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Renovatie laatste deel
Sint Joosterbaan,
Kantstraat vanaf
Merelstraat en Sint
Joosterzijweg
Sint Joosterbaan vanaf Autobedrijf Aerts tot aan Kantstraat

Op 10 februari heeft een aantal bewoners samen met de ge-

meente de meest creatieve ideeën besproken voor de renovatie

van hun straat. Afgesproken was dat een vijftal weken later
deze ideeën in een schetsontwerp zouden zijn verwerkt. Helaas
is deze termijn niet gehaald. Intussen is het ontwerp gereed
om op dinsdag 1 juni om 19.30 uur tijdens een MS-Teams-over-

leg te bespreken. Bewoners van dit deel van de Sint Joosterbaan
die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen

NLdoet
Belevingspark
De Wei

via gemeenschapsbelangen@ziggo.nl.

Speeltuin De Speelkoel, Belevingspark De Wei en het

Kantstraat vanaf Merelstraat en Sint Joosterzijweg

openbare ruimte van Sint Joost. Voor jong en oud is er van

De groenrenovatie van het deel van de Kantstraat vanaf de
Merelstraat tot en met de Sint Joosterzijweg staat ook op de

rol. Graag willen we op korte termijn de planvorming samen

met de bewoners en de gemeente gaan oppakken. We zoeken
hiervoor nog enkele bewoners om dit mee te gaan organiseren.

Grote betrokkenheid van de bewoners zal uiteraard leiden tot
het mooiste realiseerbare plan! Interesse? Laat het dan even
weten via gemeenschapsbelangen@ziggo.nl.

schoolplein is en blijft toch onze gezamenlijke trots in de

alles te beleven en toen te doen. Al dit moois kan alleen

maar in stand worden gehouden met inzet van veel vrijwilligers, die zich met liefde en plezier hiervoor inzetten.

Na de grote onderhoudsdag op 27 maart volgt nu op zaterdag 29 mei, in het kader van NLdoet, een volgende onderhoudsactiviteit.

Helaas hebben veel plantjes de kou en droogte in de loop
van de tijd niet overleefd. Er moeten zo'n 400 nieuwe plant-

jes in. Ook moeten de valdempende ondergronden met
boomschors worden aangevuld, zowel op De Wei als op het
schoolplein. Dat willen we die zaterdagmorgen gaan doen.

Hans Linders zorgt voor de boomschors, het plantgoed en
het gereedschap.

We beginnen weer om 9.00 uur. En voor koffie/

thee/fris/vlaai wordt gezorgd. Met een paar uurtjes moet
het gepiept zijn. Wil je een handje helpen? Laat dan even
weten

dat

je

erbij

bent:

gemeenschapsbelangen@

ziggo.nl. Neem eventueel je eigen schop en schoffel mee!

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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H. Missen en Misintenties juni 2021

Opruimen van het kerkhof

Zaterdag 5 juni 2021

allemaal vrijwilligers, ervoor dat ons kerkhof er altijd

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.
Voor: Een bijzondere intentie.

Zaterdag 12 juni 2021. Vaderdag

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

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

en overleden kinderen, Truus Janssen-Roumen, Wil op het
Veld ( c ), Bella Loven-Peters ( c ).
Zaterdag 19 juni 2021

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

Voor: Ouders Frits Ramakers en Gertruda RamakersHalmans.

Zaterdag 26 juni 2021

piekfijn uitziet. Wij willen daarvoor graag onze waardering
uitspreken!

Helaas wordt er nog altijd veel afval op het kerkhof achter-

gelaten. Ook dat wordt door vrijwilligers opgeruimd en in
eigen containers weggegooid. Dat was in het verleden ook
niet zo’n probleem. Sinds het restafval door de gemeente
nog maar beperkt wordt opgehaald, en hiervoor ook extra
betaald moet worden, willen wij u toch vriendelijk verzoe-

ken om uw afval mee naar huis te nemen. Daar kunt u het
in uw eigen container weggooien.

Als we allemaal ons best doen om ons kerkhof schoon en

opgeruimd te houden, kunnen we de kosten beperken. Zo
kunnen de grafrechten in onze parochie laag blijven!

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

Een woord van dank

Christina Bongaerts-Hilkens en Harie Bongaerts, Mia Evers.

ik mocht ontvangen op 26 april, bij de onderscheiding als

Voor: Theo Janssen en Truus Janssen-Roumen, Ouders
Vastenactie 2021

Dit jaar heeft de vastenactie, bestemd voor de Dalithvrouwen, € 215,77 opgebracht. Hierbij zijn de bedragen die
overgemaakt zijn, niet meegeteld.

Wij willen iedereen, die aan deze actie heeft bijgedragen,
van harte bedanken.

