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Verenigingsactie telecom-
aanbieders glasvezel
De telecomaanbieders Caiway en

DELTA geven de Sint Jooster verenigin-

gen met een verenigingsactie de moge-

lijkheid om financieel een graantje mee

te pikken. Als toekomstige abonnees

zich via de link van hun favoriete 

vereniging (die meedoet met deze actie)

aanmelden, ontvangt deze vereniging

een bedrag van 50 euro en de aanmel-

der 25 euro. Bij een geslaagde vraag-

bundeling (35% op 3 februari) worden

die bedragen op dat moment aan de

verenigingen uitgekeerd.

Wacht dus even met aanmelden tot 

bekend is welke verenigingen aan de

actie deelnemen! Zij zullen de aanmeld-

link zelf verspreiden.

Stichting Gemeenschapsbelangen heeft

ervoor gepleit dat alle Sint Jooster 

verenigingen aan deze actie kunnen

deelnemen. Bij het ter perse gaan van

dit Klökske werd de verenigingsactie

nog voorbereid. Zodra hierover meer 

bekend is, zal dit via de gebruikelijke 

kanalen worden gepubliceerd met daar-

bij een overzicht van de deelnemende

verenigingen en hun aanmeldlinks.
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,t Klökske
Kerstboom op het kerkplein
De gemeente en Stichting Gemeenschapsbelangen hebben samen weer een

mooi verlichte kerstboom op het kerkplein geplaatst. De gemeente heeft voor

de mooie boom gezorgd en Stichting Gemeenschapsbelangen voor de kerst-

verlichting!

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

Het bestuur van Stichting Gemeenschapsbelangen 
Sint Joost en de redactie van ’t Klökske wensen 
iedereen heel fijne Kerstdagen en 
alle goeds voor 2021 toe!
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De missen van Kerstavond, donderdag 24 december

2020 mogen o.g.v. de bisschoppenconferentie niet door-

gaan. In plaats daarvan biedt pastoor Kanke een extra

mis aan op 1e Kerstdag om 9.30 uur. Alle opgegeven 

misintenties voor de missen van Kerstavond, zullen in

de mis van Eerste Kerstdag gelezen worden.

Vrijdag 25 december 2020 Eerste Kerstdag

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

Muzikale opluistering: Zanggroep Amami

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

en overleden kinderen.

Voor: Har van der Goot, Ouders Emiel Thoolen en Gert

Thoolen-Meuwissen, Joep Dircks, Familie Smeets-Mestrom.

Zaterdag 26 december 2020 Tweede Kerstdag

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

Muzikale opluistering: Zanggroep Amami

H. Missen en Misintenties januari 2021

Zaterdag 2 januari 2021

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

Voor: Truke van Buggenum - van Buggenum.

Zaterdag 9 januari 2021

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

Voor: al onze zieke parochianen.

Zaterdag 16 januari 2021

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

Voor: al onze zieken.

Zaterdag 23 januari 2021

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

Voor: Helena Cremers–Brouwers jaardienst 

en Thei Cremers, Harry Linssen jaardienst.

Zaterdag 30 januari 2021

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

Voor: Jan Maes (c).

Advent- en Kerstboodschap

Het vocaal ensemble ‘AMAMI’, bestaande uit Aggi Smeets,

Mia van Buggenum en Magna Bedaf, o.l.v. Veronika Peer-

boom, heeft haar medewerking verleend aan de Advents-

en Kerstboodschap van pastoor Kanke. Nu iedereen nood-

gedwongen op afstand moet blijven, kunnen we u op deze

manier toch iets aan kerstsfeer en bezinning bieden. 

De opnamen zijn gemaakt door Ger Jans. De gehele bood-

schap kunt u vinden via de link www. youtube. com/watch?

v= HgkTrVgkBF0&t=1s of op YouTube met het zoekbegrip

AMAMI Kerstliederen. Wij wensen u alvast een Zalig Kerst-

feest en een Gezond en Gelukkig 2021!

P.S. Het zou fijn zijn als u dit bericht zo veel mogelijk wilt

verspreiden!

