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Voorjaarsbrunch en matinee 

op zondag 29 maart

Zondag 29 maart organiseert Stich-

ting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost voor de 7e keer de jaarlijkse

voorjaarsbrunch met aansluitend een

matinee in ’t Patronaat. Deze activiteit

vindt altijd plaats op de laatste zon-

dag van maart.

Brunch om 11.30 uur

Ook deze keer wordt weer een heer-

lijke brunch verzorgd door Boerderij-

winkel Lizette.

Voor de brunch dien je je tijdig aan te

melden. De kosten zijn slechts 8,50

euro per persoon, tot en met 12 jaar

halve prijs. Aanmelden kan tot uiter-

lijk maandag 23 maart per mail

(brunch@patronaatsintjoas.nl) of tele-

fonisch bij José van Buggenum (0475-

485383). Het zijn aangewezen

gereserveerde plaatsen. Geef aan als je

met een groep samen wilt zitten. De

kaarten kunnen op zaterdag 28 maart

tussen 14.00 en 15.30 uur in ’t Patro-

naat worden afgehaald en betaald.

Aansluitend op de brunch start om

14.00 uur de gezellige matinee tot on-

geveer 17.00 uur.

Het programma

We hebben weer voor een zeer gevari-

eerd programma gezorgd met voor elk

wat wils.

Theikes Sound verzorgt gezel-

lige muziek tijdens de brunch.

Daarna start de MATINEE met

als eerste een optreden van de

dames van de Volksdansgroep,

die enkele mooie dansjes zullen

uitvoeren. Toneelvereniging

Ons Genoegen ’84 verzorgt

een tweetal dolkomische sket-

ches. En ook de De Nachsrave

Oetnuêdiging Boerebroelof 2020

Maondig 24 Fibberwarie 2020 traeje in

't Gemeindjehoes (Patronaat) oppe

Caulitenstraot in Sint Joas in de ônech 

Roelie van de sjoester oet Lin en 

Nicolien van de meister vanne Boesj.

Broedspaar en femilie nûeje uch van

herte oet om op hun Broelof en aan-

sjloetendj Boerebal d'r biej te zeen

De Trouwerie begint ôm 19 oer mit

aansjloetend de resepsie.

1

,

uit Maria Hoop zijn weer van de partij

met hun stemmingsmuziek. Uit

Nieuwstadt komen de Jatsprieje met

hun kolder en mooie liedjes. En zoals

gewend zal onze DJ Bart het pro-

gramma omlijsten.

De entree voor de matinee is gratis!



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

Zaterdag 7 maart 2020

Dameskoor 19.15 uur H. Mis

Jaardienst Antje Vergoossen-van Buggenum

Zus Janssen en overleden familie Janssen-Brouwers

Zaterdag 14 maart 2020

Volkszang 19.15 uur H. Mis

Voor alle zieken van onze parochie

Zaterdag 21 maart 2020

Dameskoor 19.15 uur H. Mis

Har van der Goot (C), Marlies Coenen-Hees (c)

Gerard van Buggenum jaardienst en echtgenote Mien Watrin

Zus Janssen vanwege verjaardag en overleden leden familie

Janssen-Brouwers

Zaterdag 28 maart 2020

Volkszang 19.15 uur H. Mis

Voor al onze parochianen

“Wij zijn de kerk” Actie Kerkbalans 2020

Vraag je ”Wat de kerk is”, dan zullen mensen je vertellen

over een prachtig gebouw, of over een instituut. Vraag je

“Wie de kerk is” dan klinken andere antwoorden. De kerk

is een gemeenschap, waarin mensen op weg gaan met

Jezus. Je ziet dat gebeuren waar gevierd en gebeden wordt,

waar gedeeld en getroost wordt, waar een mensenleven telt.

Graag willen wij zulk een gemeenschap vormen, met pas-

tores en vrijwilligers, in goede samenwerking met vereni-

gingen en dienstbaar aan de samenleving. Wij nodigen ook

u uit, om deel uit te maken van onze kerk.

Wilt u deze bezieling met ons delen? Dan ontmoeten wij u

graag en misschien wilt u wel vrijwilligerswerk doen in

onze parochie. Maar ook is uw financiële steun nodig.

Onze parochies zijn financieel volledig afhankelijk van de

bijdragen van u, de eigen inwoners van de parochie. 

Collectes, kaarsengeld en misintentiegelden zorgen voor 

inkomsten, maar vooral uw kerkbijdrage is onmisbaar 

om toekomst te hebben als parochie.

Daarom vragen wij u om deel te (gaan) nemen aan de 

parochiebijdrage: in de vorm van een vast bedrag per

maand, kwartaal of jaar, en wellicht om uw huidige bijdrage

te verhogen. Iedere bijdrage is welkom. Het richtbedrag

voor de kerkbijdrage is € 75,00. 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer

Regio Bank NL 97RBRB0954522907

De doopschildjes van de dopelingen van het afgelopen jaar

kunnen worden afgehaald bij het parochiekantoor.

