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

:

55e JAARGANG NO.33

vrijdag 4 oktober 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: Soms zullen de mensen om je heen je keuzes niet begrijpen.
Dat is niet erg, want je maakt ze ook niet voor hen.

Mijn broer
Jo van Oss
echtgenoot van Mary van Dinther
is plotseling overleden
in de leeftijd van 92 jaar.
De Uitvaartdienst is vrijdag 4 oktober a.s. om 10:45 uur
in de St. Ewaldenkerk
Hogestraat 2 6651 BK DRUTEN
John van Oss s.m.m.
Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert.
1

KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 6 OKT. T/M ZONDAG 13 OKT. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 6 okt.: Zevenentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis met Samenzang.
Intenties: Huub Nijsten (verjaardag),
John Brands (jaardienst).
Dinsdag 8 okt.: Dinsdag in de week 27 door het jaar.
9:30 uur: H.Mis voor Truus Pinxt (Maria Pinxt).
Zondag 13 okt.: Achtentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus.
Intenties: Tiny Vonken-Frusch,
Jean Senden (jaardienst).

LITURGIE VAN HET WEEKEND:
De profeet legt zijn vragen en twijfels voor aan God, en hij krijgt
antwoord: de rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.
Jezus spreekt over de kracht en het wezen van het geloof.

MISDIENAARS:
zondag 6 oktober
zondag 13 oktober
zondag 20 oktober

09.30 uur Annemieke Hermens en Milou Kubben
09.30 uur Renée Tijssen en Hannah Tijssen
09.30 uur Myrthe Vonhögen en Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 06-83656519

IN MEMORIAM:
Marjo Nijsten-Diederen
Marjo werd geboren in Puth en bracht daar ook haar jeugd door. In 1984 trouwde
zij met Hub Nijsten en kwam toen in Genhout wonen. Ze kregen 2 zonen: Stan en
Steef. Marjo werkte als activiteitenbegeleidster bij Vivantes. In 2010 werd Marjo
ziek. Na een periode van onzekerheid werd met veel wilskracht de ziekte
overwonnen. Marjo bleef zich inzetten voor de medemens en deed veel
vrijwilligerswerk. Eind 2018 kwam de gevreesde ziekte terug.
Ook nu bleef Marjo sterk en gaf niet op. Zij bleef samen met haar gezin hopen.
Helaas kon zij deze ziekte niet overwinnen.
Vrijdag 13 september is Marjo op 58-jarige leeftijd overleden.
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IN MEMORIAM:
Jan Boesten
Jan werd geboren op 20 juni 1959 in het ouderlijk huis van zijn moeder aan de
Hogeweg. Hij is opgegroeid met 4 broers en 1 zus in de Kleingenhouterstraat 53.
Jan werkte bij Nedcar. Kreeg 1 zoon. Jan heeft veel gereisd en concerten bezocht.
Hardrock was de muziek die hij graag hoorde. Na de constatering van ALS ging het
bergafwaarts. Werken ging niet meer. Samen met zijn broer Peter ging hij 2
middagen gezellig kaarten bij sjtal Nijsten. Ook in het Trefpunt liet hij zich regelmatig
zien. Op een gegeven moment was dat helaas niet meer mogelijk en moest hij
opgenomen worden in het verzorgingstehuis. Het wereldje werd steeds kleiner.
Op 8 september is hij vredig ingeslapen.

Fanfare St. Antonius concerteert!
Beste inwoners van Genhout,
Fanfare St. Antonius geeft aanstaande zondag 6 oktober een concert in
Schimmert. Hier zullen we samen met fanfare St. Caecilia uit Schimmert en St.
Clemens uit Arensgenhout een prachtig concert ten gehore brengen. Onze fanfare
trapt de concertmiddag af en speelt om 15.00 uur. Locatie: Gemeinsjapshoes,
Schimmert.Graag tot zondag in Schimmert.