Vastenactie 2020

Ondanks alle coronamaatregelen is het dit jaar toch gelukt

om de Vastenactie door te laten gaan. Het project richt zich

dit jaar op jonge Dalit-vrouwen. Zij vallen buiten het 

kastenstelsel en zijn daardoor veroordeeld 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 mogelijkheid om vee

aan te schaffen en zo de armoede te doorbreken. Het 

project werd ingediend via kapelaan Amir, afkomstig uit

India en momenteel werkzaam in de parochiefederatie 

Susteren. Alhoewel het dit jaar niet lukte om de zakjes huis-

aan-huis op te halen, mogen we toch terug kijken op een
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zeer geslaagde actie, met een mooie opbrengst van 

€ 494,00. Wij willen alle gevers van ganser harte bedanken

voor hun gaven!

Op weg door het nieuwe jaar

De drie wijzen (koningen) hadden geen tomtom. Men kreeg

geen instructies over de route om de bestemming te berei-

ken. Men moest het doen met de sterren. En toch gingen zij

op weg. 

Bij woestijnbewoners geldt het spreekwoord: “als er aan de

hemel één ster ontbreekt, dan kan een hele karavaan zijn

richting verliezen”. In de woestijn moet je je oriënteren aan

de hand van sterren. Er staan geen richtingwijzers. En ook

het eentonige landschap geeft niet veel aanwijzingen. En

als je dan fouten maakt, de richting mist, dan kan dat ver-

strekkende gevolgen hebben. Dan kan het je leven kosten. 

Familie, vrienden en buren zullen dan ook heel wat vragen

gesteld hebben toen ze hun reis begonnen. “Waar ga je naar

toe?” “Ben je gek!” “Je zult de weg kwijt raken!” Is het wel

de moeite waard? Onderweg stelden de wijzen ook vragen

en gaven daarmee toe dat ze hulp nodig hadden. Zij stelden

soms vragen aan de meest onwaarschijnlijke mensen zoals

de wrede Herodes en de joodse godsdienstige leiders. 

De wijzen waren op weg. Alleen zij wisten nog niet waar

naar toe. Ze lieten zich leiden door een ster, door licht. 

Zij staan open voor het ruime en het verre.

En op hun weg kwamen ze in streken die onbekend voor

hen waren, ze werden zelf vreemdeling. En de wijzen, als

buitenstaanders, zagen waar het uiteindelijk om ging. 

De wijzen hadden nooit iets gehoord over de aankondiging

van de komst van Jezus onder de mensen. En toch zijn ze

op weg. Waarom doen ze dat? Omdat ze zoekende mensen

zijn. Geen mensen die denken dat ze alles weten, en die

zichzelf uiterst belangrijk en machtig vinden. Het zijn men-

sen die zoeken naar licht in de duisternis. Voor henzelf en

voor de mensen, voor de volken om hen heen. De duisternis

van het geweld, van moordpartijen, oorlogen en bombarde-

menten, terroristische aanslagen. De donkerte van de 

eenzaamheid van zieken en ouderen. De armoede van 

miljoenen anderen. Hoe daar licht te brengen?

En ze vonden een klein kind. Ze knielen en brengen hulde

aan het kind. Ze vereren Jezus. Zij erkennen dat wijsheid

en kennis open bloeien in de ontmoeting met Hem. Toen

gingen ze weer huiswaarts. Maar door de ontmoeting zijn

het andere mensen geworden, met een andere houding en

levensinstelling.

Bij zo’n verhaal moeten wij ons afvragen waar wijzelf staan.

Leven ook wij liever in de duisternis van ons eigen ik, of

willen wij, zoals de wijzen, op zoek gaan naar het licht? 

Ook wij worden uitgenodigd om wegen te gaan die onbe-

kend voor ons zijn. Nieuwe wegen. 

Willen wij ons laten leiden door zaken die erom doen, die

het welzijn van mensen bevorderen? In onze eigen omge-

ving. Aanvoelen wat iemand anders deugd doet, of verdriet

berokkent. Attent zijn in de kleine dingen van het leven.

