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,t Klökske
Toch vastelaoves-activiteite in coronatied

Deze vastelaovendj is alles anges. Weer zitte mit zien alle in

eine strenge lockdown mit alle beperkendje maotregele die

daobiej huêre. Door ôs mit zien alle dao aan te haoje en 

elkaar zoa min meugelik op te zeuke, haope weer same 

’t coronavirus te ôngerdrökke. Daorôm zeen alle vastelao-

vesactiviteite zoa wie weer die gewindj zeen, van de baan.

Zoawaal veur Kroekestöp es Bôkkeriejers.

C.V. De Bôkkeriejers haef deze vastelaovendj gein activiteite.

De Kroekestöp organisere mit name veur de jeug ein aantal 

alternatieve activteite veur thoes of boete, die passe binne de

coronaregels. Daoneve gaeve de Kroekestöpein ‘neet normale’

Kroekestoppegezèt oet.

Prins Erwin II en prinses Wendy van C.V. De Bôkkeriejers en

prins Dean I en prinses Noa I blieve aan toet de nuuj prinse-

pare van 2022 waere oetgerope. Veur dit jaor is waal eine

nuuje Kroekestopperaod. Dao wo dit binne de coronaregels

meugelik is, zulle zie zich same mit häör prinsepaar laote

zeen. Auch prins Erwin II en prinses Wendy zulle wo det kintj

aaf en toe opduke.

De Kroekestoppegezèt is deze kieër gans anges van opzèt.

Gein nuujprinsepaar, gein proklamasie en auch gein foto’s van

eine geslaagdje Kroekestoppemiddig. Mer waal hieël väöl

anger sjoan nuuts en allerhande knutsels, puuzels en kluêr-

plate. En neet te vergaete, eine houp activiteite die de kinjer

allein of same mit vriendjes of vriendinnetjes kinne doon, of

mit ’t gezin. Eine houp online activiteite, wo auch volwassene

aan mit kinne doon. Eine digitale optoch en es ’t den moog ein

vastelaoves kinjerspeurtoch op carnavalsdinsdig. Same

de straote en hoeze versere. Kortom: eine ganse

angere mer toch, zônger det weer mit väöl

miense fysiek bie ein zeen.

In dees Kroekestoppegezèt, die ongevieër 

geliek mit dit Klökske in de bös vèltj, kintj 

geer d'r van alles euver laeze. 

Daonaeve kumptj auch informatie via de Facebookpagina’s

van Sint Joas, ’t Jeugwerk en ’t Heukske.

De activiteite waere georganizeerd door ’t Jeugwerk en Prinse-

palies ’t Heukske. Hieël väöl vriewilligers zeen achter de sjerme

bezig mit de organisatie en helpe mit de oetveuring straks mit.

Auch van de Bôkkeriejers. En daonaeve zeen en/of waere 

ôngernummers bie de activiteite betrokke, zoa wie Aetkefee 

’t Heukske en Friture Bie Os. Zoa höbbe alle adverteerders in

de Kroekestoppegezèt ’t auch in deze lestige tied meugelik 

gemaak ôm zo’n prachtige doe-, puuzel-, knutsel- en program-

magezèt veur uch te kinne make. Dank daoveur!

Veur de communicatie en alle aanmeljinge höbbe weer ein 

centraal mailadres aangemaak: kroekestop@sintjoas.nl. Dao

kintj g'r auch mit alle vraoge, ideeje en aanmeldinge terech!

Weer winse ederein väöl plezeer mit de Kroekestoppegezèt en

auch mit alle alternatieve activiteite in de kômmendje vastel-

aovestied. Haodj uch daobie aan de coronaregels en haopelik

blieve weer allemaol gezôndj!

En toepasselijk ôm dees aankondiging aaf te sloete mit de

spreuk van prins Dean I en prinses Noa I: 

’t Löp wie ’t löptj!

Mede names alle organisatore,

Jeugwerk Sint Joas.
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H. Missen en Misintenties februari 2021

Zaterdag 6 februari 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Joep Dircks, Theo Janssen en Truus Janssen-Roumen.

Zaterdag 13 februari 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: al onze zieke parochianen.

Aswoensdag 17 februari 2021

19.30 uur. H. Mis met asstrooiing

Voor: een betekenisvolle beleving van de vastentijd.

