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58e JAARGANG NO.18                                                            vrijdag 13 mei 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. 
 
NIEUWS VAN DE REDACTIE 
In week 21 ( maandag 23 mei/Hemelvaartsweek) zal er geen OOS NUUTS 
verschijnen. Aanleveren teksten maandag 16 mei of maandag 30 mei. 
 

 

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  VAN  ZONDAG 15 MEI  2022 T/M ZONDAG 22 MEI  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  15 mei: 5e zondag van Pasen. Vriendenviering. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Jeugdkoor “De Pareltjes” 

                             uit Brunssum o.l.v. dirigent Ralph Hamer. 
                             Intenties: Bertien Gorissen-Gorissen. 
 
Dinsdag 17 mei: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  22 mei: 6e zondag van Pasen. 
                            10:00 uur H. Mis 

                             Intenties: Frans en Tiny Vonken-Frusch;  
                             Bertien Gorissen-Gorissen. 
                     
Weekdienst van   7 mei  t/m  13 mei: Kapelaan Charles 

                            14 mei  t/m  20 mei: Kapelaan Stefan 

  

 PAROCHIEKALENDER 

20 mei: ziekencommunie. 
23-25 mei: kruisdagen 

De drie dagen vóór Hemelvaart worden de ‘Kruisdagen’ genoemd. Van oudsher 
dagen om te bidden voor een goede oogst. Op sommige plaatsen in Limburg 
vinden deze dagen de ‘kruisprocessies’ plaats, zo genoemd vanwege het kruis 
dat voorop gaat. 
26 mei:  Hemelvaartsdag. 1e H. Communie. 
3 juli: Processie en tuinfeest. 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Er bestaat geen lift naar geluk, je moet de trap nemen 
  
KUNSTCENTRUM EXPOSITIE MONTFORT; 15 MEI 14-16 UUR 
‘In de voetsporen van Montfort’ is de titel van de nieuwste expositie van het Sint-
Hubertuskunstcentrum. De verhalende tentoonstelling staat volledig in het teken 
van Montfortaanse aanwezigheid in ons dorp.  Tientallen foto’s, authentieke 
dagboekverhalen, schilderijen en imposante missiebeelden vertellen op een 
aansprekende manier de geschiedenis van de Louis Grignion uit Frankrijk.  
Bent u nieuwsgierig naar het leven achter de muren van kostschool klein seminarie 
in Schimmert, of wilt u meer weten over een familielid dat bij de Montfortanen 
aansluiting vond, dan is de tentoonstelling van harte aan te raden.  
U zult er een schets vinden van het leven van een Montfortaan van het moment van 
zijn roeping tot de voltooiing van zijn Montfortaans werk. Omdat de heilige Montfort 
ook de stichter is van de congregatie van de Dochters der Wijsheid wordt ook aan 
het werk van deze zusters aandacht besteed. Deze expositie is elke derde zondag 
van de maand te bezichtigen van 14 tot 16 uur.  
Tevens zijn er dan gratis rondleidingen. U bent van harte welkom. 



4 
 

 ZONDAG 15 MEI 2022 VRIENDENVIERING     m.m.v.  
Jeugdkoor “De Pareltjes” is in november 1982 opgericht 
door pastoor Cordewener, toentertijd pastoor van de 
parochie van de Heilige Familie te Brunssum, en door 
dirigent Ton Kropivsek [momenteel eredirigent van het 
jeugdkoor]. Vanaf september 2018 staat het jeugdkoor 
onder leiding van dirigent Ralph Hamer, die tevens 
dirigent is van het zangkoor JoKoLa Brunssum. Dit jaar 
viert het jeugdkoor haar 40-jarig jubileum. 
Het jeugdkoor bestaat momenteel uit 30 leden in de 
leeftijd van 5 – 20 jaar. Thuisbasis van het jeugdkoor is 
het parochiehuis gelegen in de wijk Langeberg, Rembrandtstraat 2, te Brunssum. 
Dankzij de kwaliteiten en de inzet van de dirigenten heeft het jeugdkoor in de loop 
van de jaren meerdere uitstekende optredens gegeven. Hoogtepunten uit haar 
bestaan zijn ongetwijfeld de musicals, die opgevoerd werden ter gelegenheid van 

het 15-jarig, 20-jarig en 25-
jarig bestaan van het 
jeugdkoor. 
Het jeugdkoor luistert in 
Brunssum en omstreken 
veel kerkdiensten en 
Kerstvieringen op.  
Ook worden regelmatig 
verpleeg- en verzorgings-
huizen bezocht en kunnen 
de bewoners volop genieten 
van een prachtig en 
enthousiast optreden van 
het jeugdkoor. 
  
