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

56e JAARGANG NO.5

vrijdag 7 februari 2020

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 06-51773235
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.
e
Als U de H. Communie wilt ontvangen op de 1 vrijdag van de maand of als u
ziekenbezoek van Pastoor of kapelaans op prijs stelt, kunt U dat doorgeven bij
Liesbeth Limpens 046-4376417.

Spreuk van de week: Voor een ontevreden mens, bestaan er geen
gemakkelijke stoelen.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 9 FEB T/M ZONDAG 16 FEBR 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het jaar; Het zout der aarde.
9.30 uur: HOOGMIS opgeluisterd door Gem. Kerkelijk Zangkoor.
Intenties: Gerda Sproncken-Frissen als zeswekendienst;
echtpaar Meens-Laminon (gestichte jaardienst);
Annie Franssen-Brouns (jaardienst); Meenh Gorissen-Spronk;
Mia Nijsten-Wouters: echtpaar Pijls-Grooten.
Zondag 16 februari: Zesde zondag door het jaar. Carnaval in Genhout.
9.30 uur: Feestelijke H. Mis, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor en de Sjravelkapel,
in aanwezigheid van Prins Stan II en de Grote Raad van Ellef,
Jeugdprins Jasper II en de Jeugdraod van Ellef.
Intenties: Voor het welzijn van de Carnavalvierders;
Tiny Vonken-Frusch; voor de opa’s van Jeugdprins Jasper II.
LITURGIE VAN HET WEEKEND
Wie gerechtigheid doet, zal Gods zegen ontvangen.
Plaats uw lamp niet onder de korenmaat.
IN MEMORIAM
Mia Nijsten-Wouters, overleden te Geulle op 25 januari 2020.
Mia werd geboren te Grijzegrubben op 2 april 1930.
Ze trouwde met Jan Nijsten. Jarenlang bezorgde zij de krant.
Haar man stierf in 1997. De laatste jaren verbleef zij in Ave Maria te Geulle.
Op haar gedachtenisprentje lezen we:
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb de berg beklommen
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, geliefden,
ik ben in vrede gegaan.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
MISDIENAARS
zondag 9 februari 09.30 uur Reneé Tijssen Hannah Tijssen
zondag 16 februari 09.30 uur Renee Tijssen Milou Kubben
zondag 23 februari 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 0683656519
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IN MEMORIAM HANNIE BIJEN
Begin tachtiger jaren kwam Hannie Bijen-Kuiper met haar man en drie zonen in
Groot-Genhout wonen. 30 januari is ze, 70 jaar oud, in het bijzijn van haar man,
kinderen en kleinkinderen gestorven.
Hannie heeft zich in al die Genhoutse jaren ingezet voor de gemeenschap.
Ze organiseerde tal van activiteiten op de Hubertusschool, was lid van de
ouderraad en het schoolbestuur. Hannie was ook de voorzitter en trainer voor de
jeugd van de badmintonclub Genhout.
12 jaar lang was ze Raadslid voor het CDA, waarvan 4 jaar als fractieleider. Voor
haar was nauw contact met de burger vanzelfsprekend, maar in de Raad had ze
ook een goede inbreng: positief kritisch en recht door zee.
Ze hield van carnaval. Vaak liep ze mee in de optocht en speelde trompet in zaate
hermeniën zoals de Fout van Genhout. Bij haar thuis, achter in de wei, werden
enkele jaren de evenementen van Genhout Samen georganiseerd.
Tot op haar sterfdag was ze de voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis.
Ze hield van de natuur en dieren. Een liefde die ze op haar zonen heeft
overgebracht. Wandelen was een passie. Ze liep in 2000 met Jan van Rome naar
huis en een paar jaar daarna met Jeanne Hawinkels naar Santiago de
Compostella. Bijna dertig jaar lang organiseerde ze op derde kerstdag een
wandeling voor familie en vrienden, afgesloten met boerenkool met worst.
Bovenal was ze een vrouw vol levenslust met een luisterend oor voor iedereen.
Ze hoefde niet vooraan te staan, maar was wel aanwezig. Een fijne echtgenote
voor Jan, een lieve moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen en een
vriendin voor velen.
Dank je wel Hannie!!
Donateursactie voor OOS NUUTS
Afgelopen week hebben onze vrijwilligers, ondanks het gure weer, de enveloppen
opgehaald. Dank aan deze mensen. En wie niet thuis was, kan de enveloppe nog
afgeven Hubertusstraat 61 (pastorie). Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.
Redactie en Kerkbestuur.
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SJRAVELNUUTS
RECEPTIE CV DE SJRAVELAIRE
Aansjtaonde zaoterdig is ’t alweer tied veur ein van de hwaogtepunte
van ós Sjravelsezoen: ózze Receptie veur Prins Stan II en Jeugprins
Jasper II. Ger krieg auch de gelegenheid om jubilaris René Vroemen
te fellicitere mèt zien jubileum: 2x11 jaor Ceremoniemeister van ós
vereiniging. Zo wie gebruukelik is ‘r tössje 19.00 en 20.00 oer (extra)
ruumte veur de luu van Genhout om alvas veur de drökte oet langs te komme. G’r
zeet natuurlik de ganse aovend vanaaf 19.00 oer van harte welkom in Gasterie
Genhout Treft. Nao aaflaup van de receptie boeve v’r nog ’n sjwaon fjaeske mèt ós
Prinsebal.
ENVELOP VEUR SJRAVELKEZÈT
In dees edisie van Oos Nuuts vingk g’r ’n envelop van CV de Sjravelaire. Dees
envelop is bedoeld veur ’n vriewillige biedrage veur de Sjravelkezèt die veer op
