
1 

 

:   
 

 
56e JAARGANG NO.6                                                       vrijdag 14 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. 
Als U de H. Communie wilt ontvangen op de 1

e
 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: Trouw nooit om iemands geld, een lening is goedkoper. 

 

NIEUWS VAN DE KINDERWOORDDIENST VAN DE HUBERTUSKERK 

 
As. Zondag 16 februari vindt in onze kerk traditiegetrouw de 
Carnavalsmis plaats. Ook de kinderwoorddienst zal op die 
dag aanwezig zijn. Niet alleen zullen we de prinsen zoals 
vanouds decoreren met onze speciale medaille, maar we 
zullen ook een leuke activiteit aanbieden in de ruimte naast 
de sacristie. 
We hopen dan ook dat veel kinderen de weg naar ons zullen 
vinden, zodat we er een gezellige bijeenkomst van kunnen 
maken. 
Tot zondag 
De leiding van de kinderwoorddienst: Tonny, Rian en Marie-José 

 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 

mailto:redactie@sint-hubertus-genhout.nl
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG  16 FEB T/M   ZONDAG  23  FEBR  2020 
 
Telefoonnummers: pastorie Genhout:      046-4371361  

                  pastorie Schimmert:   045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv  Parochie St. Hubertus 

 

Zondag 16 februari: Zesde zondag door het jaar. Carnaval in Genhout. 

  9.30 uur:  Feestelijke H. Mis, opgeluisterd door 

  Het Gemengd Kerkelijk zangkoor en de Sjravelkapel. 

  In aanwezigheid van Prins Stan II en de Grote Raad van Elf,  

                         Jeugdprins Jasper II en de Jeugdraad van Elf. 

  Intenties: Voor het welzijn van de Carnavalsvierders; 

  voor de opa’s van jeugdprins Jasper II; Tiny Vonken-Frusch; 

Zondag 23 februari: Zevende zondag door het jaar. 

  9:30 uur: Hoogmis. Samenzang. 

  Intenties: Mia Nijsten-Wouters; 

  voor het welzijn van de parochianen. 
 
MISDIENAARS 
 
zondag 16 februari  09.30 uur  Renee Tijssen   Milou Kubben 
zondag 23 februari  09.30 uur  Myrthe Vonhögen  Benthe Vonhögen 

   Thea 4376311 of 0683656519 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Carine Keulers-Spees 

Geboren op 21 december 1962   Overleden op 30 januari 2020 

“Zo prachtig, zo krachtig, zo sterk. 

Geleden en gestreden 

Wij gedenken haar in stilte”. 

Maar die stilte werd wel gevuld met heel veel mensen. 

Ik denk niet dat onze kerk zo vol geweest is, als die donderdagmorgen 6 

februari. Iedereen die maar vrij kon nemen, was aanwezig om afscheid  

van Carine te nemen. 

“met vrouwluuj en hinne is toch waal get te beginne” 

Dat was het begin van hun liefde voor elkaar. Ze trouwden in 1988. 

Het was de dag van hun leven. Ze kregen 5 kinderen. 

Maar helaas werd Carine ziek. Ondanks haar ziek zijn bleef ze positief. 

Ze was de drijvende kracht achter het gezin. 
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IN MEMORIAM 

 

Will Wijnen 

Geboren op 3 juni 1966     Overleden op 3 februari 2020 

Wie zou er gedacht hebben dat Will ziek zou worden. 

Een stevige man die alles aan kon. Eigenwijs, trots en oersterk. 

Hij trouwde met Natascha Huntjens.  Ze kregen 2 kinderen.  

Will leefde mee met alles wat er gebeurde in de dorpsgemeenschap 

van Genhout. Zo werd hij lid van de Carnavalsvereniging.  

Binnen GSV heeft hij diverse functies bekleed. 

Met veel verdriet hebben Natascha en de kinderen hem laten gaan. 

Samen hebben we gebeden rond hem. 

We lezen op zijn gedachtenisprentje: 

“Dankbaar zijn wij dat je ons zoveel hebt geleerd en gegeven. 

Wij zijn ontzettend trots op jou. Je blijft in ons hart” 

 

Ons meeleven gaat uit naar allen die van hen hebben gehouden. 

Moge God hen allen nu geven: Licht, rust en vrede. 
 