Zaterdag 20 februari 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Jan en Toos van Engelen-Theelen en Ouders van 

Engelen-Eijkelberg-Fleischeuer jaardienst.

Zaterdag 27 februari 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Jan Maes (c).

In verband met het beperkte aantal mensen dat wij mogen

ontvangen, wordt u aangeraden u vroegtijdig aan te melden

bij Jeannie van der Goot 482071, tussen 19.30 en 21.00 uur.

Overleden 11-12-2020

Op 11 december 2020 is onze oud parochiaan Wil op het

Veld overleden in de leeftijd van 81 jaar. Geruime tijd ver-

bleef Wil in het zorgcentrum “De Eghte”. 18 December heb-

ben we na een plechtige uitvaartdienst afscheid van hem

genomen. Wil zal op een later tijdstip bijgezet worden bij

zijn vrouw. Vele jaren was Wil koster in de kerk. Bedankt

Wil voor de fijne jaren dat je de kerkdiensten zo goed ver-

zorgde. We wensen zijn dochter, schoonzoon en verdere fa-

milieleden veel kracht en sterkte de komende periode.

Overleden 23-12-2020

René Wilms, oud parochiaan en woonachtig te Echt, aan de

Oude Baan is vrij plotseling overleden aan het Coronavirus

op 73-jarige leeftijd. Na een plechtige uitvaartdienst hebben

we René begeleid naar het crematorium Peusen. We wensen

zijn broers en zussen en verdere familieleden veel sterkte

in deze moeilijke periode.

Overleden 26-12-2020

Onze dorpsgenote Mia Evers-Palmen is in de leeftijd van 86

jaar vrij plotseling overleden aan het  Coronavirus. Enkele

jaren geleden heeft ze haar 40-jarig jubileum bij het Da-

meskoor St. Joost nog mogen vieren. We hebben haar na

een plechtige uitvaartdienst te ruste gelegd op ons paro-

chiekerkhof. We wensen haar man Har en de kinderen en

kleinkinderen veel kracht en sterkte.

Overleden 12-01-2021

Onze oud parochiaan Frans Hintzen is op 12 januari 2021

overleden in Bejaardenhuis Vastrada te Susteren. Hij heeft

voorheen gewoond aan de St. Joosterzijweg.

Bijzondere Carnavalsmis, maar anders !!! 

Uitgaande van het feit dat er voorlopig maar maximaal 30

deelnemers bij een Eucharistieviering aanwezig mogen zijn,

is er samen met onze burgemeester Hessels door deken

Lauvenberg naar een alternatief gezocht.

Dit resulteerde in het idee om alle carnavalsverenigingen

binnen de gemeente Echt-Susteren uit te nodigen om met

een delegatie van maximaal 3 leden op carnavalszondag 14

februari 2021 om 12.11 uur in de Sint-Amelbergabasiliek
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te Susteren bijeen te komen.

De deken zal samen met de pastoors Mom en Kanke voor-

gaan in deze bijzondere viering, die waarschijnlijk via fa-

cebook, YouTube en de regionale omroep SOL2

uitgezonden zal worden.

Actuele gegevens vindt u te zijner tijd in het Waekblaad, op

de parochiewebsites en op de websites van de carnavals-

verenigingen.

Aswoensdag gaat door, maar anders !!!

Voor de Aswoensdagmissen van 17 februari om 18.00 uur

in Echt en om 19.30 uur in Sint Joost wordt er vanwege bo-

vengenoemde viering van uitgegaan, dat deze dit jaar zon-

der medewerking van de carnavalsverenigingen plaats

vinden.

Op grond van de corona-

maatregelen die een di-

rect lichaamscontact

verbieden, hebben de

bisschoppen besloten

dat er geen traditioneel

askruisje gegeven mag

worden, maar alleen as

op het hoofd gestrooid

mag worden (dit laatste

gebruik is zelfs ouder

dan het askruisje en

gaat terug op het joden-

dom).

Het ritueel van vasten
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd, ook

wel vastentijd genoemd. Het is de dag na carnaval, oftewel

de dag na Vastenavond. De veertigdagentijd loopt tot Stille

Zaterdag, de dag voor Pasen. Vanaf Aswoensdag zijn er

veertig vastendagen waarbij de zondagen niet worden mee-

gerekend.

