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57e JAARGANG NO. 20                                                     vrijdag 15 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:  Een luipaard is het tegenovergestelde 

                                             van een werkpaard. 

 

AFSCHEID PASTOOR VAN OSS 
 
Met een drukbezochte eucharistieviering en een eveneens drukbezochte receptie 
heeft Genhout afgelopen zondag op een waardige wijze afscheid genomen van 
John van Oss als pastoor van onze parochie, met als onverwacht hoogtepunt van 
de dag de benoeming van pastoor John van Oss tot ereburger van de gemeente 
Beek. Het kerkbestuur bedankt iedereen die op zijn of haar manier heeft 
bijgedragen aan het welslagen van deze bijzondere dag. 
 
 

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 17 OKT.  T/M  ZONDAG 24 OKT. 2021 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227,  
          klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 
                                 
Zondag 17 okt.:  negenentwintigste zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Hillsbrass Simpelveld 
                             onder leiding van Pascal Smeets. 
                             Intenties: Irene Halders-van Os (gest.jaardienst); 
                             Jean Senden (jaardienst), Sjef van der Zander, Riny Collaris, 
     ouders Tijssen-Gelissen en kinderen. 
Zondag 24 okt.:  dertigste zondag door het jaar. Allerheiligen-Allerzielen. 
                            10:00 uur H.Mis opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk 
                             Zangkoor. 
                             Intenties: May Senden-Maas als 1e jaardienst, Jo Stassen, 
                             ouders Hermens-Stassen (jaardienst), André Voncken, 
                             ouders Buskens-Custers (gest.jaardienst), Piet Sogeler, 
                             ouders Keulers-Bollen en overl.familieleden en Dré Henssen, 
                             ouders Gelissen-Houtvast, ouders Schulkens-Brandts en 
                             Pierre Schulkens, ouders Gorissen-Keulers,  
                             ouders Gorissen-Pijpers en Michel Gorissen, 
                             leden en overleden leden Seniorenvereniging Genhout. 
 
                             15:00 uur Allerzielenlof opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk 
                             Zangkoor. Herdenking van de overledenen van het afgelopen                     
                             jaar.   Collecte voor het onderhoud van het kerkhof. 
 

Overledenen vanaf 1 november 2020 t/m 31 oktober 2021 
May Senden-Maas                    92 jaar 
Lambert Coumans                   87 jaar 
Jean Severeijns                         58 jaar 
Eric van Doorne                        51 jaar 
Duno Toorop                            63 jaar 
Funs de Moor                           87 jaar 
Piet Sogeler 77 jaar 
Pie Jaspar 84 jaar 
Jo Vrencken 83 jaar 
Miet Vroomen-Gorissen 92 jaar 
Dirk Hoogewoning 95 jaar 
Harie Frissen 90 jaar 
Jeanny Nelissen-Houben 94 jaar 
Jan Haagmans 76 jaar 
Jeanne Schaghen-Vrencken 91 jaar 
Guus Willems 83 jaar 
Jo Stassen 87 jaar 
Wiel Damoiseaux 70 jaar 
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WAT EEN VERASSING. 
Ja, dat was het afgelopen zondag in de voormiddag én de namiddag. 
Dat was echt Genhout. 
De H. Mis om elf uur werd bezocht o.a. door de Burgemeester en  
de gemeenteraad van Beek. 
En natuurlijk mensen van Genhout. 
Die had ik eigenlijk het eerst moeten noemen, 
maar ze zijn mij allemaal even dierbaar. 
De fanfare haalde ons af aan de pastorie. 
Plechtig naar de kerk en daar wachtte een hele hoop mensen om samen met 
ons, Pater Provinciaal, Peter Denneman s.m.m., de beide kapelaans van de 
parochie, Pater Stefan en  pater Charles en ik zelf om mijn afscheid te gaan 
vieren. 
Het afscheid was geweldig. 
De H. Mis werd  opgeluisterd door leden van ons zangkoor, 
de fanfare heette ons welkom en het koperensemble 
dat enkele prachtige stukken speelde. 
De burgemeester nodigde mij uit om naar haar te luisteren 
en zo werd ik “ereburger” van de gemeente Beek. 
Een hele eer! 
Te veel eer! 
Plechtig werd de oorkonde ondertekend. 
Ik was helemaal ondersteboven. 
Daarom was een gedeelte van de Gemeenteraad 
aanwezig.  
De afscheidsreceptie duurde tot half vijf. 
Een fijne dag om op terug te kijken. 
Dank u wel,  gemeente Beek. 
Dank u wel, mensen van Genhout. 
Te veel eer! 
Ik ben heel erg dankbaar. 
Ik zal Genhout en Beek en zijn inwoners niet snel 
vergeten. 
Tot ziens! 
Uw dankbare Pastoor J. v .Oss s.m.m.. 
 
