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Ontspanningsvereniging 
St Judocus St Joost.
Het was zover. Donderdag 10 septem-

ber begonnen we weer met dansen. Het

was even  wennen na zolang niet meer

gedanst te hebben. En het kon ook niet

op de manier zoals we gewend waren.

Het werd dus In een kring, achter een

stoel zodat we de afstand van ander-

halve meter konden aanhouden. Niet

gelijk ging het goed, maar de dames

hadden er wel zin in. Gelukkig hebben

we ook nog een paar  keer een Line-

Dance kunnen doen. Dat ging beter.

Maar we zijn weer gestart, dat is het

belangrijkste.
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,t Klökske
Dank aan alle donateurs!
Bij het ter perse gaan van dit Klökske

waren onze vrijwilligers druk bezig

met het ophalen van de vrijwillige bij-

drage voor ’t Klökske. De eerste erva-

ringen waren zeer positief. Zij kregen

veel complimenten over het nieuwe

Klökske, wat de lezers lieten blijken

in een zeer gewaardeerde financiële

bijdrage. In de meeste gevallen de ge-

adviseerde bijdrage van 12 euro en

soms zelfs meer!

Dit is een opsteker voor iedereen die

met de redactionele artikelen en de

mooie foto’s zorgt voor een mooi en 

informatief maandblad. Zo ook voor de

eindredactie, de vormgever en de

bezorgers. Met deze (financiële) waar-

dering kunnen we de uitgave van ’t

Klökske blijven voortzetten.

Mocht je de ophalers van de vrijwillige

bijdrage hebben gemist, dan kun je je

gift altijd nog overmaken op bank-

rekening NL24 RABO 0142 0094 66

ten name van Stichting Gemeen-

schapsbelangen Sint Joost onder 

vermelding van ’t Klökske’ of de 

envelop deponeren in de brievenbus

van ’t Patronaat.

Aan alle donateurs hartelijk dank voor

de bijdrage in de kosten van ’t

Klökske!

Stichting Gemeenschapsbelangen 

Sint Joost.
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H. Missen en Misintenties oktober 2020

Zaterdag 3 oktober 2020

19.15 uur Theresiamis. 

Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. Zanggroep Amami

Voor: Levende en overleden leden van de Theresiakapel,

Har van der Goot.

Zaterdag 10 oktober 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. Zanggroep 

Veronica en Marjo.

Voor: Har van der Goot (C),  Neske Brouwers jaardienst.

Zaterdag 17 oktober 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. Zanggroep 

Veronica en Marjo.

Voor: Ouders Gerard Vossen en Gré Vossen-van der Werff

jaardienst

Zaterdag 24 oktober 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. Zanggroep

Amami.

Voor: Nètje Laumen-Mans Zeswekendienst, Theo Janssen

(verjaardag ) en Truus Janssen-Roumen

Zaterdag 31 oktober 2020 Allerheiligen

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. Zanggroep Amami.

Zondag, 1 November 2020 Allerzielendienst 

15.00 uur H. mis met processie naar het kerkhof.

Voor Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen en

schoonzoon Har van der Goot, Ouders Linssen Tholen en

overleden familie Linssen –Tholen en zonen Sef, Jan en Har-

rie Linssen,  jaardienst, Ouders Verheesen - Bonenkamp

jaardienst, Overleden familie Hoorens en Gijsen.

Overledenen van het afgelopen jaar

Har van der Goot 68 jaar, Wil van Herten 72 jaar, Wil Horens

72 jaar, Mia van Neer-Meuwissen 95 jaar, Tjeu Coenen 77

jaar, Ans Dalemans-Aerts 74 jaar, Netje Laumen-Mans 89

jaar.

Doopsel

13 September is gedoopt Johanna Beckers, dochter van

Math en Ebeltien Beckers-Kamphuis, wonende aan de 

St. Joosterbaan. Wij feliciteren haar ouders, opa en oma,

peetouders en overige familieleden van harte. 

Overleden in augustus

Op 29 augustus is overleden onze oud-parochiaan Nètje

Laumen-Mans, in Maison Molenbeecke te Montfort, in de

leeftijd van 89 jaar. De plechtige uitvaartdienst was woens-

dag 2 september in onze parochiekerk. Hierna hebben 

wij haar te ruste gelegd naast haar man Jacques op het pa-

rochiekerkhof. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkind heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Allerheiligen en Allerzielen in de coronatijd

Op zaterdag 31 oktober is om 19.15 uur in de Judocuskerk

de Mis van Allerheiligen. In deze mis zullen ook al de

namen genoemd worden van de overledenen van afgelopen

jaar en kunnen de kruisjes door de nabestaanden meege-

nomen worden.

