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59e JAARGANG NO.6                                                         vrijdag 10 februari 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. 

De beste herinneringen bewaar je aan die dingen, 
die je nooit had moeten doen. 

 

De Mis op zondag 12 februari, carnavalszondag van Genhout, is 
om 9:30 uur. 

 
DONATEURSACTIE OOS NUUTS 2023 

Vorige week hebben wij in het kader van de donateursactie Oos Nuuts 2023 in 
Genhout huis aan huis de enveloppen met uw donatie opgehaald. Wij weten op dit 
moment nog niet hoeveel de donateursactie dit jaar heeft opgeleverd, maar wij 
bedanken nu alvast iedereen die onze actie gesteund heeft met zijn of haar 
bijdrage.  
Tijdens onze rondgang hebben wij sommige mensen niet thuis aangetroffen. Dat is 
jammer. Wellicht willen deze mensen toch nog een donatie doen. U kunt uw 
enveloppe alsnog in de brievenbus van de pastorie afgeven [Hubertusstraat 61].  
U kunt ook uw donatie overboeken naar de bankrekening van Oos Nuuts - 
NL17RABO0104906510 – onder vermelding van donateursactie 2023.  
Alvast onze dank. 

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 12 FEBR. 2023 T/M  ZONDAG 19 FEBR. 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  12 febr.: 6e zondag door het jaar. Carnaval in Genhout. 
                              9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. en de 

     Sjravelkapel in aanwezigheid van Prins Sascha I en  de   
Groate Raod van Elf, Jeugprins Roel I, Jeugprinses Joanie 
I   en de Jeugraod van Elf. 

Intenties: voor de overleden leden van de 
carnavalsvereniging, Henk van de Worp, ouders van 
Roosmalen-Broks, Kitty en Sef Meens (gest. jaardienst). 

 
Dinsdag 14 febr.: 10:00 uur Mis in de sacristie. 
 
Vrijdag   17 febr.: rondbrengen van de ziekencommunie. 
 
Zondag  19 febr.: 7e zondag door het jaar. 
                              10:00 uur H. Mis. 
                               Intenties: ouders Pijls-Grooten en Huub op den Kamp. 
 
Dinsdag 21 febr.: geen H. Mis. 
 
Woensd.22 febr.: Aswoensdag. Uitdelen askruisje. 
                              19:00 H. Mis. 
Weekdienst:    5 febr.  t/m  11  febr. :  kapelaan Stefan 

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

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ZONDAG 12 FEBRUARI 09.30 UUR  KINDERWOORDDIENST IN DE KERK 

Beste allemaal, 
12 februari zullen we samen weer op een goede manier 
invulling geven aan Carnaval in Genhout. Tijdens de mis zal er 
een KWD activiteit zijn voor alle kinderen in de kerk. 
Speciaal nodigen wij die dag de kinderen uit die dit jaar hun 
Eerste Heilige Communie zullen doen. 
Natuurlijk zullen wij weer traditiegetrouw alle belangrijke 
personen decoreren met de niet te evenaren KWD medaille. 
Wij hopen weer met velen te zijn, we hebben er zin in. 
De leiding van de KWD.        Marie-José, Rian en Tonny.  
 

GA MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN PORTUGAL 
De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke twee 
á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen 
hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de viering met de 
paus.De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 
augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep 
jongeren naartoe. Naast het officiële programma in Lissabon bezoeken ze ook 
andere bijzonder plaatsen onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt terug 
op 9 augustus. Meer info:  Pastoor Dölle g.doelle@bisdom-roermond.nl 

SJRAVELNUUTS 

Deze keer een Sjravelnuuts in het Nederlands. Dit omdat 
we het belangrijk vinden dat alle inwoners van Genhout 
begrijpen wat er in het weekend van 10 t/m 13 februari 
(het Genhouter Carnavalsweekend) op de planning staat. 
 