 

AGENDA 2022 
14 mei en15mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 mei      tentoonstelling ‘Montfort’ in de kerk 
18 juni      Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout 
                 aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek   
                 m.m.v. o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers - entree € 12,50 
  3 juli      Processie en tuinfeest 
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 
  9 okt   - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
27 nov   - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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GA VOOR EEN GLASVEZELNETWERK IN GENHOUT!!!  
 
Delta wil in Genhout een glasvezelnetwerk aanleggen. Als 
voorwaarde stelt Delta dat er op 1 juni van dit jaar sprake 
is van 35% deelname.  
De Coöperatie BurgerInitiatief Genhout vindt dat 
glasvezelnetwerk van groot belang voor de toekomst van 
Genhout. Internet met glasvezel is vele malen sneller 
dan met de huidige coax kabel van Ziggo of de 
telefoonkabel van KPN. Misschien voldoen die voor u op 
dit moment maar de ontwikkelingen op het gebied van 
online dataverkeer gaan zo snel dat dit in de nabije 
toekomst niet meer het geval zal zijn. Daarom ondersteunen wij dit initiatief.  
Met aanmelding nu bespaart u voor de toekomst € 650 aansluitkosten. Als u zich 
aanmeldt bij een van de twee providers via onderstaande links of QR-code krijgt u 
nog een korting van € 25 en steunt u ook nog de kas van de coöperatie met € 50. 
Voorop staat echter niet de kas van de coöperatie maar dat we in Genhout 
glasvezel krijgen. 
Hoe het werkt? Klik op de link of scan de QR-code hieronder van één van de twee 
providers Caiway of Delta, doe de postcode check en kies het u passende pakket 
en schrijf je in. Mocht het niet doorgaan dan heb je geen enkele verplichting.  
Delta voert een intensieve campagne in Genhout met veel meer informatie dan in 
deze mail. Maar met dit steuntje in de rug wordt het hopelijk gemakkelijker om je 
aan te melden.   
 
Met vriendelijk groet 
 
Jos Nijsten 
Voorzitter Coöperatie BurgerInitiatief Genhout 
 
Caiway  
                                       Delta 
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 G.K.Z. ST. HUBERTUS 

Beste bewoners van Genhout. Wij wilden jullie aandacht vragen voor het 
volgende; ons koor heeft zich aangesloten bij de clubactie van Delta-Fiber. Zoals 
u wellicht weet is er een campagne gaande met betrekking tot het aanleggen van 
een glasvezelnetwerk in Genhout (en ook Kelmond en Geverik). Om aanmelding 
te promoten zijn er meerdere activiteiten ontplooid. Ons koor kan door deelname 
aan eerdergenoemde clubactie een mooi bedrag tegemoet zien. Dit komt ons 
zeer van pas vanwege ons 90-jarig jubileum wat wij eind van dit jaar hopen te 
vieren. In de praktijk komt het erop neer dat voor iedere definitieve aanmelding 
(aansluiting aan dit glasvezelnetwerk + keuze voor een bepaald pakket) wij een 
bedrag ontvangen van € 50,00, terwijl u - als inschrijver - € 25,00 ontvangt. Dus - 
mocht u aansluiting op het glasvezelnetwerk overwegen – meldt u dan aan via 
een van onderstaande linkjes. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Bijgaand de linkjes om u via ons koor aan te melden voor het glasvezelnetwerk 
van Calway. 
 

http://aklam.io/6uuppY 

 
 
Bijgaand de linkjes om u via ons koor aan te melden voor het glasvezelnetwerk van 
Delta. 

 
http://aklam.io/xd59S0 

 

 
 
Via de linkjes komt u op de respectievelijke website van Calway en Delta. Daar wordt u 
doorverwezen naar de “aanmeldpagina’s” waar uitleg wordt gegeven en waar u een keuze 
kunt maken uit verschillende pakketten. 

