OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl

:

55e JAARGANG NO.32

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 27 september 2019

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 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: Hoe minder men weet,
hoe gemakkelijker men een besluit neemt.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 29 SEPT. T/M ZONDAG 6 OKT. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 29 sept.: Zesentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Jean Luijten (jaardienst),
Overl. ouders Henssen-Lenaerts (jaardienst).
Dinsdag 1 okt.: 9:30 uur: Dinsdag in de week 26 door het jaar.
Intenties: H,Mis tot intentie van de gever.
Zondag 6 okt.: Zevenentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis met Samenzang.
Intenties: Huub Nijsten (verjaardag),
John Brands (jaardienst).

LITURGIE VAN HET WEEKEND:
Wee de zelfgenoegzamen, lezen we in de eerste lezing.
In het evangelie horen we: “ Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort
het Rijk Gods. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt gij al ontvangen”.

MISDIENAARS:
zondag 29 september 09.30 uur Annemieke Hermens en Milou Kubben
zondag 6 oktober
09.30 uur Renée Tijssen en Hannah Tijssen

Thea 4376311 of 06-83656519
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STICHTING HARAMBEE
Stichting Harambee : 25 jaar vrijwilligerswerk voor Kenia, Samen
Vooruit!
Dit jaar bestaat Stichting Harambee 25 jaar. Om dit te vieren is er op
zondag 6 oktober een jubileumfestival in het Scoutinggebouw Ooshaka
aan de Molensteeg in Beek. De festiviteiten starten in de ochtend om
10.30 met een sportieve sponsorloop, waarvoor veel jeugd uit Beek
zich heeft aangemeld. Uniek voor Harambee is het feit dat
Burgemeester Christine van Basten-Boddin en wethouders Diederen en
Hodzelmans ook mee rennen!
Om 12.00 uur wordt het sponsorbedrag bekend gemaakt waarna een
gezellig middagprogramma start met een Afrikaanse markt, optredens
en workshops voor jong en oud. Vele Beekse winkeliers hebben ruim
50 leuke cadeaus gedoneerd die worden verloot. Er zijn Keniaanse en
Nederlandse versnaperingen en lekkere drankjes verkrijgbaar tegen
Afrikaanse prijzen. De stichting viert het jubileum op de kleinschalige
wijze die Harambee siert. Kortom, het belooft een heel gezellige
feestmiddag te worden.
Doel van de stichting Harambee is schoolgeld te betalen voor jongeren
in Kenia, zodat zij een (beroeps)opleiding kunnen volgen om zo een
betere toekomst te hebben. Harambee heeft naar schatting ruim 500
jongeren geholpen een opleiding af te maken. Hier in Nederland
zamelen vrijwilligers geld in en in Kenia wordt gezorgd dat het geld op
de juiste plek terecht komt.
Om geld in te zamelen voert Harambee met uitsluitend vrijwilligers
diverse activiteiten uit. Zo wordt er voorlichting gegeven op scholen,
Afrikaanse spullen verkocht op markten en (recycle-) workshops
georganiseerd tijdens evenementen. Daarnaast zijn er vaste en
incidentele donateurs die geld doneren.
Harambee heet iedereen die op een mooie locatie in de bossen van
Beek op kleinschalige wijze een leuke middag wil hebben van harte
welkom!
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Beste dorpsgenoten!
Het is een mooi beeld. Steeds meer zien we achter de ruiten van woningen in
Genhout de margenta gekleurde flyer verschijnen. Een blijk van betrokkenheid en
van steun. En dat doet goed. Mijn dochters komen telkens enthousiast
‘rapporteren’ als er weer enkele zijn bijgekomen…Die steun doet goed!
