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59e JAARGANG NO.8                                                         vrijdag 3 maart 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. 
 

 Om het zwijgen te leren moet men omgaan met hen die teveel spreken. 

  

 

OOS NUUTS VANAF NU TWEEWEKELIJKS. 

Aangezien de verwachting is, dat ook dit jaar de drukkosten zeer 
hoog zullen blijven en wij willen proberen eventuele tekorten dit jaar 
te voorkomen, zal vanaf nu Oos Nuuts niet meer wekelijks 
verschijnen, maar tweewekelijks. Wij begrijpen dat dit voor 
iedereen even wennen zal zijn, maar de situatie maakt het 
noodzakelijk. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor. 

Redactie Oos Nuuts en parochiecomité Sint Hubertus Genhout.   

 
 

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  5 MAART 2023 T/M  DINSDAG 21 MAART 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. 

 
Zondag    5 maart: 2e zondag van de vasten. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                                Intenties: ouders Vroomen-Gorissen en kleinzoon  
                                Noëlle (jaardienst). 
Dinsdag   7 maart: 10:00 uur in de sacristie. 
Zondag  12 maart: 3e zondag van de vasten. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden v/h G.K.Z. 
                                Intenties: Wim Vroemen (gest.jaardienst). 
Dinsdag 14 maart: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
Vrijdag   17 maart: rondbrengen ziekencommunie. 

19:00 uur Toediening van het H. Vormsel door 
Mgr.de Jong. 

Vormelingen; Benjamin Beckers, Josje Hornesch, Joanie Habets, Nikki Janssen, 
Cyriel Limpens, Robin Limpens, Teun Meulenberg, Xavi Smits, Yasmine Thijssen, 
Hannah Tijssen, Tess van der Linden, Gwenethy Vranken. 

 
Weekdienst:  26 febr.  t/m   4 mrt. :  kapelaan Charles 

                         5 mrt..  t/m  11 mrt :  kapelaan Stefan 

                       12 mrt.   t/m  18 mrt.:  kapelaan Charles 
 

EEN STAPJE TERUG 

We herkennen het: altijd maar door razen. Afspraak hier, 
afspraak daar, (klein) kinderen ophalen, nog snel even naar 
de supermarkt voor een gezonde avondmaaltijd en voor je 
het weet, lig je alweer vermoeid in je bed. En dan scroll je 

nog even door Instagram of Facebook om niets belangrijks te missen. 

Het is nodig om bezig en in beweging te blijven, maar het is ook erg belangrijk om 
soms stil te staan bij hoe je je voelt en of je niet iets té hard gaat. Gelukkig is daar 
je lichaam, dat zelf prima signalen af kan geven, als je even een stapje terug moet 
doen. Daar moet je zeker naar luisteren.  

Ook Jezus zoekt dat stapje terug. Hij trekt zich terug, keert in zichzelf. Hij wordt 
door de Geest naar de woestijn gedreven. Een woestijn; niets om je heen, even 
geen activiteiten, geen prikkels van buiten, maar een periode van verstilling en 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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bezinning. Wij doen dat als gemeenschap in deze periode van 40 dagen voor 
Pasen.  

Maar eigenlijk is het voor iedereen in deze tijd altijd nodig. We hebben het meestal 
zo druk. Maar ook als we ontspannen, maken we het leven druk: uitgaan, sporten, 
of contacten onderhouden. Altijd in de weer en we hollen onszelf voorbij.  

Maar wij zijn maar kwetsbare mensen. De gevaren van burn-out en depressie zijn 
werkelijkheid. Misschien zou je je eens moeten afvragen: wat is nu echt belangrijk 
in mijn leven? Wat zijn mijn levensprioriteiten? 
Het is goed om elke keer een stapje terug te doen; tot rust en bezinning te komen, 
dichter bij jezelf komen en dichter bij God. Daar kun je altijd kracht en inspiratie 
halen om verder te gaan met je leven, met al zijn zorgen en uitdagingen. Soms is 
een stapje terug doen de beste manier om vooruit te komen. 