Dit is op donderdagmiddag geopend van 13.00 uur tot

15.30 uur.

Op zondag 8, 

15 of 22 maart

2020 zijn geïn-

teresseerden na

de Hoogmis van

10.00 uur in de

Landricuskerk (rond elf uur) uitgenodigd op de pastorie

van Echt. Bij een lekker kop koffie zullen wij een uurtje

samen nadenken over actuele onderwerpen en kennis

maken met de hoopgevende inzichten van een boek, 

dat de Europese prijs kreeg van beste theologische boek.

Graag even aanmelden bij pastoor Kanke: 06-51591100

Colofon

Nummer 3, maart 2020.

Kopijdatum Klökske april

15 maart.

’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

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

Samen naar de film: “A Hidden Life”

De samenwerkende parochies Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Pey en Sint

Joost presenteren een aantal verrassende bijeenkomsten. Het thema is tel-

kens: Delen maakt rijk. Waar mensen delen, daar wordt ons samen-leven en

samen-geloven verrijkt.

Op verzoek van het parochiecluster heeft de manager van de Royal Bioscoop in

Echt een onlangs verschenen film aangevraagd. U dient zelf het kaartje te kopen.

De nieuwe film van Terrence Mailick (The Tree of Life) vertelt het verhaal van

een onbezonnen held, Franz Jägerstätter, die in de Tweede Wereldoorlog weigert

om voor de nazi's te vechten. Wanneer de Oostenrijkse boer geconfronteerd

wordt met de dreiging van executie wegens verraad, houdt zijn onwankelbare

geloof en zijn liefde voor zijn vrouw Fani en kinderen hem op de been..

Deze Oostenrijkse boer weigerde om te vechten in het leger van Hitler, vanwege

zijn Christelijk geloof: “Ik kan niet doen, wat verkeerd is”.

Heb jij het je wel eens afgevraagd: wat zou ik hebben gedaan in de Tweede 

Wereldoorlog? Voor de Oostenrijkse Franz Jägerstätter was het een reële vraag. 

U kunt de film bezoeken, samen met andere parochianen en belangstellenden:

“A hidden life” 
Woensdag 11 maart 2020, 20.15 uur, Royal Bioscoop Echt.

Een week voordat wij naar de bioscoop gaan, wordt voor geïnteresseerden een

voorbereidende bijeenkomst georganiseerd. Pastoor Bert Mom zal deze avond

achtergrondinformatie geven: Woensdag 4 maart 2020, 20.15 uur. 

Pastorie Koningsbosch, Prinsenbaan 130, Koningsbosch

Een tijdsbeeld: Oostenrijk en de Anschluss.

Hoe een samenleving veranderde

Een man: Franz Jägerstätter doorziet het kwaad

en volgt zijn geweten

Een droom: Franz droomt van een trein, met een helse bestemming

Een vrouw: Zijn vrouw Franziska blijft hem trouw,

ook het gezin krijgt het moeilijk

Een getuigenis: Ik kan niet doen, wat volgens 

mijn overtuiging verkeerd is. 

Graag opgave vanwege de organisatie Pastoor Bert Mom

Telefoon 0475 – 481428 Mobiel 06 – 10711759 Mail parochie.pey@planet.nl
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!omdat (ook) 
 goede koffie  

inspireert 

Na de Hoogmis 
“Koffie Plus” 



Samen genieten van heerlijke gerechten gemaakt met zorg

en liefde. En daarbij nog een leuk gesprek, wellicht met ie-

mand die u nog niet kent of iemand waarmee u al jarenlang

bevriend bent. U bent meer dan welkom om eens gezellig

te eten in ‘t Patronaat. Aanvang 12.30 uur. Kosten: € 7,50

exclusief drankjes. Aanmelden: kookstudio@patronaatsint-

joas.nl of bij Adrie Rohs (06-30626920).

220 Dinsdag 3 maart 2020

Tomatensoep, Varkenshaas met champignons, 

Kroketten, Sla, Erwten/wortelen, Haagse bluf

221 Donderdag 12 maart

Koolsoep, Gegratineerde courgette/champignonsoep, 

Cordon bleu, Tiramisu

222 Dinsdag 17 maart 2020

Kerriesoep, Braadworst, Andijviestamp met spekjes, 

Appelcompote, IJs met warme kersen

223 Donderdag 26 maart

Minestronesoep, Nationale pannenkoeken dag

Dubbel vla met slagroom

224 Dinsdag 31 maart 2020

Aardappel/prei soep, Suddervlees, Aardappelen, Witlof

uit de oven, Vanille advocaat pudding
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Programma
De Bôkkeriejers

*

23 februari
Optoch 
14.11 oer

*
24 februari
Boerebal 
17.11 oer

*
25 februari
Vlagstrieke 
23.11 oer

*
25 februari 
Speurtoch 
13.11 oer 

Appelsiene gaoje

*
26 februari
Askruutske 
19.30 oer 

Samen Koken en Eten

1.  