Mensen niet loslaten tijdens moeilijke momenten. Dat doen

wat de wijzen, de drie koningen ook deden. Dat is de weg

gaan die het licht van de Heer aanwijst. Nooit opgeven te

blijven zoeken naar zijn weg. Om Hem, net zoals zij, te vin-

den in eenvoud en in nederigheid, in blijdschap en in dank-

baarheid. 

Iedereen kan een ster zoeken. Daarvoor hoeven wij niet

naar paleizen maar gewoon… bij ons zelf, in de buurt, bij

vrienden en familie. Ook wij kunnen ons geluk en onze rijk-

dom delen met hen die het minder hebben of die het nu

even nodig hebben. Samen een lichtpunt zoeken, arm of

rijk, simpel of geleerd, dat doet er niet toe. Samen lief en

leed delen, dát is de boodschap.

Dit jaar krijgen we 365 kansen, iedere dag opnieuw, om

tegen iemand te zeggen: kom maar! We helpen elkaar,… we

doen het samen… lachen en huilen. Als we die saamhorig-

heid als rode draad meenemen door het jaar, dan wordt het

vast een goed jaar, een zalig nieuw jaar.
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Fanfare St. Judocus wenst alle

inwoners van St. Joost een 

gezond en muzikaal 2021 toe!

Geen traditioneel Nieuwjaarsconcert

Helaas kan in verband met de geldende coronamaatregelen

het nieuwe jaar niet ingeluid worden met het traditionele

Nieuwjaarsconcert met alle St. Jooster muziekverenigingen.

Heel erg jammer dat we deze traditie een jaar moeten over-

slaan. Maar uiteraard gaat gezondheid nu voor alles. Wij

hopen in 2022 weer een mooie muzikale start van het

nieuwe jaar te kunnen organiseren.

Vrijwilligers gezocht voor oud papier

Een activiteit die -net als in 2020- ook in 2021 maandelijks

doorgaat, is het ophalen van het oud papier. Iedere laatste

maandag van de maand haalt de fanfare vanaf 18:00 uur

huis-aan-huis oud papier op in het hele dorp. Iedere maand

zijn hiervoor vier vrijwilligers nodig. Zij gooien -twee aan

twee- het oud papier in twee kraakwagens. De tijdsinveste-

ring bedraagt maximaal 1,5 uur. Het ophalen van oud pa-

pier is een belangrijke financiële activiteit voor de fanfare.

Omdat een aantal leden vanwege werk, leeftijd of lichame-

lijke ongemakken geen oud papier meer kan ophalen, zijn

wij op zoek naar mensen die ons willen helpen. Ben je 

bereid om één of twee keer per jaar (vaker mag ook) mee

te helpen? Neem dan contact op met bestuurslid Els Barrois

via 481318 of elsbarrois1@gmail.com. 

Nieuws van
de fanfare

Financiële acties 2020

In 2020 heeft helaas ook een groot aantal financiële acties

geen doorgang kunnen vinden: de wekelijkse kienavonden,

de jaarlijkse rommelmarkt en de donateursactie. Een fors

verlies aan inkomsten waar we als fanfare gelukkig vanuit

het Rijk een compensatie voor hebben ontvangen. Wel

doorgegaan zijn de Grote Clubactie en Rabo Clubsupport. 

Grote Clubactie: In september hebben jeugdleden met hun

ouders huis-aan-huis bijna 500 loten verkocht. Ook enkele

bedrijven hebben loten gekocht, zodat de 600 loten ook dit

jaar weer verkocht werden. 80% van de lotenverkoop is

voor de fanfare!

Rabo Clubsupport: Ruim 450 verenigingen in het werkge-

bied van de Rabobank Roermond-Echt hebben € 200.000

mogen ontvangen. Leden van de Rabobank konden ieder 

5 stemmen uitbrengen op een vereniging. Elke stem was

ongeveer € 7,00 waard. De fanfare mocht in totaal € 686,66

ontvangen tijdens een online uitreiking.

