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58e JAARGANG NO.09                                                    vrijdag 4 maart 2022  
 
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. 
 
PAROCHIEKANTOOR 
Iedere dinsdagochtend zal van 10:30 – 12:00 uur de kapelaan die weekdienst heeft 
aanwezig zijn in de pastorie. U kunt dan terecht voor missen te bestellen, afspraak 
voor doop, huwelijk, uitvaart e.d. 
Een luisterend oor voor eenieder die langskomt. 
 

 

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   ZONDAG 6 MAART 2022 T/M  ZONDAG 13 MAART  2022 

 

Kapelaan Charles:    🕿 06-39431465; ch.leta@montfortanen.nl. 

Kapelaan Stefan:      🕿 06-39431473; stefanmusanai@gmail.com.  

Klooster Schimmert  🕿 045 4048111. 

Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 

Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout. 

 
Zondag      6 mrt.: 1e zondag van de vasten. 
                                10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                                Intenties: Gerardien Frissen-Houben; 
                                Miet Vroomen-Gorissen (1e jaardienst en verjaardag), 
                                Ger Dreessen en Lea Schulkens. 
Dinsdag      8 mrt.: 10.00 uur H. MIS voor de ouderen in de sacristie. 
Zondag     13 mrt.: 2e zondag van de vasten, tevens  Antoniusmis. 
                                10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Fanfare St. Antonius. 
                                Intenties: voor de leden en overleden leden van fanfare 
         St. Antonius; Wim Vroemen (gest.jaardienst); 
                                Jo Stassen (verjaardag); Ouders Breikers-Quadackers; 
                                Tiny Slangen-Tijssen (jaardienst); Pie Jaspar,  
                                Familie Aussems-Dekkers, Jean Aussems, Ans en Peter. 
                                 
Weekdienst van   26 febr. t/m    4 mrt.:  Kapelaan Charles 
                                5 mrt.  t/m  11 mrt.:  Kapelaan Stefan 
 
OVERLEDEN 
Lea Schulkens                   *  03-09-1930                   †  17-02-2022 
Lea werd geboren in Limmel, Maastricht, als een kleine kwetsbare baby. Daardoor 
werd ze zeer beschermend opgevoed. Van jongs af aan heeft ze moeten vechten 
om te overleven. Die strijdbaarheid liep als een rode draad door haar leven. Lea 
kreeg een baan op de LHNO-school te Eijsden. Ze maakte allerlei fusies mee en 
ging in 1991 met pensioen. Ondertussen woonde ze al 8 jaar in Genhout. Ze had 
hier de gelukkigste tijd van haar leven en ze voelde zich zo vrij als een vogel in de 
lucht. Genieten van de omgeving, de natuur en haar tuin. Ze was dankbaar voor 
de fijne contacten met de buren.  
Langzaam werd haar steeds meer ontnomen, vooral het slecht zien was een 
probleem. Ondanks de achteruitgang van haar geheugen, een herseninfarct en 
beenbreuk, hield ze zelf de regie in handen.  
Ze is rustig ingeslapen. 
Ons medeleven gaat uit naar haar familie. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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VERSOEPELINGEN IN DE R.-K. KERK  

vanaf vrijdag 25 februari 2022 

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om 
anderhalve meter afstand te houden en het 
mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Ook 
vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van 
de communie met uitzondering van de regel dat de 

priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige 
communie op de tong is weer mogelijk. Verder is het gebruik van wijwater weer 
toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. De pandemie is 
echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van 
handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren 
gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand 
tot hand. 

 Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan 
de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. 
Zoals hygiëneregels volgen [handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog], 
geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten 
enzovoort. Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden 
en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare 
gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie 
veilig mee kan vieren. 

bron: website bisdom Roermond. 
 
 

Versoepelingen voor de koorwereld vanaf vrijdag 25 februari 

Er gelden vanaf 25 februari geen beperkingen meer ten aanzien van kunst- en 
cultuurbeoefening als het gaat om openingstijden op locaties die voor het publiek 
toegankelijk zijn. De anderhalve meter afstand is niet meer verplicht, maar wordt 
nog wel als veilige afstand gezien. Ook het mondkapje is niet meer verplicht. Ten 
aanzien van uitvoeringen geldt vanaf 500 of meer bezoekers per zelfstandige 
binnenruimte of per afgesloten locatie waarin geen vaste zitplaatsen gehanteerd 
worden, wel het 1G-systeem. Dat betekent dat iedereen [gevaccineerd of niet-
gevaccineerd] een negatieve testuitslag [1G] moet laten zien via testen voor 
toegang met gebruikmaking van de CoronaCheck-app of een papieren bewijs. 

