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Samen door de Corona-crisis
De gevolgen van de wereldwijde ver-

spreiding van het Coronavirus raken

ons allemaal. We zijn zoveel als mo-

Kunnen het kindervakantiewerk en

het bivak dit jaar doorgaan en zo ja in

welke vorm? Wanneer kan er weer

Hulp tijdens

vingspark en de speeltuin? Wanneer

Corona-crisis

het gevaarlijke virus uit te bannen,

gaan pikken? Hoe kunnen we de zo-

Iedereen is in deze tijd een beetje op

den of overlijden.

vragen waarop op dit moment nog

Door deze maatregelen worden nood-

gegeven.

gelijk aan huis gekluisterd. De RIVM-

maatregelen

beperken

onze

bewegingsvrijheid om op die manier

waardoor minder mensen ziek wor-

zakelijk nagenoeg alle activiteiten afgelast, waarmee ’t Klökske normaal

gesproken rijkelijk gevuld is. Op het
moment dat dit Klökske bij de drukker

lag, maakte premier Mark Rutte op 21

april de maatregelen bekend die gelden

volop worden gespeeld in het bele-

en hoe kunnen we weer een terrasje

mervakantie gaan invullen? Allemaal

geen eenduidig antwoord kan worden

Daar tegenover worden we wel heel

creatief in het bedenken van nieuwe
activiteiten en hoe die anders te orga-

niseren. Vaak met behulp van social

media en allerhande handige apps.

Grenzen worden verlegd, of anders ge-

vanaf 28 april.

zegd: waar we anders wat moeilijk

gingen we er al vanuit dat het meren-

ker.

kracht blijft. Samenkomsten met groe-

kaar en burenhulp wordt weer ‘ge-

Bij het samenstellen van dit Klökske

deel van de geldende maatregelen van

pen blijven ongewenst. We zullen voor-

lopig moeten leven met de 1,5 meter
maatschappij. Al onze activiteiten

moeten daarop worden aangepast om

het coronavirus geen nieuwe kansen te

bieden.

over deden, kan nu een stuk makkelij-

We hebben ook weer meer tijd voor el-

weer door kunnen gaan is niet lang

vooruit te voorspellen, omdat de weg
die het coronavirus gaat zo moeilijk

voorspelbaar is.

Hoe gaat de komende tijd er uitzien?

Welke activiteiten kunnen de komende

maanden in Sint Joost nog doorgaan?
Wanneer kan de school weer open?

blijft van noodzakelijke hulp of contact

(op afstand). We staan immers voor el-

kaar klaar! Een telefoontje naar iemand

die alleen is, kost weinig moeite.

Mocht desondanks toch nog iemand

noodzakelijk hulp nodig hebben (voor

bijvoorbeeld boodschappen of iets

gemeenschapsbelangen@ziggo.nl of bel

hartverwarmende

initiatieven

ont-

stuur dan per mail een berichtje aan

06-51534872. Ook kun je terecht bij
het Meldpunt Niet-Medische Hulpvra-

staan… met zorg voor mensen die al-

gen Corona van Menswel: 0475-484848

hebben. Het was er altijd al. En we

9.00 tot 12.00 uur en maandag tot en

kiezen. Opkomen voor elkaar. Solida-

uur) of per mail: info@menswel.nl

kunnen er zelf elke dag opnieuw voor

leren. Zo ook in Sint Joost.

dat door andere inwoners aan hen

gedacht is en dat niemand verstoken

Wij wensen iedereen een maatschappij

toe waarin een overvloed aan mooie,

menten voor de komende maanden of

Wanneer en in welke vorm activiteiten

contacten hebben. We gaan ervan uit

dergelijks), of wil je je hulp aanbieden,

leen zijn, kwetsbaar of het moeilijk

zelfs voor de rest van het jaar te annu-

ners van Sint Joost kan dit een pro-

bleem zijn. Zeker als zij weinig sociale

woon’.

Jammer genoeg hebben veel organisa-

toren al moeten besluiten om evene-

zichzelf aangewezen. Met name voor

wat oudere en hulpbehoevende inwo-

(van maandag tot en met vrijdag van
met donderdag van 13.00 tot 17.00

riteit. Pak deze mogelijkheden aan!

onder vermelding van Corona Meld-

Stichting Gemeenschapsbelangen

over deze service van Menswel.