Iedereen die heeft bijgedragen aan deze acties: heel 

hartelijk dank! 

2020 is bijna vervlogen,

2021 staat reeds voor de deur.

Een nieuw jaar met nieuwe dromen,

alles krijgt een nieuwe kleur.

Veel geluk en vrede,

veel liefde voor elkaar.

Aandacht voor de naaste,

het wordt een prachtig jaar.

De  Zonnebloem St. Joost 

wenst u warme kerstdagen

en alle goeds voor 2021.
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De reconstructie van de St. Joosterbaan en de Strumen-

kampstraat is momenteel in volle gang. Ondertussen is de

herinrichting van de parkeerplaats in de bocht van de 

St. Joosterbaan toegevoegd aan het project. De parkeer-

plaats krijgt een nieuwe indeling en de groenvakken 

worden opnieuw aangeplant. In het voorjaar van 2021 

zullen de werkzaamheden afgerond zijn.

Nog vóór Kerst worden op de Sint Joosterbaan de onderla-

gen asfalt aangebracht, zodat de straat en woningen tijdens

de kerstvakantie toegankelijk zijn voor gemotoriseerd ver-

keer. Op 4 januari wordt gestart met de werkzaamheden in

de Strumenkampstraat, die zo’n 2 maanden in beslag

nemen. Op de website van de gemeente is de schets in te

zien: www.echt-susteren.nl/herinrichting-st-joosterbaan-

strumenkampstraat-st-joost

Wegwerkzaamheden
St. Joosterbaan en de
Strumenkampstraat

Sint Joostertrimloop
gaat niet door

De op zaterdag 2 januari geplande St. Jooster trimloop gaat

in verband met de coronamaatregelen niet door. 

Hardlopers kunnen uiteraard wel hun conditie op peil 

houden door in kleine groepen, conform de richtlijnen van

het RIVM, te rennen over de paden in de mooie bossen

rondom ons sportpark Tussen De Berken. 

Let goed op jezelf en blijf gezond. 

Vv St. Joost wenst u allen prettige feestdagen 

en een gelukkig 2021.

Met sportieve groeten 

vv St. Joost

Op de schets is de nieuwe inrichting 

van de parkeerplaats te zien. 
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2020. Wat een jaar. Dat hadden we in onze stoutste dromen

niet kunnen bedenken!  Afstand houden, weinig of geen

contact met andere mensen, thuisblijven. Het risico om ziek

te worden was te groot.

Wat hebben we onze activiteiten gemist. Dat zag je in onze

vereniging ook  goed. Vanaf begin maart was het ineens,

thuis blijven: geen koersbal, geen gym en geen dansen. Ook

de Paasviering, het uitstapje, en de feestmiddag gingen niet

door. 

Gelukkig kwam er voor de koersbalclub begin juli het sein

dat ze weer mochten starten maar wel aangepast. Afstand

houden, na afloop koffie drinken op anderhalve meter 

afstand. 

De gym en het dansen konden niet gedaan worden tot 

september.  Daarna mochten zij ook weer beginnen, maar

met aangepaste oefeningen en aangepaste dansen. 

Het duurde niet lang! Begin oktober kwam alles weer tot

stilstand. Vooral de koersballers hadden hier veel moeite

mee. Gelukkig mochten ze eind  november weer starten.

Ook de gym begon weer. De dansclub vond het beter om

nog even af te wachten. 

Gelukkig voor Toon Hodzel-

mans was er op 9 december

koersbal. Als oudste deelne-

mer van het koersballen kon

hij zijn 94ste verjaardag toch

een beetje vieren… Samen met

de koersballers koffie drinken

met een lekker stukje vlaai. Zo

was het op zijn verjaardag

toch een beetje feest. 

Hoe het nu verder gaat in

2021? We  weten het niet. We

wachten maar af. 

Wij wensen in ieder geval ie-

dereen hele fijne feestdagen

maar vooral een beter en gezond 2021 en hopelijk met alle

activiteiten die we gewend zijn.