Zondag 1 november is om 15.00 uur de traditionele Aller-

zielenmis met de speciale herdenking van de overledenen

sinds vorig jaar Allerzielen. Ook nu kunnen de kruisjes

meegenomen worden.

Aansluitend is de zegening van de graven op het parochie-

kerkhof (wel mag daarbij vanwege de coronamaatregelen

geen wijwater gebruikt worden). 
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Omdat in de mis van zondag 1 november veel kerkgangers

verwacht worden, komen wij zeer waarschijnlijk met de be-

perkte corona-zitplaatsen in het gedrang. Daarom willen

wij u dringend verzoeken, u voor de mis van Allerheiligen

op 31 oktober, alsook voor de Allerzielenmis van 1 novem-

ber tevoren op te geven bij Jeannie van der Goot-Thoolen,

tel.: 482071, van 19.30 uur tot en met 21.00 uur. Wanneer

het maximale aantal van 100 zitplaatsen is bereikt, kunt u

uitwijken naar de zaterdagmis. Voor onaangemelde bezoe-

kers geldt dat wij hen enkel mogen ontvangen als het maxi-

maal aantal kerkgangers nog niet bereikt is.

“Neem en lees!”
Woorden van een kinderliedje. Toevallig beluisterd uit de

woning van de buren. Ze veranderden niet alleen de toe-

hoorder van toen, maar zelfs onze geschiedenis. Want de

man die ze hoorde en in praktijk bracht, inspireerde talloze

generaties na hem. Tot op de dag van vandaag heeft hij pas-

sende woorden en vergelijkingen gevonden voor wat men-

sen kunnen voelen en denken. En vaak denk je na het lezen

ervan: Wow, wat een rijkdom!

Om die beroemde man (Augustinus) en andere grote gees-

ten uit 2000 jaar christendom een beetje beter te leren ken-

nen, wordt u uitgenodigd 
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om samen enkele geselecteerde teksten van hen te lezen. 

De uittreksels krijgt u aangereikt.

Onze leeskring wordt zo opgezet, dat hij voor iedereen zon-

der voorkennis toegankelijk is.

Elke bijeenkomst bespreekt één schrijver en duurt ongeveer

anderhalf uur. 

Ook kan men kiezen of men alle bijeenkomsten wil volgen

of alleen enkele.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij pastoor Kanke 

en tevens aangeven welke weekdag hun het best uitkomt.

Kunt u op beide weekdagen, dan graag beide vermelden.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt in Echt 

een passende ruimte gezocht die coronaproof is.

Deelnemers uit andere parochies, die vervoersproblemen

hebben, kunnen dit doorgeven. 

Dan zoeken wij naar een oplossing.

De bijeenkomsten zijn gepland op:

Dinsdag 13-10-2020 om 20.00 uur of

Woensdag   7-10 om 14.00 uur

Dinsdag 27-10-2020 om 20.00 uur of

Woensdag 21-10 om 14.00 uur

Dinsdag 10-11-2020 om 20.00 uur of

Woensdag   4-11 om 14.00 uur

Dinsdag 24-11-2020 om 20.00 uur of

Woensdag 18-11 om 14.00 uur

Voor verdere vragen en aanmelding kunt u terecht bij 

pastoor Kanke tel. 06-51591100 of email r.kanke@home.nl. 

Graag adres, telefoonnummer en keuze van de weekdag

vermelden.

Ik geef om een plek 
waar ik mijn geloof 

in God kan delen

... daarom geef ik 
voor mijn kerk      

Geef 
voor 
je kerk
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het makkelijker was om zijn temperament te beheersen dan om

die spijkers in die harde deur te slaan. 

Eindelijk kwam de dag dat de man zijn zelfbeheersing niet ver-

loor. Hij ging terug naar de rabbi en vertelde hem erover. Nu

stelde deze voor om iedere dag dat hij in staat was zijn humeur

te houden, hij een spijker uit de deur zou halen. De weken gin-

gen voorbij en de man was eindelijk in staat om de rabbi te ver-

tellen dat alle spijkers waren verdwenen.

