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59e JAARGANG NO.7                                                         vrijdag 17 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. 
 
REDACTIE; i.v.m. carnaval verschijnt er in de week na carnaval geen OOS 
NUUTS. Maandag 27 februari 2023 kunt u weer teksten en/of advertenties 
aanleveren. 
 

Iedereen klaagt over het weer, maar niemand doet er iets aan. 

 

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 19 FEBR. 2023 T/M  ZONDAG 28 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  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 mis. 
 
Woensd.22 febr.: ASWOENSDAG. (Begin van de 40 dagen vastentijd) 
                              19:00 H. Mis met het uitdelen van het askruisje. 
 
Zondag 26 febr.: 1e zondag van de vastentijd. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Huub op den Kamp en 

                                               overleden ouders Franssen-Brouns. 
 
Dinsdag 28 febr.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 

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

                       19 febr.  t/m  25  febr. :  kapelaan Stefan 

  
 
OOS NUUTS : HOE VERDER? 
 
De huis-aan-huis rondgang in Genhout ten behoeve van Oos Nuuts 
[donateursactie] heeft dit jaar ongeveer 1800 euro opgebracht. Dat is een mooi 
bedrag, gelijk aan datgene wat de twee voorgaande jaren is opgehaald. Echter, 
het is nauwelijks voldoende om een nog openstaande grote rekening bij de 
drukker over het jaar 2022 te betalen. Hoe nu verder? 
De verwachting is, dat ook dit jaar de drukkosten zeer hoog zullen blijven. Daarom 
zullen wij een aantal stappen moeten zetten om Oos Nuuts toch te kunnen blijven 
uitbrengen. Aan de ene kant zullen wij proberen om de inkomsten uit bijvoorbeeld 
advertenties te verhogen, aan de andere kant zullen wij gaan bekijken hoe wij aan 
de kostenkant kunnen bezuinigen. Eén maatregel om de kosten enigszins te 
drukken is, dat wij vanaf heden Oos Nuuts niet meer wekelijks maar 
tweewekelijks zullen uitbrengen. Wij hopen op uw begrip. 
Redactie en Parochiecomite 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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AGENDA 2023 
 
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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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 

EVV Echt 2 – GSV’28 2     1-7    

Programma senioren  

Geen programma senioren i.v.m. carnaval. 
Uitslagen jeugd 

SV Hulsberg JO8-1 - GSV’28/S’mmert JO8-1  2-9 

VV Hellas JO8-2 - S’mmert/GSV’28 JO8-2  2-11    

Haslou JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1   4-1 

RKUVC JO9-1 - GSV’28/S’mmert JO9-1  3-14   

RKUVC JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1  2-5 

GSV’28/S’mmert JO7-1 – SV Meerssen JO7-1  3-3 

Maastricht WestJO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-2 0-2 

GSV’28/S’mmert JO15-1 – SV Meerssen JO15-1 9-0 

  

Programma jeugd 

Geen programma jeugd i.v.m. carnaval. 
 

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. 
 
OUD IJZER 

U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend, uw 
oude metalen (accu’s, 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 een afspraak met Frank 
Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur).  
LET OP: Vanaf heden mogen wij geen koelkasten en diepvriezers meer aannemen.  
Alvast hartelijk bedankt! 

mailto:info@gsv28.nl
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EVENEMENTEN 

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! 

 
 

 