Op Aswoensdag wordt een kruis met as op het voorhoofd

getekend, het zogenaamde askruisje. Of volgens een ouder

gebruik wordt er as op het hoofd gestrooid. Ieder jaar is dit

te zien in Rome. Ook wij volgen dit jaar dit gebruik.

Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Je

zegt ermee zoiets als: ‘Mijn leven is beperkt, ik maak fou-

ten, maar ik wil het anders doen.’ Het is een ritueel van be-

zinning en van boetvaardigheid.

De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken die het

jaar ervoor gebruikt zijn voor de viering van Palmpasen op

Palmzondag.

As staat voor de dood: hoe je leven als stof vervliegt. Tegen

iedere persoon wordt de bijbeltekst gezegd: ‘Je bent uit as

gekomen en tot as keer je terug.’ In de Bijbel zie je dat men-

sen die rouw en boete doen as op zichzelf smeren als dui-

delijk teken, een beetje zoals wij zwarte kleren droegen in

dergelijke periodes. En er is een andere betekenis: sommige

as kan ook werken als zeep, waarmee je viezigheid van je

lijf kunt vegen – en dan moet je daarna natuurlijk weer die

as van je af kloppen of spoelen.

Nu is het genoeg!

Er zijn momenten in je leven, dat je de boel op orde wilt heb-

ben. Dat kan te maken hebben met gebeurtenissen uit je per-

soonlijk leven. Je begint een nieuwe baan; of je sluit een oude

periode af.

Soms heeft het te maken met het seizoen. Niet zo lang gele-

den bestond de voorjaarsschoonmaak. Net zoals de natuur

zich opmaakt voor een nieuwe bloei, zo werd het huis aan

kant gemaakt. Het voorjaar is van oudsher ook het seizoen

om te vasten, zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten

of drinken. Na een winter waarin we vanwege de kou meestal

wat zwaarder of vetter eten, doet het ons goed het lichaam

en de geest te reinigen. Schoon schip maken.

Vasten wordt vaak een oefening in ‘nee’ zeggen tegen jezelf.

Wanneer je dat doet, getuig je niet van een negatieve levens-

visie, maar ga je in tegen de tendens van onze cultuur van

zelfhandhaving, het louter zoeken van genot. Het is heel

gezond te ontdekken hoe moeilijk dat is. ‘Nee’ zeggen tegen

je buik, tegen onmiddellijke bevrediging, tegen signalen van

trek. Als je merkt hoe veel moeite dát kost, dan realiseer je

je ook hoe moeilijk dat is op andere terreinen van je leven. 

‘Nee’ zeggen tegen jezelf om beter ‘ja’ te kunnen zeggen

tegen de ander, daar kun je je in trainen. Daar kun je een

conditie in opbouwen. Dan kun je in een wereld die draait

om consumptie, tegen de trend in gaan, ‘nee’ zeggen tegen

het vele en vluchtige. Kiezen voor de economie van het ge-

noeg voor alle mensen.

Vasten is nooit een doel op zich. Dan wordt het een presta-

tie waarop je je kunt laten voorstaan. Het is een middel om

jezelf te leren kennen, om je verhouding met anderen te er-

varen, om te weten waaraan je verslingerd of verslaafd

bent, om je lichaam en geest te reinigen. Vasten maakt ons

wakker, het doet ons meer letten op God en de mens om

ons heen. Ik wens jullie een betekenisvolle vasten toe.
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Wij willen alle mensen, die tijdens de Rabo

Clubsupportactie op onze afdeling Zonnebloem

St. Joost hebben gestemd, heel hartelijk 

bedanken. Met het mooie bedrag van ruim 

581 euro kunnen wij weer mooie activiteiten

organiseren voor onze gasten.

Helaas kan dat nu nog even niet vanwege 

de verlengde coronamaatregelen.

Al zijn dit donkere dagen, er ligt weer 

wat moois in het verschiet. 

Sint Joostertrimloop
gaat niet door

Daar de maatregelen tegen het corona virus niet versoepeld

zijn, kan de trimloop, welke gepland staat voor zaterdag 6

februari, niet doorgaan. Om na een versoepeling weer met

plezier deel te nemen aan de trimloop is het wel van belang

dat u de conditie op peil houdt. Dit kan uiteraard door al-

leen of conform de richtlijnen van het RIVM in kleine groe-

pen te rennen op de bospaden in de mooie bossen rondom

het sportpark Tussen De Berken. 