Sint Joost

punt. Zie pagina 4 voor meer informatie

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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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

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid
tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart,

hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatre-

Afscheid

Helaas hebben we afgelopen maand afscheid moeten
nemen van 3 (oud-)parochianen.

gelen getroffen.

Op 19 maart jl. heeft de crematie plaatsgevonden van

tijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei), afgelast.

Zorgcentrum St. Antonius Echt, waar zij plotseling is over-

Alle publieke liturgievieringen worden voor de gehele PaasHet kabinet heeft aangegeven dat er uitzonderingsmaatre-

gelen bestaan voor uitvaarten en kerkelijke huwelijken.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV,

vanaf 10.00 uur op NPO 2. Deze wordt voorafgegaan door

Mia van Neer-Meuwissen. Zij woonde sinds enige jaren in

leden op 15 maart 2020. Nog steeds was zij (ere-)lid van

ons Dameskoor, waarvan zij mede-oprichtster was. Na de

coronacrisis zal er een herdenkingsdienst voor haar plaatsvinden in onze kerk.

het Geloofsgesprek om 9.45 uur.

Elke woensdagavond luiden om 19.00 uur de kerkklokken

van alle kerkgenootschappen: om ons op te roepen tot
eensgezind gebed. U bent van harte uitgenodigd om thuis
aan te sluiten bij dit gebedsmoment, waarin Christenen van

alle kerken één van hart bidden tot de Ene Heer die heeft
beloofd dat Hij met ons zal zijn tot het einde der tijden.
Missen en misintenties vanaf 21 maart 2020

Alle misintenties voor de missen die niet gevierd werden,

In de leeftijd van 76 jaar is op 29 maart Tjeu Coenen van

gevierd zal worden. U kunt dan weer zelf, eventueel met uw

op 2 april werd hij te ruste gelegd op ons kerkhof.

bonden. U dient hiervoor wel zelf contact op te nemen met

Riet Meijer-Willeijns is gestorven op 5 april 2020. Na een

zullen gebeden worden, wanneer de mis weer publiekelijk

familie hierbij aanwezig zijn. Hieraan zijn geen kosten ver-

het parochiekantoor

Preek Pasen 2020 – 1,50 meter afstand houden

Pastoor Kanke heeft zijn preek verspreid per email. Deze
is ook geplaatst op de website van de parochie:

http://www.parochieecht.nl/preken/jaar-a/

de Brachterzijde overleden. Na een besloten begrafenismis

woorddienst door pastoor Kanke is zij op 11 april gecre-

meerd. Samen met haar man Piet heeft ze jarenlang op de

Brantstraat in St. Joost gewoond. Sinds de dood van haar
man, was zij woonachtig in Zorgcentrum Bergh.

Wij wensen alle nabestaanden de kracht om dit verlies te
dragen. Moge mooie herinneringen jullie troost en steun
geven.
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Bewoners van het Thomashuis

Ook de bewoners van het Thomashuis zijn getroffen door

roepen weten om er voor elkaar te zijn: ex-zorgmedewer-

kers melden zich om te helpen de zorg voor de zieken aan

de coronacrisis, want zij kunnen nu niet naar hun normale

te blijven kunnen; mensen blijken ineens burenhulp voor

voor het hele dorp gemaakt! Niet alleen zorgen zij, volledig

toewijding zorg en allerlei vitale diensten. We zijn op elkaar

ook schoffelen ze, tot de crisis voorbij is, eenmaal per week

elkaar aangewezen werden: “Zie daar uw zoon, zie daar uw

dagbesteding. Maar zij hebben van hun nood, een deugd

toegerust, dat het zwerfafval in het dorp wordt opgeruimd,

op het kerkhof en zorgen zo dat het hier piekfijn uitziet.
Een welkome ondersteuning voor de vaste ploeg vrijwilli-

gers. Namens alle parochianen en het parochiecomité,

Dankjewel!

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,

telefoonnummer 06 51 591 100.

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

elkaar te kunnen opbrengen, vele mensen garanderen met

aangewezen, zoals op Goede Vrijdag Johannes en Maria op

moeder.” Onder het kruis ontdekken we dat Christus ons

aan elkaar schenkt als moeder en zoon, als broeders en

zusters; dat Hij ons aan elkaars zorg toevertrouwt. We zijn
als mensen op elkaar aangewezen.

