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't Patronaat en de strijd 
tegen het coronavirus 

Intussen is ’t Patronaat al ruim 10

weken dicht en zijn ook al activiteiten

in de toekomst afgelast.

In die periode hebben we weinig con-

tact met elkaar gehad en zijn we vooral

bezig geweest met de veiligheid van

onszelf en onze naasten. Iedereen 

begint de (verenigings)activiteiten en

de daarbij horende sociale contacten

steeds meer te missen.

Langzaam maar zeker raakt het virus,

mede door ieders inzet en de toppres-

tatie van de gezondheidszorg, enigs-

zins onder controle, wat een

voorzichtige verruiming van de maat-

regelen mogelijk maakt. Wekelijks

komen er nieuwe updates van de Over-

heid / RIVM. Niet altijd even duidelijk,

zoals de diverse sectoren in onze sa-

menleving dat graag zouden willen.

Ook de uitwerking door Veiligheidsre-

gio’s en gemeenten maakt het niet 

altijd even makkelijk. Het is een im-

mense klus voor iedereen die hierbij

betrokken is. Het gaat in de eerste

plaats over onze gezondheid, maar ook

Welkom dinsdag

2 juni 19.30 uur

in ‘t Patronaat

De agenda:

• Wat zijn de actuele en de te verwach-

ten RIVM-richtlijnen en welke moge-

lijkheden bieden die voor activiteiten

in en rond ’t Patronaat?

• Hoe hangt de vlag bij elke vereniging

of gebruikersgroep er op dit moment

bij? Wat vinden bestuur, leden en/of

deelnemers? Wat zijn de adviezen

van een bond of koepel?

• Waar liggen mogelijkheden om vanaf

1 juni binnen de RIVM-richtlijnen 

activiteiten gecontroleerd op te star-

ten? En wat is daarvoor nodig? Orga-

nisatorisch of qua faciliteiten in het

gebouw?

Wij hopen dat elke vereniging een ver-

tegenwoordiger wil/kan afvaardigen.

Wij zorgen voor de hygiënische maatre-

gelen!

Stichting Gemeenschapsbelangen 

Sint Joost

Stichting ’t Patronaat Sint Joost

over de economie die ons land draai-

ende moet houden. Daarbij nog de

verschillende (wetenschappelijke) in-

zichten. Maar bovenal gaat het gezond

verstand, dat bij twijfel vaak soelaas

biedt.

Met dat gezonde verstand en de gel-

dende richtlijnen van Overheid / RIVM

én de kennis van zaken van onze ver-

enigingen en hun achterbannen (leden,

bonden, enzovoort), willen we graag

met onze gebruikers creatief van 

gedachten wisselen over de nabije toe-

komst.

Wij nodigen daarom van elke vereni-

ging één vertegenwoordiger uit voor

een ‘1,5 meter bijeenkomst’ op dins-

dag 2 juni om 19.30 uur in ‘t Patro-

naat. Ervan uitgaande dat het kabinet

het voorgenomen besluit neemt dat

van vanaf 1 juni bijeenkomsten

vanaf 30 personen weer zijn toege-

staan, mét inachtneming van de 

geldende veiligheidsmaatregelen.

Kom je liever met zijn tweeën, dan

mag dat ook.

Graag van tevoren aanmelden, zodat

we voldoende veilige plekken op 1,5

meter kunnen regelen.

Stuur een mail aan:

gemeenschapsbelangen@ziggo.nl
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Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

Het coronavirus beïnvloedt onze dagelijkse bezigheden in ernstige mate. Nie-

mand ontkomt aan de maatregelen die moeten worden genomen om verdere

verspreiding van het virus tegen te gaan. Er moeten soms grote offers worden

gebracht in het belang van onze gezondheid. Want die staat voorop!