De rabbijn ging samen met de man naar de deur. Hij vertelde

hem dat hij op de goede weg was. Echter hij wees hem ook op

de gaten die de spijkers in de deur hadden achtergelaten. De

deur zal nooit meer hetzelfde zijn. Als je dingen in woede zegt,

als je iemand zwaar beledigt, onrecht aandoet, kun je wel zeggen

dat het je spijt, echter de wonde is er nog steeds. Er zal altijd

een litteken achterblijven. 

Mensen moeten met elkaar praten. Van mens tot mens wanneer

een probleem zich voordoet. Jezus begint met een gesprek tus-

sen twee mensen. Dat lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend, maar

dat is het niet. Het is niet bepaald gemakkelijk iemand die je

goed kent aan te spreken over een fout die hij of zij maakte.

Vaak denken we: “we zullen maar zwijgen voor de lieve vrede”,

maar dan blijft het ongenoegen of de diepe gekrenktheid slui-

meren. 

Bij een gesprek realiseert de ander zich wellicht wat hij aange-

richt heeft, dat hij de fout inziet en afspreekt deze niet meer te

herhalen. Maar helaas gebeurt het ook wel dat men de fout niet

wil inzien, erger nog dat men zelfs woedend wordt, en er een

nieuwe crisis ontstaat. Jezus kent de mens en Hij weet dat zoiets

kan gebeuren. Daarom voorziet Hij nog enkele andere stappen.

Eerst probeer je het nog eens met getuigen, dan met enkele ver-

tegenwoordigers van de gemeenschap. ‘We komen er niet als jij,

mijn broer en zus, van de juiste weg afwijkt en wanneer wij ons

niet samen inzetten voor het goede’. De vermaning en de waar-

schuwing zijn vormen van christelijke liefde. Een christelijke ge-

meenschap, een parochie groeit wanneer mensen van deze

gemeenschap biddend in het leven staan. Maar ze groeit even-

eens wanneer we samen het goede nastreven en elkaar ertoe aan-

sporen en wanneer we, zo nodig, elkaar durven corrigeren.

Jezus hecht groot belang aan de gemeenschap. Misschien kan

dit verhaal ons aanzetten om als parochie na te denken hoe we

nog meer kunnen groeien tot een echte gemeenschap. Een eu-

charistieviering mag niet een verzameling van individuen zijn,

maar een groep van mensen die om elkaar geeft.

Christenen dragen verantwoordelijkheid voor het welzijn van

hun Kerk, van hun parochie. Tevens zijn ze met vele medebur-

gers betrokken op de rechtvaardige opbouw van de maatschap-

pij en de mensengemeenschap. We mogen onze ogen niet sluiten

wanneer verkeerde mechanismen en werkwijzen het algemeen

welzijn in het gedrang brengen. Dat vereist een inzet van ieder

van ons. Zo worden wij uitgenodigd in het voetspoor te gaan van

Jezus.

Actie Kerkbalans 2020 

‘Wij zijn de kerk’ 

Een parochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van

parochianen. Zeker in deze tijd van de coronacrisis, waar

praktisch alle inkomsten wegvallen, maar alle vaste lasten

gewoon doorlopen. Mogen wij een beroep doen op uw

goedheid? Doet u nog niet mee aan de kerkbijdrage, help

ons dan door bij te dragen. Doet u wel mee, dan zijn wij u

heel dankbaar, blijft u ons alstublieft steunen. Alleen met

uw hulp kunnen wij voortbestaan. Parochie Sint Joost,

NL97 RBRB 0954 5229 07. Dank u wel!

Vastenactie 2020 ‘Werken aan je toekomst’

Het project van de Vastenactie richt zich op jonge Dalit-vrou-

wen. Zij vallen buiten het kastenstelsel en zijn daardoor ver-

oordeeld tot een leven aan de onderkant van de samenleving.

Het project van de Vastenactie helpt deze jonge vrouwen om

zelfstandig een bestaan op te bouwen. Zij krijgen de moge-

lijkheid om vee aan te schaffen en zo de armoede te door-

breken. Dit concrete project wordt aanbevolen door

Bisdommen in India en door het Missiebureau van ons eigen

Bisdom. Het project werd ingediend via kapelaan Amir, af-

komstig uit India en momenteel werkzaam in de parochiefe-

deratie Susteren. Een heel concreet project dus, waarmee u

250 jonge Dalitvrouwen in India een toekomst kunt geven.

