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59e JAARGANG NO.3                                                          vrijdag 20 januari 2023  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven; familie Vanhommerig,  tel.046-4369170  

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Huub Gorissen 06 1317 6062 
                                                         Liesbeth Limpens 06 2061 0518 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met de pastorie in Hulsberg 

045 405 1273 
 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 
 

Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen. 

 

 
OOS NUUTS IN DE RODE CIJFERS 

De redactie en het kerkbestuur streven ernaar om de 
kosten van ons Genhouter Nieuwsblad binnen de perken 
te houden. Maar afgelopen jaar zijn de kosten hoger dan 
onze inkomsten, o.a. door de toename van de drukkosten. 
Daarom vragen wij volgende week  extra uw aandacht 
door middel van een brief en enveloppe.  
En doen wij een beroep op uw vrijgevigheid en steun. 
De redactie 
 
 

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 
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 22 JAN. 2023 T/M  ZONDAG 29JAN. 2023 
 
Kapelaan Charles:     06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:       06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.  
Pastoor Dölle:            045-4051273  pastoor@h-clemens.nl 
Klooster Schimmert   045 4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 

Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout. 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 

Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout 
  
Zondag  22 jan.: 3e zondag door het jaar. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
Dinsdag 24 jan.: 10:00 H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  29 jan.: 4e zondag door het jaar. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                            Intenties: Maria Swelsen-Geisen, 
                            Carine Keulers-Spees (gest.jaardienst) en  
                            Rene Antonio als 1e jaardienst. 
                            
Weekdienst:   15  jan.  t/m   21  januari :  kapelaan Charles 

                        22  jan.  t/m   28  januari:   kapelaan Stefan 

Doopsel: 
Op 15 januari is in onze kerk gedoopt: Johanna Klaassen. 
Dochter van Roeland Klaassen en Celine Vincent. Zij wonen in Eindhoven.  
 
EEN STILLE PLAATS 

Te midden van dit leven hier 
vol onrust en gevaar, 
schept U in mij een stille plaats 
En neemt uw intrek daar. 
Een heiligdom van diepe rust 
geheel aan U gewijd, 
waar ik heel stil genieten mag 
van uw aanwezigheid. 
Een schuilplaats weg van het lawaai 
van heel mijn druk bestaan, 
een plek waar ik in kalme rust 
uw stem weer kan verstaan. 
Een kleine plaats, genadig stil 
gereinigd van gebreken, 
waar ik U, Heer, ontmoeten mag 
en stil met U mag spreken. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire presenteert:   NONNEVOTTE 
 
Zo es ger ongerhand waal gewènd zeet, kènt ger auch dit jaor weer geneete van 
de heerlijke Nonnevotte die de jeugroad van de Sjravelaire bie uch kömp bezurge. 
  

• In de veurige “Oos Nuuts” höb geer de besjtèlblaedjes veur de 
Nonnevotte kènne vènge.  

• Op zaoterdig 28 januari kom ver de bleadjes en ’t geld (leefs contant!) 
ophaole bie uch aan de deur.  

• Vervolgens kom veer op zaoterdig 11 fibberewarie, vanaaf 10.00 oer de 
nonnevotte bie uch thoes bezurge! 

  
De opbrèngs van dizze actie kömp volledig ten goede aan nuuje kleijer veur de 
jeugroad. Alaaf!Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire 
 
 
 
AGENDA 2023 
21 jan. - Auw Wieverbal kantine G.S.V.’28 
28 jan. - Seniorenzitting CV de Sjravelaire Gasterie Genhout Treft 
  4 febr.- Prinsereceptie en Prinsebal in Gasterie Genhout Treft 
10 febr.- Carnavalsavond GSV’28 
12 febr.- Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
13 febr.- Pyjama-frühsjoppe 
19 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire 
21 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
  8 apr.- Paasactiviteit 
2 t/m 4 juni  Feestweekend GSV’28 

2 en 3 sept. Feestweekend Genhout Samen 
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SJRAVELNUUTS 

De iërste twee weekende van het carnavalsjaor 2023 zitte 
alweer d’rop. De Sjraveltrein kump noe op volle sjnelheid 
mèt vanaaf kommend weekend eeder weekend minimaal 
ein aktiviteit in Genhout tot en met Esjgoonsdig. ’t Wurt 
‘nne sjwoane tied mèt ‘nne gezellige groep luu. Auch geer 
zeet natuurlik euveral van harte welkom! 
  
Auw Wieverbal 
Aansjtoande zaoterdig 21 jannewarie organisere v’r ôs jaorlikse Auw Wieverbal. 
Net es veur de coronatied vunk dit plaats in de kantine van GSV’28. Alle 
carnavaliste van Genhout en daoboete zin weer welkom om uch zwao good 
meugelik te vermomme es Auwt Menneke, Auwt Wief of Auwt Köppelke. V’r sjtarte 
om 20.33 oer en gaon ûch vraoge de maskers aaf te doon vanaaf 22.33 oer. Gaon 
ôzze Prins Sascha I, Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I ûch herkenne? D’r 
is auch nog ’n angere verrassing op koms dizze aovend, dus gaer tot aansjtoande 
zaoterdig! 
  