Parochie H. Judocus St. Joost
Caulitenstraat 4, 6112 AL St. Joost. Pastoor Kanke 481659 of 06-51591100. E-mail r.kanke@home.nl

Diaken Mestrom 0475-481754, Parochiekantoor 06-18477883. E-mail parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

Regio Bank NL 97 RBRB 0954 5229 07

Stand van zaken corona-maatregelen 

Graag hadden wij u bij het ter perse gaan van ’t Klökske al

willen mededelen, hoe de coronamaatregelen met betrek-

king tot de kerk versoepeld zullen worden. Echter een offi-

ciële bericht van de kerkprovincie is er nog niet. Tot en met

Pinksteren (31 mei) mogen alleen kerkdiensten zonder pu-

bliek plaatsvinden met uitzondering van uitvaarten en brui-

loften. Hierbij mogen maximaal 30 personen zijn. 

Wij brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer

er nieuwe richtlijnen komen. Tussentijds kunt u zich al in

het ’t Waekblaad bij de kerkberichten van St.Joost informe-

ren. Ook kunt u altijd op onze website terecht: www.paro-

chiesintjoost.nl

Op zondag is er een Eucharistieviering op televisie via

KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Deze wordt voor-

afgegaan door het Geloofsgesprek om 9.45 uur.

Financiële volgen van de coronacrisis 

Zoals u zult begrijpen, hebben niet alleen bedrijven, maar

ook de kerk grote schade opgelopen door de coronacrisis.

Maandenlang waren er geen inkomsten door misintenties

en collectes. Wij hopen dan ook dat u de kerk in uw eigen

dorp een warm hart blijft toedragen, bv. door mee te doen

met de kerkbijdrage resp. door te overwegen iets extra’s te

doen. Wij maken u ook attent op de fiscale mogelijkheid

om met de parochie een overeenkomst te sluiten om 5 jaar

lang een bepaald bedrag te zullen geven. Dan is dit bedrag

zonder drempel aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Tarievenlijst

Het parochiecomité van Sint Joost heeft besloten om met

name de kerkhoftarieven een beetje meer aan te passen aan

die van de clusterparochies. Daarbij werd vooral naar de

parochie Pey gekeken, die m.b.t. hun kerkhof een soortge-

lijke situatie kent (ook daar werken veel kerkhofvrijwilli-

gers!). De nieuwe tarieven gaan per 1 juli 2020 in. Enkele

tarieven staan hieronder vermeld. De volledige lijst is ver-

krijgbaar via het Parochiekantoor en is te vinden op de web-

site van de Parochie. 

Tarieven parochie H. Judocus per 1 juli 2020

Gezinsbijdrage jaarlijks € 75,-

Intenties H. mis € 18,-

Jubileummis buiten de reguliere mistijden € 50,- 

Uitvaartdienst* (mis of woorddienst) * € 400,-

Afscheidsdienst * in het crematorium door 

priester/diaken zonder voorafgaande kerkdienst € 300,-

Huwelijksmis * € 400,-

Dameskoor met organist bij

jubileumdienst, begrafenis of huwelijksmis € 75,-

Grafrechten enkel graf 20 jr € 400,- 

Grafrechten dubbel graf 20 jr € 600,- 

Urnengraf 20 jr (voor 1 pers.) € 400,-

Urnengraf 20 jr (voor 2 pers.) € 600,-

Bijzetting urn in bestaand graf € 50,-

Verwijdering enkel graf € 150,- 

Verwijdering dubbel graf € 200,- 

* Gratis indien gedurende vier voorafgaande jaren de jaar-

lijkse gezinsbijdrage is betaald.

Is er minder betaald, dan wordt de som van 4 jaar betaalde

kerkbijdrage afgetrokken van het tarief.

Gerechtigheid

De lang slepende rechtszaak, die de vorige bewoners van

de pastorie tegen de parochie hadden aangespannen, is

door hen verloren. Zij zijn veroordeeld tot het betalen van

de totale proceskosten.

Wij danken dhr. Gé Maessen (de voormalige penningmees-

ter van onze parochie), wijlen dhr. Jan van de Winkel (over-
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leden kerkbestuurslid met onroerend goed als portefeuille),

dhr. Jan Demandt (de voormalige vicevoorzitter van ons

clusterbestuur) en dhr. Harrie Linssen (onze huidige pen-

ningmeester) evenals Mevr. Mr. Carin Mingels-Erens (juri-

disch adviseur van het bisdom) en dhr. Mr. Y. van Dijk

(onze advocaat) voor de vele tijd die zij in deze onverkwik-

kelijke zaak moesten investeren.

