:00 uur Schinveld JO10-1 - S’mmert/GSV’28 JO10-1 
  11:15 uur De Leeuw JO12-2G - GSV’28/S’mmert JO12-1 
  12:15 uur Weltania/B’veld JO15-3 - S’mmert/GSV’28 JO15-1 
  12:30 uur S’mmert/GSV’28 JO13-1 - SV Meerssen JO13-1 
  12:45 uur Berg’28 JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-2 
  15:00 uur SV Hulsberg JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-1 
Di 10-12 18:30 uur Groene Ster JO8-3 - S’mmert/GSV’28 JO8-1 
Wo 11-12 18:45 uur Groene Ster JO12-1 - GSV’28/S’mmert JO12-1 
 
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 
een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur). Alvast 
hartelijk bedankt! 
 
Activiteiten 
Vr 13-12 Kerst-Inn 
Vr 20-12 Kerst toepen 
Za 04-01 Lege flessen actie 
Di 07-01 Nieuwjaarsborrel  
Zo 12-01 GSV’28 Zitting 
Vr 14-02 Carnavalsavond 
 
Kijk voor de meest actuele (wedstrijd)informatie op www.gsv28.nl. 

http://www.gsv28.nl/