bron: Koornetwerk Nederland. 
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BURGERINITIATIEF GENHOUT 

Het ledenaantal van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout blijft groeien. Na alle 
verenigingen zijn inmiddels ook al een 25 Genhoutse bedrijven lid geworden.  
Het aantal particulieren-, verenigings- en bedrijfsleden gaat richting 250.  
Daar zijn wij enorm blij mee. Hieruit blijkt dat Genhout het BurgerInitiatief omarmt. 
Maar wat nog belangrijker is, is dat de diversen Projectgroepen volop bedrijvigheid 
aan de dag leggen.  
Er is een idee voor een nieuwe projectgroep in ontwikkeling. Het kernwoord is 
Mobiliteit en de blik is nog heel breed. Ooit nagedacht over:   

• Delen van vervoermiddelen 

• Laagdrempelige toegang voor dorpsgenoten naar collectief vervoer 

• Gezamenlijk bezoeken van evenementen en winkelcentra 

• Carpooling 

• Enz enz. 

Heb je zin om mee te denken of te brainstormen over dit kernwoord, neem dan 
contact op met initiatiefnemer Jurgen Ubachs via E mail ubachsjurgen@gmail.com 
of tel: 06 – 51.65.78.32     
De projectgroep moet nog starten, dus alle inbreng is welkom! 
De Woonbeurs welke door de Projectgroep Wonen wordt georganiseerd staat, na 
2 annuleringen, gepland voor zaterdag 12 maart 2022, aanvang 13.00 uur. 
Noteer ook alvast 24 maart 2022. Dan houden wij onze eerste ledenvergadering 
van de Coöperatie en zullen u over alle lopende zaken bijpraten. De leden krijgen 
hiervoor nog een uitnodiging. 
Tot horens,           Het bestuur van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. 
 

 

mailto:ubachsjurgen@gmail.com
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Woonbeurs  

 Genhout 

 

Zaterdag 12 maart 

13u00 - 18u00 
  Gasterie Genhout Treft 
 

Het is fijn wonen in Genhout. En om dat zo te houden mag er  

meer beweging komen in de woningmarkt.  

Ouderen willen kleiner wonen  en in Genhout blijven, 

jongeren zoeken hier een starterswoning. 

 
Als werkgroep doen we ons best hierin te ondersteunen. Hierdoor zijn 
er een aantal  interessante woonprojecten in beeld gekomen,  
die we tijdens deze woonbeurs graag aan u presenteren. 

 
Wilt u meer weten over toekomstige  woonmogelijkheden in Genhout? 

Kom dan naar de woonbeurs.            U bent van harte welkom! 

Het programma 

 
13u00 lnloop 

13u30 Opening, welkom en toelichting van het programma 

14u00  Presentaties van de projecten en afwisselend rondgang 

langs de infostands 

17u30 Afsluiting en borrel 

Projectgroep     WONEN              BURGERINITIATIEF  GENHOUT 
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FESTIVAL DER DIEREN  
 
De commissie Concert&Kunst  ( C&K ) van de Stichting 
SintHubertusKunstCentrum  ( SHKC) Genhout organiseert op  
zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022 het Festival der Dieren.  
Met een leuke optocht met dieren op zondag 15 mei. 
 
Dankzij subsidie van de Gemeente Beek en de provincie Limburg zijn we in staat 
dit festival te organiseren. 
Middels de inzet van NJOY worden alle Basisschool leerlingen van groep 6-7-en 8 
benaderd om deel te nemen (250 kinderen ) + de kinderen van de basisschool in 
Schimmert. Bij dit festival worden ze uitgedaagd om te dansen, zingen, toneel te 
spelen, schilderen en tekenen, etc. 
De kinderen worden door 4 professionele musici en 1 professioneel drama 
regisseur begeleid. 
De meeste namen kennen jullie wel: Heidi Pittie, Paul Lemmens, John Gerits, 
Martijn Stevens en Leontien Nelissen. 
 
Nu moeten we op zoek naar vrijwilligers om daadwerkelijk hand en span diensten 
te verrichten en ons mee te helpen dit festijn in goede banen te leiden.  
Dankzij NL.Doet / OranjeFonds organiseren we op 12 maart van 11.00 uur tot 
13.00 uur  een gezellige  en warme bijeenkomst in de “ Sjtal ”Kleingenhouterstraat 
21 bij Joris Nijsten. (een drankje en versnapering staan klaar). 
 