Helaas lukt het ons niet om de zakjes voor de Vastenactie

huis-aan-huis op te halen. Vriendelijk verzoeken wij u dan

ook om de zakjes met uw bijdrage zelf in te leveren tijdens

de mis op zaterdagavond. De collectebussen zullen dan ach-

ter in de kerk klaar staan. Ook kunt u de zakjes bezorgen bij

Jeannie van der Goot, Zwaluwstraat 13 of Magna Bedaf, Zwa-

luwstraat 4. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in ’t

Klökske van september, worden de brief van de Actie Kerk-

balans 2020 en de folder met de zakjes voor de Vastenactie

2020 niet in september, maar in de eerste week van oktober

rondgebracht. Wij bevelen beide acties van harte bij u aan!

Parochiecomité Sint Joost.

Verzoening: 

altijd in gesprek blijven

Een man ging voor advies naar een joodse voorganger, een rabbi.

Hij verloor vaak zijn geduld en reageerde zich dan af op mensen

om hen heen. De rabbi gaf hem een zak spijkers en vertelde hem

dat elke keer als hij zijn geduld verloor, hij een spijker in de ach-

terkant van de deur moest hameren. 

De eerste week had de man tientallen spijkers in de deur gesla-

gen. In de volgende weken nam het aantal spijkers af aangezien

hij geleerd om zijn woede te beheersen. In feite ontdekte hij dat



Fanfare St. Judocus doet mee 

aan Rabo ClubSupport!

In de periode van 5 t/m 24 oktober kunnen leden van de Rabobank Roer-

mond-Echt stemmen voor Rabo ClubSupport. Met hun stem verdelen zij

een deel van de winst van de Rabobank onder deelnemende verenigingen,

waaronder Fanfare St. Judocus St. Joost. 

Dit jaar gebruikt de fanfare de opbrengst van Rabo ClubSupport voor de

jeugdopleiding, muzieklessen en activiteiten voor de jeugd.

Stemkaart

Alle leden van de Rabobank Roermond-Echt ontvangen een stemkaart, waar-

mee zij online vijf stemmen kunnen uitbrengen. Er mogen maximaal twee

stemmen op dezelfde vereniging worden uitgebracht. Mogen wij op uw stem-

men rekenen? Let op! Als u een rekening heeft bij de Rabobank, bent u niet

automatisch lid. Als u geen stemkaarten ontvangt, kunt u helaas ook geen

stemmen uitbrengen.

Mogen wij ook dit jaar weer op steun van de Rabobankleden rekenen? 

Bij voorbaat dank!
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Colofon

Nummer 10, oktober 2020

Kopijdatum Klökske november

15 oktober

’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 €12,00 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
,Trimloop

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 3 oktober de 432ste trimloop. Het par-

cours 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 16.00 uur op het sportpark aan de Schrevenhofsweg. Er zijn

douches en kleedruimtes aanwezig.

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

praten over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehouden onder het

motto: Deelnemen is belangrijker dan winnen!
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Kinderclubwerk 

Na een succesvol clubwerk seizoen 2019/2020, begint

vanaf 1 oktober het nieuwe seizoen. De opzet van afgelo-

pen seizoen houden we aan! 

Doelstelling van het kinderclubwerk is samen spelen, leuke

activiteiten organiseren en gezellig met leeftijdsgenootjes

bezig zijn. Dat is wat wij binnen het kinderclubwerk graag

willen. Dankzij de medewerking van alle vrijwilligers wordt

dit mogelijk gemaakt.

De bijdrage voor het clubwerk is € 3,00 per keer. 

Bivak 2021 

Het lijkt nog heel ver weg maar toch……

We gaan op bivak van 23 t/m 27 augustus 2021. We gaan

dan naar de Willy hoeve in Bergeijk. Een schitterende ac-

commodatie in een prachtige omgeving. Natuurlijk zullen

we alles organiseren in lijn met de dan geldende regels. Be-

langrijk voor de organisatie is voldoende leiding voor de

groepen. En natuurlijk mensen die bereid zijn mee te hel-

pen met het verzinnen en bereiden van de maaltijden, poet-

sen, vervoeren van de groepen, zorgen voor de juiste

materialen e.d. Wil je meer informatie of graag meehelpen?