Bestuur St Judocus

Ontspanningsvereniging

St Judocus St. Joost

Op 29 november hebben de pieten de kinderen van Sint

Joost een bezoekje gebracht. De pieten hebben ons 

gevraagd om alle kinderen te bedanken voor alle mooie 

tekeningen en de verlanglijstjes. Sinterklaas was hier ook

heel erg blij mee,  hebben we gehoord. Ook willen Sinter-

klaas en zijn pieten aan de kinderen vragen om weer het

hele jaar lief te zijn, dan wordt het Sinterklaasfeest volgend

jaar weer een groot festijn!

Sinterklaas 2020, 
wat een feest is dat
toch nog geweest!
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Nummer 13, januari 2021

Kopijdatum Klökske februari

15 januari

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is 

’t Klökske digitaal te downloaden van de

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In

’t Patronaat, in de kerk, bij friture Bie Os

en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijkse wordt

in september door de verenigingen huis

aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per 

bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan

ook per bank worden betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen en donaties worden

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t

Klökske worden in deze colofon vermeld.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Echt-Susteren

Stichting Gemeenschapsbelangen

Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,
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Op het jaar 2020 kunnen we,
als jeugdwerk Sint Joost en

speeltuin De Speelkoel,
mede dank zij jou,

terugblikken als een jaar vol
uitdagingen en vernieuwingen.

Denken in mogelijkheden is ons nieuwe motto.

We zijn blij en trots dat we samen hebben 
gezorgd dat vrijwel alle activiteiten 

zijn doorgegaan.

Het bestuur van jeugdwerk en speeltuin 
wenst jou heel fijne feestdagen 

en een voorspoedig 2021.
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Glasvezel in 
gemeente 
Echt-Susteren 
is dichterbij 
dan ooit!

gavoorglasvezel.nl

Meld je 
aan vóór 
3 februari

Wat ons betreft binnenkort ook in de dorpen van gemeente 
Echt-Susteren: supersnel internet! Zeg ja tegen de aanleg  
van een glasvezelnetwerk en sluit vóór 3 februari 2021 een 
abonnement af bij één van de telecomaanbieders.

Als op 3 februari het benodigde deelnamepercentage is 
gehaald, komt er glasvezel. Je kunt kiezen uit deze vier 
telecomaanbieders: Caiway, DELTA, Helden Van Nu, en Online.nl

Hulp nodig bij het kiezen van het juiste abonnement?
Kijk op onze website www.gavoorglasvezel.nl, hier bieden 
wij een keuzehulp aan. Doorloop de stappen op de website, 
deze helpen met het kiezen van het juiste abonnement. Een 
abonnement gekozen? Dan kun je je online aanmelden via 
de website.

Ook kan je bellen met onze klantenservice op werkdagen van 
8.30 tot 17.00 uur op nummer: 088 - 75 85 800.

Wil je liever persoonlijk advies?
Dan kun je ook terecht bij een lokale verkoper in de buurt of 
contact opnemen met een van onze ambassadeurs. Zij kennen 
vaak je (t)huissituatie en kunnen je persoonlijk adviseren over 
het abonnement en de telecomaanbieder. Ook helpen zij graag 
bij het afsluiten van het abonnement. Een overzicht van de 
lokale verkopers vind je op onze website.
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We begonnen het jaar 2020 met veel enthousiasme om al

onze mooie plannen waar te gaan maken. Doch toen stak

het coronavirus de kop op en werd alles heel anders dan 

gepland. In maart kwam de klad in de meeste activiteiten.

Met heel veel creativiteit is op alle fronten gezocht naar 

mogelijkheden om activiteiten in een aangepaste vorm door

te laten gaan. In veel gevallen is dat gelukt maar  bij een

aantal activiteiten was dit helaas onmogelijk. Ook zijn

spontaan nieuwe activiteiten ontstaan.