 
 

 
 
Zondag 17 oktober wordt de vriendenviering 
opgeluisterd door het koperensemble Hillsbrass 
onder leiding van Pascal Smeets. 
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Seniorenvereniging Genhout 
 
Beste leden, 
Onze algemene ledenvergadering wordt gehouden op  
WOENSDAG  20 OKTOBER om 14:30 uur  
in het gemeenschapshuis GASTERIE GENHOUT TREFT. 
Opening, jaarverslag en financiële situatie. 
Aftreden van onze penningmeester Jeanne Viehoff-Tijssen. 
Voor deze functie zoeken wij een nieuwe kandidaat, denkt U hier eens over om 
deze functie in te vullen!! 
Wij beginnen met een kop koffie/thee en een lekker stuk vlaai. 
Zoals U van ons gewend bent houden wij enkele gezellige kienrondes en een 
tombola met leuke prijzen. 
Wij hopen U allen te mogen begroeten, 
Met vriendelijke groeten het bestuur. 
  
 

 

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. 
 

 
 
ALLERHEILIGEN GENHOUT    
         24 OKTOBER 2021  
 
Potchrysanten ,Grafstukjes,  
Bosviooltjes, 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:max_lumpf11@hotmail.com


5 

 

   
 
 
 

  Burgerinitiatief Genhout richt coöperatie op      
 
       

Burgerinitiatief Genhout gaat een coöperatie oprichten. Iedereen die dat 

wil, kan lid worden en meebeslissen over projecten die de leefbaarheid 

en aantrekkelijkheid van het Beekse dorp behouden en verbeteren.   

 

Bijna een jaar geleden presenteerde Burgerinitiatief Genhout voor GEK een 

ambitieuze dorpsvisie. In de visie staan tal van projecten die de deelnemers 

aan het initiatief voor ogen hebben om hun dorp in de toekomst aantrekkelijk, 

leefbaar en veilig te houden.  

 

De achterliggende coronaperiode heeft het burgerinitiatief allerminst 

stilgezeten. Inmiddels liggen er een aantal zeer concrete plannen op tafel die 

op donderdag 21 oktober in Gasterie Genhout Treft aan de gemeenschap 

worden gepresenteerd. Enkele voorbeelden: het realiseren van een 

kabouterpad, dorpsgaard, ontmoetingsplek voor ouderen en een podium in 

het gemeenschapshuis. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom. 

 

Jos Nijsten, voorzitter van Burgerinitiatief Genhout: “Ik ben er ontzettend trots 

op dat we een aantal zeer concrete plannen kunnen voorleggen aan de 

Genhoutse gemeenschap waarmee we direct aan de slag kunnen. Om de 

projecten daadwerkelijk uit te kunnen voeren, is het nodig om een stichting of 

een coöperatie op te richten. Wij hebben gekozen voor het oprichten van een 

coöperatie omdat we iedereen in Genhout de mogelijkheid willen bieden om 

lid te worden en mee te beslissen over projecten die we als gemeenschap 

belangrijk vinden.”  