Senioremiddig 
Nao ’t succes van de veurige Senioremiddige gaon v’r auch dit jaor weer ‘nne extra 
middig veur ôzze ‘auwere’ carnavaliste organisere. Dat doon v’r op zaoterdig 28 
jannewarie in de zaal van Gasterie Genhout Treft. De zaal geit aope om 13.00 oer 
en ’t program sjtart om 14.11 oer. V’r maoge uch weer ’n hiël leuk program aanbeeje 
vol live zank, ‘nne buut en dans. Kaup sjnel de lètste kaarte (€ 7,50 per sjtök) bie 
El Arte Flores (Op den Hoogen Boom 48) en via 046-4362269. Al ôs gaste kriege 
bie bènnekoms ’n lekker teske koffie mèt get lekkersj gratis aangebaoje. 
  
Genhouter Optocht Party 
Veer organisere in samewirking mit Gasterie Genhout Treft ’n nuu evenement: de 
Genhouter Optocht Party. Dit evenement geit plaats vinge nao aaflaup van ôzze 
Graote Optoch op Genhouter Carnavalszondig 12 fibberwarie 2023. Versjillende 
artieste woo-onger John Tana, Andy & Roy en La Bamba komme optraeje op ’n 
aafgezat (en euverdèk) terrein op ’t Pesjtaor Lippertsplein. Gasterie Genhout Treft 
zal gesjlaote zeen en g’r höb ’n polsbendje neudig om ’t terrein vanaaf 15.00 te 
betraeje. ’t Program doert tot ca. 22.00 oer.  
Polsbendjes (€ 7,50 per sjtök) zin te kaup bie Gasterie Genhout Treft en  
The Read Shop in Baek. Veur kinger t/m 12 jaor is ’t evenement gratis. 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 

Geen uitslagen senioren i.v.m. winterstop. 
 
Programma senioren  

Zat 21 jan. 20.00 uur Jabeek ZVV/Decorstuc 3 zaal – GSV’28 1 zaal 
Zo 22 jan.  12.00 uur GSV’28 3 – SVE 2 JM 

  14.30 uur Caesar 1 – GSV’28 1 

  

Uitslagen jeugd 

Geen uitslagen jeugd i.v.m. winterstop. 
 
Programma jeugd 

Za 21 jan. 09.00 uur Bunde JO7-1/2 – GSV’28/S’mmert JO7-1 

  09.20 uur Caesar JO7-1 – GSV’28/S’mmert JO7-1  
  09.30 uur Caesar JO9-2 – GSV’28/S’mmert JO9-1 

  09.40 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – SV Meerssen JO7-1 

  09.45 uur S’mmert/GSV’28 JO12-2 – Voerendaal JO12-2 

  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO8-1 – De Ster JO8-2 

  10.15 uur Haslou JO10-1 – S’mmert/GSV’28 JO10-1 

  10.15 uur     Sportclub JekerdalJO8-5 – S’mmert/GSV’28 JO8-2 

  11.00 uur Berg’28 JO9-2 – GSV’28/S’mmert JO9-2 

  11.30 uur     S’mmert/GSV’28 JO12-1 – FC Geleen ZuidJO12-1 

 
Lunch met kienen voor de Genhouter senioren 

Ook dit jaar organiseert GSV’ 28 weer een morgen voor de Genhouter 55-plusser 
en wel op zaterdag 25 februari 
Het programma van deze morgen ziet er als volgt uit: 
 
10:00 uur Ontvangst in de kantine van GSV’28 met koffie/thee en vlaai. 

10:30 uur Aanvang kienen. Er zullen een aantal rondes gespeeld worden, met diverse 
prijzen, Tussen de rondes door zullen pauzes ingelast worden waarin de 
gelegenheid bestaat om de benen te strekken of een drankje te nuttigen…  

13:00 uur Iedere deelnemer wordt een lunch aangeboden met koffie, thee en sap. 
14:00 uur Einde van het evenement. 

Voor deelname wordt slechts een bijdrage gevraagd van € 8,00. 
Voor leden van de club van 50 en hun partner is deze morgen 
gratis. In dit bedrag zijn de kienkaarten inbegrepen. Buiten dit 
bedrag hoeft u alleen de overige consumpties te betalen.  Betaling 
vooraf door overboeking naar rek.nr. NL29RABO0104906197 
t.n.v. GSV’28. 
U kunt zich aanmelden via het emailadres info@gsv28.nl met 
vermelding van uw gegevens. Ook kunt u zich aanmelden bij 
Huub Swelsen Op den Hoogen Boom 26 (046-4280376). De 
aanmelding dient uiterlijk zondag 19 februari te geschieden. 

 

mailto:info@gsv28.nl
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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, 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). LET OP: Vanaf heden mogen 
wij geen koelkasten en diepvriezers meer aannemen. Alvast hartelijk bedankt! 
 
EVENEMENTEN 

21-01   Auw Wieverbal met de Sjravelaire 

10-02   Carnavalsavond 

25-02   Kienen met lunch voor 55+ers 

11-03   NL Doet 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 

 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl!  
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