HEEL GENHOUT BAKT…
Op zondag 30 juni om 9.00 uur aanstaande trekt tradi3oneel de processie door de straten van
Genhout. Als slagroom op de taart zorgt de S3ch3ng Alpe du Genhout, na de processie en de
openluchtmis, voor het jaarlijkse tuinfeest naast de kerk.
We trappen af met een openlucht concert van onze eigen fanfare Sint Antonius. Daarna zal DJ Ritchie
Motké er zoals al3jd een feestje van maken.
De Hubertuskerk zal open zijn om iedereen in de gelegenheid te stellen om ons rijke religieuze en
culturele erfgoed te bekijken. Een parel in ons dorp, onze gemeente en streek… Een aanrader ook
voor familie en vrienden van buiten Genhout.
Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd. Aan het buﬀet bij de pastorie zijn diverse lekkernijen
verkrijgbaar, variërend van koﬃe met vlaai tot barbecue. Bijzonder is de bierproeverij die wordt
aangeboden door Guillaume Vroemen met een speciaal verrassingsbier.
Voor onze jongere dorpsgenoten zal er o.m. een springkussen zijn.
Als kers op de taart komt ‘Heel Holland bakt’-deelnemer Cas Wolters ons vanaf 13.00 uur laten zien
hoe je van een taart een waar juweeltje maakt. Iedereen die het programma ‘Heel Holland bakt’
heeQ gezien, kent deze sympathieke bakker uit Sint
Odiliënberg. De door Cas gebakken en versierde taart zal in
een tombola samen met andere prijzen worden verloot! En
als we deze topper dan toch in Genhout hebben, dan laten we
hem graag jureren. De kinderen krijgen de kans cupcakes te
versieren. Cas zal bepalen wie zich ‘cupcakeversierder 2019
van Genhout’ mag noemen.
Daarnaast geeQ de bekendheid van Cas hem de kans om te
laten zien dat een audi3eve beperking zeker geen
succesbeperking hoeQ te zijn. Hij is bestuurslid van de
S3ch3ng ‘Limburg hoort zo’. Deze s3ch3ng heeQ als doel om
dove- en slechthorende mensen met elkaar in contact te brengen en ac3viteiten te organiseren in
Limburg. Kijk maar eens op hun website: www.limburghoortzo.nl
Kortom: het belooQ weer een feestje te worden. Voor jong en oud. Met allerlei ingrediënten. Maar
met als belangrijkste ingrediënten het samenzijn en de gezelligheid. Elkaar ontmoeten en herkennen
of leren kennen. Mis het niet en zet de datum alvast in uw agenda en op de gezinskalender.
Graag tot dan!

