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Berichten, mededelingen en advertenties
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redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

:

56e JAARGANG NO.3

vrijdag 24 januari 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.
Spreuk van de week: Oud worden is het enige middel om lang te leven..
BESTE LEZERS VAN OOS NUUTS/ BESTE INWONERS,
bij nummer 3 van OOS NUUTS treft u een brief en enveloppe aan voor de
jaarlijkse donateursactie. De enveloppen worden in de week van
27 januari a.s. opgehaald. Bij voorbaat dank.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 26 JAN T/M ZONDAG 2 FEBR 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar.
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Gem. Kerkelijk Zangkoor.
Intenties: Martin Coumans (gestichte jaardienst);
Sef Swelsen (gestichte jaardienst); Huub Curvers (jaardienst);
Jo Coumans en Jeroen Ramakers (jaardienst);
Meenh Gorissen-Spronk; Tiny Vonken-Frusch;
voor een bijzondere intentie;
Zondag 2 februari, Vierde zondag door het jaar, Blasiuszegen
9.30 uur: Hoogmis opgeluisterd door Gem. kerkelijk Zangkoor.
Intenties: Meenh Gorissen- Spronk.
LITURGIE VAN HET WEEKEND
Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht.
Jezus begint zijn prediking in het grensgebied van Galilea en roept zijn eerste
leerlingen.
IN MEMORIAM
Pieter Machiels, overleden 9 januari 2020. Pieter werd geboren op 6 juli 1935 in
Stein. Er is afscheid genomen op maandag 13 januari in de aula van crematorium
Nedermaas. Hij woonde Op den Hoogenboom.
Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was toen ik alles nog kon
Ons medeleven gaat uit naar de familie
DOOPSELS
Op zaterdag 18 januari werd gedoopt Fiene.
Zij is het dochtertje van de familie Christian en Mandy Janssen–Nelissen.
Zij wonen in de Mevr. Van der Meijstraat 11 in Geulle.
Op zondag 19 januari werd gedoopt Mex
Hij is het zoontje van Rick en Lea Coumans-Swaen
Ze wonen in de Vunderkestraat 6 in Elsloo.
Van harte proficiat !
“Nog maar net geboren, kijk jij ons al aan.
Wij horen bij elkaar, alsof je altijd hebt bestaan”
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MISDIENAARS
zondag 26 januari 09.30 uur Milou Kubben
zondag 2 februari 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
zondag 9 februari 09.30 uur Reneé Tijssen Hannah Tijssen
Thea 4376311 of 0683656519
SJRAVELNUUTS
Na het geweldige succes van de eerste editie van onze
Seniorenmiddag op 2 februari 2019 organiseren wij opnieuw
deze activiteit voor de ‘oudere’ Vastelaovesvierders uit
Genhout en omstreken. Zaterdag 1 februari 2020 bent u weer
van harte welkom om te genieten van een gezellige middag.
We starten ons programma rond 14.00 uur. Dit programma wordt ingevuld door
zowel Genhouter artiesten als bekende artiesten uit heel Limburg. Uit ons eigen
Sjravelriek komen natuurlijk de Sjravelsjtèrkes en Roger & Lydia. Daarnaast
komen buutreedners Dylano Driessens (Limburgs jeugdkampioen) en de zeer
ervaren Hub Stassen, Los Pappa’s en Gaston Jacobs (de zingende kapper uit
Ulestraten) naar Genhout.
We organiseren deze activiteit samen met de Seniorenvereniging Genhout. Voor
de kaarten geldt vanaf nu: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er snel
bij, want vorig jaar was dit evenement tot de laatste stoel uitverkocht.
Kaarten zijn verkrijgbaar via Vorst Ron Smeets (046-4362269 of
smeets.ron74@gmail.com. Afhalen van de kaarten kan op woensdag 22 of
donderdag 23 januari tussen 10.00 en 13.00 uur bij El Arte Flores (Op den
Hoogen Boom 48 in Genhout).
Net als vorig jaar zijn we ook in 2020 weer te gast in Gemeenschapshuis
’t Trefpunt. We zorgen dat de feestelijk aangeklede gymzaal vanaf 13.00 uur lekker
opgewarmd is. Bij binnenkomst krijgt u van ons een lekkere rood-geel-groene
verrassing/versnapering. Dit zit in de entreeprijs van € 7,50 per kaart. Verdere
consumpties zijn voor eigen rekening.
Hopelijk wordt het op 1 februari 2020 net zo gezellig als afgelopen editie, dan
mogen we langzamerhand gaan spreken van een traditie!
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
Onlangs zijn wij weer teruggekeerd van een vakantie en werkbezoek in Gambia en hebben
daar onze vrienden en schooltje in Kiti bezocht. Wij willen graag de blijdschap en
dankbaarheid van hun naar jullie overbrengen. Inmiddels hebben we al meer dan 200 dozen
naar hun gezonden. Wij blijven hiermee doorgaan, blijf dus gerust de spullen bij ons
brengen.
Jullie kunnen 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). Per doos
of vuilniszak betalen wij nu €5,00 transport kosten. Wij hopen dat jullie ons hierin blijven
ondersteunen. 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.
Recentelijk hebben wij een brief rondgebracht in Genhout en hebben daarin speciale
aandacht gevraagd voor ons schooltje in Kiti. Het gaat namelijk niet goed met het schooltje
door diverse oorzaken. Wij willen dit schooltje (financieel) ondersteunen, daarvoor hebben
we jullie hulp nodig. Wordt donateur en help zo een kind voor een betere toekomst. Voor
meer informatie lees de inhoud van de rondgebrachte brief.
Wij zijn bezig om een aparte ANBI-stichting in het leven te roepen en zoeken daarvoor
enkele bestuursleden, o.a. penningmeester en secretaris. Indien jullie nadere informatie
willen kom dan even langs, of mail ons of bel ons.(06-11903711). Emailadres is:
egraman@hotmail.com.
Indien je donateur wilt worden geef dan even via de mail door: je naam, adres, en
telefoonnummer. Je kan ook een briefje bij ons in de brievenbus stoppen. Geef daarbij
tevens aan hoeveel je per maand wilt overmaken op bovengenoemde bankrekening met
vermelding van “Schoolproject Kiti”.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Ellen en Frank Graman
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MEDEDELING INWONERS BUURTVERENIGING GROOT GENHOUT!
Beste inwoners van Buurtvereniging Groot
Genhout,
Wij hebben de prinsen van de Sjravelaire in
de sjtraot……….of baeter gezag in de buurt
Graot Genhout. Stan Tijssen regeert als
Stan II over ’t Sjravelriek en Jasper Kusters
als jeugdprins. Daar zijn we uiteraard super
trots op. Aanstaande zaterdag, 25 januari,
komt Sonja Kerkhoffs bij u aan de deur voor
een bijdrage. Met deze bijdrage steunt u
onze buurtvereniging in de kosten van:
huren prinsenwagens voor de optocht in
Genhout en Beek en het versieren van de
prinsentempels. Wij vragen u, laat ook
zaterdag zien waar onze buurt Groot in is.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bestuur buurtvereniging Groot Genhout.