De flyers. Stof tot nadenken. Gespreksstof ook. Zoals ook de campagne “Genhout
voor GeK” bedoeld was. En dat is gelukt. Er was verbazing, verontwaardiging,
boosheid. Maar er was ook steun en begrip…zeker toen duidelijk werd waar het
allemaal voor staat en waar het toe dient. Het was de opmaat naar de enquête. De
enquête die zo belangrijk is om te achterhalen wat voor júllie belangrijk is. De
enquête die belangrijk is om straks aan het college van B&W en de gemeenteraad
te laten zien dat de vraagstukken als huisvesting voor de verenigingen, woningen,
de school, duurzaamheid en andere thema’s leven onder de Genhoutenaren. Bij alle
Genhoutenaren.
Deels zijn we daarbij ingehaald door de actualiteit. Als het goed is…hebben we
een nieuwe exploitant voor het gemeenschapshuis en zijn de verenigingen
daarmee verzekerd van een dak boven het hoofd. Ik schrijf “we hebben een
nieuwe exploitant”. Terwijl dit toch vooral een zaak is voor de “stichting
Gemeenschapshuis Genhout”. Maar ik mag zeggen dat we in de afgelopen
maanden heel intensief en in nauwe samenwerking hiermee aan de slag zijn
gegaan. En dat is een vruchtbare samenwerking gebleken. Vandaar “we”.
Maar “we” ook omdat het ons allemaal aangaat. De betrokkenheid van het dorp rond
de dreigende sluiting van het gemeenschapshuis is gebleken in de bijeenkomsten,
maar moet ook gaan blijken uit de enquête. We gaan niet sturen naar gewenste
antwoorden. U bepaalt zélf wat u belangrijk vindt. Maar het gaat wel helpen als we
een grote respons gaan krijgen op de enquête én als blijkt dat bijvoorbeeld het
gemeenschapshuis voor ons allemaal niet weg te denken valt in Genhout. Aan dat
gemeenschapshuis moet wel het nodige worden aangepast. Om zo te zorgen dat
we het duurzaam kunnen gaan (laten) exploiteren. Duurzaam als in ‘commercieel
rendabel’ ook voor de lange termijn, maar ook duurzaam als in ‘goed geïsoleerd’ en
naar de standaarden van deze tijd. Daarmee de aandachtspunten van de eerdere
milieuscan meteen meenemend. Het moet een huis zijn van en voor de Genhoutse
gemeenschap. Voor ons…en onze kinderen. En daar is steun voor nodig. Steun
door de enquêtes in te vullen, steun door mee te gaan naar bijeenkomsten op het
gemeentehuis (daarover later meer). Maar ook steun van de gemeente die voor de
benodigde financiële middelen zal moeten zorgdragen…En wij zullen dit moeten
vragen. Met z’n allen. Als één Genhout. Voor GeK.
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Nu eerst de enquête. Tussen 28 september en 2 oktober bieden de leden van
de Burgerinitiatief-groep Genhout (de mannen en vrouwen van “Genhout voor
GEK”) persoonlijk de enquête bij u aan. Dezelfde leden zullen de enquête ook
weer bij u ophalen en wel tussen 7 en 11 oktober. U kunt natuurlijk de enquête
ook online invullen. In dezelfde periode kunt u de enquête vinden op onze
vernieuwde website www.genhout.nl. Een site die sowieso gezien mag worden. We
hopen op zoveel mogelijk respondenten. Dus echtparen vragen we man en vrouw
per persoon de enquête in te vullen. Maar vraagt u ook uw kinderen, vrienden en
anderen die zich met Genhout verbonden weten of voelen om de enquête in te
vullen!
Voor eind november hopen we de uitkomsten met jullie te kunnen delen in een
bijeenkomst met alle geïnteresseerden, leden van de raad en het college. Om dan
met elkaar te gaan (blijven) bouwen aan wat Genhout zo uniek, zo bijzonder maakt…
Mogen we op u rekenen? Laat ons niet voor GeK staan.
We houden u op de hoogte.
Namens Burgerinitiatief Genhout,
Maarten Vonhögen.