e
zaoterdig 15 fibberwarie, daags veur ózze 47 Graote Optoch van Genhout, bie
uch toes komme brènge. Haupelik maoge v’r weer op uche sjteun raekene zodat
v’r dees sjwaon tradisie in iëre kènne hauwte.
GRAOTE OPTOCH
Zóndig 16 fibberwarie trök de Graote Optoch door de Genhouter sjtraote. Veur ós
Prinse en natuurlik jekerein dae de carnaval in ’t Sjravelriek ’n werm hart toedreug
ein van de sjiekste daag van ’t sezoen. Moch g’r dae daag in de middig ’t dörp in of
oet wille, haut d’r dan estebleef raekening mèt dat de pelisie vanaaf 13.00 oer alle
toegangswaeg nao Graot Genhout (Graotgenhoutersjtraot, Printhagen en
Hubertussjtraot en alle aangrensende sjtraote) aafsluut veur gemotoriseerd
verkjaer.
Good, v’r höbbe weer genog gewauweld, v’r gaon weer gauw wier Sjravele!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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ACTIVITEITEN IN 2020
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
15 maart 14 uur Opening expositie schilder Willem van Konijnenburg, lid van de
Meerssense school in Sint-Hubertuskerk
17 maart 20 uur Lezing Charles Eyck Gemeinschapshoes Bie Oss Schimmert
22 maart
KUNSTCONCERT
28 & 29 maart en
3,4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
19 april 14 uur Lezing over het leven en werk van schilder Willem van
Konijnenburg door kenner en verzamelaar Bas van de Klundert
in Gasterie Genhout Treft
4 mei 14 uur Lezing Charles Eyck Gasterie Genhout Treft
11 mei 14 uur Lezing Joep Nicolas, glansrijk glazenier Gasterie Genhout Treft
18 mei 14 uur Lezing Charles Vos, bourgondisch beeldhouwer
Gasterie Genhout Treft
25 mei 14 uur Lezing Henri Jonas, schilder van de Limburgse school
Gasterie Genhout Treft
15 november 14.30 uur Belcanto concert met Italiaanse aria's door Carla
Maffioletti en Jutta Böhnert
Sint-Hubertuskerk
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GSV’28 NIEUWS
Uitslagen senioren
GSV’28 1 - Haelen 1
1-0
Afgelopen zondag trad ons vlaggenschip aan tegen rode lantaarn Haelen uit
Midden-Limburg. Na de zeperd van vorige week in Heerlen waren onze mannen
gebrand om een driepunter te laten noteren. Dit was ook nodig om aansluiting met
e
de top van de 2 klasse G te behouden. Op een winderig Jean Nijsten Sportpark
e
waren de krachtsverschillen in de 1 helft enorm. Het spel vond bijna enkel op de
helft van de rood-gelen plaats. Het was dan ook wachten op een Genhouter
openingstreffer. Tim Booten had deze al binnen een kwartier op zijn voeten. Hij
e
schoot de bal oog-in-oog met doelman Cuijpers naast. In de 19 minuut kwam spits
e
Maikel de Groot een teen te kort voor zijn 10 treffer van het seizoen. Twee
minuten later kreeg hij opnieuw een kans, maar hij kopte de bal naast. GSV’28
bleef aanvallen. Met name Tom Meertens was een plaaggeest voor de Haelense
defensie. De jeugdige linksback Janssen werd aan alle kanten voorbij gelopen.
Meertens stond ook aan de basis van de enige treffer van vanmiddag. Erik Bruls
passte een balletje op maat naar Meertens. Die zette hard voor. Door een slim
overstapje van Maikel de Groot kon de opgekomen centrumverdediger Ken
Schattenberg de bal binnen knallen. 1-0. Het was wachten op een volgende treffer.
Kansen van Booten, de Groot en Meertens troffen allemaal geen doel. De mannen
van Bart Meulenberg vergaten zichzelf te belonen. In de laatste fase voor de thee
was het enige opzienbarend moment de Maradona-achtige slalom van Djordy
Zaicsek. Haelen moest aan de noodrem trekken nadat hij vier man gepasseerd
had. Na de koffie en abrikozenvlaai ging GSV’28 tegen de wind in voetballen. In
het eerste kwartier na rust kreeg Haelen slechts 3 keer kort balbezit. Verder was
het een consoliderend GSV’28 die zich probeerde door de Midden-Limburgse
e
muur te tikken. In de 59 minuut bracht trainer Wolters twee verse krachten in het
veld: beide vleugelaanvallers werden vervangen. Beide invallers zorgden voor
reuring in de wedstrijd. De één met snelle en gevaarlijke acties, de ander met
fysiek en verbaal spel. Onnodig in deze verder zeer sportieve wedstrijd. De enige
e
echte gevaarlijke doelpoging van Haelen kwam in de 70 minuut. Genhout hield
even haar hart vast toen aanvoerder Rick van der Linden de bal vol op de lat
knalde. Randy van Goethem zou kansloos geweest zijn, maar gelukkig hielp het
ijzerwerk onze rood-witten. Het restant van de wedstrijd bleven beide ploegen
vooral knokken. GSV’28 kreeg nog enkele kleine kansjes. Zeker de invalbeurt van
Ruud van Kempen hielp hierbij. Na 94 minuten floot leidsman Ploegstra voor het
e
laatst op zijn fluit. GSV’28 pakte alweer de 8 overwinning van het seizoen. Door
puntenverlies van Heer (in de topper tegen koploper Sportclub’25: 4-2 en FC
e
Geleen-Zuid) staan Caesar en GSV’28 nu gedeeld 2 achter de Bocholtzenaren.
Zondag speelt GSV’28 de laatste wedstrijd voor de Genhouter carnaval. De
mannen van Bart Meulenberg reizen af naar het Eijsden van oud-hoofdtrainer Josh
Vanderlyde.
GSV’28 2 - FC Hoensbroek 2
GSV’28 3 - RKVV Neerbeek 3