Nu zitten we helaas in een strenge lockdown. Het is niet 

anders. Laten we hopen dat wij hiermee én met het zicht

op nieuwe vaccins de coronapandemie in de loop van 2021

achter ons kunnen laten. Dan kunnen we samen weer alle

activiteiten geleidelijk aan oppakken: ’t Patronaat dat op

volle toeren draait, ‘broesjende’ activiteiten zoals de Huis-

kamer(plus), samen koken en samen eten, Belevingspark 

De Wei, een nóg mooiere openbare ruimte met veel groen

en goed begaanbare wegen en stoepen, glasvezel in 

Sint Joost, en de vele andere (nieuwe) activiteiten voor de

inwoners van Sint Joost.

We danken alle vrijwilligers van harte voor hun medewer-

king in 2020! Wij hopen dat zij zich ook in 2021 weer met

veel enthousiasme én vooral met veel plezier voor al deze

mooie activiteiten willen blijven inzetten! Onze dank bena-

drukken wij deze keer met enkele cadeaubonnen die 

kunnen worden besteed bij een aantal Sint Jooster onder-

nemers, die aan deze actie meedoen. 

Dit zijn Boerderijwinkel Lizette, Electro van Engelen, 

Ronald Erkens Autoverzorging, Beauty at Mieke's, Friture

Bie Os, ’t Patronaat.

Nieuwe vrijwilligers voor de meest uiteenlopende werk-

zaamheden, groot of klein, zijn natuurlijk altijd van harte

welkom!

Blijf gezond, let op elkaar, beperk het aantal contacten tot

een minimum en zoek vooral niet de grenzen van de regels 

op!

Wij wensen iedereen onder deze bijzondere omstandigheden

heel fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2021 toe! 

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost.

Dank aan alle vrijwilligers

van Stichting Gemeenschaps-

belangen Sint Joost
In verband met de strenge lockdown in Nederland is 

’t Patronaat tot ten minste dinsdag 19 januari gesloten.

Er geldt een uitzondering voor activiteiten voor ‘kwets-

bare mensen’, zoals de HuiskamerPlus. Deze activiteiten

gaan in aangepaste vorm door, behalve in de kerstvakan-

tie van 25 december tot en met 10 januari. De spreekuren

van het wijkteam gaan door op de donderdagmiddagen,

wanneer ook de HuiskamerPlus open is.

’t Patronaat gesloten

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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De Kroekesatopperaod

We zijn blij te kunnen melden dat we ook

voor 2021 een Kroekestopperaod heb-

ben. Natuurlijk is alles anders dan voor-

gaande jaren. Op dit moment is zelfs nog

niet geheel duidelijk wanneer we kunnen

starten. 

De activiteiten

Zoals eerder aangegeven willen wij de

Kroekstoppe-activiteiten graag in aange-

paste vorm laten doorgaan. Het is ten-

slotte deel van onze Limburgse cultuur

en het zijn belangrijke activiteiten voor

de jeugd. Gezien de huidige strenge lockdown die tot min-

stens 19 januari duurt, kan de oorspronkelijk geplande

start op 10 januari niet doorgaan. We hopen natuurlijk dat

de huidige maatregelen een positief effect zullen hebben,

zodat we in de carnavalsperiode toch nog leuke en veilige

activiteiten voor de jeugd kunnen organiseren.

Gezien de onzekerheid van de normale Kroekestoppe-acti-

viteiten, wordt naar leuke alternatieven gezocht. Denk aan

een livestream (quiz), speurtocht door het dorp, knutsel-

werk achter het raam of spellen. Heb je leuke ideeën of wil

je meehelpen? Dan horen we dat graag. Ook als je een leuk

idee hebt en je weet niet goed hoe dit te realiseren is, dan

denken we graag met je mee!