 

Wethouder Rob Schwillens: “Op zoveel lokale betrokkenheid en daadkracht 

kun je als wethouder alleen maar ontzettend trots zijn. De inwoners van 

Genhout zijn doeners. Zij wachten niet af, maar steken zelf hun handen uit de 

mouwen en vragen aan de gemeente om daarbij aan te sluiten. De Gemeente 

Beek denkt en doet graag met het burgerinitiatief mee. Dat betekent niet 

automatisch dat in Genhout opeens alles kan, maar ik geloof dat als we zij 

aan zij staan én denken vanuit mogelijkheden we samen een heel eind 

komen.”  
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GSV’28 Nieuws 

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 - Geusselt Sport 1    2-1 
GSV'28 wint zenuwslopende kraker van Geusselt Sport! 
Ons dorp beleefde een prachtige dag met heerlijke najaarszon en zag nog geen 
honderd meter hemelsbreed van onze Sint Hubertuskerk GSV'28 voor het zesde 
opeenvolgende officiële duel ongeslagen blijven. Geusselt Sport werd ditmaal het 
slachtoffer. Hoofdtrainer Bart Meulenberg koos voor dezelfde elf namen als vorige 
week tegen FC Geleen-Zuid. Hij mocht zich daarnaast rijk rekenen met een brede 
bezetting op de bank. Het eerste gevaarlijke moment kwam tot stand door het hoge 
druk zetten van GSV'28. Na een paar snelle combinaties van Geusselt Sport kwam 
er een eerste allesbepalend moment in de wedstrijd. Randy van Goethem kwam 
oog in oog met een aanvaller van Geusselt Sport en vloerde hem vakkundig. 
Strafschop voor de gasten, geel voor de Genhouter doelman. Patrick Crijns mocht 
aanleggen voor de strafschop en zag Randy van Goethem een fenomenale 
redding maken. GSV'28 kwam mede door dit moment beter in de wedstrijd en liet 
de bal spreken. Nick Frölichs keerde een inzet van Roel Hendriks nog, maar moest 
twee minuten later toch de bal uit zijn doel halen. Opnieuw een aanval over rechts 
waarbij rechtsback Thom Brinkhof het overzicht behield en de vrijgelopen Stijn 
Winkens op maat bediende: 1-0. Het restant van de eerste helft leverde niet zoveel 
doelpogingen op. Na de thee zagen ruim 200 toeschouwers de afloop van een 
zenuwslopende kraker. GSV'28 kwam goed uit de kleedlokalen en maakte bijna 
de 2-0. Stijn Winkens en Rim Nijsten misten maar nèt de bal. Het Genhouter spel 
werd zonder enige aanleiding slordig wat rond de 60e minuut een 100% kans 
opleverde voor aanvoerder Rick Sour. Hij zag tot zijn eigen ongeloof doelman Van 
Goethem een katachtige reflex maken waarmee de gelijkmaker voorkomen werd. 
Een minuut later was er opnieuw slordig balverlies in de voorste linie van onze 
rood-witten wat wél tot de gelijkmaker leidde. Dwayne van Westering scoorde uit 
de snelle counter. Een tweede allesbepalend moment kwam er nog geen 100 tellen 
later. Een stevig duel werd opeens een opstootje waarbij de doelpuntenmaker van 
de gasten zijn emoties niet onder controle hield. Dit met een rode kaart tot gevolg. 
Geusselt Sport koesterde het punt en zag Thom Brinkhof bijna scoren uit een 
strakke vrije trap van Marco Thoma. Even later hielden alle Genhoutenaren hun 
hart toch tot twee keer toe vast toen spits Patrick Crijns twee grote kansen 
creëerde. GSV'28 had inmiddels drie aanvallende verse krachten in het veld gezet. 
Een van de invallers was spits Maikel de Groot die nog een hoofdrol ging vervullen 
in de laatste tien minuten. In de 83e minuut werd een afgemeten pass van Marco 
Thoma zeer gevaarlijk. Het verdedigende blok van Geusselt Sport kon maar net 
voorkomen dat Maikel de Groot scoorde. Even later konden de 
Genhoutenaren wel juichen. Geusselt Sport verloor de bal zag GSV'28 te snel 
combineren en wist Maikel de Groot oog in oog met Frölichs te zetten. De Groot 
bleef koel en schoof de bal vanuit een moeilijke hoek door de benen van de 
Maastrichter doelman. 2-1! Een geweldige opsteker voor de lange spits die al een 
hele poos last ondervond van een blessure en vandaag zijn eerste minuten 
maakte. Er volgde nog 10 zenuwslopende minuten waarin beide ploegen weinig 
echte kansen meer kregen. Het werd vechten om iedere bal totdat leidsman 
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Hoeveler voor het laatst floot. Zo kwam GSV'28 als winnaar uit de bus van dit 
enerverende duel. Geusselt Sport droop gefrustreerd af en blijft op één puntje 
steken. GSV'28 nestelt zich met 7 punten uit 3 wedstrijden in de top van de 2e 
klasse G. Dat werd uiteraard gevierd in de kleedkamer en kantine. Volgende week 
reizen onze mannen af naar Rothem. RVU is daar de volgende tegenstander. 
RKVV Neerbeek 3 - GSV’28 3    Afg. 
De Ster 5 - GSV’28 4     4-1 
Slekker Boys VR1 - GSV’28 VR1   Afg. 
De Haantjes 1 - GSV’28 1 zaal    8-3 
GSV’28 Veteranen - Schinnen Veteranen  3-2 
 