Renovatie kerktoren

Na diverse weken in de steigers te hebben gestaan, staat

onze kerktoren weer te stralen. De firma Math Hofman

V.o.f. heeft ervoor gezorgd dat de toren aan de zuid- en
westkant weer opnieuw gevoegd en gerenoveerd is.
2

Al heel wat jaren zorgt onze kerkhofploeg, bestaande uit

Voor alle felicitaties, kaarten, telefoontjes en bloemen, die

lid in de orde van Oranje Nassau. Dit kwam voor mij als een
complete verrassing.

Ook wil ik de bewoners van het Thomashuis bedanken voor
hun geweldige serenade en receptie. En natuurlijk Han en
Harriet voor de fantastische inzet.

Daarnaast wil ik het parochiecomité niet vergeten voor de
buitengewone serenade. Alsook mijn familie die het zo geheim wist te houden.

Bedankt allen ook die ik wellicht vergeten heb.
Jeannie van der Goot-Thoolen

Het einde en
toch een nieuw begin
Je weet nooit wanneer het aspergeseizoen begint. Dat is
afhankelijk van de warmte. Maar het seizoen komt ten

einde op 24 juni, de feestdag van Sint Jan. Zijn naam

Alsof het er niet is. En als het ons overkomt, zoeken we een
zondebok.

Vaak wijzen we dan naar God. Want waarom laat Hij dat

allemaal toe? Waarom moeten we dat ondergaan? Waarom
laat Hij ons in de steek? En van die God zouden wij moeten

getuigen? In die God zouden we moeten geloven? Geloven
in zijn liefde, zijn goedheid, zijn zorg?

betekent God is genadig. Na die datum wordt er geen

Misschien kennen velen onder ons soms dergelijke gevoe-

nodig. Ze heeft tijd nodig om weer op krachten te komen.

eenzaamheid en verlatenheid, van onbegrip voor wat is. En

asperges meer uit de grond gehaald. De plant heeft rust
Kracht om de winter te overleven, om opnieuw oogst te

geven. Vanaf Sint Jan korten de dagen weer. Totdat de zon

haar diepste punt bereikt en rond Kerstmis, Jezus’

geboorte, de wending voltrekt. De dagen worden weer
langer. Dan is er weer nieuw leven en nieuwe groeikracht
op komst.

Maar wie is Sint Jan? Het is een profeet. Iemand die aanzet

tot bekering, tot ommekeer. Hij doopte mensen in de rivier
de Jordaan. Zijn leven is gericht op Jezus. Zelfs Jezus werd
door hem ondergedompeld. Johannes kijkt terug op dat-

lens. Gevoelens van pijn in het geloof, van verdriet om
tegelijk beseffen we dat God niet op de deuren gaat kloppen om te zeggen: ‘Ik ga je eens goed ziek maken. Jij gaat
jong sterven. Jij gaat gehandicapt geboren worden. Jij gaat
een ongeluk krijgen. Jij gaat dit en jij gaat dat.’ Nee, dat

doet God zeker niet. Maar misschien aanvaarden we ook
niet dat Hij niet alle deuren afgaat om elke ziekte, elke pijn,

elk verdriet, elk misdrijf te verhinderen. Ook dat doet God
niet. Toch is Hij een goede Vader. Daarom laat Hij ons vrij

in doen en denken. En dat kan soms tegenvallen, want we
zijn maar mensen.

gene waarmee mensen bezig zijn. Hij bevraagt hen. Is dat

Doet God dan niets voor zijn schepping? Natuurlijk wel.

werkelijk om? Door zich zo op te stellen, loopt hij gevaar

opdracht om er het beste van te maken. Alles wat je van

wat ze doen nu echt belangrijk? Gaat het leven daar
voor eigen leven. Hij spreekt zich immers uit tegen de
heersende mening. En kiest daarbij altijd voor het welzijn
van iedereen. Dat kost hem letterlijk zijn kop.

Ook wij worden gevraagd om te getuigen waarin we

geloven. Wat echt voor ons telt. Wie Jezus van Nazareth
voor ons is. En wat dat betekent in onze omgeving. Wellicht

Maar Hij doet niets zonder ons. Aan de mens gaf Hij de
anderen verwacht dat ze voor je zouden doen, doe dat ook

voor hen. Vaak is dat niet gedaan en nu nog niet. Mensen
vernielen dikwijls de aarde omdat zij rijk en welvarend

willen worden. Mensen onteren medemensen in oorlogen,
door terrorisme of machtsmisbruik.