Kroekestoppegezèt

Ieder jaar brengen de Kroekestöp de Kroekestoppegezèt

uit. Hierin staan foto’s, mopjes, activiteiten, advertenties en

van alles over de Kroekestöp en hun prinsenpaar. Nu is

door corona veel anders en onzeker, zo ook een groot deel

van de gebruikelijke inhoud van de gezèt. Dus eigenlijk dé

kans om de Kroekestoppegezèt te vernieuwen naar een echt

doeboek voor de jeugd, waarmee zij de komende carnavals-

periode vooruit kunnen! Met activiteiten die samen worden

georganiseerd, maar ook activiteiten die zelf op elk mo-

ment kunnen worden gedaan samen met vriendjes of het

De Kroekestöp en 

vastelaovendj 2021

gezin. Of knutselopdrachten voor een regenachtige dag, 

allerhande puzzels, speurtochtjes, digitale spellen, enzo-

voort. Je kunt het zo gek niet bedenken.

Afgelopen jaar bestond de redactie uit Wil Hodzelmans, 

Nicole Vranken-Bakkes, Ankie Thoolen en

Henk Claessen. Daisy Winkelmolen heeft

de opmaak van de gezèt verzorgd. Daar-

naast leuke foto’s van Patrick Thissen,

Henk Claessen, Frans Thoolen, Johnny

Voorter en andere. Voor met name voor

deze uitgave zoekt de redactie enthousi-

aste mensen die een bijdrage willen leve-

ren aan deze toch wel bijzondere gezèt.

Heb jij ideeën, gevoel voor humor of ken

je de laatste weetjes/feitjes/fabeltjes?

Elke bijdrage groot of klein is van harte

welkom! Het is wel kort dag, want op 10

januari willen we de kopij bij elkaar 

hebben. Doch vele handjes maken licht werk!

Heb je ideeën voor activiteiten of de Kroekestoppegezèt,

laat het dan even weten aan een van de redactieleden of

bestuursleden van het Jeugdwerk, of stuur een e-mail aan

jeugdwerk@ziggo.nl.

Zodra er nieuws is over activiteiten, melden wij dit via de

gebruikelijke kanalen!

Rabo club support

We willen iedereen bedanken voor het uitbrengen van hun

stem voor het Jeugdwerk en speeltuin bij RaboClubSup-

port. Een mooi bedrag voor het jeugdwerk € 567,54 en voor

de speeltuin € 847,81. We zullen de komende maanden zor-

gen dat we de doelen gaan realiseren. Verder willen we ook

iedereen bedanken voor de bijdrage aan de donateursactie

van de speeltuin, zowel onze vrijwilligers als de donateurs.



Activiteitenagenda 
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December 2020

Vr. 25 Par.com. H. Judocus Mis Eerste Kerstdag mmv Amami 09.30 Kerk

Za 26 Par.com. H. Judocus Mis 2de Kerstdag mmv Dameskoor 11.00 Kerk

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

Wo 30 Jeugdwerk Winteractiviteit

Januari 2021

Wo 20 Jeugdwerk Clubwerk groep 5 & 6 19.00 ‘t Buujelt

Do 21 Jeugdwerk Clubwerk groep 3 & 4 18.30 ’t Buujelt   

Za 23 Jeugdwerk Clubwerk groep 1 & 2 10.30 ‘t Buujelt

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

Vr 29 Jeugdwerk Clubwerk groep 7 & 8 20.00 ‘t Buujelt

Zo 31 Jeugdwerk Kroekestoppemiddig 14.11 ’t Patronaat

Februari 2021

Wo 03 Jeugdwerk Extra clubwerk groep 5 & 6 extra 19.00 ‘t Buujelt

Do 04 Jeugdwerk Extra clubwerk groep 3 & 4 extra 18.30 ’t Buujelt   

Za 06 Jeugdwerk Extra clubwerk groep 1 & 2 extra 10.30 ‘t Buujelt

Za 6 VV St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein     

Zo 07 Jeugdwerk Kroekestop bonte middag 14.11 ’t Patronaat

Vr 12 Jeugdwerk Vasteloavesdisco 18.30 ’t Patronaat

Di 16 Jeugdwerk Appelsiene goaje 13.11 ’t Patronaat

Di 16 Jeugdwerk Vasteloavesspeurtocht 14.11 ’t Patronaat

Di 16 Jeugdwerk Aafsloeting Kroekestöp 19.45 ’t Patronaat

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

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


