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55e JAARGANG NO.24

vrijdag 12 juli 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.
Spreuk van de week: Het probleem is niet dat de mensen dingen niet weten,
maar dat ze zoveel dingen weten die niet waar zijn.
BERICHT VAN DE REDACTIE:
Vrijdag 19 juli verschijnt de laatste editie vóór de zomervakantie. Hebt u nog
berichten dan kunt u deze nog aanleveren tot 15 juli 20:00 uur.
Berichten voor na de vakantie kunt u aanleveren tot 12 augustus 20:00 uur.

BEREIKBAARHEID KERKBESTUURSLEDEN:
Vanwege de ziekte van Pastoor van Oss kunt u in geval van overlijden bellen met
Thea Deuzings 06-83656519 of 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.

KOFFIELIKEUR:
Tijdens het tuinfeest heeft Cas Wolters een koffielikeur van Brouwerij de Fontein uit
Stein gebruikt in zijn opera-taart. Deze likeur is met het recept van Cas te koop voor
€ 7,50. Voor meer informatie kunt u mailen naar ellyvwunnik@hotmail.com.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 14 JULI T/M ZONDAG 21 JULI 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus
Zondag 14 juli: Vijftiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Communie- Woorddienst, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Willy Pinxt (gest.jaardienst); Tiny Vonken-Frusch
Zondag 21 juli: Zestiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Communie- Woorddienst
Intenties: Jean Nijsten; Pastoor H.Polman s.m.m.
LITURGIE VAN HET WEEKEND.
Mozes spreekt tot het volk.
Het woord is dichtbij u, in uw hart en in uw mond.
Gij kunt het volbrengen.
In het evangelie van deze dag horen we de vraag
gesteld worden: wat moet ik doen om
het eeuwige leven te verwerven.
MISDIENAARS
zondag 14 juli 09.30 uur Britt Sogeler
zondag 21 juli 09.30 uur Annemieke Hermens
zondag 28 juli 09.30 uur Reneé Tijssen
Thea 4376311 of 0683656519

G.K.Z. St. Hubertus:
Beste inwoners van Genhout; zoals twee weken geleden aangekondigd, heeft
afgelopen week onze jaarlijkse donateursactie plaatsgevonden. Uw gaven waren
weer boven verwachting en wij willen u hiervoor absoluut bedanken. We kunnen
weer met een gerust hart vooruit kijken en niet alleen voor onszelf, maar voor de
hele Genhouter gemeenschap. Mochten er nog bewoners zijn die we om de een af
andere reden niet hebben kunnen bereiken (om de envelop op te halen) stellen we
u voor met Harrie Maas contact op te nemen (tel. 06-23953537) en hij is uiteraard
bereid om uw gift in ontvangst te komen nemen. Nogmaals dank en we gaan
binnenkort – evenals u allen – genieten van een welverdiende vakantie, Alhoewel,
komende zondag en ook op zondag, 11 augustus as. zullen wij de
eucharistievieringen muzikaal begeleiden. Tevens zal een afvaardiging van ons koor
acte de présence geven tijdens het Genhouter zomerfeest en wel tijdens de
Boerenbruiloft op zondag, 18 augustus as.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
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Peter en Rini Rutten stoppen exploitatie Gemeenschapshuis Genhout
Rini en Peter Rutten hebben besloten te stoppen per 1 januari 2020 met de
exploitatie van het Gemeenschapshuis in Genhout.
Zij konden de exploitatie niet sluitend krijgen en leden verlies. De stichting
Gemeenschapshuis Genhout heeft het laatste jaar de energiekosten voor haar
rekening genomen; een bedrag van ca € 1000 per maand. Desondanks lukte het
niet. Bij hun besluit hebben ook gezondheidsproblemen van Peter een rol
gespeeld.
Rini en Peter hebben veel geïnvesteerd in het Gemeenschapshuis en zich met hart
en ziel ingezet. Dit besluit doet hun heel veel pijn.
Voortzetting van de exploitatie van het gemeenschapshuis op de huidige wijze ligt
niet voor de hand te meer daar de financiële middelen van de stichting uitgeput
zijn.
In Genhout is het gemeenschapshuis, nu zaal Vroemen gesloten is en daar naar
verwachting woningen voor ouderen zullen komen, de enige binnen accommodatie
waar verenigingen terecht kunnen. De stichting zet zich in om die voorziening in
stand te houden. Hoe dat kan onderzoekt de stichting mede in het kader van het
burgerinitiatief ‘Genhout voor Gek (Genhout voor Groot en Klein)’, waarin
gebruikers van het Gemeenschapshuis participeren. Dat burgerinitiatief wordt
ondersteund door de gemeente Beek.
Het stichtingsbestuur zet zich in en hoopt dat er eind dit jaar een oplossing is
waarbij het gemeenschapshuis beschikbaar kan blijven voor verenigingen en
andere gebruikers.
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ZOMERPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG….. 14 juli a.s.

ZONDAG 14 juli (quatorze juillet!) vindt de 5e voorjaarsproeverij plaats in de
wei van Cave de Wittenberg.
(ter vervanging van 19 mei j.l. toen het onweerde…)
Vorig jaar een groot succes, ook door het optreden van Route66 en daarom nu
herhaald.
Op tafel zo’n 25 wijnen wit, rood en rosé die u op uw gemak kunt proeven. Ook
heerlijke mousserende wijnen.
DE TOEGANG IS GRATIS!