Let goed op en blijf gezond,

Vv St. Joost

Ontspanningsvereniging 

St. Judocus.

Allereerst willen we onze leden een goed en vooral gezond

2021 wensen.

Zoals jullie weten, kunnen we nog niet opstarten met onze

activiteiten.

En dat is niet leuk maar het is helaas niet anders. Het gaat

om onze gezondheid.

Er wordt ons gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven

en weinig bezoek te ontvangen. En daar moeten we ons

toch ook zoveel mogelijk aan houden. Maar, voelt u zich

eenzaam, heeft u behoefte aan een praatje of heeft u hulp

nodig, schroom dan niet om u te melden. Er komt dan 

iemand van ons naar u toe om, op gepaste afstand, een

praatje met u te maken of te helpen.

We hopen dat we weer zo snel mogelijk bij elkaar kunnen

komen om onze activiteiten weer op te nemen. Maar alleen

als het mogelijk is en geen gevaar oplevert voor onze ge-

zondheid.

Wanneer we weer gaan beginnen, komen we bij u voor de

jaarlijkse contributie. Hopelijk duurt dat niet lang meer. Tot

die tijd wensen wij u veel sterkte en vooral, blijf gezond.

Het bestuur van de Ontspanningsvereniging St.Judocus.
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Glasvezel 
verenigingsactie 
Sint Joost
De providers Caiway & DELTA hebben een verenigingsactie op-

gezet voor verenigingen uit Sint Joost. Mannenkoor De Wiejerd-

zangers, Fanfare Sint Judocus, Schutterij Sint Joris, Jeugdwerk

Sint Joost en Speeltuin De Speelkoel nemen aan deze actie deel.

De actie houdt in dat je je via de deelnemende verenigingen

kunt aanmelden voor glasvezel van Caiway of DELTA. Bij

iedere aanmelding ontvangt de gekozen vereniging 

€ 50,00 en jij als nieuwe klant € 25,00. Met dat geld kan de

door jou gekozen vereniging weer veel leuke en belangrijke

dingen doen. Voorwaarde is hierbij wel dat de glasvezel-

campagne wordt behaald.

Je kunt je via onderstaande deelnemende verenigingen aan-

melden. Kies de link van de gekozen provider die gekop-

peld is aan de vereniging die jij wilt steunen.

De actie loopt tot 3 februari!!
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Enige tijd geleden hebben wij u medegedeeld dat de toneel-

voorstellingen van Ons Genoegen 84 in St. Joost en Maas-

bracht verplaatst zijn naar maart 2021. Met deze

verplaatsing hadden wij destijds nog de hoop het virus

voor te zijn. Jammer genoeg hebben wij nu toch, om meer-

dere redenen, moeten besluiten dat deze voorstellingen  in

maart NIET doorgaan. Wij hopen en gaan er vanuit dat u be-

grip kunt opbrengen voor dit besluit. De belangrijkste 

reden is wel dat wij als vereniging de gezondheid van spe-

lers, vrijwilligers en bezoekers niet in gevaar willen bren-

gen. Verder zult u begrijpen dat wij niet voldoende hebben

kunnen oefenen in de 1,5 meter maatschappij om een to-

neelstuk op de planken te zetten zoals u dat van ons ge-

wend bent. Wij hopen uiteraard dat het seizoen 2021/ 2022

weer enigszins normaal gaat verlopen en dat wij u bij een

van onze voorstellingen weer mogen begroeten.

Let goed op uzelf op en blijf gezond,

Toneelvereniging Ons Genoegen 84

Toneelvoorstellingen 
ONS GENOEGEN ‘84
gaan niet door

Net als voorgaande jaren hebben mensen producten in St.

Joost  kunnen inleveren voor dit goede doel. Deze voedsel-

hulp blijkt elk jaar heel hard nodig. Zeker in deze corona-

tijd is de vraag ernaar nog groter. Er zijn helaas nog steeds

mensen die niet kunnen rondkomen en in armoede leven.

Vaak zijn dit gezinnen met kinderen. 

In meerdere kernen binnen de gemeente Echt – Susteren

waren voor deze actie, op initiatief van de lokale Partij van

de Arbeid (P.v.d.A) afdeling, inzamelpunten opgezet. De

daar ingeleverde producten werden opgehaald, vervolgens

naar een centraal punt gebracht waar ze in kratten werden

overgezet en geteld. Daarna werden ze naar de voedselbank

in Roermond gebracht. Voor de hele gemeente leverde dat

in 2020 ondanks beperkende coronamaatregelen maar

liefst 3380 producten op. 