 
Heeft u nog aanvullende (persoonlijke) informatie nodig, ga dan langs bij het Glasvezel 
Informatiepunt gevestigd in Het Groene Huis, Markt 6B in Beek. Zij zijn bereikbaar via 06-
18865709. Het informatiepunt is geopend op woensdag t/m vrijdag van 11.00 uur – 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 uur – 17.00 uur. 

 

http://aklam.io/6uuppY
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faklam.io%2Fxd59S0&data=05%7C01%7CFrits.Louwerse%40deltafiber.nl%7Cc2f19b95a87d48c9dcee08da296fcb1a%7C14ddeb6c2acb43578a39be0995309642%7C0%7C0%7C637867857379148874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0qsQYQE%2BTJzKz6AM13AKHe6lDdbmNg8Cav8wVTen2pM%3D&reserved=0
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 

Geusselt Sport 1 - GSV'28 1                   2-1 

GSV'28 gaf zondag de wedstrijd volledig uit handen. Waar in de eerste helft GSV'28 
heer en meester was en met een voorsprong van 0-2 of 0-3 de rust in had moeten 
gaan, liep het anders. Met een 0-1 ruststand (doelpunt Thom Brinkhof) kwam de 
Maastrichtse ploeg terug op het veld met het geloof dat er nog een resultaat 
mogelijk was. Door persoonlijke fouten achterin gaven onze rood-witten vervolgens 
twee doelpunten cadeau waarna het een vechtwedstrijd werd die onze mannen 
helaas niet meer naar hun hand konden zetten. 
VV Schaesberg 2 - GSV'28 2               0-1 

Ons door blessures gehavende tweede elftal kwam ijzersterk voor de dag in 
Landgraaf. Een uitstekende organisatie en werklust zorgde ervoor dat alleen in de 
begin- en slotfase van de wedstrijd VV Schaesberg 2 echt gevaarlijk werd. GSV'28 
2 was vooral de betere in het tweede deel van de 1e helft en wist in die fase ook 
het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Een juweel van Max Limpens die 
met een vernietigend afstandsschot de doelman via de binnenkant paal passeerde. 
Door deze driepunter is GSV'28 2 zo goed als veilig in de reserve 1e klasse A. 
RKUVC 3 - GSV'28 4                           2-2 

De Genhouter ziekenboeg wordt iedere week groter. Waar de problemen voor 1 en 
2 al duidelijk zichtbaar zijn, is nu ook GSV'28 4 aan de beurt. Al vroeg in de wedstrijd 
moesten sterkhouders het veld geblesseerd verlaten waardoor deze wedstrijd 
anders verliep dan gehoopt. RKUVC 3 hield een puntje in Ulestraten, wat voor onze 
mannen van 4 betekent dat het kampioenschap een hele grote uitdaging is 
geworden. Volgende week zondag komt directe concurrent Bunde 4 op bezoek. 
Daarvan moet gewonnen worden om zicht te houden op de titel. 
GSV'28 VR1 - De Leeuw VR1                   0-3 

Op ons zonnige Jean Nijsten Sportpark moesten onze vrouwen het onderspit 
delven tegen De Leeuw VR1. De Brunssumse ploeg staat al het hele seizoen in het 
linker rijtje en zal daar ook gaan eindigen. Geen schande dus. Het lukte onze 
vrouwen niet meer om een 0-2 achterstand bij rust om te buigen naar een resultaat. 
De 0-3 was de 'genadeklap' waardoor de drie punten in de tas van de bezoekers 
ging. 
GSV’28 Veteranen - Haslou Veteranen  2-2 

Programma senioren 

Vrij 13 mei. 19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Genhout 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+2 in Elsloo 