3-2
1-4
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Programma senioren
Zo 09-02
11:00 uur
V.V. Schaesberg 2 - GSV’28 2
11:15 uur
Centrum Boys 2 - GSV’28 3
12:00 uur
GSV’28 VR1 - IVS/Caesar VR1
14:30 uur
Eijsden 1 - GSV’28 1
Programma jeugd
Za 08-02
09:00 uur
RKVVL/Polaris JO8-2 - S’mmert/GSV’28 JO8-2
09:15 uur
S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 - Heer JO7-1/2
10:00 uur
RKVVL/Polaris JO9-3 - S’mmert/GSV’28 JO9-1
10:00 uur
Sanderbout JO10-1G - GSV’28/S’mmert JO10-1
10:30 uur
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Heer JO11-1
10:30 uur
S’mmert/GSV’28 JO12-1 - DVC’16 JO12-2
10:30 uur
S.S.A.C. JO13-2 - GSV’28/S’mmert JO13-2
11:15 uur
S’rting Heerlen JO13-3 - GSV’28/S’mmert JO13-2
12:00 uur
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - Daalhof JO15-2
14:30 uur
RKVVL/Polaris JO17-2 - S’mmert/GSV’28 JO17-2
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 14-02
Carnavalsavond
Za 29-02
Kienen voor senioren
Za 14-03
NL-doet
Vr 03-04
Mega Piratenfestijn: GSV zingt Hazes
Vr 05-06 t/m Zo 07-06 Jeugdkamp
Vr 12-06 t/m Zo 14-06 Feestweekend
Kijk voor de meest actuele (wedstrijd)informatie op www.gsv28.nl.
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