COLLECTE VOOR PRINSENWAGENS 
Binnen de buurt Grootgenhout is er gecollecteerd voor de prinsenwagens voor 
prins Stan en jeugdprins Jasper. 
Graag willen we de bewoners bedanken voor hun gulle gave. 
Buurt Grootgenhout. 
Namens deze Sonja Kerkhoffs 
 
GALACONCERT MIX OF MUSIC FANFARE ST. ANTONIUS 
 
Zaterdag 14 maart 2020   aanvang  19.30 uur    Asta Theater Beek  
m.m.v.  o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers - entree € 12,50 
 
CONCERT&KUNST 22 MAART 2020 14.30 uur  St. Hubertuskerk 
 
Huaya Gu - 11 jaar - op piano, zij is winnaar van het prestigieuze Prinses Christina 
Concours 2019 . 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor en andere solisten 
Nadinja Hettinga , fotografe zij geeft toelichting op haar werk via een beamer 
presentatie over de invloed van klimaat, veranderingen op mens en natuur in 
Groenland  
Lon Hamaekers , kunstschilder en voormalig directeur van de Stadsacademie 
Maastricht zal ook zijn werk toelichten. 
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SJRAVELNUUTS 

RECEPTIE CV DE SJRAVELAIRE 
Aafgelaupe zaoterding vong ózze jaorlikse Receptie veur  
Prins Stan II, Jeugprins Jasper II en jubilaris René Vroemen  
(2x11 jaor Ceremoniemeister). ’t Waor ‘nne geweldige aovend mèt 
’n sjiek fiës achteraaf. Hiël väöl luu van Genhout waor d’r, mer zeker 
auch weer de nweudige vereiniginge van boeteaaf. 
Names Stan, Jasper, René en de res van ós vereiniging wil v’r úch hiël erg 
bedanke veur alle gezelligheid, cadeaus, enveloppe en schitterende medailles.  
Tot sjnel! 
 
ENVELOP VEUR SJRAVELKEZÈT 
In de veurige edisie van Oos Nuuts vongk g’r ’n envelop van CV de Sjravelaire. 
Dees envelop is bedoeld veur ’n vriewillige biedrage veur de Sjravelkezèt die veer 
aansjtaonde zaoterdig 15 fibberwarie, daags veur ózze 47

e
 Graote Optoch van 

Genhout, bie úch toes komme brènge. Haupelik maoge v’r weer op uche sjteun 
raekene zodat v’r dees sjwaon tradisie in iëre kènne hauwte. 
 
GRAOTE OPTOCH 
Aansjtaonde 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. Wier vraog v’r úch weer om de sjtraote aan de optochroute 
(Graotgenhoutersjtraot, Hubertussjtraot, Op den Hwaoge Baum, Geneind, Op de 
Aks, Pesjtaor Hutsjemakerssjtraot, Boepesjtaor Welterssjtraot, Hubertussjtraot veur 
de kirk en de Pesjtaor Lippertsjplei) vrie te hauwte en gein auto’s langs de waeg te 
zètte. ’t Zou natuurlik hiëlemaol fantastisch zin es ‘nne haup sjtraote verseerd zin 
en geer ’n Sjravelvlag oethènk. Dees zin zaoterdig auch weer te kaup bie ein van 
de leje van de Raod van Ellèf. 
V’r wunsje jekerein ‘nne geweldige Genhouter Carnaval dit weekend!  
Moch g’r get minder mèt ós tradisies höbbe, höb estebleef begrip veur de situatie. 
Eventuele klachte maog g’r melde bie cvdesjravelaire@gmail.com 
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 
16   februari            Graote Optoch door de Genhouter sjtraote 

   14 maart                 Galaconcert Mix of Music  Fanfare St. Antonius   aanvang: 
19.30 uur Asta Theater Beek   

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      CONCERT& KUNST 14.30 uur in Sint Hubertuskerk 
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 
Alle seniorenwedstrijden waren afgelast wegens storm Ciara. 
 
Programma senioren 
Za 15-02 18:30 uur Neerbeek 3 zaal - GSV’28 1 zaal  
 
Uitslagen jeugdig 
RKVVL/Polaris JO17-2 - S’mmert/GSV’28 JO17-2 1-1 
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - Daalhof JO15-2  6-4 
Sporting Heerlen JO13-3 - GSV’28/S’mmert JO13-2 1-7 
S’mmert/GSV’28 JO12-1 - DVC’16 JO12-2  0-11 
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Heer JO11-1   2-2 
 
Programma jeugd 
Za 15-02 09:15 uur S’mmert/GSV’28 JO8-1 - S.S.A.C JO8-1 
  09:15 uur S’mmert/GSV’28 JO9-1 - Eijsden JO9-2G 
  09:30 uur Berg’28 JO7-1/2 - S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 
  09:30 uur RKHSV JO8-2 - S’mmert/GSV’28 JO8-2 
  10:15 uur Kerkrade-West JO12-3 - S’mmert/GSV’28 JO12-1 
  10:30 uur FC Hoensbroek JO11-1 - S’mmert/GSV’28 JO11-1 
  10:45 uur GSV’28/S’mmert JO13-2 - R’d G’n LVC’01 JO13-1 
  12:15 uur GSV’28/S’mmert JO13-1 - De Ster JO13-1G 
  12:15 uur S’mmert/GSV’28 JO17-2 - RKASV JO17-2 
  12:30 uur SV Geuldal JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-1 
  14:30 uur S’mmert/GSV’28 JO17-1 - ALFA SPORT 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 17.00-
18.00 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 
Za 23-05  John Brands Veteranentoernooi 
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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