  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Amstenrade 

Za 14 mei. 19:30 uur GSV’28 1 zaal - Koutenveld 5 

Zo 15 mei. 10:00 uur GSV’28 4 - Bunde 4 

  10:00 uur De Leeuw VR1 - GSV’28 VR1 

  11:00 uur Sportclub Susteren 2 - GSV’28 2 

  14:30 uur GSV’28 1 - RVU 1 

 
Uitslagen jeugd 

GSV'28/S’mmert JO17-1 - Kerkrade-W JO17-2  3-4 
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Programma jeugd 

Wo 10 mei 10:00 uur  S’mmert/GSV'28 JO10-1 - Slekker Boys JO10-1 

Do 12 mei 19:00 uur S’mmert/GSV'28 JO15-1 - Caesar JO15-1 

Za 14 mei 08:45 uur Wedstrijden S’mmert/GSV’28 JO7-1 in Geleen 

  09:00 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Merkelbeek 

  09:00 uur Keer JO9-1 - S’mmert/GSV’28 JO9-1 

  10:00 uur GSV’28/S’mmert JO8-1 - Berg’28 JO8-1 

  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO12-1 - V’daal/RKSVB JO12-1 

  10:30 uur        Woander Forest JO10-1 - S’mmert/GSV'28 JO10-1 

  11:30 uur S’mmert/GSV'28 JO15-2 - Bunde/IBC’03 JO15-1 

  11:30 uur GSV’28/S’mmert JO13-1 - UOW’02 JO13-1 

  13:30 uur        S’mmert/GSV'28 JO15-1 - Woander Forest JO15-1 

  15:00 uur Bekkerveld JO17-3JM - GSV’28/S’mmert JO17-1 

 
3e JOHN BRANDS VETERANENTOERNOOI 
Op zaterdag 21 mei verzamelen heel veel veteranenteams zich in Genhout voor de 
3e editie van het John Brands Veteranentoernooi. Dit jaar zullen maar liefst 6 teams 
van buiten het dorp op bezoek komen: Schimmert, Spaubeek, Caesar, RKUVC, 
Neerbeek en IVS. Daarnaast doen uiteraard onze eigen veteranen mee, misschien 
zelfs wel met 2 teams. De wedstrijden worden gespeeld op een half veld met 7 
tegen 7 spelers en duren 15 minuten. Kom vanaf 16:15 uur gezellig kijken naar de 
toppers van weleer, de sterren van het verleden en de eeuwig jong blijvende 
talenten. Het John Brands veteranentoernooi staat gelijk aan een middag met leuk 
en sportief voetbal en een avond vol plezier en gezelligheid. Absoluut een bezoekje 
waard! 
 
LUNCH MET KIENEN VOOR DE GENHOUTER SENIOREN 

Na een jaar onderbreking door het corona-virus organiseert GSV’ 28 weer een 
morgen voor de Genhouter 55-plusser en wel op zaterdag 4 juni. Tussen 10:00 uur 
en 14:00 uur wordt er gekiend en geluncht. Voor deelname wordt slechts een 
bijdrage gevraagd van € 8,00.Voor leden van de club van 50 en hun partner is deze 
morgen gratis. In dit bedrag zijn de kienkaarten inbegrepen. Buiten dit bedrag hoeft 
u alleen de overige consumpties te betalen.  De betaling kan bij de entree op 4 juni. 
U kunt zich aanmelden via het emailadres info@gsv28.nl met vermelding van uw 
gegevens. Ook kunt u zich aanmelden bij Huub Swelsen Op den Hoogen Boom 26 
(046-4280376) De aanmelding dient uiterlijk dinsdag 31 mei te geschieden. 
 
EVENEMENTEN 

21 mei  John Brands Veteranentoernooi 
02 t/m 06 juni XXL Feestweekend GSV’28: 
02 juni  Sponsordiner 
03 juni  Familie- & vriendentoernooi met feestavond 

04 juni  Kienen met lunch 55+ 

04 juni  Biercantus met Bieske 

05 juni  Likkepot Trip 

06 juni  Gezellige middag en avond in de tent 

mailto:info@gsv28.nl