Afscheid

Op woensdag 13 mei jl. hebben we met een besloten begra-

fenismis afscheid genomen van Ans Dalemans-Aerts. Zij

mocht 73 jaar worden. Vele jaren woonde ze, samen met

haar man Jo, op de Kievitstraat. De laatste weken bracht ze

door bij haar dochter te Ohé en Laak, waar ze op 8 mei is

ingeslapen. In besloten kring is ze door haar familie naar

het crematorium begeleid. Wij wensen haar familie veel

kracht om dit verlies te dragen.

Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Wandeling langs kapellen en kruisen gaat niet door

De wandeling langs kapellen en kruisen, die op 21 juni 

gepland staat, kan helaas geen doorgang vinden, door de

bekende coronacrisis. Of en wanneer de wandeling in 2021

doorgaat, laten we u tijdig weten.

Parochiekantoor

Het parochiekantoor is tijdens de coronacrisis gesloten. U

kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 18

477 883 of mail: parochiekantoor.sintjoost@gmail.com.

Ook kunt u rechtstreeks pastoor Kanke benaderen, tele-

foonnummer 06 51 591 100.

Vrucht van de Geest

Heer God, geef ons de liefde

om onze ogen te richten op Jezus

en eerlijk te verlangen

om zijn hart voor de mensen te zijn.

Geef ons de blijdschap

om dankbaar te leven

voor wat we hebben

en voor wat wij voor anderen mogen zijn.

Geef ons vrede

om helder te zien wat ons samenhoudt

en om te vergeten wat ons scheidt.

Geef ons geduld

om te aanvaarden dat we zwak zijn

en veel tijd nodig hebben

om te worden wat wij graag zouden willen zijn.

Geef ons vriendelijkheid

om gevoelig te worden

voor elkaars vreugde en pijn

en attentievol te leven.

Geef ons goedheid

om iedereen het beste te gunnen

en om elkaar nooit een dienst te weigeren.

Geef ons trouw

om het gegeven woord nooit te breken

en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn.

Geef ons zachtheid

om te beseffen hoe kleine wonden

pijn kunnen doen

en om nooit één mens te kwetsen.

Geef ons ingetogenheid

om af en toe stil te worden

en tijd te maken om elkaar te ontmoeten.
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Nieuws van de fanfare

Net als iedere (muziek)vereniging, zijn

het ook voor de fanfare onzekere en

onduidelijke tijden. 

Op dit moment (15 mei) is nog niet dui-

delijk welke maatregelen gelden voor vele

actviteiten van de fanfare. Duidelijk is dat tot 1 juni het 

Patronaat gesloten blijft voor alle activiteiten. Wat daarna

mogelijk is en onder welke voorwaarden moet de komende

weken duidelijk worden. Wat dat voor bijvoorbeeld repeti-

ties, kienen en concerten betekent, moeten we afwachten.

Vakantieconcert

Dat betekent dat het Vakantieconcert buiten op vrijdag 10

juli nog niet is geannuleerd. Wij hopen nog steeds dat dit 

– in aangepaste vorm - door kan gaan. Daarover meer in het

volgende Klökske en op de Facebookpagina van de fanfare.

Oud papier ophalen

Wat wel doorgaat is het maandelijks oud papier ophalen

op de laatste maandag van de maand. In mei op maandag

25 mei, in juni op maandag 29 juni vanaf 18.00 uur. Kle-

ding en schoenen kunt u ten behoeve van de fanfare depo-

neren in de container naast de kerktoren. Dank daarvoor!

Voor het meest actuele nieuws rondom de fanfare: 

www.facebook.com/fanfarestjudocus 

(u hoeft zelf geen account te hebben).
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Kofferbakmarkt in Sint Joost

op zondag 6 september

Op zondag 6 september hoopt Schutterij

Sint Joris de Kofferbakmarkt te kunnen

organiseren in Sint Joost. Doorgang van

de Kofferbakmarkt is uiteraard onder

voorbehoud van de dan geldende maatregelen. De markt

op zondag 7 juni is helaas afgelast. Check onze Facebook-

pagina ‘Kofferbakmarkt Sint Joost’ om op de hoogte te

blijven van actuele ontwikkelingen en leuke winacties.