 

Tevreden en dankbaar kijkt de organisatie terug op de 

viering van 75 jaar bevrijding St. Joost op dinsdag 21 

januari jl. Het was op de dag af precies 75 jaar geleden dat

St. Joost helemaal was bevrijd. Dat was de reden om ook

op die dinsdag in de kerk de herdenking te houden. Een 

geschikte locatie aangezien ruim 350 mensen in de kerk

aanwezig waren. Met medewerking van alle St. Jooster mu-

ziekverenigingen, de basisschooljeugd en sprekers werd

een stijlvolle herdenking gehouden. Deze heeft op veel

mensen indruk gemaakt. Ceremoniemeester luitenant-

kolonel b.d. Edwin Jacobsz leidde het programma, waarin

muziek en verhalen elkaar afwisselden. 

Na afloop ging nagenoeg iedereen naar het oorlogsmonu-

ment waar Frits Vergoossen een informatiebord onthulde.

De nazit in het patronaat was druk en gezellig. De speciaal

voor deze gelegenheid samengestelde filmbeelden werden

op het grote scherm goed bekeken. 

Ook de bijzondere, voor deze gelegenheid, gebakken koek-

jes “75 jaar bevrijding” vielen in de smaak. De organisatie

dankt iedereen voor de vrijwillige inzet. Dank ook aan 

provincie, gemeente en met name Stichting Gemeenschaps-

belangen voor hun financiële ondersteuning. 

Stijlvolle herdenking 75 jaar

bevrijding Sint Joost
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!
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Zaoterdig 22 fibberwari om 20.11 oer
Aaftrapaovendj van de Sint Joaster 

Vastelaovendj mit Vlagheise,
Monument onthulle veur eine 
sjtille wèrker en diverze 
verrassendje optraejes.



Open dag basisschool

Maria Goretti Sint Joost

Op maandag 16 maart houden we een Open School-

middag van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in onze

school. Speciaal willen we de ouders van kinderen die ko-

mend schooljaar 4 jaar worden, hiervoor uitnodigen. Bin-

nen ons gebouw is ook de peutergroep en BSO gevestigd. 

Aanmelden nieuwe leerlingen liefst voor 1 april i.v.m. de

planning voor komend schooljaar. Het is ook mogelijk om

tijdens de open schoolmiddag jullie kind aan te melden

voor de basisschool, voor de peutergroep en BSO. 

Wil je liever op een ander tijdstip een kijkje komen nemen?

Maak hiervoor dan even een afspraak (tel. 0475-470168)

De kernwaarden van ons onderwijs:

• Zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

• Optimale ontwikkeling.

• Omgaan met de wereld en met de ander.

• Zorg voor alle betrokkenen.

Als school staan wij voor:

• Kleinschaligheid, waarbij iedereen elkaar kent. 

• Verbonden onderwijs en thematisch onderwijs binnen

wereldoriëntatie, waardoor veel aandacht voor individu-

ele leerlingen mogelijk is. 

• Midden in de gemeenschap staan door actief samen te

werken met buurtpartners, zoals het huiskamerproject

St. Joost: “Jong + Oud = Goud” en het “Thomashuis”.

Vrijwilliger bij de fanfare

Wist je dat je zonder lid te zijn, toch als vrijwilliger actief

kunt zijn bij de fanfare? Graag zelfs!

Ongeveer 60 personen helpen de fanfare bij één of meer-

dere activiteiten per jaar. En we kunnen alle hulp goed 

gebruiken. Waarvoor zoeken wij vrijwilligers?

1.De wekelijkse kien-avonden op dinsdag. Heb je 2 uur tijd

om te helpen tussen 19.00 - 22.30 uur achter de bar, bij

het kelneren, door met koffie rond te gaan of bij het op-

ruimen?

2.Het maandelijkse oud-papier ophalen op de laatste maan-

dag van de maand tussen 17.45 en 19.45 uur. 

3.Bij één van de jaarlijkse activiteiten: rommelmarkt, bloe-

menactie, collecte Anjeractie, verkoop loten, etc.

Interesse om een steentje bij te dragen? 

Meld je aan of vraag informatie bij ons bestuurslid Els 

Barrois, Kantstraat 6. Telefoon: 0475-481318/ 06-53933792

of e-mail: elsbarrois1@gmail.com

Voorverkoop ‘Vriewaere,

zeen en blieve’ start 1 maart

Vanaf 1 maart is het mogelijk om kaarten

te kopen voor de Bevrijdingsconcerten

die Fanfare St. Judocus organiseert op 

zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020. 