ACTIVITEITEN IN 2019-2020
06 oktober
20 oktober

Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de Sint-Hubertuskerk
09 november
30 jarig jubileumfeest Cosi Cantare “Let’s dance” Asta Beek
10 november
Roger Wijnen ATB Toertocht
16 november
Äöpeningsaovend CV de Sjravelaire
17 november
14 uur. Opening kerststallenexpositie “White Christmas” met
meer dan 100 bijzondere witte kerststallen en een prachtig
santondorp van dhr. Dinjens uit Eijsden
23 november
Graote Zitting CV de Sjravelaire
24 november
Jeugzitting CV de Sjravelaire
01 december
Eten en Drinken voor de Kerk
15 december
Muzikale kerstontmoeting Wèts se nog? in de kerk
04 januari 2020 Auw Wieverbal CV de Sjravelaire
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
28 & 29 maart en
4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
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GSV’28 Nieuws
Uitslagen senioren
Haelen 1 - GSV’28 1
1-2
De seniorenteams van GSV’28 zijn uitstekend begonnen aan het seizoen
2019/2020. Nadat ’s ochtends het 4e elftal een overwinning boekte, wonnen ook het
2e (bij hun debuut in de reserve 1e klasse) en ons vrouwenteam. Op een
zonovergoten zondagmiddag was het de beurt aan ons vlaggenschip. GSV’28 1
reisde af naar Haelen, de verste bestemming van een uitwedstrijd voor onze roodwitten. Haelen leek nog niet helemaal wakker in de beginfase van de wedstrijd.
GSV’28 stormde met name over de rechterflank van de rood-gelen. Binnen 10
minuten waren er al 3 kansen voor onze mannen. Na kansen van De Groot en
Janssen was drie maal scheepsrecht. Een snelle aanval over drie schijven met Van
Kempen en Janssen als aangevers werd zeer beheerst afgerond door Maikel de
Groot, zijn eerste officiële treffer in het Genhouter rood en wit. Even later schoot
diezelfde combinatie spelers bijna opnieuw raak. Spits De Groot raakte ditmaal de
paal. Ruim 150 toeschouwers zagen GSV’28 domineren en verdiend op 0-2 komen.
Tim Booten produceerde een afgemeten pass op Rick Pijls die niet lang nadacht en
met een mooie volley zijn eerste treffer van het seizoen tegen de touwen knalde.
Haelen werd een minuut later voor het eerst echt gevaarlijk. Het was stilte voor de
storm. Randy van Goethem greep goed in. Dat zou niet de laatste redding zijn van
de nieuwe doelman van GSV’28. Ook Marco Thoma bracht redding op de doellijn.
10 minuten voor rust ontnam scheidsrechter Janssen GSV’28 een zekere
strafschop. GSV’28 belandde in een mindere fase en Haelen rook haar kans om
terug te komen in de wedstrijd. In de 40e minuut konden opnieuw Thoma en Van
Goethem keren, maar vlak voor rust werd het toch 1-2. De tweede helft werd een
over en weer van kansen. Zowel Haelen als GSV’28 hadden de score flink kunnen
uitbreiden. Haelen schoot en kopte tegen Randy van Goethem, GSV’28 scoorde wel
maar Rick Pijls stond in buitenspel positie. Het werd een bijzonder aantrekkelijke
wedstrijd doordat beide teams joegen op een doelpunt. Jordi Janssen en Rick Pijls
kregen opnieuw kleine kansen, maar hun inzetten werden knap gekeerd door de
Haelen-defensie. De grootste kans op een gelijkmaker in de slotfase kwam voor
Haelen-invaller Tom Bongaerts. Hij schrok van zijn mogelijkheid en schoot de bal
‘veld 4’ op. In de laatste 10 minuten kwam GSV’28 nog twee keer gevaarlijk voor het
doel van doelman Stan Achten, maar hij hield het bij twee keer vissen. 4 gele kaarten
in de laatste 10 minuten typeerden de hectiek waarin de wedstrijd kwam. GSV’28
voetbalde het prima uit zonder al te veel weg te geven en kon na 96 minuten speeltijd
juichen met de eerste driepunter van het seizoen. Een prima seizoenstart voor de
mannen van Bart Meulenberg. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen het gevaarlijke
Heer op het programma. De Maastrichtenaren wonnen zaterdagavond de
seizoensouverture met 5-2 tegen buur Scharn en mogen zich de eerste koplopers
in de 2e klasse G noemen.
FC Hoensbroek 2 - GSV’28 2
0-7
GSV’28 4 - Walram 3
5-0
GSV’28 1 zaal - ZVV De Kilo 4
2-10
GSV’28 VR1 - FC Geleen-Zuid/Haslou VR1
2-1
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Programma senioren
Za 28-09
17:00 uur
18:00 uur
Zo 29-09
10:00 uur
10:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
14:30 uur

RVU Veteranen - GSV’28 Veteranen
Linne 1 zaal - GSV’28 1 zaal
GSV’28 3 - Scharn 6
Sittard VR1 - GSV’28 VR1
VV ALFA SPORT 4 - GSV’28 4
GSV’28 2 - Sportclub Susteren 2
GSV’28 1 - Heer 1

Uitslagen jeugd
VV Schaesberg JO17-3 - GSV’28/S’mmert JO17-1
Berg’28 JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - I.B.C.’03 JO13-1
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Eijsden JO13-2
SV Hulsberg JO12-1 - GSV’28/S’mmert JO12-1
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Schinveld JO11-1G
Programma jeugd
Za 28-09
09:00 uur
09:15 uur
09:15 uur
10:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
11:30 uur
12:00 uur
12:15 uur
12:30 uur
14:30 uur

0-3
3-1
4-2
6-0
7-1
9-0

BSV Limburgia JO8-1 - S’mmert/GSV’28 JO8-1
S’mmert/GSV’28 JO7-1/2 - SV Geuldal JO7-1
S’mmert/GSV’28 JO9-1 - RKHBS JO9-3
Geleen-Zuid JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
KCC’13 JO10-1 - S’mmert/GSV’28 JO10-1
GSV’28/S’mmert JO12-1 - De Ster JO12-1G
Keer JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-2
ESB’19 JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
GSV’28/S’mmert JO17-2 - RKUVC JO17-1
S’mmert/GSV’28 JO15-1 - ESB’19 JO15-1
GSV’28/S’mmert JO17-1 - Kerkrade-West 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 17.0018.00 uur). Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 28-09
Vr 27-09
Vr 25-10
Za 30-11
Vr 13-12
Di 17-12
Zo 12-01

GSV’28 Kids Fanclub-dag
Algemene Ledenvergadering
Oktoberfeest
Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe
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