De spil van het festival zijn de kinderen met als muzikale kern van het festival de 
Limburgse koorschool Cantarella, het kinderkoor "DievanOss",  de jeugdfanfare 
Sint Antonius Genhout .” De dansgroep de Ster Sjravelairkes van de 
Carnavalsvereniging en dansschool Rick Schmitz  
 
Als hoogte punt zal op zondag 15 mei een optocht met echte dieren en zingende, 
springende kinderen die geschminkt en verkleed zijn, door Genhout trekken. 
Daarvoor moeten allerlei attributen gemaakt en geschilderd worden. 
De kinderen dragen dan prachtig geschilderde dieren afbeeldingen. De gezichtjes 
van kinderen moeten geschminkt worden, om tenslotte in onze mooie kunstkerk 
de uitvoering het Festival der Dieren op te voeren. De kinderen en ouders van BSO 
“ Bieneeke “ zullen er ook van genieten. 
 
Bovendien gaan we met de kinderen op bezoek bij de dierenartsen BieBijen, 
hobbyboerderij Ed van der Linden en een koeienboerderij. 
 
Om een en ander in goede banen te leiden hebben we vrijwilligers en begeleiders 
nodig. Wilt u ons komen ondersteunen?  
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Meldt u dan aan op www.sinthubertuskunstcentrum.nl en /of bezoek onze 
Vrijwilligers Werving op 12 maart van 11.00 uur tot 13.00 uur. 
 
Volg ons op de website SHKC Genhout en Coöperatie Burger Initiatief Genhout 
 
U wordt tijdig geïnformeerd, indien de Covid maatregelen alsnog de bijeenkomst 
beïnvloeden. 
 
Namens de organisatie: 
Harry Brouwers voorzitter C&K   tel.06.542.542.11 
Harrie Waelen voorzitter SHKC tel 06.21.82.41.65 
 

 
 
 
 

AGENDA 2022 

12 mrt     - Woonbeurs Genhout Gasterie Genhout 
19 mrt - Openingsavond 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels  
Tot nadere datum uitgesteld  „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
14 en 15 mei       - Festival der Dieren 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
23 sept   - Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band  
24 sept   - Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen 

http://www.sinthubertuskunstcentrum.nl/
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GSV’28 NIEUWS 

LEGE FLESSENACTIE 
 

Op zaterdag 5 maart 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, zal onze jonge jeugd weer 
lege statiegeld flessen bij u komen ophalen. (geen Duitse flessen aub).  
De opbrengst komt ten goede aan een jeugdactiviteit van GSV’28/VV Schimmert. 
Als u geen statiegeldflessen heeft, mag u onze jeugdafdeling ook middels een 
geldelijke gift ondersteunen. 
 
FRITUURVET EN PLANTAARDIGE OLIËN (in verpakking) 
 

Gelijk met de lege flessen actie zullen we het overtollige frituurvet en plantaardige 
oliën bij u thuis komen ophalen. Geen afgewerkte olie. Deze oliën en frituurvet kunt 
u altijd (tijdens openingstijden) op ons sportveld in de daarvoor bestemde 
containers deponeren. De containers zijn groen van kleur met een geel deksel. 
Deze materialen worden hergebruikt. Naast het milieu ondersteunt u op deze 
manier ook nog GSV’28. 
 
OUD IJZER 
 

Ook kunt u oud ijzer en oude elektrische apparaten meegeven tijdens de lege 
flessenactie. Indien te zwaar of te groot bel dan ruim voorafgaande aan deze actie 
met 046-4370963 (Frank Graman), voor het maken van een afspraak. Zet het oud 
ijzer etc op die dag niet op de stoep of aan de straat. Er zijn namelijk ook andere 
kapers op de kust.  
LET OP: Wij mogen GEEN oude koelkasten en diepvrieskasten-kisten meer 
innemen. 
 
NL DOET 
 

Er is altijd werk aan de winkel op ons Jean Nijsten Sportpark. Daarom doen we 
ook dit jaar weer mee aan NL Doet. Kom jij zaterdag 12 maart as helpen? Tussen 
10.00 en 14.00 uur gaan we weer verschillende klussen aanpakken. 
Koffie, thee met wat lekkers en broodjes zijn tijdens de pauze aanwezig.  
Meld je voor die dag aan via info@gsv28.nl 
Voor meer evenementen zie onze website www.gsv28.nl . 
 
EVENEMENTEN 
 

05-03   Lege flessen actie jeugd 

12-03   NLdoet 
 
Kijk voor de meest recente informatie op www.gsv28.nl! 

mailto:info@gsv28.nl
http://www.gsv28.nl/