Kaarten zijn op de volgende manieren te

verkrijgen:

1 Via één van de leden van Fanfare St. Judocus

2 Via één van de drie voorverkoopadressen:

- Boerderijwinkel Lizette, Brachterzijde 30 St. Joost

- Electro van Engelen, Hingenderstraat 18 St. Joost 

- Profile Wijnen, Houtstraat 79A Echt

3 Digitaal via www.fanfarestjudocus.nl. 

De kaarten worden  dan bezorgd.

De Bevrijdingsconcerten ‘Vriewaere, zeen en blieve’ vinden

plaats op zaterdag 6 juni 2020 om 20.00 uur en zondag 7

juni 2020 om 14.00 uur in ‘t Patronaat in St. Joost. Kaarten

kosten € 10,00 (op de zondag ook kinderkaarten voor 

€ 5,00). Meer informatie: www.fanfarestjudocus.nl. 

Pannenkoekenconcert 

in Sint Joost

Zondag 22 maart vindt in het Patronaat in St. Joost een

pannenkoekenconcert plaats. De Jeugdfanfare St. Judo-

cus St. Joost, het Leerlingenorkest Walram’s Genootschap

Valkenburg en Leerlingen en Jeugdorkest Harmonie 

St. Petrus Gulpen verzorgen een mooie concertochtend,

waarbij u kunt genieten van een heerlijke pannenkoek!

Het Leerlingenorkest uit Valkenburg en Jeugdfanfare St. Ju-

docus staan onder leiding van Evelyn Braeken-Dirix. Bij het

Leerlingenorkest Walram is Evelyn sinds 2011 dirigente, en

bij Jeugdfanfare Sint Judocus sinds 2015. In allebei de

jeugdorkesten zoekt Evelyn naar een afwisselend, uitda-

gend en herkenbaar repertoire voor de muzikanten, zodat

het leuk is en blijft om mee te doen.

Het Jeugdorkest uit Gulpen staat onder

leiding van Harrie Broun. Hij is in St.

Joost de dirigent van de ‘grote’ fanfare.

In Gulpen dirigeert Harrie zowel het

Jeugdorkest als het Harmonieorkest.

Harrie houdt van een symfonische klankkleur met wat bre-

dere en ronde muziek.Tijdens de concertochtend presen-

teren de jeugdleden een afwisselend programma.

Het concert duurt van 11.30 tot 13.45 uur en vindt plaats

in het Patronaat in St. Joost. U bent van harte uitgenodigd!

Uw ervaringen en verhalen gezocht: 

evacuatie en bevrijding Sint Joost

Na de vorige oproep om herinneringen aan de oorlog ter

beschikking te stellen, teneinde deze te bewaren voor het

nageslacht, mochten wij vele positieve reacties ontvan-

gen.

Krantenknipsel, foto’s, verhalen en gedichten van evacués

en ook persoonlijke gesprekken hebben al zoveel opgele-

verd, dat deze straks gebundeld en in een ‘boekwerk’ ge-

publiceerd gaan worden. 

Om te voorkomen dat achteraf nog verhalen en foto’s op-

duiken, die dan hierin niet meer meegenomen kunnen wor-

den, stellen wij jullie nogmaals in de gelegenheid om alles,

wat bekend is over de oorlog en bevrijding alsnog aan te le-

veren.  
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• Natuurlijk spelen en beleven. 

• KiVa (gecertificeerd).

Loop gerust binnen op maandag 16 maart!! 

Ons adres is Kantstraat 1.

Dit kan in allerlei vor-

men: op schrift, digitaal

of indien gewenst ook

mondeling. (Op afspraak

wanneer het je uitkomt).

Laat de geschiedenis niet

verloren gaan!! Bij voor-

baat hartelijk dank.

Namens Bevrijdingscomité St Joost

gemeenschapsbelangen@ziggo.nl

Frans Thoolen (thoolenfrans@gmail.com)  

telefoon  0475 850647

Wil Hodzelmans (wilhodzelmans@hotmail.com).

zeen  
en blieve  
Bevrijdingsconcert  

door Fanfare St. Judocus 

Zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 
Meer informatie: www.fanfarestjudocus.nl 



Avondspeurtocht van het

Jeugdwerk Sint Joost

Zaterdag 21 maart, start vanaf 19.30 uur vanaf het 

patronaat. Opgave is mogelijk tot 16 maart bij

José van Buggenum, Hingenderstraat 52, tel. 485383

Sarah van Pol, Kantstraat 18, tel. 401025        

Enkele belangrijke zaken.