Het inzamelpunt in St. Joost heeft dit jaar echt heel veel

producten in ontvangst kunnen nemen. Dit resulteerde in

meer dan 20 kratten vol met allerlei producten. Het is hart-

verwarmend te constateren dat zoveel mensen zo gul zijn

geweest. Daaraan heeft de basisschool  Maria Goretti ook

haar bijdrage geleverd. 

We willen iedereen, jong en oud, van harte bedanken voor

dit geweldige resultaat. We hopen in december a.s. weer een

beroep te mogen doen op uw goedgeefsheid.

Voedselbankactie
Sint Joost 2020
groot succes
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Nummer 14, februari 2021

Kopijdatum Klökske maart

15 februari

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 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, bij friture Bie Os

en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis

aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per 

bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan

ook per bank worden betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen en donaties worden

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t

Klökske worden 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

Gemeente Echt-Susteren

Stichting Gemeenschapsbelangen

Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,

Sjoane
Vastelaovendj
in Sint Joas

Digitale Vastelaovendj 
Leef St Joaster Vastelaovesvrunj. Door de weer verlengde maotregele

hôbbe w’r helaas in taegestélling toet eerder berich es Bôkkeriejers môtte

besloete ôm de rondjgank mit de Kér, zoaes g’r det de letste jaore van ôs 

gewend zeentj, toch neet door te laote gaon. Uiteraard betreure weer dit ten

zieërste en haope w’r op ’t eind van ‘t jaor waal weer mit dees leuke aksie

biej uch langs de deur te kénne kômme. Auch natuurlik dank aan al ôs spon-

sors die altied hieël gul aan de Kér biejdrage ôm dees good gevuld te kriege.

Elders in dit Klôkse staon diverse aktiviteite die w’r saame gestalte gaon pro-

beere te gaeve zoadet w’r toch ’t geveul van vastelaovend kénne belaeve,

auch al zal det op ein ganse anger meneer zeen es wie w’r det normaal doon.

Haoj uch allemaol gezôndj en toet gauw,

De Bôkkeriejers.
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Jeugraod De Kroekestöp

Dit jaor is eine nuuje raod van de Kroekestop samegestèldj. Echter gein nuuj prinsepaar. 
Daorôm blieve prins Dean I en prinses Noa I aan toet ‘t nuuj prinsepaar van 2022 weurd 
oetgerope. Op de foto staon verder nog Britt, Flo, Janne, Lynn, Nikki, Nine en Quin. Lois waas
helaas krank wie de foto waerdje gemaak.
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zondag 7 februari 2020 om 14.11
Online Bôntje Middig
met playbackwedstrijd
Playbackwedstrijd
Door de coronamaatregelen kan de playback-
wedstrijd niet als “normaal” doorgaan. Daarom
hebben wij als jeugdwerk hiervoor een oplos-
sing bedacht. Als jullie het leuk vinden om mee
te doen aan de playbackwedstrijd dan kan dat!
Iedereen t/m groep 8 mag meedoen.

Wat moet je dan doen? 
Je oefent een act alleen of samen met je
vriend(inn)en (dansen, zingen enz..). Daarna
maak je hier een filmpje van en mail je dat
naar kroekestop@sintjoas.nl. Zorg ervoor dat
het filmpje uiterlijk vrijdag 5 februari binnen is. 

Tijdens de Bôntje Middig worden de filmpjes
bekeken en beoordeeld door een deskundige
jury. Ook zijn er net als voorgaande jaren leuke
prijzen te winnen.

De Groatorde van de Kroekestöp
Ieder jaar krijgen 2 vrijwilligers van het 
Jeugdwerk deze onderscheiding als blijk voor
waardering voor al het werk dat zij voor de
jeugd van St. Joost doen. De uitreiking van de
Groatorde van de Kroekestöp zal tijdens de
Bôntje Middig worden uitgezonden.

Verrassende optredens 
Bij het schrijven van dit persbericht zijn de 
artiesten nog onbekend. Wel gaan al de wildste
ideeën rond over allerhande mogelijkheden om
online een fantastisch optreden neer te zet-
ten. We laten ons verrassen!

