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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.
REDACTIE NIEUWS; VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT GEEN OOS NUUTS
In de volgende kalenderweken verschijnt er geen OOS NUUTS; week 25, 27, 29,
31, 32, 33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september). U kunt dus wel teksten,
advertenties en berichten aanleveren op de volgende maandagen; 22 juni, 6 juli,
20 juli, 24 augustus en vervolgens tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Denken dat anderen net zo zijn als jijzelf,
veroorzaakt veel misverstanden.
OUD PAPIER
Beste inwoners van Genhout, RWM heeft besloten om vanaf 02 juni 2020
weer oud papier op te halen i.s.m. de verenigingen. Dit betekent dat vanaf
juni weer elke maand oud papier wordt opgehaald.
De eerste keer zal dit zijn op 15 juni 2020.
Wij zien het oud papier weer graag aan de straat staan op 15 juni a.s.
Bestuur en leden fanfare Sint-Antonius
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 14 JUNI T/M ZONDAG 21 JUNI 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus

Zondag 14 juni: Sacramentsdag, H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus 9.30 uur H. Mis voor maximaal 30 personen
Zondag 21 juni: Twaalfde Zondag door het jaar. 9. 30 uur H. Mis voor max. 30
personen
Vanaf 1 juli zullen max. 100 personen toegelaten worden in de H. Missen.
In de kerk blijft gelden; 1,5 meter afstand houden, handen wassen en als je
verkouden bent beter thuisblijven. Hoesten en niezen in de elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes.
Twee vrijwilligers zullen u een plaats aanwijzen in de kerkbanken.
Echtparen, gezinnen en huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings 06-83656519
Bestelde misintenties en gestichte H. Missen zullen zo veel mogelijk in
overleg met de familie hernomen worden.

NIEUWSBERICHT
Beste parochianen, beste Genhoutenaren,
Heeft u zondag 31 mei - Pinksteren - ook naar de
plechtige eucharistieviering vanuit onze prachtige
Sint Hubertuskerk gekeken bij streekomroep Bie
Os? Een eucharistieviering bij gelegenheid van
Pinksteren, voorgegaan door pastoor John van Oss
en bijgestaan door kapelaan Stefan Musanai en
kapelaan Charles Leta. Een unieke gebeurtenis in
de geschiedenis van onze parochie: een
eucharistieviering opgenomen en uitgezonden op
de plaatselijke televisie. Een initiatief vanuit onze
parochie voor onze parochianen in deze moeilijke
periode [coronacrisis] waarin lange tijd geen vieringen toegestaan waren in de
kerk. De televisie-uitzending van deze viering is tot stand gekomen met
medewerking van een aantal Genhoutenaren en mensen van buiten Genhout.
Het pastoraal team en het kerkbestuur willen allen bedanken die deze viering
mogelijk gemaakt hebben: koster Thea Henssen-Keulers; de acolieten Jean
Hamers en Huub Gorissen; de lectoren Annemie Vonken en Maarten Vonhögen;
de solisten John Gerits [bariton] en Marian Michon-Hautvast [sopraan]; de pianist
Leon Dijkstra; het koperensemble Saint Anthony Brass met Jo Vonken [trombone],
Roger Cobben [trompet], Dave Wouters [trompet], Carl Harren [tuba] en Bart Last
[bas]. Een woord van dank ook aan streekomroep Bie Os, cameraman Hans
Gorissen, El Arte Flores Genhout en Cave De Wittenberg Genhout.
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U kunt de Pinkstermis terugkijken op het internet via https://vimeo.com/424072036
of via de websites van de parochie Sint Hubertus Genhout, het Sint Hubertus
Kunstcentrum en het GKZ Sint Hubertus Genhout.
U heeft inmiddels ook een nieuwsbericht vanuit de parochie ontvangen met daarin
de mededeling, dat vanaf zondag 7 juni weer missen in de kerk gedaan mogen
worden, weliswaar met de nodige beperkingen. Wij, het pastoraal team en het
kerkbestuur, zien ernaar uit om u weer te mogen verwelkomen bij onze vieringen
op zondag. Blijf gezond en tot ziens in onze Sint Hubertuskerk.
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“GESLOTEN OM OPENER DAN OOIT TE WORDEN!”
Beste dorpsgenoten!
Rond de hoofdingang van Gasterie Genhout Treft zijn afgelopen maandag de
bouwhekken geplaatst. Teken dat de aanbouw van de wintertuin nu echt van start
gaat. We hopen met deze uitbouw niet alleen meer ‘vloeroppervlakte’ te creëren,
maar vooral het gebouw (letterlijk en figuurlijk) opener te maken.
Door de wintertuin zal te zien zijn dat er leven zit in Genhout en in de Gasterie.
Een leven dat
aanstekelijk
uitnodigend zal
zijn. Gesloten dus
om opener dan
ooit te worden!
Er zal niet alleen
een start gemaakt
worden met de
uitbouw. Ook
intern is na een
tijd van slopen de
tijd gekomen om wat moois op te bouwen. De komende weken zal een keuken
geplaatst worden van waaruit Mitchell zo snel als kan kleine (afhaal)maaltijden
hoopt klaar te kunnen maken. We houden u op de hoogte.
Maar ook tijdens de verbouwing willen we toch graag gastvrij zijn voor
dorpsgenoten die ontmoeting en ontspanning zoeken. Mitchell zal vanaf 19 juni
beperkt de deuren daarvoor openen met een klein terrasopstelling aan de zijkant
van de Gasterie. U zult het vanzelf zien. Of lezen via Oos Nuuts en social media.
Weet dat u welkom bent!
Alle verbouwingen hopen we rond de bouwvak af te kunnen ronden. Of dat lukt zal
mede afhangen van de effecten van de Corona crisis die ook van invloed zijn op
leveringen van bouwmaterialen. Maar met de openstelling van het tijdelijke terras
en -zo snel als kan- de keuken hoopt de stichting én de exploitant u toch al te
treffen. We zeggen dan ook alvast: van harte welkom in onze Gasterie Genhout
Treft!
Stichting Gemeenschapshuis Genhout
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
CORONA in GAMBIA
Ook in Gambia hebben ze last van het Corona virus. In het land is een totale
LOCK DOWN van kracht. Dus geen school, geen vakantiegangers want de hotels
zijn gesloten, dus ook geen werk voor velen, waaronder onze vrienden. Echter in
Gambia hoeven ze niet aan te kloppen bij de overheid voor een vergoeding. Zij
krijgen helemaal niets.
Wij hopen dat jullie ons kunnen helpen met het verzenden van de nodige
goederen, zoals eerder werd genoemd:
1. Schriften, pennen, potloden (geen stiften drogen te snel uit),
kinderleesboekje het liefst ook Engelstalige (er wordt namelijk in het
Engels les gegeven), liniaal etc.
2. (Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en dameskleding.
Geen dikkere winterkleding, jassen etc maar ook geen dameslaarzen
en schoenen met een hogere hak.
3.