Ik wens u een innerlijke rust in deze 40 dagentijd richting Pasen. 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m 

VASTENACTIE PROJECT 2023  
BOUWEN VAN MEISJESTOILETTEN VOOR EEN SCHOOL IN INDIA. 
 
Geschiedenis en achtergrond: 
De St. Joseph’s Higher Secondary School in Peruvanthanam is een 
onderwijsinstituut dat valt onder de St. Jozefparochie te Peruvanthanam, die 
behoort tot het bisdom Kanjirapally. De school is opgericht in 1965 om te voorzien 
in de onderwijskundige noden en behoefte voor de kinderen van dit gebied. 
Peruvanthanam is een afgelegen dorp in het Idukki District, dat tot een van de 
minst ontwikkelde gebieden van Kerala behoort. De dichtstbijzijnde school staat 
zo’n 12 km. verderop, en ten gevolge van het gebrek aan transport mogelijkheden 
waren ouders huiverig en terughoudend om hun kinderen naar die school te 
sturen. Daarom heeft de parochie de school opgezet om de kinderen van het 
gebied mogelijkheden tot onderwijs te bieden. 
In 2000 werd de school door de deelstaatregering van Kerala erkend als een 
Higher Secondary School. Dit houdt in dat de regering nu de salarissen van het 
personeel betaalt, maar alle andere uitgaven moeten door het bestuur, ic. de 
parochie, opgebracht worden. Evenwel de parochie is maar klein en de mensen 
zijn arm; het bisdom helpt hen daarom bij de benodigde uitgaven. 
De school telt momenteel rond de 1000 studenten, van basisschool tot hoogste 
klassen van de Highschool, en meer dan de helft van de leerlingen zijn meisjes. 
De resultaten van de school zijn zeer goed, vele oud-leerlingen bekleden geode 
en hoge posities in overheidsorganen of in het bedrijfsleven. 
 
Socio-economische situatie van Peruvanthanam  
Arme marginale boeren hebben zich vanuit andere gebieden in Peruvanthanam 
gevestigd op zoek naar land. Onder moeilijke omstandigheden zijn ze begonnen 
voedselgewassen te verbouwen. Landbouw is de enige bron van inkomsten voor 
ongeveer 80 % van de bevolking. De onvoorspelbare weersomstandigheden en 
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onverwachte prijsschommelingen op de markt dragen bij aan de ellende van de 
boeren. Het gemiddelde grondbezit van de parochianen is minder dan 0,4 
hectare, en het gemiddelde maandinkomen van een familie ligt tussen de € 50,- 
en € 100,-. Van de katholieke families in het gebied leeft slechts een klein aantal 
van 20 % boven de armoedegrens. 
 
Rechtvaardiging van het project 
De St. Joseph Highschool speelt in Peruvanthanam een doorslaggevende rol bij 
de opbouw van de gemeenschap van de arme boeren en zorgt ervoor dat de 
jongere generatie een gevoel van richting en doel in het leven krijgt, gekoppeld 
aan een gevoel van het heilige. De parochie is een centrum van geestelijke 
vorming, en biedt vele programma’s ter motivatie van de bevolking. De 
meerderheid van de studenten op deze school zijn kinderen van marginale boeren 
en landarbeiders. De school is de enige mogelijkheid voor de kinderen om zich 
goed te ontwikkelen, zodat zij dezelfde kansen hebben als kinderen van 
stadsscholen. 
 
 Voorgesteld project: 
Vanwege de toename van het aantal studenten en de noodzaak veilige toiletten 
en sanitaire voorzieningen te realiseren in de school, stellen we voor om een 
nieuw toiletblok met 12 toiletten te realiseren voor de vrouwelijke leerlingen. 
Vooral de vrouwelijke leerlingen zijn er gevoelig voor om weg te blijven uit het 
onderwijs, als de toilet voorzieningen niet privé en veilig zijn, of eenvoudigweg niet 
beschikbaar. Door dit project hopen we voor de vrouwelijke leerlingen goede en 
schone sanitaire voorzieningen te kunnen realiseren in ons schoolgebouw. 
Totale kosten:   €  12.048,- 
Eigen bijdrage lokale bevolking: €  2409,- 
Gevraagde bijdrage van ons: € 9639,- 
 

 

FANFARE NIEUWS 
 

Beste toekomstige fanfare muziekvrienden. 