Om je aan te melden of als je vragen hebt
mail dan naar kroekestop@sintjoas.nl

Zaoterdig 13 Fibberwari

Aaftrap-aovendj St.Joastervastelaovendj

Auch de aaftrapaovendj geit in verbandj mit corona dit jaor online!

VlagheiseDe aovendj begintj ôm 20.11 oer mit ’t Vlagheise door

prins Erwin II en Prinses Wendy van de Bokkeriejers en prins

Dean I en prinses Noa I van de Kroekestöp.

’t Monument ter ieëre van eine sjtille wèrker Rôndj 20.45 oer

zal ’t Monument ter ieëre van eine sjtille wèrker achter de sjerme

van de Sint Joaster Vastelaovendj waere ônthuldj. Waem dit jaor

‘t monument moog ontvange, blief toet den ein groat geheim! 

De gemaskerde zenger of zangeres

Dit nuuje spektakel begintj ôm 21.11 oer.

Om uch ein idee te gaeve van waat dit is: Op RTL XL kump ein

programma getiteld The Masked Singer. Det liek waal ein klein

bietje op ôs idee. De kômmendje tied kan ’t zeen det geer 3

verklèdje vastelaovesgekke door ‘t dörp zeentj loupe, onher-

kinbaar mit ein masker op. Dees noe nog onbekindje persoane

zeen op de online Aaftrapaovendj bie ôs te gast. Geer moog

dae aovendj raoje weam der achter die maskers zitj.

Wie geer tiejes die oetzending mit kintj doon en stumme weam

de gemaskerde vastelaovesgek van 2021 weurdj, krieg ger nog

te heure via de diverze multimedia. Ger kintj uch aanmelje

om mit te doon via facebook pb van 't Heukske of onger 

tillefoonnummer 0475-486874. Gaer veur 10 fibberwari!

De livestream begint deze aovendj om 20.00 oer. 

De link make weer op tied bekindj!

dinsdig 16 fibberwari vanaaf 13.11 oer

Vastelaovesspeurtoch 
Auch dit jaor probere weer de vastelaovesspeurtoch te orga-

nizere. Det zal in verbandj mit de strenge corona-maotregele

gans anges zeen es wie weer det gewindj zeen.

Oetgaondje van de regels die gelje toet en mit 9 fibberwari 

beteikent det:

• Hoeshaojes moge same loupe; Kinjer / tieners toet en mit

17 jaor moge same in eine groep loupe;

• Maximaal 2 volwassene (vanaaf 18 jaor) per groep, ôngeling

op 1,5 maeter (neet esse oet ein hoeshaoje kômme);

• Wachte biej de stops op rume aafstandj toe de veurgaondje

groep weg is.

De priesoetreiking is ’s aoves online ôm 20.11 oer veurdet ’t

vlagstrieke begintj. Mochte de coronaregels nóg strenger waere,

den kan ’t zeen det dees activiteit neet doorgeit.

De organizatore zeen op dit moment nog drôk bezig mit ’t oet-

wèrke van dees activiteit. Veur dees speurtoch môtte de groepe

zich uterlik 12 fibberwari aanmelje op kroekestop@sintjoas.nl.

Gaef daobiej de naam van de groep door, de naam van de kon-

takpersona en de name van de deilnummers.

Haoj veur verdere informatie euver dees activiteit de 

diverse feesboek pagina’s in de gate!

K i e k  v e u r  ’ t  t o t a l e  S i n t  J o a s t e r  V a s t e l a o v e s p r o g r a m   i n  d e  K r o e k e s t o p p e g e z è t
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Digitale optoch in Sint Joas
Jaomer genôg kan auch de optoch dit

jaor neet doorgaon zoa wie weer der 

gewindj zeen. Mer daoveur in de plaats

organizere weer eine digitale optoch.

Waat is de bedoeling?

Ederein kan aan de digitale optoch mit-

doon door zien idee creatief oet te

beeldje en dao ein kort filmke van maxi-

maal ein menuut van te make. Det kan

variëre van eine wage gemaak van ein

sjoondoas of ein bolderker, toet dich te

verkleije in dien creatie en ein filmke te

make in de achtertuin.

Det filmke stuurtj

geer op nao ’t mee-

ladres kroeke-

stop@sintjoas.nl.