hebben we zo onze twijfels. Misschien kunnen we God

En toch brengt geloof verplichtingen met zich mee. Het mag

profeten zouden zijn. Want ons leven is niet altijd vreugde

en zending, onze plaats in Gods plan met de wereld. Door

soms geen plaats geven in ons leven, laat staan dat we zijn

en geluk. Daarbij hoort ook tegenslag, ongeluk, ziekte en

dood. En daar willen we liever niets mee te maken hebben.
Nee, alleen geluk, gezondheid en welvaart tellen. Wat daar

niet aan beantwoordt, ontkennen we en duwen we weg.

ons aanmoedigen om na te denken over onze eigen roeping
onze inzet en actie voor het goede dat groeit. Inspiratie

doen wij op aan het einde van het aspergeseizoen, bij
Johannes de Doper.
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Sint Joostertrimloop
gaat niet door
Waarschijnlijk worden de corona maatregelen op korte
termijn versoepeld. Wanneer u dit leest, zijn versoepelingen misschien al van toepassing. Desondanks gaat de trim-

loop van zaterdag 5 juni NIET door. Nu de overheid volop
aan het vaccineren is en er steeds meer versoepelingen

komen, is de kans groot dat wij komende zomer weer kunnen starten met de maandelijkse trimloop. Om te zijner tijd

met plezier te kunnen deelnemen is het van belang dat
jullie de conditie op peil houden. Dit kan uiteraard door

Alvast bedankt voor uw donatie en wij hopen u snel op
muzikale wijze te mogen bedanken!

alleen of conform de richtlijnen van het RIVM in kleine

Wilt u de QR code pas 28 mei of

rondom het sportpark Tussen De Berken.

28 mei via deze code overge-

later scannen? Bedragen die vóór

groepen te rennen op de bospaden in de mooie bossen

maakt worden, komen ten goede
aan het Prins Bernhard Cultuur-

Let goed op en blijf gezond,

fonds en niet specifiek aan Fanfare St. Judocus.

Vv St. Joost

Fanfare doet mee
aan mobiele actie
Cultuurfonds
Net als vorig jaar organiseert het

Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar

St Judocus St Joost

Inmiddels is de maand mei al weer bijna voorbij en hebben
we onze activiteiten nog niet kunnen opstarten.

een mobiele collecteweek. De fanfare

De persconferentie van 11 mei geeft ons weer wat hoop dat

opbrengst in de jeugdopleiding en

vragen. De mensen in onze leeftijdsgroep zijn nu wel

doet weer mee en investeert de
activiteiten voor de jeugd(fanfare).

De collecte loopt van vrijdag 28 mei t/m zaterdag 5 juni.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen en ideeën
samen om cultuur te laten leven. Mede dankzij hun fond-

sen kan de fanfare nieuwe initiatieven ontplooien en instru-

menten aanschaffen. Daarmee wordt ons cultureel erfgoed
behouden. Om ook in St. Joost van cultuur in de buurt te

kunnen blijven genieten, vragen wij u te doneren! Aan de

fanfare en/of aan een van de andere deelnemende verenigingen of stichtingen uit de buurt.

Doneren is heel eenvoudig en kan door de QR-code bij dit

bericht te scannen. Wellicht ontvangt u via een van de leden
of vrijwilligers van de fanfare nog een e-mail of appje. Ook

op die manier kunt u de fanfare steunen. Uw gift is volledig
anoniem.
4

Ontspanningsvereniging

het toch bijna zo ver is, al blijven er ook nog wel wat
allemaal gevaccineerd en zijn dus nu weer een stukje
veiliger, toch?

Als jullie dit stukje lezen in het Klokske weten we meer.
Heb zolang nog even geduld. Als we weer kunnen en mogen
opstarten horen jullie dat zo snel mogelijk.

En nogmaals, mocht je behoefte hebben aan een praatje
dan laat het ons weten.

We hopen tot heel gauw weer in ons Patronaat.

Koningsdag 2021
Ook dit jaar was Koningsdag in een ander jasje gestoken. Evenals vorig jaar is er weer gekeken naar mo-

gelijkheden binnen de geldende regels. Dit jaar is gekozen om kinderen aan huis hun eigen spulletjes
te laten verkopen. Het weer was prima voor deze activiteit, een mooie zonnige dag. Fijn dat er zoveel

kinderen hebben meegedaan en aan huis hun eigen spulletjes hebben verkocht. Ook ‘op de wei’ waren
kinderen spulletjes aan het verkopen. Het winkeltje in de speeltuin was geopend. Super dat velen hebben
meegedaan, maar ook dat zovelen zijn komen kijken bij alle ‘verkopers’, in de speeltuin en op de wei.

5
7

Jeugdwerk

Bivak 2021
Wanneer en voor wie.