De leerlingen die Zijn lijden en sterven op Goede Vrijdag

hebben meegemaakt, weten niet hoe ze verder moeten. Uit

angst voor de buitenwereld, uit angst dat hun hetzelfde als

Jezus zou overkomen, hebben zij zich opgesloten. Achter

dichte deuren komen ze terecht in de stilte van Paaszater-

dag: de dag waarop de blije levensverwachting van Palm-

zondag wordt overschaduwd door de ervaring van de
broosheid van het bestaan en de onontkoombare dood.

Ook wij gingen, uit welbegrepen eigenbelang, de laatste

Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verliep heel

weken achter dichte deuren, in terechte voorzichtigheid en

leerlingen hadden op Palmzondag nog geen idee van wat

In die situatie, waarin de toekomstverwachting van de leer-

anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen was vreemd. De
die dagen in Jeruzalem zou gebeuren. Zoals ook wij enkele

weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te

wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek

wellicht met bange gevoelens.

lingen in een paar dagen tijd totaal veranderd was, wordt

het Pasen. Heel vroeg – het was nog donker – gaan de vrou-

wen naar het graf, om het lichaam van Jezus te verzorgen.

van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons

Maar het graf is leeg. Ook Johannes en Petrus komen tot

heden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzeker-

lingen hebben op dat allereerste moment nog geen weet

eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zeker-

heid, waarbij ook angst een rol speelt.

Onze opvattingen over onkwetsbaarheid en zelfbeschikking
blijken ineens weg te vallen. De vrijheden die we verworven

die ontdekking: Het lichaam van Christus is er niet. De leervan de verrijzenis; ze kunnen alleen maar de leegte consta-

teren. Jezus’ lichaam ontbreekt.

dachten te hebben en de mogelijkheden die we als rechten

zagen, ze worden in korte tijd drastisch ingeperkt. We worden op ongekende wijze geconfronteerd met de kracht van

de natuur die onze lichamelijke gezondheid bedreigt. Men-

sen die ons dierbaar zijn, in wier nabijheid we graag verke-

ren, moeten we op afstand houden: de fysieke menselijke
nabijheid verschraalt. Nog veel schraler is de wereld van

onze ouderen geworden; door de noodzakelijke beschermende maatregelen zullen zij zeker woestijnmomenten van

eenzaamheid ervaren. En er is onzekerheid, omdat het

voortbestaan van banen en bedrijven op de tocht staat.

Het leven lijkt tot stilstand te komen. Met alles wat wordt

De leerlingen weten nog niet wat er gebeurd is; op paas-

morgen is het nog donker om hen heen, is hun geest nog

niet verlicht. Pas als ze de Verrezen Christus zien, zal hun

duidelijk worden dat door lijden en sterven heen Christus

de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig leven

voor ons allen. Het is een goede gewoonte dat we op Palm-

afgelast, met iedere bijeenkomst die niet doorgaat, met elke

zondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris

wereld weer wat meer tot woestijn.

pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste

aangewezen zijn en we ons voor elkaar verantwoordelijk

Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen,

voor elkaar, omdat dat van levensbelang blijkt. Het doet

dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zeker-

maatregel die wordt afgekondigd, wordt onze bloeiende

Positief is dat we ons ineens realiseren dat we op elkaar

weten. Het besef van onze kwetsbaarheid opent onze ogen

goed om te ervaren dat op allerlei wijzen mensen zich ge-

palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons
woord Leven is, eeuwig leven.

mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord

heid.
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Houvast
De parochie Peij, een van de clusterparochies, heeft in deze
uitzonderlijke tijd een eenmalig boekje huis aan huis ver-

spreid. Dit boekje wil een houvast zijn in deze moeilijke

Hulpvragen Corona
Echt-Susteren

Samen met enkele verenigingen is dit tot stand gekomen.

vanaf 30 maart actief

moeten afstand houden uit zorg en liefde voor elkaar. Wij

Sinds eind maart heeft Menswel een centraal meldpunt

tijd. Welgemeende woorden als een arm om uw schouder.

Het Coronavirus raakt ons leven en ons samenleven. Wij
missen de knuffel, de handdruk, een kus. We verlangen

naar het bezoek van kleinkinderen; of om op de schoot van

opa en oma te kunnen zitten. We missen repetities, school,

vieringen in de kerk en spelen bij het jeugdwerk.