Deelnemers dienen minimaal 12 jaar te zijn. De groepslei-

der dient minimaal 18 jaar te zijn. Per groep dient minimaal

1 werkende smartphone met volle accu aanwezig te zijn.

Het inschrijfgeld bedraagt  €5,00 per persoon. Het inschrijf-

formulier plus het inschrijfgeld uiterlijk VOOR 16 maart 

inleveren. Wij streven naar een groepsgrootte van ongeveer

5 personen.

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de

gewenste vertrektijd.

Deze zijn globaal 19.30 - 19.45 - of 20.00 uur Geef je voor-

keur aan op het formulier. In de week van 21 maart krijgt

de groepsleider de exacte vertrektijd doorgegeven. We vra-

gen jullie op dit tijdstip allemaal aanwezig te zijn.

Onderweg ontvang je een beker soep en na afloop een

broodje en één kopje koffie of thee. De te winnen prijzen

zijn voor nummer 1, 2 en 3 resp, €20,- , €15,- en €10,-.

Alvast een plezierige en spannende tocht toegewenst.

Jeugdwerk Sint Joost 

en Jantje Beton

In de week van 2 t/m 7 maart is de landelijke actie Jantje

Beton. Net zoals andere jaren zal het jeugdwerk nu ook

weer meedoen. Tijdens deze week zullen vrijwilligers huis-

aan-huis komen collecteren. We hopen natuurlijk dat ieder-

een een kleine bijdrage wil geven.

50% van de opbrengst is voor het jeugdwerk, 

50% zet Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten.

Speeltuin De Speelkoel 

bestaat 25 jaar in Sint Joost

Al 25 jaar wordt er gespeeld in de speeltuin in Sint Joost.

Dit betekent dat de ouders die er zelf als kind hebben ge-

speeld nu met hun eigen kinderen komen spelen. We zijn

dus aan de volgende generatie bezig. Dit feestelijke jaar wil-

len we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dit sei-

zoen zal er iedere maand een speciale dag zijn in de

speeltuin. Zodat we van april t/m september iedere maand

vieren dat de speeltuin 25 jaar bestaat. We beginnen met

een openingsfeest op zondag 5 april vanaf 13.30 uur. De

andere speciale dagen worden later nog bekend gemaakt.

Wilt u op de hoogte blijven volg dan onze Facebooksite

www.facebook.com/despeelkoel.

Graag tot ziens op 5 april. 

Appelsiene Goaje

De lèste vasteloavesdaag van dit jaor starte weer om

13.11 oer mit appelsiene goaje. Aansloetendj is ‘t 

insjrieve veur de vasteloavesspeurtoch. De groepe 

vertrèkke vanaaf 14.11 oer vanout ’t Patronaat.

Rôndj 18.00 oer zölle den de gooj antjwaorde waere 

ertèldj en de oetslaag van de speurtoch.

Den nog ein optraeje van Meister Martijn en dan goan wer

nog effe d’t taege aan. Rondj 20.11 oer is het den toch zoa

ver en goan weer aafsjied numme van de Kroekestöp 2020.

Natuurlijk zeen al dees activiteite veur groat en klein.

Kiek auch op pagina 4 van dit Klökske.

Op zaterdagmorgen 8 februari organiseerden Stichting

Gemeenschapsbelangen Sint Joost en de gemeente Echt-

Susteren een groenschouw. Het doel was samen met inwo-

ners van Sint Joost te bekijken wat qua groenvoorziening

beter kan. 

Een korte samenvatting.

Plein Kantstraat – Caulitenstraat. Behoefte aan enkele bak-

ken, liefst Cortenstaal. Deze beplanten met groenblijvers

en fleurige beplanting. Voorbeeld Edith Steinstraat te Echt.

Daarnaast opwaarderen locatie kruisbeeld en wens bij

plaatsen bank. Onderhoud en plantwerkzaamheden wil de

werkgroep op zich nemen.

Afspraak: gemeente werkt een voorstel uit en legt deze voor

aan bewoners via Stichting Gemeenschapsbelangen. De ge-

meente ziet deze locatie als meest kansrijk en wil dit nog

dit plantseizoen realiseren.

Overhangend groen Op sommige plaatsen is hinder door

overhangend particulier groen. De gemeente neemt contact

op met de betreffende bewoners. 

Zwaluwstraat Enkele slechte vakken beplanting. Mogelijk

meenemen in najaar/winter 2020 afhankelijk van budget-

taire ruimte. Anders doorschuiven naar 2021.