ACTIVITEITEN IN 2020
24 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Charles Vos” in ’t Weverke Schimmert
31 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Henri Jonas” in ’t Weverke Schimmert
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
22 maart
Kunstconcert
28 & 29 maart en
3,4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
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SJRAVELNUUTS
De iërste drie waeke zitte alweer d’rop, ongeluifelik wat is 2020
sjnel van sjtart gegange. Op 4 jannewarie mochte v’r ’t sezoen
aaftrappe en sindsdeen mochte v’r al tal van sjieke momente
mitmake. In dit artikel ’n korte samevatting van alles wat v’r
alweer mitgemaak höbbe.
Zaoterdig 4 jannewarie begoosjte v’r tradisiegetroe weer mit ’t seere van de hoeze
van ós Prinse. Nao ‘nne gezellige daag waore v’r ‘s aoves te gas bie GSV’28 veur
ós jaorlikse Auw Wieverbal. Mit maar leefs 60 verkleijde luu en nog get
onverkleijde aanhang waor de kantien good vol. Ós Prinse zaoge Robert Moos
(Auwt Menneke), Sandra Smeets (Auwt Wief) en Gonny van de Worp en Ilse
Vroemen (Auwt Köppelke) aan de hoal gaon mit de prieze. Op zóndig ginge v’r op
bezeuke bie ós vrung van VV de Bokkerieërs oet Gäöl. Ze heelte hun recepsie
veur Sjrikkeljaorprinses Marjo I.
Nao de aaftrap van ’t Carnavalsjoar 2020, wiste v’r dat ein van de drökste
weekende veur de deur sjting. Donderdigaovend zoage 30 Sjravelaire en
Sjravelinnekes Prins Luc I oetgerope waere tot heerser euver ’t Pottentaote-riek.
Vriedigs mochte v’r nao Nirbik. Hun Graote Zitting leek aanvankelik nog volges
planning te verlaupe mèr twee oetzonderlikke situaties zörge veur ’n zeer
gedinkwaardige aovend. Iërs kreeg ’t Auwt Prinsepaar ’t veur elkaar 2 oer te doon
euver ’t aaftraeje woonao de nuuje Prins Rob III oet gekte van de bühne sjprong
nao zien oetrope. Gelökkig brook ‘r zich niks en koosjte v’r wier.
Op zaoterdig sjtaol ózze jeug de sjoo bie de Jeugzitting van CV de Doorzètters
woonao de Graote Raod doormoch nao hun vrung oet Kunder. Dao sjting de 6x11
jubileumzitting op de plenning. Jeanke waor weer op dreef en wis weer ’n Kundesj
attribuut mit nao hoes te nömme. ’t Waor weer ‘nne topaovend bie de ‘Men in Red’.
Zóndig 12 jannewarie waor de daag woo op ’n nuuj tradisie geboare liek te zin.
GSV’28 organiseerde hun Zitting veur Mansluu en Vrouluu in ’n fiëstent. 9 artieste
zörgde veur ‘nne topdaag. En wat auch gezag maog waere, d’r woort ginne
kraom.oetgehaold. Naodat ’t zjwarte dook waor weggehaold waor de fiëstent ein
graote discotheek onger leiding van ózze Prins Stan II.
Aafgelaupe weekend mochte v’r nao Aelse, de Kraonkel in Gelaen, Ool en Kunder.
Zeker de lètste activiteit van ’t weekend, de Prinsereceptie in Kunder, waor weer
gedinkwaardig. Vórs Ron sjting veur de zèske kiër in zien carrière in de Kundesje
Buutteton en wis mit behulp van de Baeker Hofkapel (woo ózze Prins Stan II lid
van is en daorum einmalig mit ging), zien grappe en zeker 7 zinne mit ‘Sjiek’ of
‘Supersjiek’ de zaal op de kop te zètte.
Good, v’r höbbe weer genog gewauweld, v’r gaon weer gauw wier Sjravele!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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GSV’28 NIEUWS
Uitslagen senioren
RKSV Minor 4 - GSV’28 4
ZVV Born 3 - GSV’28 1 zaal
Programma senioren
Za 25-01
18:30 uur
Zo 26-01
11:00 uur
12:00 uur
12:30 uur
12:30 uur
14:30 uur