Maar al moeten we op afstand blijven, we kunnen elkaar
meer dan ooit vasthouden. Met oprechte zorg, een vriende-

lijke groet, een telefoontje, een brief of mail, of een gebed.

De bijdrage van Schutterij Fluit- en Trommelkorps

Wilhelmina Hingen zegt:

de waereld haef ós laeve, aeve

duchtig 'op de plaats rust' gezatj
weer kènne 't klam bevatte

niks is mieë waat 't is

vechte taege 'ne vijandj

voor vragen, aanbod en initiatieven rondom Corona ge-

start. De bedoeling van het meldpunt is om als centrale

post de verschillende partijen aan elkaar te verbinden.

• Door de ontstane situatie zijn er veel mensen met vragen

om ondersteuning, hulp of anderszins: hoe bereik je men-

sen die je kunnen helpen?

• Ook worden er allerlei initiatieven opgezet, in de wijk of
in het dorp: hoe vind je deelnemers of waar kun je je hulp
aanbieden?

• En er zijn mensen die hun hulp aan willen bieden: iets re-

gelen, boodschappen doen, een praatje maken. Maar bij

wie?

Vaak weet men niet van elkaars bestaan terwijl het belangrijk

is om met elkaar in contact te komen. Het Corona Meldpunt

Echt-Susteren wil een verwijzende en verbindende rol spelen.

dae neet mit hènj te vange is

Wij zorgen voor een overzicht van wat er allemaal leeft aan

doon wat ós weurtj gevraogdj

U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9 tot

door de regering en ‘t RIVM

van stuve in de hoagste gank

nao hel mótte duje op de rem

vragen en aanbod. Wij kunnen u helpen om elkaar te vinden.

12 uur en maandag tot en met donderdag ook ’s middags
tussen 13.00 en 17.00. Ons nummer is Menswel 0475-

484848 en u wordt doorverbonden met een van de me-

dewerkers van het Meldpunt Corona, met wie u uw vraag

helpe door aafstandj haoje

of informatie kunt bespreken.

luuj in verpleeg- en verzörgingshoeze

Dus:

wie lik ze det de kènjer oet

weer moge zwejje vanachter de roet
ós rieke, normale sociale laeve

haef plaatsgemaaktj väör einzaamheid
in de uig van de minse zuus se

angs, zörg, ónmach, neet te drage leid
weer gaeve 't zoa good es mäögelik 'ne drej

en zulle vanzelaeve neet vergaete

ós nuuj helde die wèrke in de zörg

• Hebt u een vraag om hulp, assistentie, heeft u een klusje
en kunt u in uw netwerk daar niet direct een oplossing
voor vinden: meld het ons.

• Hebt u of kent u een initiatief waarvan mensen het be-

staan moeten kennen, zoekt u deelnemers of mensen die

u kunt helpen: laat het ons weten, dan nemen we het op

in ons bestand per dorp/wijk of voor de hele gemeente.

• Biedt u uw hulp aan? Dan kunnen wij u mogelijk in verbinding brengen met hulpvragers of instanties die uw
hulp goed kunnen gebruiken.

völle winkelsjape of zörge väör aete

• Het Meldpunt is er niet voor medische vragen; neem daar-

de waereld haef ós laeve, aeve

Samen zullen we het moeten redden. Als wij u daarbij

duchtig 'op de plaats rust' gezatj
neet opgaeve, mood haoje,

voor gewoon contact op met uw huisarts.

kunnen ondersteunen doen we dat graag.

ós kaeske branjtj en w’r blaoze 't neet oet

Bel ons (0475-484848, vraag naar Corona Meldpunt) of

en moge w’r weer 'voorwaarts mars' väöroet

wel.nl o.v.v. CoronaMeldpunt

strakkes zal oze meziek weer klinke
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Meldpunt Niet-Medische

stuur informatie of contactgegevens naar info@mens-

Bevrijdingsconcerten ‘Vriewaere,
zeen en blieve…’ verplaatst naar 2021
Beste mensen van St. Joost,