Kantstraat (tussen Merelstraat en Rijksweg) en bosplant-

soen pad Kantstraat-Spreeuwstraat. Bosplantsoen wordt 

teruggezet voor 15 maart. Plantsoenen en boomstructuur

tussen nrs 26 en 40 van slechte kwaliteit. Dient volledig ver-

vangen te worden. Type bomen idem als huidige, 3e

grootte.  Nieuwe vakplantingen dienen eenduidig, beheer-

baar maar wel representatief te zijn. Voorstel is dat Stich-

ting Gemeenschapsbelangen bewoners benadert met het

verzoek of zij samen willen werken om de buitenruimte

hier op te knappen en mogelijk iets te betekenen qua 

onderhoud. Gemeente rooit beplanting, bemest de grond,

stelt beplanting/bomen beschikbaar waarna er vervolgens

een plantactiviteit kan worden georganiseerd. 

Afspraak: gemeente werkt een voorstel uit en legt deze voor

aan de bewoners via Stichting Gemeenschapsbelangen. De

gemeente ziet deze locatie als kansrijk en wil dit in najaar

KVW Sint Joost van start

Het kindervakantiewerk start in maart met de eerste voor-

bereidingen om ook dit jaar weer twee spetterende dagen

te organiseren voor alle kinderen tot en met groep 8. 

Heb je ideeën, heb je interesse, laat het even weten. Wil je

meer weten over de organisatie dan is dat ook mogelijk. 

Met al je vragen kun je terecht bij Marianne van Kerkom,

telefoon 06 11 16 14 94 en natuurlijk bij de vrijwilligers die

hebben geholpen tijdens de voorgaande jaren.

8 9

GroenSchouw in Sint Joost

2020 of voorjaar 2021realiseren, afhankelijk van budget-

taire ruimte 2020.

Kantstraat-Sint Joosterbaan Verbeteren inrichting grasveld.

Verwijderen huidige lage heesters en deze vervangen door

Hortensia’s (Hydrangea paniculata ‘Limelight’). Mogelijk

nog als alternatief planten van een bollenmengsel in het

grasveld. Lage prioriteit. Eventueel ruimte in 2021.

Sint Joosterbaan (tot aan Garage Aerts). Opdruk verhardin-

gen door bomen (haagbeuk), geringe afmeting trottoir en

slechte (onder) beplantingen. Bezien wordt of nog aange-

sloten kan worden bij infraproject Sint Joosterbaan–

Strumenkampstraat. 

Versterking entrees Sint Joost.

Voorstel om deze entrees te verbeteren / versterken met

bijvoorbeeld beplanting. Aan de hand van de Visie Sint

Joost van Bureau Verbeek bekijken we samen welke moge-

lijkheden er zijn. Een alternatief is het versterken met een

bollenmengsel met een lange bloeitijd. Lage prioriteit.

Eventueel ruimte in 2021.

Heerdstraat (oorlogsmonument). Hans Linders biedt aan

een plan uit te werken en het ook aan te leggen én het 

beheer op zich nemen. Het voorstel wordt op korte termijn

uitgewerkt en gerealiseerd.

Nieuwbouw Op de Baant. Verzoek tot planten van een

extra haag. Ook de aanleg van de plantvakken moet nog

gebeuren. Daarbij verdient de ondergrond nog de nodige

aandacht. Nu blijven plassen water op die plekken staan.
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Sint Jooster Trimloop

vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 7 maart

de 430 trimloop. Het parcours is uitgezet in 

de bossen rondom het sportpark “Tussen De

Berken”en volgt goed begaanbare (bos)paden.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn: 2,5 km,

5,0 km, 7,5 km, 10 km, 12,5 km en 15 km. 

De start is om 15.00 uur op het sportpark aan de Schreven-

hofsweg. Er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. Het in-

schrijfgeld is 1,50 euro voor volwassenen en 0,75 euro voor

de jeugd jonger dan twaalf jaar.

Na afloop kan men in de kantine onder het genot van kop

koffie gezellig na kletsen over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto: deelnemen is belangrijker dan 

winnen. 

Tour of Freedom: 

75 jaar bevrijding Sint Joost

Op 21 januari 1945 brak er in Sint Joost een periode aan

van vrijheid. Een periode die nu al 75 jaar duurt en dat mag

gevierd worden! 

Schutterij Sint Joris Sint Joost organiseert het concert “Tour

of Freedom”, uitgevoerd door het militaire fanfareorkest

‘Bereden Wapens’ uit Vught. Het is een zeer gevarieerde

voorstelling, van marsmuziek tot popmuziek. Het orkest

wordt ondersteund door de zangeressen van ‘Les Chouet-

tes’ en de muziek wordt omlijst met passende beelden en

teksten geschreven door Jan Beuving. 

Een unieke gelegenheid om samen de vrijheid van Neder-

land en in het bijzonder van Sint Joost te vieren! 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.sintjorissintjoost.nl of

bij Boerderijwinkel Lizette op Brachterzijde 30 in Sint Joost.