Bent u op zoek naar iets unieks en speciaals? Of wilt u 

gewoon lekker rondsnuffelen in een walhalla aan tweede-

hands spullen? Of heeft u een zolder of garage vol met

spullen waar u niks meer mee doet, maar kunt u ze moeilijk

weggooien en geeft u uw spullen liever een tweede leven?

Breng dan een bezoek aan de Kofferbakmarkt in Sint Joost!

Het aanbod op de Kofferbakmarkt kan variëren van antieke

spulletjes of meubels uit grootmoeders tijd tot aan huis-

houdelijke artikelen, speelgoed, boeken of kleding. 

U kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is er te 

vinden. De markt is geopend voor bezoekers van 09.00 uur

tot 15.30 uur. Verkopers worden vriendelijk verzocht zich

vooraf aan te melden via www.kofferbakmarkt.eu of via 

06-51930010.

Sint Joostertrimloop

Ondanks het versoepelen van de maatrege-

len tegen het corona virus gaat de trimloop

van 6 juni 2020  niet door. 

Heren hardlopers, jullie kunnen uiteraard de

conditie op peil houden door alleen of in kleine groepen,

conform de richtlijnen van het RIVM, te rennen op de

bospaden in de mooie bossen rondom ons Sportpark Tus-

sen De Berken. Met een goede conditie is te zijner tijd

ook weer leuk om aan de maandelijkse trimloop deel te

nemen. Let goed op jezelf, houd je aan de geldende regels

en blijf gezond.

Met sportieve groeten VV St. Joost
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Colofon

Nummer 6, juni 2020.

Kopijdatum Klökske juli

15 juni.

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 650 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is ’t

Klökske digitaal te downloaden van de

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In ’t

Patronaat, in de kerk en bij Boerderijwin-

kel Lizette liggen meeneemexemplaren.

Jaarlijkse wordt in september door de

verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het advies-

bedrag €7,50 per bezorgadres. De vrij-

willige bijdrage kan ook per bank wor-

den betaald: NL24RABO0142009466 ten

name van Stichting Gemeenschapsbe-

langen Sint Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen worden zeer op prijs

gesteld. Sponsors van ’t Klökske wor-

den in deze colofon vermeld.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl.

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,

Mannenkoor 'De Wiejerdzangers': 

We zijn er nog!

Beste vrienden van Mannenkoor de Wiejerdzangers

In deze tijd zijn we als mannenkoor minder zichtbaar, én zeker minder hoor-

baar dan in 'gewone' tijden. Toch zijn we er nog, en we zijn stevig aan het na-

denken over hoe we weer kunnen opstarten wanneer de omstandigheden dit

weer mogelijk maken. Gelukkig zijn de eerste versoepelingen van de corona-

regels inmiddels in werking getreden.

Voldoende afstand houden blijft

noodzakelijk. Op dit moment zien wij

daardoor nog geen mogelijkheden om

onze activiteiten veilig op te starten. 

Voor onze agenda op korte termijn betekent dit dat de inmiddels traditionele

opluistering door ons koor van de vaderdagmis op 20 juni a.s. niet door zal gaan.

Onze grootste teleurstelling is toch wel dat de viering van ons 35-jarig jubi-

leum niet doorgaat op de manier en het moment dat we in gedachten hadden.

Niet alleen het jubileum van ons koor als vereniging zouden we vieren, maar

ook het feit dat sommige leden al vanaf de start bij ons zijn. In het bijzonder

onze dirigent en mede oprichter Piet Volders, die al 35 jaar onafgebroken

onze enthousiaste muzikaal leider is!

We zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen via 

't Klökske. Blijf ons dan ook volgen!