Programma senioren 
Vr. 15 okt. 19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Brunssum 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Sittard 
  19:50 uur Wedstrijden GSV’2835+2 in Hulsberg 
Za. 16 okt. 19:30 uur GSV’28 1 zaal - ZVC De Kneeschers 1 
Zo. 17 okt. 10:00 uur GSV’28 VR1 - VV Alfa Sport VR1  
  10:30 uur GSV’28 4 - SV Hulsberg 4 
  11:00 uur Caesar 2 - GSV’28 2 
  12:00 uur GSV’28 3 - De Ster 3 
  14:30 uur RVU 1 - GSV’28 1 
Uitslagen jeugd 
Scharn JO15-2 - GSV’28/S’mmert JO15-1  1-2 
S’mmert/GSV'28 JO13-1 - UOW’02 JO13-1  4-0 
S’mmert/GSV'28 JO12-1 - Walram JO12-2JM  5-0 
VV Hellas JO11-1JM - S’mmert/GSV'28 JO11-1  Afg. 
 
Programma jeugd 
Za 16 okt.  08:45 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Geleen 
  08:45 uur S’club J’dal JO8-4JM - S’mmert/GSV'28 JO8-1 
  09:15 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Ulestraten 
  09:30 uur S’mmert/GSV'28 JO9-1 - Weltania JO9-1 
  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO11-1 - Heer JO11-1 
  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO10-1 - Sporting H.A.C. JO10-
1 
  10:15 uur S’club J’dal JO12-2JM - S’mmert/GSV'28 JO12-1 
  12:00 uur Passart-VKC JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-2 
  12:15 uur Haslou JO13-1JM - S’mmert/GSV'28 JO13-1 
  13:30 uur GSV’28/S’mmert JO15-1 - RKASV JO15-1 
  14:30 uur RKASV JO17-1 - S’mmert/GSV'28 JO17-1 
 

 

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 
 

 
Toneelvereniging Ons genoegen  
 
15-24 september 2022 feestprogramma 100-jarig 
jubileum Toneelvereniging Ons Genoegen Genhout  
15 t/m 19 september 2022 Belevingstheater 80 DAAG. 
24 september 2022 Theatre de Spectacle en receptie. 
Voor informatie en kaarten www.80daag.nl 
 

 
AKTIVITEITEN AGENDA SJRAVELAIRE 
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 
 

 

http://www.gsv28.nl/
http://www.80daag.nl/
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