eten besluiten, dat de BevrijdingsconHelaas heeft Fanfare St. Judocus mode maatregelen op dat moment– niet
certen van 6 en 7 juni 2020 –ongeacht ter geen afstel!
kunnen doorgaan. Uitstel betekent ech ’ is immers meer dan eens actueel.
Het thema ‘Vriewaere, zeen en blieve…ten naar 5 en 6 juni 2021.
Daarom verplaatst de fanfare de concer
toekomst, maar is een bewuste keuze
De nieuwe datum is nog heel ver in de
van de fanfare.
gerepeteerd. Op dit moment is het nog
er
me
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er
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Sin
•
epakt mogen worden.
onduidelijk wanneer de repetities weer opg
Graag willen wij goed voorbereid zijn!
eheven worden, verwachten wij dat veelopg
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stra
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Al
•
t worden. Zeker in een kleine gemeen
evenementen naar het najaar verplaats spreiding van activiteiten.
schap moeten we zorgen voor een goede
belangrijk, dat u als publiek zich straks
end
zett
ont
het
wij
den
vin
st
naa
aar
D
•
prettig voelt in een zaal met veel mensen.lijk–helemaal voorbij is!
Daarom wachten wij tot de crisis –hope
l enthousiasme de samenwerking zijn aan-g
vee
t
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wij
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Om
•
de Echter Revue, houden we rekenin
gegaan met creatievelingen verbonden aane in december 2020 en de Revue in april
met de planning van het Seniorenmatine ot succes kunnen maken.
2021. Zodat we van alle activiteiten een gro

We realiseren ons dat juni 2021 nog ver
Vol overgave heeft de werkgroep de voo weg is. Ook wij vinden dat jammer.
dingen. Het beloofde een fantastisch conrbije maanden gewerkt aan de voorbereiToch lijkt ons dit voor nu de beste oploss cert te worden.
ing.
Hoewel 2021 geen jaar is, waarin de oor
in 2020, kunnen we ons na deze bijzond log en bevrijding herdacht worden zoals
hoe belangrijk vrijheid is. Daarom gaa ere periode wellicht nog meer indenken
Zodra we weer aan de slag kunnen, gaan wij door!
juni 2021 een nog indrukwekkender con n wij vol enthousiasme verder, om in
Reserveert u de data alvast in uw agendacert neer te zetten.
?
Met muzikale groet,
Fanfare St. Judocus- St. Joost

Werkgroep Bevrijdingsconcert 2021: W
Mascha Verkoulen-Smeets, Math Be il Hodzelmans, Carin Valkenburg,
ckers, Harrie Broun, VibekeGootzen,
Maartje Vaessen-Verheesen

,
t Klökske
Colofon

Nummer 5, mei 2020.
Kopijdatum Klökske juni

15 mei.

’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 Boerderijwinkel Lizette liggen meeneemexemplaren.

Jaarlijkse wordt in september door de

verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het adviesbedrag €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
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Gewijzigde en geannuleerde

activiteiten Fanfare St. Judocus

::: %0  "0 334
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In verband met de geldende maatregelen tegen de versprei-

mNipN^INl

ding van het coronavirus, is de fanfare genoodzaakt diverse

activiteiten die dit voorjaar gepland stonden te annuleren.

• Alle kienavonden op de dinsdag gaan niet door, in ieder
geval tot 1 juni;

• De jaarlijkse donateursactie in de week na Pasen is geannuleerd. De fanfare hoopt deze alsnog te kunnen houden
voor de zomervakantie;

• Het concert met Treebeek op zondag 10 mei kan helaas
niet doorgaan;

• En ook de jaarlijkse Rommelmarkt moet uitgesteld worden tot een later moment;

• In een apart bericht kunt u lezen over het verplaatsen van

de Bevrijdingsconcerten ‘Vriewaere, zeen en blieve…’

naar 5 en 6 juni 2021. Had u al kaartjes gekocht voor dit

15:30
Markt geopend: 9:00 12 - Sint Joost
Locatie: Caulitenstraat
t Sint Joost
Facebook: Kofferbakmark
30010
rbakmarkt.eu of 06-519
offe
w.k
ww
:
ding
mel
Info en aan

Kofferbakmarkt in Sint Joost

op zondag 7 juni

Zondag 7 juni staat voor Schutterij Sint

jaar? Neem dan contact op met de voorzitter via jover-

Joris Sint Joost in het teken van de Kof-

heesen@hotmail.com of 06-34034515.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, heeft de

ferbakmarkt. Afhankelijk van de gel-

dende maatregelen zal te zijner tijd

gemeente Echt-Susteren nu besloten dat het oud papier wel

worden bekeken of de markt door kan gaan of eventueel

april weer mee gestart. Wij gaan er vanuit dat dit ook in mei

Facebook-pagina ‘Kofferbakmarkt Sint Joost’ om op de

opgehaald mag worden. Daar is de fanfare op maandag 20
doorgang zal vinden.