Programma Genhouter carnavalsweekend 
Vrijdag 10 februari vanaf 20.30 uur in kantine GSV’28 
Carnavalsavond met uitroepen nieuwe Voetbalprins(es) 
Zaterdag 11 februari overdag bezorgen de Sjravelaire de Sjravelkezèt 
Zaterdag 11 februari vanaf 20.30 uur organiseert Buurt Klein Genhout 
Graote Zitting van de Houtwörm met uitroepen nieuwe Prins(es) Klein Genhout 
Zondag 12 februari om 9.30 uur Heilige Carnavalsmis (in dialect) 
Vanaf 13.11 uur de 48e Graote Optoch van Genhout 
En vanaf 15.00 uur de Genhouter Optocht Party (Pastoor Lippertsplein) 
Maandag 13 februari vanaf 11.11 uur - Pyjama-Frühshoppen (start in kantine) 
 
Informatie 48e Graote Optoch van Genhout 
Na een aantal jaren geen optocht meer door de straten van Genhout te hebben 
mogen organiseren, is het dan nu eindelijk weer zover. De Sjravelaire kunnen 
samen met hun Prins Sascha I, Jeugdprins Roel I en Jeugdprinses Joanie I op 
zondag 12 februari door de Genhouter straten trekken. Samen met een groot 

mailto:g.doelle@bisdom-roermond.nl
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aantal andere carnavalsvierders die hier ook aan meedoen. En natuurlijk het 
publiek dat langs de optochtroute zal kijken.  
Maar er zijn wel een aantal voorwaarden die er gesteld zijn van uit de gemeente. 
Die delen we graag vooraf met jullie zodat de optocht goed kan verlopen en de 
overlast tot een minimum beperkt zal worden: 
- De toegangswegen naar alle straten van Groot Genhout worden  
vanaf 12.00 uur door verkeersregelaars afgesloten voor alle verkeer.  
Indien u bezoek verwacht geef dit dan bij hen aan.  
- Er is geen gelegenheid om bij de manege te parkeren. 
- De optocht wordt opgesteld in Gebösjelke (Grootgenhouterstraat) en vertrekt om 
13.11 uur. Let op: dit is een uur eerder dan voorheen. 
- Het ontbinden van de optocht gebeurt op de kruising Pastoor Welterssstraat en 
Hubertusstraat en niet op het Pastoor Lippertsplein. Hier wordt immers de 
Genhouter Optocht Party georganiseerd. 
- De optochtroute is als volgt: Grootgenhouterstraat – Hubertusstraat – Op den 
Hoogen Boom – Hubertusstraat – Geneind – Op de Aks – Pastoor 
Hutschemakersstraat – Pastoor Weltersstraat – Hubertusstraat 
- We willen u vriendelijke vragen om de volledige optochtroute vrij houden van 
geparkeerde auto’s. 
- We maken er samen een feest van: hopelijk zien we heel veel carnavalsvlaggen 
(liefst Sjravelvlaggen) en versierde huizen en/of opritten.  
- Na afloop van de optocht is er vanaf 15.00 uur (tot 22.00 uur) een afterparty met 
diverse Limburgse topartiesten op het Pastoor Lippertsplein. Hiervoor zijn de 
laatste polsbandjes te koop bij Gasterie Genhout Treft en The Read Shop Beek. 
Gasterie Genhout Treft is gesloten. 
Wij wensen iedereen in Genhout een plezierige carnaval! 
Dank voor jullie medewerking en begrip Bestuur en leden CV de Sjravelaire 
 
Rondbrengen Sjravelkezèt 
Aanstaande zaterdag komen de Sjravelaire bij alle Genhouter huizen langs 
met de 50e editie van de Sjravelkezèt. Het wordt weer lachen, gieren, brullen 
in deze krant. Vorige week zaten de welbekende 'envelöpkes' al bij Oos Nuuts. 
Die zijn bedoeld voor een vrije gave ten gunste van de Sjravelkezèt en mag u 
zaterdag meegeven aan onze leden. Dankjewel voor jullie steun en veel 
plezier met het lezen en bekijken van de 50e Sjravelkezet!  
 

 



5 
 

NIEUWE GLAS-IN-LOOD-RAMEN VOOR HUBERTUS MAKEN VAN 
KAPELLETJE EEN MINI-KATHEDRAAL. 
  