Laat het dan even weten! Mail naar jeugdwerk@ziggo.nl

In herinnering: Joep Nizet

Tijdens de bivakweek feliciteerden we onze Tieners+ 

leider Joep Nizet met zijn 28e verjaardag. Wie had kun-

nen bedenken dat dit zijn laatste verjaardag zou zijn. Een

noodlottig verkeersongeval op 13 september maakte

abrupt een einde aan zijn leven. Voor ons was hij altijd

een rots in de branding. Een fijne vent om mee om te

gaan. Zo blijft hij in onze herinnering!
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De leiding

Club ½: 

Ankie Thoolen, Lieve Zwanenberg en Natascha Rohs

Club ¾: 

Fenne van Engelen, Joep Linders en ouders van groep 3/4.

Club 5/6: 

Kylian Berends, Brian Buijsers, Lisanne Verheijen en Noesch

Bonné

Club 7/8:

Chloe Meuwissen, Luca Broen en Tess Bongers

Agenda

De data van de activiteiten 2020/2021 staan hiernaast 

vermeld. De jaarlijkse activiteiten zoals Sinterklaas en Sint-

Maarten zijn echter onder voorbehoud, vanwege het coro-

navirus. Bij de data van het clubwerk zijn we afhankelijk

van vrijwilligers. Wijzigingen worden via groepsapps en 

Facebook gecommuniceerd. 
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Datum Tijdstip Groep Activiteit

zaterdag 3 oktober 2020 10.30 - 12.00 1/2 1e club

donderdag 8 oktober 2020 18.30 - 20.00 3/4 1e club

woensdag 14 oktober 2020 19.00 - 20.30 5/6 1e club

maandag 19 oktober 2020 Herfstvakantie

vrijdag 30 oktober 2020 20.00 - 21.30 7/8 1e club

zaterdag 31 oktober 2020 Halloween

zaterdag 7 november 2020 10.30 - 12.00 1/2 2e club

dinsdag 10 november 2020 Sint-Maarten

donderdag 12 november 2020 18.30 - 20.00 3/4 2e club

woensdag 18 november 2020 19.00 - 20.30 5/6 2e club

zondag 22 november 2020 Intocht Sinterklaas

vrijdag 27 november 2020 20.00 - 21.30 7/8 2e club

zaterdag 28 november 2020 10.30 - 12.00 1/2 3e club

zaterdag 5 december 2020 Pakjesavond

donderdag 10 december 2020 18.30 - 20.00 3/4 3e club

woensdag 16 december 2020 19.00 - 20.30 5/6 3e club

vrijdag 18 december 2020 20.00 - 21.30 7/8 3e club

maandag 21 december 2020 Kerstvakantie 

maandag 28 december 2020 Kerstvakantie 

woensdag 20 januari 2021 19.00 - 20.30 5/6 4e club

donderdag 21 januari 2021 18.30 - 20.00 3/4 4e club

zaterdag 23 januari 2021 10.30 - 12.00 1/2 4e club

vrijdag 29 januari 2021 20.00 - 21.30 7/8 4e club ovb (i.v.m. carnaval)

zaterdag 30 januari 2021 10.30 - 12.00 1/2 Extra club Bonte middag

woensdag 3 februari 2021 19.00 - 20.30 5/6 Extra club Bonte middag

donderdag 4 februari 2021 18.30 - 20.00 3/4 Extra club Bonte middag

zaterdag 6 februari 2021 Generale repetitie Bonte middag

zondag 7 februari 2021 Bonte middag

vrijdag 12 februari 2021 Carnavalsdisco

maandag 15 februari 2021 Carnavalsvakantie

woensdag 24 februari 2021 19.00 - 20.30 5/6 5e club

donderdag 25 februari 2021 18.30 - 20.00 3/4 5e club

vrijdag 26 februari 2021 20.00 - 21.30 7/8 5e club

zaterdag 27 februari 2021 10.30 - 12.00 1/2 5e club

zaterdag 6 maart 2021 10.30 - 12.00 1/2 6e club

donderdag 11 maart 2021 18.30 - 20.00 3/4 6e club

woensdag 17 maart 2021 19.00 - 20.30 5/6 6e club

vrijdag 26 maart 2021 20.00 - 21.30 7/8 6e club

zaterdag 3 april 2021 Paasactiviteit

donderdag 8 april 2021 18.30 - 20.00 3/4 7e club

zaterdag 10 april 2021 10.30 - 12.00 1/2 7e club

woensdag 14 april 2021 19.00 - 20.30 5/6 7e club

vrijdag 23 april 2021 20.00 - 21.30 7/8 7e club

dinsdag 27 april 2021 Koningsdag

maandag 3 mei 2021 Meivakantie

Wil je graag helpen of heb je vragen? Neem dan contact op met coördinatie kinderwerk, Anniek Claessen (06-12 60 80 13).
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Activiteiten Kroekestöp