Gezonde groeten van Mannenkoor de Wiejerdzangers, en hopelijk tot snel!
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Nieuws van het jeugdwerk

en de speeltuin

Geen zomerinfokrant, maar toch nieuws

Dit jaar geen zomerinfokrant, vandaar dat we het nieuws

rondom onze activiteiten publiceren via ’t Klökske, face-

book en folders. In een tijd met vele beperkingen proberen

we te zoeken naar mogelijkheden. Natuurlijk kan het niet

zo zijn dat er tijdens de zomervakantie geen activiteiten

zullen zijn. Het kindervakantiewerk zal doorgaan, uiteraard

binnen de kaders die hiervoor gelden. Wat betreft het bivak

is dat met de huidige RIVM-maatregelen helaas niet mogelijk.

Bivak gaat dit jaar niet door, wel alternatieve activiteiten

Het bivak zoals we dat al meer dan 40 jaar kennen, zullen

we dit jaar niet in de gebruikelijk vorm kunnen laten door-

gaan. Uiteraard zullen we wel tijdens de bivakweek activi-

teiten organiseren voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar. De

organisatie zal trachten activiteiten te organiseren aange-

past aan de mogelijkheden die er dan zijn binnen de RIVM-

richtlijnen. Meer info volgt in de volgende uitgave van 

’t Klökske.

Als financiële steun voor het bivak hebben we de afgelopen

jaren twee autowasdagen georganiseerd. De eerste auto-

wasdag (mei) zal komen te vervallen.

KVW GAAT DOOR! 

Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat KinderVakantie-

Werk  door kan gaan op een aangepaste manier! 

KVW zal georganiseerd worden met

in achtneming van de maatregelen

van het RIVM. 

Het KVW zal plaatsvinden op woens-

dag 15 en donderdag 16 juli. 

Verdere informatie en het opgaveformulier volgen zo spoe-

dig mogelijk via Facebook, www.sintjoas.nl en Basisonline. 

We zien jullie snel, tot dan! 

Koningsdag 2020 anders dan anders

Het was een stralend mooie dag. Toch was het dit jaar 

allemaal net iets anders. De kinderen die mee wilden doen,

hadden zich vooraf aangemeld. Alle kinderen die meededen

hebben thuis hun fiets versierd, geknutseld, of een stoep-

krijtkunstwerk gemaakt. Hierdoor deden ze mee aan een 

sportieve uitdaging.

Een andere vorm dan voorgaande jaren, maar alle deelne-

mers hebben zich vol enthousiasme gestort op hun activi-

teit. Dit resulteerde in heel mooi versierde fietsen,

schitterende knutselwerken en prachtige kunstwerken van

stoepkrijt. Natuurlijk waren er voor elk onderdeel ook prij-

zen. Een deskundige jury is bij iedereen aan huis geweest

om te jureren. 

Winnaars fiets versieren

1 Sepp Rutten, 2 Veerle Verdonk, 3 Zari de Jong, 

4 Novi Vergoossen en 5 Sem Jansen

Winnaars knutselen

1 Elize Maes. 2 Eef en Dani Knoben en 3 Mila van Dor

Winnaars stoepkrijten

1 Fay van Engelen, 2 Yinthe Cox, 3 Noa op de Kamp 

en 4 Nikki Evers

Daarnaast heeft iedereen een beetje gewonnen. Zodoende

kunnen alle kinderen die zich hadden opgegeven, een lek-

ker ijsje ophalen in het winkeltje van de speeltuin, zodra

deze weer open is. 

Het was ontzettend leuk om te zien wat allemaal werd ge-

creëerd, maar het allerbelangrijkste was nog wel om te mer-

ken dat iedereen enorm veel plezier heeft gehad! 

Een groot compliment aan Marianne, Anniek, Ankie en

Matti voor de organisatie van deze activiteit. Zij hebben on-

danks alle beperkingen een aangepast concept neergezet.

Een voorbeeld van denken in mogelijkheden. 



Snoepzakjes van de speeltuin

Ze zijn er weer. De meest gemiste snoepzakjes door de kin-

deren. Zolang we gesloten zijn, proberen we met de ver-

koop van de snoepzakjes de kinderen blij te maken.

Hiermee wordt de speeltuin ook ondersteund. Op vrijdag

22 mei worden ze bezorgd aan huis in Sint Joost, Pey en ‘t

Hingen.