Fanfare St. Antonius Donateursaktie:
In de week van 13 t/m 19 oktober houden wij onze jaarlijkse donateursaktie. In het
Oos Nuuts van komende week ontvangt u verdere informatie hierover.
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Ik sta voor GeK…
Beste dorpsgenoten!
Bij de meeste mensen zijn we intussen aan de deur geweest. En dat leidt tot mooie
gesprekken. Maar er leven ook onduidelijkheden die leiden tot verkeerde
beeldvorming. Ik deel ze graag met u…
Er zijn mensen aan wie niet duidelijk is geworden dat we niemand voor gek
verklaren. “Genhout voor GeK” staat voor Genhout voor Groot en Klein. Als in: voor
Groot- en Klein-Genhout. Maar ook: voor grote en kleine mensen. Oud en jong. Voor
iedereen die zich verbonden weet of voelt met Genhout.
En dan gebeurt er van alles rondom ons Gemeenschapshuis. U heeft er wellicht al
wat van gehoord of gelezen in Oos Nuuts en zelfs de krant. Wat is er allemaal aan
de hand? De Stichting licht toe:
De Stichting Gemeenschapshuis Genhout heeft in samenwerking met het de
Burgerinitiatiefgroep Genhout en de gemeente een plan opgesteld om voor de
Genhoutse verenigingen een binnen-accommodatie ter beschikking te houden.
Erik en Mitchell Cremers, die heel succesvol in Doenrade de Gasterie
Dobbelsteyn (ook een gemeenschapshuis) uitbaten (kijk maar eens op
www.gasteriedobbelsteyn.nl) willen graag ook ons gemeenschapshuis gaan
exploiteren.
Ze hebben wel een aantal voorwaarden gesteld, zoals het aanpassen van de
keuken en een uitbreiding aan de voorzijde met een overdekt terras. Samen met
de noodzakelijke isolatie en energiemaatregelen om de hoge energiekosten te
verlagen vraagt dat een investering van € 600.000. De Stichting zal de gemeente
verzoeken deze plannen te financieren. Alle Genhoutse verenigingen hebben zich
achter het plan geschaard. Een onderkomen bieden aan de Genhoutse
verenigingen is en blijft de primaire taak van de Stichting.
De Stichting heeft ook de mogelijkheid onderzocht om zaal Vroemen i.p.v. het
Gemeenschapshuis te gaan gebruiken. Dit pand is eigendom van de Beekse
ondernemer Bert Diederen. Zoals bekend is Bert van plan het pand te verbouwen
tot ouderenwoningen. Een plan waaraan het college van de gemeente Beek
medewerking heeft verleend.
Het behoud van zaal Vroemen was ook de inzet van een tweetal Genhoutse
ondernemers. Zij stelden de Stichting voor om dit pand van de eigenaar Bert
Diederen te kopen en wilde(n) daarvoor ook een lening ter beschikking stellen. De
stichting heeft daarover gesprekken gevoerd maar uiteindelijk bleek dit voorstel niet
haalbaar. Ook bij koop van zaal Vroemen zou de Stichting naar de gemeente moeten
voor financiering. Om persoonlijke redenen wilde Bert Diederen dit niet. Maar wel
mooi dat deze Genhoutenaren willen meedenken en meehelpen. Maar uiteindelijk is
het openhouden van het Gemeenschapshuis de enige haalbare optie gebleken. En
dáár gaat het stichtingsbestuur dan ook voor. En ze gaat er op korte termijn mee
naar de gemeente. Het plan van de Stichting is getiteld “Een Duurzame Toekomst
voor het Gemeenschapshuis Genhout”. En dat gaat het worden!
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Als Burgerinitiatief Genhout zijn we nauw betrokken bij al wat rond het
Gemeenschapshuis gebeurt. Het zijn mooie plannen. Maar om dat alles waar te
kunnen maken zullen we moeten aankloppen bij de gemeente Beek om financiële
steun. En daarbij is ook uw steun hard nodig!
Dat ook u het voor zaken als de leefbaarheid van ons dorp, ons rijke
verenigingsleven belangrijk vindt dat we een gemeenschapshuis hebben en
houden…kunt u uitdrukken in de enquête vragen rondom het thema
‘accommodaties’ in de enquête! Maar we horen ook graag wat u van de andere
thema’s vindt!
We komen weer deur aan deur bij u langs om de enquêtes op te halen (tussen 7
en 11 oktober). Zouden we elkaar mislopen dan kunt u de enquête ingooien bij
uw straat-/wijkgenoot die de enquête bij u gebracht heeft of in de brievenbus
van het Gemeenschapshuis (naast de AED bij de ingang).
Zoals eerder aangegeven: U kunt de enquête ook digitaal invullen en ‘bezorgen’. U
vindt de enquête via de link www.genhout.nl/GeK
En tenslotte nog dit…Ook (grote en kleine) kinderen, kleinkinderen en iedereen die
een band heeft met Genhout mag de enquête invullen. Mijn dochters hadden wel
wat hulp nodig bij sommige vraagstellingen, maar ook zij hebben gebruik gemaakt
van dit ‘vervroegd stemrecht’…
Laten we ons allemaal uitspreken vóór de voorliggende plannen en als één dorp,
verenigd en samen, onze stem laten horen! We rekenen op u! Wilt u met mij, met
ons, voorGek staan?
Met hartelijke groet,
namens Burgerinitiatief Genhout,
Maarten Vonhögen
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