Vasteloavendj en dus ook De Kroekestopperoad en hun 

activiteiten zijn natuurlijk een wezenlijk deel van onze 

Limburgse cultuur. Dit willen we als Jeugdwerk voor de

jeugd natuurlijk niet verloren laten gaan. We blijven kiezen

voor de kinderen en jongeren. In 2021 zullen de Kroeke-

stoppeactiviteiten door blijven gaan. Natuurlijk zullen we

de dan geldende regels in acht nemen. Voor zover nu 

bekend zal in ieder geval de Kroekestoppemiddag, de bonte

middag, de vasteloavesdisco en de activiteiten op vasteloa-

vesdinsdag doorgaan. De Kroekestoppereceptie zal in een

aangepaste vorm worden ingevuld. Wat betreft de optocht 

wachten we de ontwikkelingen af. 

Natuurlijk wordt er ook gedacht aan andere mogelijkheden,

dus wellicht dat er in samenwerking met andere verenigin-

gen/organisaties nog een activiteit wordt gehouden in de

buitenlucht. Goede suggesties op alle vlakken zijn altijd

welkom.

We zullen in ieder geval op korte termijn contact opne-

men met de jeugdvasteloavesverenigingen waar we al

jaren mee samen werken. En natuurlijk starten we met

de Kroekestoppegezêt 2021. Weet je nog leuke roddels,

nieuwtjes, grapjes of andere zaken, laat het even weten.

Zin om mee te doen met de Kroekestöp in 2021? 
 

Hallo jongens en meisjes! 

 
Carnaval komt weer langzaam in zicht en het 

Jeugdwerk is bezig met de voorbereidingen voor het 

nieuwe jaar. In 2021 zal er weer een Jeugdraad zijn. 

Zit jij in groep 7 of 8? Woon jij (gedeeltelijk) in Sint 

Joost óf zit jij in Sint Joost op de basisschool? Dan ben 

jij van harte welkom bij de Kroekestöp! 

 

 

Hou je van vastelaovendj?  

Wil je meedoen met de Jeugdraad van Sint Joost?  

Geef je dan op voor de Kroekestöp! 
  

 

Vrijdag 23 oktober 2020 van 18.30 tot 19.30 uur 

 
Tijdens deze bijeenkomst kun jij je aanmelden als Kroekestop 2021. Wil 

je graag jeugdprins of jeugdprinses worden? Vraag dan van tevoren aan 

je ouders of zij dit goed vinden. Als je ouders wat meer willen weten 

over het reilen en zeilen van de Kroekestöp, dan zijn zij uiteraard ook 

van harte welkom op de bijeenkomst. 

Hallo jongens en meisjes!

Carnaval komt weer langzaam in 
zicht en het

Jeugdwerk is bezig met de voorb
ereidingen

voor het nieuwe jaar. In 2021 zal e
r weer 

een Jeugdraad zijn. Zit jij in groep
 7 of 8? 

Woon jij (gedeeltelijk) in Sint Joos
t?

Dan ben jij van harte welkom bij d
e 

Kroekestöp!
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STEUN AFDELING ZONNEBLOEM ST. JOOST MET RABO CLUBSUPPORT 

Ook dit jaar doet de Afdeling Zonnebloem St. Joost mee met de Rabo ClubSupport actie. 

Een mooie actie van de Rabobank waarmee leden van deze bank op hun favoriete lokale club

kunnen stemmen. Hoe meer stemmen we als Afdeling Zonnebloem St. Joost krijgen, hoe meer

geld wij van de Rabobank krijgen. Het is dus belangrijk dat u dit deelt met vrienden en familie.

Hopelijk zien we ook dit jaar weer een mooi bedrag tegemoet zodat we dit kunnen besteden 

aan onze gasten van de Zonnebloem in St. Joost

Hoe werkt het stemmen?

Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op afdeling Zonnebloem 

St. Joost. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen' en daarna “mijn lidmaatschap”

hier kun je klikken op ClubSupport. Alleen leden kunnen stemmen. 

Dit gaat op een beveiligde manier. Er zijn per Rabobank-lid vijf stemmen te verdelen. 

Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. 

Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo App en 

Rabo Internetbankieren, dan ontvang je van de Rabobank 

een e-mail met unieke stemcode. Met deze code kun je tijdens de stemperiode  

via www.rabobank.nl/clubsupport jouw stem uitbrengen.

Mogen wij rekenen op uw support? 

Stem dan van 5 tot en met 25 oktober op Afdeling Zonnebloem St. Joost !

Alvast heel hartelijk bedankt!

Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet automatisch dat je ook lid bent. 

Wil jij er zeker van zijn, dat je Afdeling Zonnebloem St. Joost kunt steunen, zorg er dan voor dat

je lid bent. Regel je lidmaatschap gemakkelijk via de Rabo App of via rabobank.nl. Als je lid

wordt, betekent dit dat je in de stemperiode van Rabo ClubSupport direct kunt stemmen op

jouw vereniging of stichting. Het lidmaatschap van Rabobank is gratis.



10

Inzegening wegkruis 

Bosweg/Hombergstraat.

Nu de werkzaamheden aan de Bosweg zijn afgerond, ligt

de omgeving van het wegkruis op de hoek Bosweg/

Hombergstraat er weer mooi bij. 

Reden om het wegkruis (weer) in te zegenen. Op vrijdag 2

oktober om 14.30 uur zal Pastoor Kanke het wegkruis in-

zegenen. Natuurlijk zijn de buurtbewoners en andere be-

langstellenden van harte welkom. Het dameskoor van St.

Joost zal de inzegening muzikaal opluisteren. Na afloop

van de plechtigheid is er voor alle aanwezigen in het Patro-

naat koffie met vlaai (met dank aan de gemeente)! Bij het

wegkruis en in het Patronaat gelden uiteraard de corona-

maatregelen met o.a. 1,5 meter afstand en registratieplicht

in het Patronaat.

Herfstkleurplaat

Probeer de kleuren van de bladeren en vrucht van de eik, de eikel, na te kleuren. Een eikel is de vrucht van een eik. 

Het is een noot met één, soms twee zaden. De lengte van een eikel varieert tussen de 1 tot 6 cm en is 0,8 tot 4 cm breed. 

Met eikels kun je ook mooi knutsels maken.
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Aanmelden bij

Johnny Voorter

06-15409541

john.voorter@gmail.com

Kosten

€ 10,00 pp voor 1 uur bowlen

en 1,5 uur pool/snooker incl. drankjes

Brugklas tot en met 17 jaar

‘Samen Koken en Samen Eten’ 

goed bevallen

Woensdag 16 september was de eerste activiteit sinds de

corona uitbraak. De vrijwillige koks hebben samen gezocht

naar mogelijkheden om te kunnen starten binnen de 

corona-maatregelen van het RIVM. De veiligheid van de 

vrijwilligers én de deelnemers staat natuurlijk voorop. Met

een kleine groep van 14 deelnemers werd genoten van een

heerlijke maaltijd en natuurlijk van het gezellige contact

met elkaar, dat de deelnemers al die tijd hebben gemist.

Het is de het kookteam maar zeker ook de deelnemers goed 

bevallen.

Daarom vindt op woensdag 30 september een volgende 

activiteit plaats in de grote zaal van ‘t Patronaat. De zit-

plaatsen zijn op 1,5 meter met daarbij goede hygiëne-

maatregelen. De zaal is, zoals gewend, open om 12.00 uur

en om 12.30 uur start het eten.

Het menu is weer vereenvoudigd, maar daarom niet minder

lekker: Puree met witlof/ham en kaas uit de oven, yoghurt

met fruit en koffie/thee met een likeurtje. Het tarief is aan-

gepast naar 5 euro.

Aanmelden kan tot vrijdag 25 september per e-mail:

kookstudio@patronaatsintjoas.nl of telefonisch bij Annie

Baaten, 06-13292020.

Het is de bedoeling om het eten vooralsnog eenmaal per

twee weken, op woensdag, te organiseren. Afhankelijk van

hoe het vrijwilligers en bezoekers blijft bevallen én natuur-

lijk afhankelijk van de algemene ontwikkelingen rond 

de corona-pandemie, kan de frequentie en de vorm in de

toekomst worden aangepast.