Wellicht is het oplettende voorbijgangers al opgevallen? De Hubertuskapel in 
Groot-Genhout heeft sinds vorige week schitterende nieuwe glas-in-loodraampjes. 
Het oude kappelletje, in 1936 gebouwd door buurtbewoners, had saai matglas. Al 
jaren bestond de wens om Hubertus een upgrade te verzorgen. Ingrid Henssen – 
van Hees schonk de vier gebrandschilderde ramen. Jean Hamers heeft ze 
passend gemaakt met mooi oud gekleurd glas. Dat was nog een hele tour, met 
name omdat het Henri-Jonas raampje twee centrale barsten had. 
De raampjes zijn toepasselijk gekozen; 

• Een Hubertusafbeelding met hert, als eerbetoon aan de naamdrager van 
kapel en kerk. 

• Een Maria-Sterre-der-Zee, omdat de Mariaverering bij veel dorpsgenoten 
nog leeft. 

• Een raampje met het gezin van Jozef, Maria en kindje Jezus, als 
voorbeeld- en arbeidersgezin. Dit is een geweldig mooi raampje; gemaakt 
door Henri Jonas. Het is afkomstig uit de erfenis van de huishoudster van 
‘kunstpaus’ deken Linssen uit Maastricht. 

• En natuurlijk mag een venster met een kerstafbeelding als hommage aan 
oud-pastoor van Oss niet ontbreken. 
Met de boodschappende engel, Maria 
in het hemelsblauw en centraal het 
kindje Jezus nederig in het stro is dit 
niet alleen een kleurrijk, maar ook een 
heel symbolisch raam.Laat u 
verwarmen door het mooie licht in de 
kapel, en verwarm Hubertus af en toe 
met een kaarsje en een bezoekje aan 
hem. 

Een groot dank je wel aan Jean Hamers, die 
belangeloos de vele uren restauratiewerk heeft 
verricht. Tevens dank je wel aan Fien Bokting 
die al jaren het onderhoud en de kaarsen van 
de kapel verzorgt. 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 

GSV’28 1 – Heer 1      2-0 
Nao de raege/vôrs, kump ummer weer de zonnesjien in Genhout!  Een dikverdiende 2-0 
overwinning na hard werken van ons vlaggenschip. 
Een verdedigende formatie van Bas & Bart speelde verzorgd voetbal en gaven weinig weg. 
Dat was de basis voor een eerste doelpunt dat even na rust viel.  
Jeroen Gerets haalde de trekker over vanaf rand 16 en Mark Hoedemakers liep er met 
nieuwe schoenen tegenaan: 1-0. Een groot gejuich in onze kantine waar ons 2e elftal feest 
vierde na hun overwinning tegen Caesar 2. 
Het vervolg was nerveus. Heer kreeg geen strafschop en haalde zichzelf uit de wedstrijd. 
GSV’28 bleef rustig en zag invaller en geprikkelde topschutter Stijn Winkens een fraai 
doelpunt maken. Met een fraai buitentje voet passeerde hij de doelman. 
Even later was het afgelopen en feest in Genhout. Opgelucht en zeker ook heel blij. GSV’28 
doet weer helemaal mee om de plekken in de middenmoot. Over 3 weken staat de 
belangrijke derby tegen Caesar op het programma. Dezelfde inzet wordt dan verwacht. 