Binnenkort zijn ze te koop

bij Boerderijwinkel Lizette.

Zodra de datum bekend is,

laten we dat weten via Face-

book. Wil je één of meer-

dere snoepzakjes bestellen,

stuur dan een privé bericht

via facebook met het aantal

en je adres. Voor de men-

sen die geen Facebook hebben, geef het even door aan

Linda Bierens (linda.bierens@hotmail.com). Betalen alleen

gepast, bij het bezorgen van de zakjes.
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Speeltuin De Speelkoel - corona update

De speeltuin maakt deel uit van de openbare ruimte. Dit be-

tekent dat de speeltuin voor iedereen toegankelijk is. Om

de pret te verhogen, is het waterspel weer ingeschakeld.

Houd je wél aan de regels van RIVM; houd alstublieft 

1.5 meter afstand van elkaar. En vooral: kom niet als je een

van de ziekteverschijnselen hebt. Het winkeltje en de 

sanitaire voorzieningen blijven vooralsnog gesloten.

Het team is druk bezig met een inventarisatie welke vrijwil-

ligers willen en kunnen helpen in de winkel. Daarnaast

moet het gebouw nog worden gepoetst. Verder gaat het 

onderhoudsteam nog enkele werkzaamheden verrichten.

Natuurlijk willen we ook dat onze vrijwilligers zich veilig

voelen en daar zullen we voorzieningen voor moeten tref-

fen. Wil je graag meedenken of een handje helpen? Dan

horen we dit natuurlijk graag!

De geplande donateursactie in de week van 25 mei zal wor-

den doorgeschoven naar een later moment. Zodra er iets 

te melden valt, zullen we dat doen via de social media 

(Facebook De Speelkoel Sint Joost) en de volgende uitgave

van ’t Klökske.

Verhoging consumptieprijs naar € 1,80

Per 1 juni wordt de consumptieprijs

verhoogd naar € 1,80. Deze afspraak

hebben ’t Patronaat, de voetbal-

vereniging en Café ’t Heukske in

december 2019 gemaakt als gevolg

van prijsverhogingen.



Activiteitenagenda 

Mei 2020

Ma 25 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Ma 25 Fanfare St. Judocus Anjeractie 

Juni 2020

Za 20 Geiteclub Iris 2 Vissen Heijoort

Vr 26 Sint Joas Broesj Live-muziek met Theikes Sound 14.00 ‘t Patronaat

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Juli 2020

Vr 03 Sint Joas Broesj Media inloop 14.30 ‘t Patronaat

Za 04 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Vr 10 Fanfare St. Judocus Vakantieconcert 19.00 Thomashuis o.v.b.

Wo 15 Jeugdwerk St. Joost KVW

Do 16 Jeugdwerk St. Joost KVW

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Augustus 2020

Za   01 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Ma 10 Jeugdwerk St. Joost Activiteiten t/m vrijdag 14 augustus

Ma 31 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

September 2020

Za 05 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Za 05 Jeugdwerk St. Joost Feestavond 20.00 ’t Patronaat

Zo 06 Buurtvereniging Put 6 Jaarlijkse fietstocht 13.00

Zo 06 Schutterij St. Joris Kofferbakverkoop

Vr 18 Sint Joas Broesj Sint JoosterHerfstkwis 14.00 ‘t Patronaat

Zo 20 Schutterij St. Joris Koningsschieten 13.30 Kerkplein

Vr 25 Sint Joas Broesj Live-muziek met Peter Gerts 14.00 ’t Patronaat

Vr 25 Geiteclub Iris 2 Werkstage

Vr 25 Fanfare St. Judocus Roergalmconcert met Koningsbosch 20.00 ’t Patronaat

Ma 28 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Oktober 2020

Vr 09 Sint Joas Broesj Oktoberfeest met de Beesehofkapel 14.00 ‘t Patronaat

Za 17   M.K. De Wiejerdzangers                    Concert                                                    19.30 ‘t Patronaat

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Za 31 Buurtvereniging Put 6 Feestavond 20.00

De volledige activiteitenagenda 2020 vind je op www.sintjoas.nl
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