De zomer is weer voorbij. We gaan dus de zomerkleding weer opruimen. Indien u
van deze kleding af wilt dan kunt u die bij ons brengen. In Gambia is het iedere dag
boven de 30 graden. Overigens kunt u nog steeds goederen blijven brengen. Naast
allerlei kleding denk dan ook aan: Paracetamol, maandverband, tandpasta en
tandenborstels, douchegel, deodorant sprays, maar ook etenswaren zoals
spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker, blikken groenten enz. maar niets in
glazen potten aub.
Sinds kort zijn wij ook depothouder geworden bij de Stichting Goods for Gambia. Dat
betekent dat de mensen in onze regio, maar ook vanuit Duitsland en Belgie dozen
met goederen kunnen komen brengen. Voor meer info over de Stichting wil ik u
gaarne verwijzen naar hun website: www.goodsforgambia.nl .
Dat we ons hebben opgegeven om als depothouder te fungeren bracht ons tevens
een onverwachte financieel voordeel. Wij krijgen namelijk nu een korting op de
verzendkosten van de bananendozen. In plaats van nu € 7,50 hoeven wij van heden
nog maar €5,00 per doos te betalen. Dit voordeel willen we graag met u delen zodat
u bijdrage voor 1 doos, cq 1 vuilniszak vol, ook maar €5,00 per stuk hoeft te zijn.
U kunt op 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:. 046-4370963)
Donaties (blijven welkom) 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
GSV’28 1 - Heer 1
2-1
Op een winderige en regenachtige zondag ontving ons vlaggenschip afgelopen
weekend de trotse koploper Heer. Na een respectvolle minuut stilte ter
nagedachtenis aan het overlijden van Marjo Nijsten (moeder van rechtsback Steef),
floot scheidsrechter Hodzelmans op zijn fluit voor de start van de wedstrijd. Het
eerste kwartier leverde nog weinig vuurwerk op. Beide ploegen waren gewaagd aan
elkaar en duelleerden erop los. Na precies een kwartier spelen kreeg Tim Booten de
eerste kans van de wedstrijd. Zijn schot kwam in het zijnet terecht. Nog geen 20
seconden later liet Heer zien waar zij zo goed in zijn: counteren. Binnen een minuut
kregen de rood-groenen twee dotten van kansen. Zowel Jawad Radouane als oud
MVV’er Danny Schreurs hadden de score moeten openen. De openingstreffer kwam
10 minuten later toen de Genhouter middenlinie een mannetje liet lopen. De voorzet
van Heer werd ongelukkig binnen geknikt door Bas Dullens. 0-1. Heer kon echter
slechts enkele minuten genieten van een voorsprong. Een individuele actie van
Maikel de Groot zorgde voor de gelijkmaker. Vanaf een kleine 20 meter schoot hij
de bal snoeihard in de rechter onderhoek. Verrassend en onhoudbaar voor Heerdoelman Wijns die een uitstekende wedstrijd zou gaan keepen. 5 minuten later kon
Genhout bijna opnieuw juichen. Een volley van Tim Booten raakte de kruising. Een
paar minuten voor rust dacht Heer opnieuw op voorsprong te komen. De scorende
Dimmy Kool stond echter ruim buitenspel. Direct na rust moest GSV’28 opnieuw
haar adem inhouden. Goaltjesdief Danny Schreurs had ditmaal het geluk niet aan
zijn zijde. Net als collega Booten schoot hij de bal uit een corner tegen het houtwerk.
Na twee tegenstoten van onze rood-witten via Maikel de Groot en Tim Booten moest
Randy van Goethem voor het eerst een zeker doelpunt voorkomen. Een fraaie
omhaal van Radouane werd uit de hoek geplukt door de GSV-goalie. Dit bleek het
laatste echte gevaar van de Maastrichtenaren die zeker in de tweede helft niet lieten
zien waartoe ze in staat zijn. GSV’28 werd dominanter en kreeg de betere kansen.
Het betaalde zich halverwege de tweede helft uit in een verdiende 2-1 voorsprong.
Een scherpe hoekschop van Marco Thoma werd verlengd door Tim Booten en een
aantal Maastrichtenaren op de doellijn: 2-1 voor GSV’28. Onze mannen vergaten
vervolgens de wedstrijd in het slot te gooien. Dat was zeker ook te danken aan een
aantal goede reddingen van Heer-doelman Wijns. Desalniettemin bleef GSV’28
rustig en voetbalde het net als vorige week in Haelen de wedstrijd goed en verzorgd
uit. De wedstrijd kreeg nog een vervelend staartje door een rode kaart voor Danny
Schreurs. Hij moest een paar minuten voor tijd na een duwende beweging het veld
verlaten met een rode kaart. GSV’28 begint het seizoen dus uitstekend. 2 gespeeld,
6 punten. Samen met Caesar en Sportclub’25 gaan onze mannen aan kop in de 2 e
klasse G. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen degradant Bekkerveld. Aftrap
om 14.30 uur in Heerlen.
GSV’28 2 - Sportclub Susteren 2
2-2
VV ALFA SPORT 4 - GSV’28 4
1-2
Sittard VR1 - GSV’28 VR1
1-8
Linne 1 zaal - GSV’28 1 zaal
1-7
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Programma senioren
Vri 04-10
20:00 uur
20:00 uur
20:20 uur
Za 05-10
17:00 uur
20:30 uur
Zo 06-10
10:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
14:30 uur