(Sport)schoenen en slippers/sandalen.

4. Paracetamol, maandverband, tandpasta en tandenborstels,
douchegel, deodorant sprays;
5. Etenswaren zoals spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker, blikken
groenten enz. maar niets in glazen potten aub.
Jullie kunnen op ieder moment de goederen naar ons komen brengen en plaatsen
op de oprit onder de carport tegen de garagedeur aan. Indien mogelijk in een grote
bananendoos. (ons adres is Pastoor Hutschemakersstraat 15, tel:. 046-4370963).
Per doos of vuilniszak betalen wij nu €5,00 transport kosten. Wij hopen dat jullie
ons hierin blijven ondersteunen. Donaties (blijven welkom) en bijdragen per doos
(dit kan ook in een enveloppe bij ons in de brievenbus over te maken op bankrek:.
NL09 RABO 0301010196 t.n.v. F. Graman o.v.v. GAMBIA.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Ellen en Frank Graman
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OPROEP
Voor mijn post-HBO opleiding aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid in
Ede zoek ik 2 Coachees (mensen die graag gecoacht willen worden) in omgeving
Beek.
Ben jij iemand of ken jij iemand die stappen wil zetten naar een gezonde leefstijl?
En kan jij of die persoon daar wel wat coaching bij gebruiken?
De komende periode kan ik je kosteloos begeleiden om ervaring op te doen voor
mijn opleiding tot leefstijlcoach.
Wil jij aan de slag met:

➢
➢
➢
➢
➢

afvallen
je fitter voelen
meer bewegen
meer energie hebben
een ander doel wat gerelateerd is aan een
gezonde leefstijl of gedragsverandering

Meld je dan aan via: OdilleBongaerts@gmail.com
Als je in aanmerking komt, begeleid ik je graag het komende (half)jaar om te
werken aan je persoonlijk doel. Wil je meer informatie stuur dan gerust ook een
mailtje.
Hartelijke groeten,
Odille Bongaerts.

Lieve dorpsgenoten, beste mensen van Genhout,
Met het groeipapier dat als bijlage is toegevoegd aan deze editie van Oos Nuuts
willen we jullie laten weten, lieve dorpsgenoten, dat we jullie niet vergeten zijn.
In het papier zitten zaadjes verwerkt, vergeet me nietjes. Plant het papier in een
potje met aarde of rechtstreeks in de grond (afhankelijk van het jaargetijde) en
je hebt weer iets moois om naar uit te kijken!
Blijf gezond, pas op elkaar en geniet van de zomer!
Bestuur Stichting Genhout Samen
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GSV’28 NIEUWS
GSV’28 Terug in de tijd
In deze voetballoze tijd kijken we graag terug naar de successen van GSV’28 in
het verleden. Op onze website www.gsv28.nl kunt u verslagen vinden over onder
andere de kampioenschappen van GSV’28 in 1985, 1992 en 1993. Maar ook de
herinneringen aan recentere kampioenschappen van GSV’28 2, GSV’28 3 en
GSV’28 VR1 worden weer opgehaald. De verslagen zijn uiterst interessant om te
lezen en ook foto- en zelfs beeldmateriaal zijn aanwezig om even terug in de tijd te
gaan naar die mooie successen. Kijk dus vooral eens op onze website onder het
kopje ‘Wedstrijdverslagen’!
OUD IJZER
Zelfs in deze tijd kunt u nog altijd 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. U
kunt hiervoor niet terecht op het Jean Nijsten Sportpark, maar u kunt wel een
afspraak maken om uw spullen op te komen laten halen. Bel voor het maken voor
een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur).
Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 27-06
NL-doet
Za 27-06 t/m Za 04-07 Zomerklusweek
Ma 06-07 t/m Zo 12-07 Donateursactie
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