Sint Jooster Voorjaarsquiz

Vrijdagmiddag 20 maart om 14.00 uur is de Voorjaars-

quiz in ’t Patronaat. Na de twee zeer geslaagde eerdere edi-

ties hebben de vrijwilligers weer een nieuwe quiz in elkaar

gezet. Het gaat over allerhande onderwerpen, zoals muziek

en allerhande weetjes van vroeger. Super gezellig en je kunt

gratis meedoen!

Wandelgroep Sint Joost 

Inmiddels alweer meer dan twee

jaar geleden, vlak na de fitheidstest

van Stichting Menswel, werd door

enkele inwoners een wandelgroep

opgestart. Deze groep treft elkaar

bij ‘t Patronaat. Nog altijd is deze

groep actief en heeft zich tevens

uitgebreid. Ook wandelt de groep sinds kort in 2 groepen

(langzame & snellere groep) twee keer per week! Hier enkele

voordelen van wandelen op een rijtje:

Lichaam & Geest

• verbetert je bloedcirculatie, je ademhaling, je zuurstof-

opname, je glucosehuishouding, je spijsvertering, je vet-

verbranding, je algemene conditie, je evenwicht en je

immuunsysteem;

• versterkt en/of versoepelt je spieren, botten, gewrichten

en kraakbeen;

• verlaagt je bloeddruk;

• zorgt voor de aanmaak van vitamine D (dankzij het zon-

licht buiten);

• Stimuleert je hersenactiviteit, de aanmaak van nieuwe

hersencellen en de verbinding tussen hersendelen.

Weinig blessures

Beperkte kosten 

Samen komen & ontmoeten

Gezellige avondjes uiteten (eigen initiatief van de groep)

Kopje koffie ter afsluiting van iedere wandeling

Lijkt het jou leuk om een keer mee te wandelen? Zelfs mis-

schien wel wekelijks je wandelschoenen aan te trekken?

Doe dan mee! Maandagochtend om 10:00 uur vertrekt een

groep wandelaars vanuit ‘t Patronaat te Sint Joost. 

Op vrijdagmiddag vertrekt de groep om 13:30 uur vanuit 

‘t Patronaat. Beide groepen vertrekken gelijk waarbij één

groep iets eerder bij ‘t Patronaat binnenloopt voor een

kopje koffie. Meer vragen? Bel Anja Terstappen op 0475-

502104. Tot snel!

Wandeltocht 2020

't Weerdje en Put 6

Op zondag 8 maart organiseren we een wandeling voor

alle leden van 't Weerdje en Put 6. De lengte van de wan-

deling is ± 10 km.

We verzamelen ons om 13.00 uur bij café ‘t Heukske. Van

hieruit gaan we op basis van eigen vervoer naar de Plus su-

permarkt in Sint Odiliënberg (Molenweg 30), het vertrek-

punt van onze wandelroute. Het uitgangspunt is dat we

zoveel mogelijk carpoolen. Graag bij opgave aangeven of u

wilt rijden of niet. Halverwege de wandeltocht is er koffie

met vlaai. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

De eigen bijdrage bedraagt € 2,50 per persoon. De deel-

name voor kinderen (t/m 12 jaar) is gratis. In verband met

de organisatie verzoeken we u om u uiterlijk zondag 1

maart aan te melden door onderstaand strookje (inclusief

eigen bijdrage) in te vullen en in te leveren bij:

• ('t Weerdje) Patrick Bonné, Heerdstraat 1

• ('t Weerdje) Patrick Thissen, Heerdstraat 22

• (Put 6) Mariet Katzenbauer, St. Joosterbaan 35

• (Put 6) John Beckers, Plevitsstraat 7

Wandeling zondag 8 maart

Naam 

Adres 

Telefoonnummer

Aantal volwassenen 

Aantal kinderen Rijden: 0 Ja 0 Nee 

Entree: € 10,00
Kaartverkoop: www.sintjorissintjoost.nl,  of 06-51930010

Contact: info@sintjorissintjoost.nl

TOUR  FREEDOM
CONCERT

OF
IN 

Fanfare ‘Bereden Wapens’

St. Joost, 75 jaar bevrijding
28 maart 2020

20:00uur 
Zaal open: 19:30

Patronaat St. Joost 
Caulitenstraat 6 St. Joost

Jaarvergadering

Ontspanningsvereniging

Bij deze wil het bestuur van de Ontspanningsvereniging

St.Judocus alle leden uitnodigen voor de jaarvergadering.

Deze vindt plaats op maandag 9 maart in het Patronaat om

13.30 uur. De agenda krijgt u op de vergadering.

Na afloop van de vergadering gaat het vaste programma

van de maandagmiddag door.

Overlast hondenpoep

Veel mensen klagen over de overlast van hondenpoep. Niet

alleen de drollen die op het trottoir liggen, maar ook de

hondenkeutels die in de plantsoenen en groenstrookjes

worden gelegd. De stankoverlast die dit met zich mee-

brengt is zeer onaangenaam.