Zoals jullie misschien al weten zijn de muzieklessen van de fanfare weer begonnen. 
Deze muzieklessen zijn bedoeld voor alle jeugdigen van Genhout, ook voor  

leerlingen die niet op de basisschool van Genhout zitten. 

Eerst wordt er een gesprek aangeboden en schept verder geen verplichtingen. 

Lessen en muziek instrumenten: slagwerk, saxofoon en klein koper (trompet en 
bugel) worden door de fanfare aangeleverd. 

Voor verdere info contact opnemen met:Pascal Goessens 06-53780936 

Ger Franssen 06-42978185 
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SJRAVELNUUTS 

De Genhouter carnaval zit d’rop! Wat höb v’r ’n sjiek 50e 
sezoen maoge belaeve mèt z’n alle. Van äöpeningsdaag tot 
en mèt Esjgoonsdig: bienao alles waor hiëlemoal top! En 
daoveur wille v’r ûch natuurlik van harte bedanke. 
 
Bedank veur ’t aanwezig zin bie al ôs eige aktiviteite in Genhout. De mèsse, de 
zittinge, ’t Auw Wieverbal, de Senioremiddig, de receptie, ’t Genhouter 
carnavalsweekend en natuurlik de twie daag carnaval in Genhout veurige waek. 
 
Bedank veur ’t massaal kaupe van ôs Sjravelwaffele en de nonnevotte van ôs 
Jeugcommissie. V’r höbbe väöl positieve reacties maoge ontvange, dus komme 
auch volgend sezoen weer gaer bie ûch langs. 
 
Bedank veur ûche biedrages aan ôs 50e Sjravelkezèt. De envelöpkes woorte 
weer flink gevöld, eeder nao ziene kènne en wille. Daomit (en door de sjteun van 
adverteerders) kinne veer jaorliks dit geweldige bookwerk oet blieve bringe in ôs 
Sjravelriek. Kwatsj en foto’s maoge weer nao krantsjravelaire@gmail.com 
 
Dan zeker auch bedank aan de inwoners van de veurmalige buurt Op den 
Hoogen Boom die op ’n waanzinnige maneer ôzze extra collecte veur de 
Prinsewage van ôzze (en hunne) Prins Sascha I höbbe gesjteund. En auch de 
anger buurte, danke veur ’t sjteune van dizze wage en de Genhouter carnaval. 
 
De luu van Genhout die neet bie de Genhouter Optoch Party waore en daodoor 
wellich get geluids- en leecheuverlas ervoorte. Dankjewel! V’r höbbe same mèt 
Gasterie Genhout Treft ’n fantastisch evenement maoge neerzitte veur 1.500 
carnavalsvierders. Haupelik zeet g’r ’t mèt ôs eins dat ‘dizze vorm’ baeter is en tot 
minder euverlas in ôs dörp leidt. 
 
Gasterie Genhout Treft en alle anger locaties woo veer te gas mochte zin! 
Dankjewel, dat g’r ummer good veur ôs höb gezörgd. 
 
En dan natuurlik es lètste: iederein dae se in z’n weurdje neet neums mer waal 
hiël väöl duit veur de Genhouter carnaval. Dankjewel, auch dit jaor weer. ’t Waor 
weer sjpeciaal. Veer kieke mèt väöl genoege terök en höbbe noe alweer zin in ’t 
nuuje sezoen wat zal sjtarte op zaoterdig 11 november. ’n Waek later op zaoterdig 
18 en zóndig 19 november weite v’r wae de opvolgers waere van Prins Sascha I, 
Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I. 
 