Wedstrijden GSV’28 35+ 7x7 in Geleen
Wedstrijden GSV’28 VR30+ 7x7 in Genhout
Wedstrijden GSV’28 VR1 7x7 in Stein
RKUVC Veteranen - GSV”28 Veteranen
GSV’28 1 zaal - Neerbeek 3 zaal
GSV’28 4 - De Leeuw 3
Urmondia 2 - GSV’28 3
NWC 2 - GSV’28 2
GSV’28 VR1 - SVO DVC’16 VR2
Bekkerveld 1 - GSV’28 1

Uitslagen jeugd
GSV’28/S’mmert JO17-2 - RKUVC JO17-1
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - ESB’19 JO15-1
ESB’19 JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
Keer JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
GSV’28/S’mmert JO12-1 - De Ster JO12-1G
Geleen-Zuid JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
Programma jeugd
Za 05-10
09:00 uur
09:15 uur
09:15 uur
10:00 uur
11:00 uur
11:15 uur
12:00 uur
12:30 uur
13:30 uur
14:30 uur

0-6
5-0
0-6
2-1
6-0
0-3

Groene Ster JO8-3 - S’mmert/GSV’28 JO8-1
S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 - VV Hellas JO7-1
S’mmert/GSV’28 JO10-1 - Weltania B’veld JO10-4
Heuvelland JO9-2G - S’mmert/GSV’28 JO9-1
Schinveld JO12-1G - GSV’28/S’mmert JO12-1
De Leeuw JO11-1 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
Krijtland JO17-2 - GSV’28/S’mmert JO17-2
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - WDZ JO13-1
S.S.A.C. JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
Schinveld JO17-1 - GSV’28/S’mmert 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 17.0018.00 uur). Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Vr 25-10
Za 30-11
Vr 13-12
Di 17-12
Zo 12-01

Oktoberfeest
Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe
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ACTIVITEITEN IN 2019-2020
06 oktober
20 oktober

Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de Sint-Hubertuskerk
09 november
30 jarig jubileumfeest Cosi Cantare “Let’s dance” Asta Beek
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
14 maart
Galaconcert Fanfare St. Antonius aanvang: 19.30 uur
Asta Theater Beek m.m.v. o.a Pascal Pittie en Daphne
Ramakers
28 & 29 maart en
4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
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