Het verzoek aan de baasjes is om plastic zakjes te gebrui-

ken en de uitwerpselen in de bakken te deponeren of mee

naar huis te nemen. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Kofferbakmarkt in 

Sint Joost

Heeft u een zolder of garage vol met spullen waar u niks

meer mee doet, maar kunt u ze moeilijk weggooien? Bent u

op zoek naar iets unieks en speciaals? Of wilt u gewoon lek-

ker rondsnuffelen in een walhalla aan tweedehands spul-

len? Breng dan op zondag 5 april 2020 een bezoek aan de

Kofferbakmarkt in Sint Joost! Het aanbod op de Kofferbak-

markt kan variëren van antieke spulletjes of meubels uit

grootmoeders tijd tot aan huishoudelijke artikelen, speel-

goed, boeken of kleding. U kunt het eigenlijk zo gek niet

bedenken of het is te vinden op de Kofferbakmarkt. 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. 



Activiteitenagenda 

Februari 2020

Vr  21 Jeugdwerk St. Joost Carnavalsdisco 18.30 uur ’t Patronaat

Vr  21 Café ’t Heukske Spaarkaslichte + Quiznight Café ‘t Heukske

Za  22 Café ’t Heukske Aaftrapaovendj Café ‘t Heukske

Zo  23 Jeugdwerk St. Joost Vastelaovendj 14.11 uur 't Patronaat

Zo  23 Cv De Bôkkeriejers Optoch 14.11 uur

Zo  23 Café ’t Heukske Optochbal + oetrope caféprins Café ‘t Heukske

Ma 24 Café ’t Heukske Ontvangsboerefemilie + ANWB Stelkesbal Café ‘t Heukske

Ma 24 Boereroad Boerebroelof 15.00 uur ’t Patronaat

Di  25 Jeugdwerk St. Joost Appelsienegoaje 13.11 uur 't Patronaat

Di  25 Jeugdwerk St. Joost Vasteloavesspeurtocht 14.11 uur 't Patronaat

Di  25 Jeugdwerk St. Joost AafsloetingKroekestöp 19.45 uur ’t Patronaat

Di  25 Café ’t Heukske Vlagstrieke + oetrope stille zoeper Café ’t Heukske

Wo 26 Café ’t Heukske Hieëringbiete en foto’s kieke Café ’t Heukske

Vr  28 Sint Joas Broesj Live-muziek met Theikes Sound 14.00 uur ‘t Patronaat

Maart 2020

Di  03 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ‘t Patronaat

Vr  06 Sint Joas Broesj Media inloop 14.30 uur ‘t Patronaat

Za  07 vv St. Joost Trimloop 15.00 uur Voetbalterrein

Zo  08 Buurtvereniging Put 6 Jaarlijkse wandeltocht 13.00 uur

Di  10 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ‘t Patronaat

Za  14 Jeugdwerk St. Joost NL Doet

Za  14 Speeltuin De Speelkoel NL Doet

Za  14   M.K. De Wiejerdzangers A.L.V 20.00 uur ’t Patronaat

Ma  16 Schutterij St. Joris Donateursactie 

Vr  20 Sint Joas Broesj Sint JoosterVoorjaarskwis 14.00 uur ‘t Patronaat

Za  21 Jeugdwerk St. Joost Avondspeurtocht 19.00 uur ’t Patronaat

Zo  22 Jeugdfanfare St. Judocus Pannenkoekenconcert ’t Patronaat

Di  24 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ‘t Patronaat

Do 26 Huiskamer en SKSE Nat. Pannenkoekendag met groep 8 12.30 uur ’t Patronaat

Vr  27 Sint Joas Broesj Live-muziek met Peter Gerts 14.00 uur ‘t Patronaat

Zo  29 Stg. Gemeenschapsbelangen Dorpsbrunch en matinee 11.30 uur ’t Patronaat

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

April 2020

Za  04 vv St. Joost Trimloop 16.00 uur Voetbalterrein

Za  04 Geiteclub Iris 2 Jaarvergadering 18.00 uur Café ‘t Heukske

Zo  05 Schutterij St. Joris Kofferbakverkoop

Vr  10 Sint Joas Broesj Media inloop 14.30 uur ‘t Patronaat

Za  11 Jeugdwerk St. Joost Paasactiviteit ’t Patronaat

Di  14 Fanfare St. Judocus Donateursactie t/m 19 april

Zo  19 Speeltuin De Speelkoel Opening Speeltuin

Ma 27 Jeugdwerk St. Joost Oranjefeest ’t Patronaat

Ma 20 Fanfare St. Judocus Oud papier en textiel ophalen 18.00 uur Huis-aan-huis

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