 
GSV’28 2 – Caesar 2     3-0 
GSV’28 2 pakt een hele belangrijke thuisoverwinning in de Beekse derby tegen Caesar 2. 
In een furieuze openingsfase waren de Genhouter messen op z’n scherpst geslepen. In de 
4e minuut was het Remy Winkelmolen die de receptie van zijn broer Prins Sascha I goed 
had verwerkt: 1-0 tegen de touwen. 
Even later was een steekpassje met de ’töp’ van Dean Appelmans het startsignaal van een 
weergaloze actie van Max Limpens die buitenkant voet een Keizerlijke omspeelde en 1-op-
1 de doelman verschalkte. Ook Auwt Prins Max II kan carnaval en voetbal dus prima 
combineren. 
Caesar 2 had wat pech. Genhouter cadeaus werden niet uitgepakt en op het houtwerk 
geschoten (4x). GSV’28 2 had dus wat geluk, maar goed: je krijgt wat je verdient. 
Na rust werden de ploegen steeds vermoeider. Caesar 2 probeerde wel, maar scoorde niet. 
Dat deed Hugo de Geus wel. Hij was sterker dan zijn verdedigende tegenstander en liet de 
Caesar-goalie kansloos in een 1-op-1. 
3-0 bleef het en toen was het uiteraard groot feest. Een geweldige teamprestatie op inzet 
van alle Genhouter mannen. Met dit resultaat kunnen zij gaan bouwen in de 2e seizoenshelft: 
een gedeelde 6e plaats in de 1e klasse A. 

 
Woander Forest VR1 - GSV’28 VR1   7-0 

 
Programma senioren  

Za 11 feb. 18.30 uur Zitterd ZVV 3 – GSV’28 1 zaal 
Zo 12 feb.  10.00 uur  EVV Echt 2 – GSV’28 2 

 
Uitslagen jeugd 

Sportclub Jekerdal JO8 – S’mmert/GSV’28 JO8-2 2-12 

GSV’28/S’mmert JO8-1 – FC Geleen Zuid JO8-2 3-4 

De Ster JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1   1-4 

Sportclub jekerdal JO10 - S’mmert/GSV’28 JO10-1 9-3 

FC Geleen Zuid JO7-1 - S’mmert/GSV’28 JO10-1 10-0 

S’mmert/GSV’28 JO12-2 -Sportclub Jekerdal JO12 2-6 

S’mmert/GSV’28 JO12-1 – Haslou JO12-1  2-2 
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Neerbeek JO15-1 – S’mmert/GSV’28 JO15-2  3-0 

GSV’28/S’mmert JO7-1 – SV Meerssen JO7-1  0-8 

BMR/SNC’14 JO17-1 - S’mmert/GSV’28 JO17-1 2-3 

Born/HBC’09 JO15-2 – GSV’28/S’mmert JO15-1 0-2 

  

Programma jeugd 

Za 11 feb. 09.00 uur SV Hulsberg JO8-1 - GSV’28/S’mmert JO8-1 

09.00 uur VV Hellas JO8-2 - S’mmert/GSV’28 JO8-2 

09.00 uur Haslou JO9-2 - GSV’28/S’mmert JO9-2 

09.15 uur Haslou JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1 

09.15 uur RKUVC JO9-1 - GSV’28/S’mmert JO9-1 

09.30 uur Eijsden JO10-2 - S’mmert/GSV’28 JO10-1 

09.35 uur RKUVC JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1 

09.55 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – SV Meerssen JO7-1 

10.30 uur S’mmert/GSV’28 JO12-1 – Voerendaal JO12-1 

11.00 uur Maastricht WestJO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-2 

12.00 uur GSV’28/S’mmert JO15-1 – SV Meerssen JO15-1 

15.00 uur  S’mmert/GSV’28 JO17-1 – SJO ESB’19 JO17-1 

 
Lunch met kienen voor de Genhouter senioren 

Ook dit jaar organiseert GSV’ 28 weer een morgen voor de Genhouter 55-plusser 
en wel op zaterdag 25 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 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.  Betaling vooraf door overboeking naar rek.nr. NL29RABO0104906197 
t.n.v. GSV’28. 
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 zondag 19 februari te 
geschieden. 
EVENEMENTEN 

10-02   Carnavalsavond 

25-02   Kienen met lunch voor 55+ers 

11-03   NL Doet 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 

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

mailto:info@gsv28.nl
http://www.gsv28.nl/
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AGENDA 2023 
10 febr.- Carnavalsavond GSV’28 
12 febr.- Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
13 febr.- Pyjama-frühsjoppe 
19 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire 
21 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
  8 apr.- Paasactiviteit 
2 t/m 4 juni  Feestweekend GSV’28 

2 en 3 sept. Feestweekend Genhout Samen 
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