2-0
4-4
ZVV Zitterd 3 - GSV’28 1 zaal
GSV’28 2 - Simpelveld 2
Brunssum 4 - GSV’28 4
RKMVC VR2 - GSV’28 VR1
S.V. Argo 3 - GSV’28 3
Sporting Heerlen 1 - GSV’28 1

Programma jeugd
De voorjaarscompetitie van de jeugd begint weer op zaterdag 1 februari.
LUNCH MET KIENEN VOOR DE GENHOUTER SENIOREN
Ook dit jaar organiseert GSV’28 weer een morgen voor de Genhouter senioren en
wel op zaterdag 29 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 aan deze activiteit wordt een bijdrage gevraagd van slechts €8,00.
In dit bedrag zijn de kienkaarten inbegrepen. Voor leden van de club van 50 en hun
partner is deze morgen gratis. Buiten dit bedrag hoeft u alleen de overige
consumpties te betalen. De betaling kan bij de entree op 29 februari. In totaal
kunnen we 70 mensen ontvangen. Dus meldt u zich bijtijds aan want vol=vol!
U kunt zich aanmelden via het emailadres ‘info@gsv28.nl’ met vermelding van uw
gegevens. Ook kunt u zich aanmelden bij Huub Swelsen op adres ‘Op den
Hoogen Boom 26 of via telefoonnummer 046-4280376. De aanmelding dient
uiterlijk woensdag 26 februari te geschieden.
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!
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Activiteiten
Vr 14-02
Za 29-02
Za 14-03
Vr 03-04
Vr 05-06 t/m Zo 07-06
Vr 12-06 t/m Zo 14-06

Carnavalsavond
Kienen voor senioren
NL-doet
Mega Piratenfestijn: GSV zingt Hazes
Jeugdkamp
Feestweekend

Kijk voor de meest actuele (wedstrijd)informatie op www.gsv28.nl.
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