We sluiten af met een leuk buffet rond 18.00 uur om de innerlijke mens tegemoet
te komen.
Inschrijven gewenst: info@cavedewittenberg.nl of bel 046-4374783 (aantal
personen)
Plaats
Genhout
Tijdstip

: CAVE DE WITTENBERG Grootgenhouterstraat 71 Groot: ZONDAG 14 juli vanaf 14.00 uur met aansluitend buffet.

U BENT VAN HARTE WELKOM!
Frans Hawinkels
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ACTIVITEITEN IN 2019
17 en 18 augustus. Zomerfeesten Genhout Samen
06 oktober
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
10 november Roger Wijnen ATB Toertocht
24 november Eten en Drinken voor de Kerk
28 & 29 maart en 3,4 & 5 april 2020 Toneeluitvoeringen
Toneelvereniging Ons Genoegen
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In het weekend van 17 en 18 augustus organiseert Stichting Genhout Samen
weer haar jaarlijkse evenement. Dit jaar alweer voor de 20e keer! Zaterdag
overdag staat geheel in het teken van sport en spel, 's avonds kan er gefeest
worden met diverse Limburgse topartiesten en op zondag kan jong en oud
genieten van een knotsgek, smaakvol pallet waarbij de liefde (mit unne gekke
sjlaag) de hoofdrol speelt.
HET PROGRAMMA:
Zaterdagmiddag 17 augustus: SJPAS IN 'T ZAND
Zaterdagavond 17 augustus: SJPAS IN 'T PLAT
Zondag 18 augustus: SJPAS IN 'T DÖRP

Zaterdag 17 augustus: SJPAS IN 'T ZAND

De zaterdagmiddag staat vanaf 14:00 uur geheel in het teken van sport en spel en
wordt georganiseerd door KVW en GSV'28. Dus kom op sportievelingen en geef je
nu op voor SJPAS IN 'T ZAND. Ga met je team de strijd aan met bubble voetbal,
dartvoetbal en beachvolley en ga voor de zege! Drie spellen, team tegen team. Let
the games begin! Elk team mag bestaan uit 6 - 8 deelnemers (vanaf 8 jaar) waarvan
min. 4 volwassenen. Inschrijven (EUR 10 per team) kan tot uiterlijk 12 augustus.
Voor de jeugd is er verder een echte crossbaan aangelegd waar met de eigen fiets
volop geracet kan worden en de allerkleinsten kunnen lekker spelen en
zandkastelen bouwen in het zand.
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Zaterdag 17 augustus: SJPAS IN 'T PLAT

De zaterdagavond wordt georganiseerd door de Sjravelaire en staat geheel in het
teken van het Limburgse dialect, SJPAS IN 'T PLAT! Kom naar de feesttent en geniet
vanaf 20:00 uur van een hilarische buut van meervoudig buuttekampioen, Fer Naus,
en sjoenkel en swing vervolgens mee met de talentvolle zangeres, Marleen Rutten,
de Mestreechse Shakin DJ's en de jonge, energieke Limburgstalige band, Bieske.
Sjpas gegarandeerd! Kaarten à EUR 7,50 per persoon.

Zondag 18 augustus: SJPAS IN 'T DÖRP

Boerebroelof
Pak de agenda, kalender, smartphone of tablet en zet zondag 18 augustus a.s. er
met HOOFDLETTERS in! Na de zinderende zaterdag vol sport, spel en Limburgse
muziek komt Toneelvereniging Ons Genoegen en Fanfare St. Antonius op de
zondag met een smaakvol pallet waarbij de liefde (mit unne gekke sjlaag) de
hoofdrol speelt. Cupido heeft zijn pijlen op Genhout gericht en dat gaan we
vieren...en wel met een Boerenbruiloft met heel speciale gasten.

7

Feest vieren doen we graag samen met iedereen uit het dorp. Jong en oud, klein en
groot. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om fit, fris en fruitig act de présence
te geven, hebben we voor passend vervoer gezorgd. Op diverse plekken zal onze
feestbus de bruiloftsgasten komen ophalen om ze op gepaste wijze naar de locatie
te brengen waar de gasten worden ontvangen. Over het programma laten we nog
niet veel los maar dat het een bruiloft wordt waar nog lang over nagepraat zal
worden, moge duidelijk zijn. Het hooggeëerde bruidspaar nodigt jullie dan ook van
harte uit om samen met hen het glas te komen heffen op een lang en gelukkig leven
en aan te schuiven aan het bruidsmaal. Nadat de inwendige mens is versterkt met
een BOERENBRUNCH en de plechtigheden zijn vervuld zal ons bruidspaar, onder
de welluidende klanken van onze feestband BATTON ROUGE, met de
openingsdans het feest laten beginnen.

Belangrijke weetjes:
• Kaartverkoop broelof mit brunch (verzorgd door Maurice Kicken) inclusief
koffie of thee, welkomstdrankje en glaasje bubbels. Kosten EURO 10,00 per
persoon, kinderen t/m 15 jaar EUR 5,00. Geef je op via 06-83211932 of 0618685711 of via de mail: genhoutsamen@gmail.com Reserveren vóór 12
augustus 2019.
• Feestvervoer: Voor de opstapplaatsen en vertrektijden: houd Oos Nuuts,
Facebook en www.genhout.nl en andere publicaties in de gaten
• Aanvang: 11.00 uur Jean Nijsten Sportpark, Genhout. Let op: geen
kaartverkoop aan de kassa!
• Vanaf 14.00 uur (gratis entree) bruiloftsfeest met de band Batton Rouge.

Inschrijven teams SJPAS IN 'T ZAND en
kaartverkoop SJPAS IN 'T PLAT en SJPAS IN 'T DÖRP
via genhoutsamen@gmail.com of
via 06-83211932 en 06-18685711
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