Afhankelijk van het vervolg van de maatregelen, wordt op

een later moment besloten of het Vakantieconcert bij het

verplaatst wordt naar een latere datum. Check onze
hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en leuke

winacties.

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

Thomashuis doorgang kan vinden. Wij houden u op de

woon lekker rondsnuffelen in een walhalla aan tweede-

farestjudocus. U hoeft geen lid te zijn van Facebook om hier

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

hoogte via onze Facebookpagina: www.facebook.com/fan-

onze berichten te kunnen lezen!

hands spullen? Of heeft u een zolder of garage vol met
weggooien en geeft u uw spullen liever een tweede leven?

Zet dan zondag 7 juni (en zondag 6 september) in de

agenda om een bezoek te brengen aan de Kofferbakmarkt
in Sint Joost! Het aanbod op de Kofferbakmarkt kan varië-

ren van antieke spulletjes of meubels uit grootmoeders tijd
tot aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken of kle-

ding. U kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is er

te vinden. De markt is geopend voor bezoekers van 9.00

uur tot 15.30 uur. Verkopers worden vriendelijk verzocht
zich vooraf aan te melden via www.kofferbakmarkt.eu of
via 06-51930010.

Terugbetaling concertkaartjes Tour of Freedom
Helaas is het Tour of Freedom concert in Sint Joost
op zaterdag 28 maart niet doorgegaan. De mensen
die kaartjes hadden gekocht en het geld nog niet
retour hebben ontvangen, kunnen zich melden via
info@sintjorissintjoost.nl of via 06-51930010.
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Tjeu Coenen overleden

Zonnebloem Sint Joost

Eind Maart zijn wij diep geschokt en hebben wij versla-

Door de coronamaatregelen heb-

gen kennis genomen van het overlijden van Tjeu Coenen.

ben wij noodgedwongen onze

Tjeu was vanaf de heroprichting lid van toneelvereniging

activiteiten stilgelegd. Als Zonne-

Ons Genoegen ‘84.

bloem is de gezondheid en de vei-

Binnen de vereniging heeft hij verschillende functies be-

vrijwilligers topprioriteit.

hij heeft onder andere deel uit gemaakt van de decorgroep

Tot 1 juni zijn er geen uitstapjes,

rijkste, hij was binnen de vereniging een verbinder optima

fare-middagen, geen huisbezoeken enz. Wanneer we weer

ligheid van

kleed. Bij de meesten was hij alleen bekend als speler maar
en is jarenlang bestuurslid geweest. Maar het aller belang-

forma.

Hij was een fantastische toneelspeler met een groot impro-

visatietalent. Veel mensen heeft hij aan het lachen gekregen

onze gasten en

geen groepsactiviteiten, geen wel-

verder kunnen gaan, is nu nog onduidelijk, maar we houden
u op de hoogte.

tijdens de voorstellingen. Hij kon er met volle teugen van

Ook kunt u ons altijd bellen via 482803 Annie Baaten of

horende pretoogjes, zijn tegenspelers uit hun rol kreeg. Hij

gauw persoonlijk kunnen ontmoeten.

genieten als hij, met zijn kenmerkende humor en de erbij

had ze dan vooraf gewaarschuwd, maar hij kreeg ze alle-

maal uit hun rol.

Tjeu had altijd een positieve instelling, zelfs op het laatst.

Hij heeft altijd veel humor binnen de vereniging gebracht

en we hebben veel met hem gelachen om zijn mooie woor-

06-22499180 Elise Palmen. We hopen dat we elkaar weer

En tot die tijd: blijf gezond!

Veel groeten van de vrijwilligers
van de Zonnebloem St. Joost

den.

In het toneelstuk van afgelopen jaar wou hij nog een rol

spelen. Helaas is dit door de ziekte van zijn vrouw en hemzelf niet meer gelukt. Desondanks kwam hij toch nog re-

gelmatig tijdens de repetities kijken of alles goed ging.