Bevrijdingsconcerten 
‘Vrie waere, zeen en blieve…’ 
geannuleerd

Met pijn in het hart laten wij –werkgroep Bevrijdingscon-

cert– u weten dat de geplande Bevrijdingsconcerten ook in

2021 geen doorgang zullen vinden. Een moeilijke beslis-

sing, maar als werkgroep zijn we van mening dat het met

de huidige richtlijnen niet mogelijk is het concert neer te

zetten dat we voor ogen hadden. De komende periode zal

nog alles anders zijn dan voorheen. We repeteren op 1,5

meter afstand van elkaar, kunnen geen concerten verzor-

gen met andere verenigingen, mogen alleen publiek ontvan-

gen op 1,5 afstand en alles moet gepland en geregistreerd

worden. Dat maakt naar onze mening de voorbereiding

bijna onmogelijk. Daarnaast denken we te veel te moeten

inleveren op creativiteit en juist dat vonden we bij deze 

Bevrijdingsconcerten zo belangrijk.

Wij leggen onze ideeën nu op de plank en hopen in 2025,

als we 80 jaar bevrijding herdenken, alsnog een prachtig

concert voor u te kunnen verzorgen. 

Voor nu: blijf gezond en pas goed op elkaar! Wij hopen ons

als fanfare snel weer aan u te kunnen laten horen.

Fanfare St. Judocus St. Joost.

Werkgroep Bevrijdingsconcert: Wil Hodzelmans, Carin 

Valkenburg, Mascha Verkoulen-Smeets, Math Beckers, 

Harrie Broun, Vibeke Gootzen, Maartje Vaessen-Verheesen



Activiteitenagenda 

September 2020

Vr 25 Geiteclub Iris 2 Werkstage

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

Wo 30 Sint Joas Broesj Samen Koken en Samen Eten 12.00 ‘t Patronaat

Oktober 2020

Za 03 Jeugdwerk Clubwerk groep 1 & 2 10.30 ‘t Buujelt

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00   Voetbalterrein

Di 06 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Do 08 Jeugdwerk Clubwerk groep 3 & 4 18.30 ‘t Buujelt

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

Wo 14 Jeugdwerk Clubwerk groep 5 & 6 19.00 ‘t Buujelt

Di 20 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Vr 23 Jeugdwerk Aanmelden Kroekestopperoad 18.30 ‘t Buujelt

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

Vr 30 Jeugdwerk Clubwerk groep 7 & 8 20.00 ‘t Buujelt

Za 31 Jeugdwerk Halloween 18.00 Kerkplein

Za 31 Buurtvereniging Put 6 Feestavond 20.00

November 2020

Ma 02 t/m 07 Rondgang Sinterklaas

Di 03 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Za 07 Jeugdwerk Clubwerk groep 1 & 2 10.30 ‘t Buujelt

Za 07 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Ma 09 Stg. Gemeenschapsbelangen Herhaling BHV

Di 10 Jeugdwerk Sint Maarten 18.30 Kerkplein

Do 12 Jeugdwerk Clubwerk groep 3 & 4 18.30 ‘t Buujelt

Di 17 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Wo 18 Jeugdwerk Clubwerk groep 5 & 6 19.00 ‘t Buujelt

Zo 22 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas                13.00 't Patronaat

Ma 23 Stg. Gemeenschapsbelangen Herhaling reanimatie

Vr 27 Sint Joas Broesj Live-muziek met Theikes Sound 14.00 ’t Patronaat

Vr 27 Jeugdwerk Clubwerk groep 7 & 8 20.00 ‘t Buujelt

Za 28 Jeugdwerk Clubwerk groep 1 & 2 10.30 ‘t Buujelt

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

December 2020

Di 1 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Za 05 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Do 10 Jeugdwerk Clubwerk groep 3 & 4 18.30 ‘t Buujelt

Vr 11 Sint Joas Broesj Sint JoosterWinterkwis 14.00 ‘t Patronaat

Za 12 Buurtvereniging Put 6 Workshop Cherty 10.00 Cherty

Za 12 Fanfare St. Judocus St. Judocusviering 19.15 Kerk

Zo 13 Fanfare St. Judocus Speeldag Myouthic 13.00 ’t Patronaat

Di 15 Zonnebloem Welfare 13.30 ‘t Patronaat

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

t Klökske12