Alaaf! Hauw ûch gezond en tot hiël gauw in ôs sjwaone Sjravelriek! 
Prins Sascha I, Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I 
Besjtuur en leeje CV de Sjravelaire 
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POTGRONDACTIE FANFARE ST. ANTONIUS 
  
Sinds enkele jaren organiseert Fanfare St. Antonius uit Genhout met succes een 
potgrondactie. Ook dit jaar kunnen de inwoners van Genhout, Kelmond en Geverik 
weer profiteren van deze actie waarbij de potgrond huis-aan-huis wordt 
aangeboden. 
Op zaterdag 18 maart zullen leden van onze fanfare vanaf 10.00 uur huis aan huis 
potgrond verkopen in de dorpen Genhout, Kelmond en Geverik. 
De aangeboden Asef-potgrond is van RHP-kwaliteit, dwz: 
Perfecte kwaliteit, hoogwaardig, schoon en vrij van schadelijke bodemziekten en 
virussen. Hiermee bent u verzekerd van weelderige en kleurrijke resultaten. 
  
De zakken hebben een inhoud van 40 liter en kosten € 7,50 per zak. 
Voor 3 zakken betaalt u slechts € 22,00. 
Betaling alleen mogelijk met contant geld. 
  
Voor meer informatie of grotere bestellingen vanaf 10 zakken kunt u contact 
opnemen met Sandra Gorissen, tel: 06-20863432. 
Graag tot ziens op 18 maart !          Fanfare St. Antonius Genhout 
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V R I E N D E N V I E R I N G  zondag 19 maart 2023 in de Sint Hubertuskerk 
te Genhoutaanvangstijd 10.00 uur 

m.m.v. dameskoor Belcanto-Resonance uit Valkenburg aan de Geul 

 

 
In 1990 hebben enkele dames als 'Geulklankdochters' gezongen 
op de revue ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het 
Mannenkoor Geulklank uit Valkenburg. Ze hadden de smaak te 
pakken en zo ontstond het koor Resonance. Enkele jaren later 
fuseerde het koor met het dameskoor Belcanto. Als naam voor 
het nieuwe koor werd gekozen voor een samenvoeging van 
beide koornamen : Belcanto-Resonance [letterlijke betekenis: 

samengaan van mooie klanken].   
 
Dameskoor Belcanto-Resonance [Valkenburg aan de Geul] bestaat uit ongeveer 
25 dames uit Valkenburg en omstreken, en staat onder leiding van dirigent/ pianist 
Levon Leonard. Het repertoire van het koor bestaat uit Nederlandstalige liedjes, 
Engelstalige liedjes, dialectliedjes en wereldmuziek. Daarnaast omvat het 
repertoire van het koor ook kerkliederen voor het opluisteren van missen. 
 

Na afloop van de vriendenviering  
is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk.  

U bent van harte uitgenodigd. 
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LEDENVERGADERING COÖPERATIE BURGERINITIATIEF GENHOUT   
 
De Coöperatie BurgerInitiatief Genhout houdt 
een ledenvergadering op maandag 27 maart in de 
Gasterie Genhout Treft. Aanvang 20.00 uur. 
 
Op de agenda staan onder meer: 

• de projecten, waaronder de keuze van de locatie 
voor de Dorpsgaard; 

• de relatie tussen de Coöperatie en de Stichting Gemeenschapshuis 
Genhout; 

• het financieel jaarverslag van de Coöperatie en de begroting 2023; 

• de Stichting Genhout Samen die nu als werkgroep van de Coöperatie 
functioneert. 

  
AGENDA 2023 
17 mrt        Toediening van het H.Vormsel door Mgr. De Jong 
18 mrt        Potgrondactie Fanfare St. Antonius 
19 mrt       Vriendenviering met Dameskoor Belcanto Resonance  
27 mrt       Ledenvergadering Cooperatie Burgerinitiatief Genhout 
  8 apr.        Paasactiviteit GSV’28 
2 t/m 4 juni  Feestweekend GSV’28 