Alle filmkes waere

op carnavalszôndig

net wie eine echte

optoch achterein

gezatj. De optoch

weurd van com-

mentaar veurzeen

door verslaaggae-

vers en reporters

op locatie. ’t Kan

zeen det die uch ein paar daag van te-

veure effe wille interviewe euver uch in-

zending.

Prins Erwin II en prinses Wendy van C.V.

De Bôkkeriejers en prins Dean I en prin-

ses Noa I mit häöre raod van De Kroekes-

töp zeen natuurlijk auch van de partie!

Categorieje en prieze

Auch mit deze digitale optoch zeen

prieze te winne in veer categorieje:

• Kroekestöp (jeug): maak dien eige

sjieke creatie of same mit dien vriend-

jes en maak ein filmke daovan;

• Einzelgängers en duo’s: maak ein kort

filmke van dien eige creatie;

• Wages: Boew eine wage van bieveur-

beeldj ein sjoondoas, ein bolderker, of

van lego;

• Groepe: Veur groepe geldj ’t zelfde

Ein belangrieke veurwaarde is det geer

uch auch biej de opnames aan de op det

moment geldende RIVM coronamaatre-

gele haojd. Biej ’t sjrieve van dit artikel

moge groepe allein bestaon oet persoane

oet ein hoeshaoje, of maximaal 2 perso-

ane, wobiej kinjer toet en mit 12 jaor

neet mittèlle en aafstandj minimaal 1,5

maeter. Geer moog waal es groep meer-

dere losse korte filmkes achterein mon-

tere.

Ein jury beoordeiltj de inzendingen en

beloandj de bèste, sjoonste, origineelste

mit eine sjoane pries. Dae weurd biej uch

thoes bezörgdj!

Toet wannieër kinne wer inlevere en

wo kinne wer mit vraoge terecht?

Inlevere kan digitaal toet woonsdig 10

fibberwari op ’t mailadres (bieveurbeeldj

mit WeTransfer): kroekestop@sintjoas.nl.

Zoawaal Kroekestöp es Bokkeriejers

kinne mitdoon, net wie biej de normale

optoch! Get te vraoge? Num den effe kon-

tak op mit Koen Beunen of Henk

Claessen.

Wannieër trèktj de optoch en wo kinne

weer ‘m bekieke?

De digitale optoch trèktj online op carna-

valszôndig 14 fibberwari vanaaf 14.11

oer. Vanaaf 13.00 oer gaon weer online

mit de veurbesjouwing. Nao aafloup van

de optoch is gezellige vastelaovesmeziek

en auch de priesoetreiking. De link wo de

optoch op te zeen is make weer op tied

bekindj via de diverse Facebookpagina’s

en websites.

Weer haope det väöl Kroekestöp en

Bokkeriejers aan deze ieëste Sint Joas-

ter Digitale Optoch mitdoon en dao

veural väöl plezeer aan moge belaeve!



Activiteitenagenda 
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Januari 2021

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

Februari 2021

Zo 07 Jeugdwerk Digitale Bôntje Middig / Playback 14.11 Online

Vr 12 Jeugdwerk Vasteloaves Kidsquiz 18.11 Online

Vr 12 Café ‘t Heukske Vasteloaves Quiznight 20.11 Online

Za 13 Café ’t Heukske / Jeugdwerk Aaftrapaovendj 20.11 Online

Zo 14 Allemaol same Digitale optoch 14.11 Online

Ma 15 Jeugdwerk Vastelaovesbingo + flessenactie o.v. 13.11 Online

Ma 15 Allemaol same + Friture Bie Os Kampioensjap frikkedelle aete 19.11 Online

Di 16 Jeugdwerk Kinjer-Vasteloavesspeurtocht 13.11

Di 16 Café ’t Heukske / Jeugdwerk Vlag strieke / Sjtille zoeper enz. 20.11 Online

Ma 22 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Maart 2021

Za 06 vv St. Joost Trimloop 15.00 voetbalterrein

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

April 2021

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00 voetbalterrein

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

Mei 2021

Za 01 vv St. Joost Trimloop 16.00 voetbalterrein

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

Juni 2021

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

Juli 2021

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

Augustus 2021

Ma 30 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

September 2021

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

Oktober 2021

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

November 2021

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

December 2021

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

De volledige activiteitenagenda 2021 vind je op www.sintjoas.nl