Tjeu zal altijd in onze herinnering blijven en we missen
hem nu al.

Bestuur en leden Toneelvereniging Ons Genoegen ’84.

Sint Jooster Trimloop
In verband met de aanscherping van de maat-

regelen tegen het corona virus gaat de

geplande trimloop d.d. 2 mei NIET door.

Hardlopers kunnen uiteraard de conditie op peil houden
door alleen te rennen over de paden in de bosrijke

omgeving van St. Joost. Met een goede conditie is het te

zijner tijd weer een plezier om aan de maandelijks trim-

lopen deel te nemen. Let allemaal goed op elkaar, houd

je aan de geldende regels en blijf gezond.
Met sportieve groeten, VV St. Joost.
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Activiteitenagenda
Mei 2020

Za 23

Jeugdwerk St. Joost

Autowasdag

Ma 25

Fanfare St. Judocus

Anjeractie o.v.b.

Ma 25

Ma 25

Fanfare St. Judocus

Speeltuin De Speelkoel

Juni 2020

Vr 05

Za 06

Zo 07

Vr 19

Sint Joas Broesj

vv St. Joost

Schutterij St. Joris

Sint Joas Broesj

Oud papier ophalen

Media inloop

Trimloop

Kofferbakverkoop

Sint JoosterZomerkwis

Geiteclub Iris 2

Vissen

Zo 21

Schutterij St. Joris

Bondsschuttersfeest Holtum

Zo 21

Vr 26

Ma 29

M.K. De Wiejerdzangers

Parochiecomité H. Judocus St. Joost

Sint Joas Broesj

Fanfare St. Judocus

Juli 2020

Vr 03

Za 04

Sint Joas Broesj

vv St. Joost

Vr 10

Fanfare St. Judocus

Do 16

Jeugdwerk St. Joost

zingen Vaderdagmis

Wandeling langs kruisen & kapellen

Live-muziek met Theikes Sound

Oud papier ophalen
Media inloop

Trimloop

Vakantieconcert

14.30

16.00

19.30

14.00
19.15

‘t Patronaat

Voetbalterrein

’t Patronaat

’t Patronaat

Heijoort

Judocus kerk

13.30

Holtum

14.00

‘t Patronaat

14.30

‘t Patronaat

19.00

Thomashuis

14.00

18.00

16.00

Huis-aan-huis

Voetbalterrein

Wo 15 Jeugdwerk St. Joost

KVW

Zo 19

ZLF

12.00

Schimmert

Za 01 vv St. Joost

Trimloop

16.00

Voetbalterrein

Wo 12 Jeugdwerk St. Joost

Ouderavond

Zomeravondwandeling St. Joost

19.15

Sint Joost

Trimloop

16.00

Voetbalterrein

Jaarlijkse fietstocht

13.00

Ma 27

Schutterij St. Joris

Fanfare St. Judocus

Augustus 2020

Ma 10

Jeugdwerk St. Joost

Do 27

Veldeke kring Echt i.s.m. St. J. ver.

Ma 31

Fanfare St. Judocus

September 2020

Za 05

Za 05

Zo 06

Zo 06

,

Vr 18

Zo 20

Vr 25

Vr 25

Vr 25

vv St. Joost

Jeugdwerk St. Joost

Buurtvereniging Put 6

Schutterij St. Joris

Sint Joas Broesj

Schutterij St. Joris

KVW

Oud papier ophalen

Bivak t/m vrijdag 14 augustus

Oud papier ophalen

Feestavond

Kofferbakverkoop

Sint JoosterHerfstkwis

Koningsschieten

18.00

18.00

20.00

14.00

13.30

Huis-aan-huis

Huis-aan-huis

’t Patronaat

‘t Patronaat

Kerkplein

t Klökske

Ma 28

Sint Joas Broesj

Geiteclub Iris 2

Fanfare St. Judocus

Fanfare St. Judocus

Live-muziek met Peter Gerts

14.00

’t Patronaat

Roergalmconcert met Koningsbosch

20.00

’t Patronaat

Werkstage

Oud papier ophalen

De volledige activiteitenagenda 2020 vind je op www.sintjoas.nl
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Huis-aan-huis

Donateursactie t/m 30 mei

Za 20
Za 20

18.00

Kerkplein

18.00

Huis-aan-huis