2 en 3 sept. Feestweekend Genhout Samen 

16 en 17 september BoereBlaosFestijn Kleingenhouterstraat 42, te Kleingenhout. 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
Caesar 1 – GSV’28 1     0-1 
GSV'28 heeft voor de tweede wedstrijd op rij uitstekende zaken gedaan in de 2e 
klasse F. In een zeer spannende Beekse derby werd Caesar voor het eerst in 
vierenhalf jaar verslagen. Maikel de Groot scoorde in de 15e minuut het enige 
doelpunt van de wedstrijd. Dit na een vrije trap van Ruud van Kempen die hard 
werd ingekopt door Thom Brinkhof en vervolgens slecht werd verwerkt door de 
Keizerlijke defensie. GSV'28 bleef ook daarna de fellere ploeg. Beide teams kregen 
nog kansen, maar de beide doelmannen blonken uit en hielden hun doel schoon. 
Door deze driepunter heeft GSV'28 alles weer in eigen hand. Zondag volgt de 
uitwedstrijd naar FC Geleen-Zuid. Als ook die ploeg verslagen wordt, staan onze 
mannen voor het eerst sinds begin oktober weer in het linker rijtje. 
 
SVM 3 – GSV’28 3     2-2 
GSV’28 VR1 – ST LHC/UOW’02 VR2   0-3    
 
Programma senioren  
Za 4 mrt.  17.00 uur GSV’28 vets – RKUVC vets 
  18.00 uur Born ZVV 2 zaal – GSV’28 1 zaal 
 
Zo 5 mrt. 12.00 uur Geulsche Boys 2 – GSV’28 3 
  12.00 uur GSV’28 2 – FC Hoensbroek 2 
  14.30 uur FC Geleen-Zuid 1 – GSV’28 1 
 
Uitslagen jeugd 
SV Hulsberg JO8-1 - GSV’28/S’mmert JO8-1  2-9 
VV Hellas JO8-2 - S’mmert/GSV’28 JO8-2  2-11    
Haslou JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1   4-1 
RKUVC JO9-1 - GSV’28/S’mmert JO9-1  3-14   
RKUVC JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1  2-5 
GSV’28/S’mmert JO7-1 – SV Meerssen JO7-1  3-3 
Maastricht WestJO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-2 0-2 
GSV’28/S’mmert JO15-1 – SV Meerssen JO15-1 9-0 
  
Programma jeugd 
Wo 1 mrt. 18.30 uur GSV’28/S’mmert JO9-2 – RVU JO9-1 
  18.30 uur VV Hellas JO9-2 - GSV’28/S’mmert JO9-2 
 
Do 2 mrt. 19.30 uur S’mmert/GSV’28 JO17-1 – SJO ESB’19 JO17-1 
 
Za 4 mrt. 09.00 uur Bunde JO7 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
  09.00 uur VV Alfa Sport JO8-2 - GSV’28/S’mmert JO8-1 
  09.20 uur Caesar JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
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  09.40 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – De Ster JO7-1 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO9-1 – Bunde JO9-1 
  10.00 uur S’mmert/GSV’28 JO8-2 – Walram JO8-2 
  10.00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 – De Ster JO10-2 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO9-2 – Daalhof JO9-2 
  11.30 uur        FC Hoensbroek JO12-2 - S’mmert/GSV’28 JO12-2 
  12.30 uur VV Zwentibold JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-1 
  12.30 uur RKASV JO12-1 - S’mmert/GSV’28 JO12-1 
  14.30 uur RKHBS JO17-1 - S’mmert/GSV’28 JO17-1 
 
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 het maken 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 
11-03   NL Doet 
08-04   Paasactiviteit 
15-04   Meerpaalavond 
26-04   Vrijwilligersavond 
20-05   John Brands Veteranentoernooi 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 
09-06 t/m 11-06  Voetbalkamp 
01-09   De Aftrap 
2-3 -09   Tentfeesten Genhout Samen 

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

 

De VINCENTIUSVERENIGING zet zich in voor mensen die (tijdelijk)in de 
problemen zitten en er op eigen kracht niet uitkomen. 
Zij richt zich vooral op minder draagkrachtigen en kwetsbare mensen in  
onze samenleving en biedt ondersteuning op velerlei terreinen. 
Immers ieder mens telt, ook U!! 
Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 111063092  
Of mail naar secretariaat@vincentiusbeek.nl 
Secretariaat: Hoolstraat 48, 6191 TZ Beek 
Of raadpleeg onze website www.vincentiusbeek.nl  
 
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is hier ons banknummer: 
NL44RABO 0104904763, alvast bedankt. 

http://www.gsv28.nl/
mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
http://www.vincentiusbeek.nl/
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