Het bivak is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en tieners tot en met 18 jaar. We gaan op bivak van 23 tot en met 27 augustus 2021. We hopen dat de regels dan toelaten dat we echt op bivak kunnen gaan. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen
we het bivakprogramma, evenals vorig jaar, zoveel mogelijk organiseren in en rondom St, Joost. Uiteraard zullen we in
beide gevallen de dan geldende regels volgen.
Waar gaan we naartoe?

We gaan naar Recreatiebedrijf de Willy-Hoeve, Burgemeester Aartslaan 47-49, 5571 TR Bergeijk.
Een schitterende accommodatie met allemaal kleine slaapruimtes in een mooie omgeving.

Voor de deelnemers van groep 1 t/m 8 is het vervoer geregeld met een bus, de tieners(+) zullen met de fiets op pad gaan.
Indeling van de groepen en leiding op dit moment.
Groep 1 en 2

Anke Beunen en Brian Buijsers

Groep 5 en 6

Natascha Vergoossen, Ankie Thoolen en Kevin Buijsers

Groep 3 en 4
Groep 7 en 8
Tieners

Tieners+

Marianne van Kerkom, Stef Claessen (m/d) en Chantal van Dort (w/d/v)
Isabelle Wolthers, Mark Vergoosen en KajGeuskens

Harm Linders, Demi Elshout, Vince Hodzelmans en Jasper Hukkelhoven
Johnny Voorter, Anniek Claessen en Guus Ruijten.

Bij het inschrijven geldt de groep voor aanvang van de zomervakantie.

Uitgangspunt bij de tieners is diegenen die het 1ste en 2de jaar gedaan hebben (klas voor aanvang van de zomervakantie)
en tieners+ is iedereen vanaf het 3de jaar. Deelnemers van 15 jaar kunnen aangeven op het formulier met welke groep ze
mee willen doen.

De leiding zal nog verder worden aangevuld maar op dit moment is nog niet bekend bij welke groep.

De indeling wordt definitief vastgesteld na de inschrijving. Naast de groepsleiding hebben we natuurlijk het team Algemene
Activiteiten en de kookstaf.

Alle deelnemers ontvangen van te voren een boekje waarin precies staat beschreven waar we naar toe gaan, wat je moet

mee nemen, telefoonnummers voor dringende zaken, leiding en deelnemers per groep, waar je allemaal aan moet denken,
spelregels en afspraken. Verder zal de website met nieuwe informatie telkens worden bijgewerkt.
Bijzonderheden

Is het nodig dat er rekening wordt gehouden met bijzonderheden, gebruik van medicijnen of speciale voeding, maak het
dan even kenbaar op het inschrijfformulier. Mochten er nog vragen zijn, dan nemen wij contact met je op. Voor vragen en

informatie met betrekking tot het bivak, kun je contact opnemen met Mirjam Claessen, tel. 06 10 21 92 94 of Chantal van
Dort, tel. 06 27 44 26 64.
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Kosten

Een week bivak kost voor de deelnemers groep 1 tot en met 8 € 90,00. De bijdrage voor de tieners/tieners+ is € 100,00.
Het bedrag van deelname kan overgemaakt worden t.n.v. Stichting Jeugdwerk St. Joost, rek.nr. NL10 RABO 0142010979.
Uiteraard is het ook mogelijk in termijnen te betalen. De termijnen kunnen door iedereen zelf bepaald worden.
Wil je graag mee?

Als je graag mee wilt gaan, dan kun je je opgeven via het inschrijfformulier op pagina 8. Vul het in en knip het uit het
Klökske. Vergeet s.v.p. niet om duidelijk aan te geven dat je wel/niet akkoord gaat met het gebruik van persoonlijke

gegevens en beeldmateriaal, Inleveren uiterlijk zondag 18 juli 2021 bij Mirjam Claessen of José van Buggenum. Ook kun
je de gegevens doorgeven per email jeugdwerk@ziggo.nl
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Vrijwilligers gezocht
voor de kookstaf bivak
Het is toch ontzettend leuk als je met een team van vrijwilligers samen het menu kunt samenstellen voor zo’n grote

groep hongerige bivakkeerders. Natuurlijk ook een enorme
uitdaging om dat te realiseren. Voor de bivakweek zijn we

op zoek naar vrijwilligers die deze uitdaging aandurven en

samen met anderen gezellig een dagje of dagen willen
komen helpen.

Deze vrijwilligers zorgen voor lekker en voldoende ‘gezond’

eten, het klaarmaken van lunchpakketten, maar ook het
schoonmaken van de algemene ruimtes en sanitair. Afhanke-

lijk van de aanmeldingen kijken we naar de invulling. De meest

ideale oplossing is dat we een team per dag kunnen vormen,
die dan ook willen meedenken over het menu en de inkopen
en zo meer. Natuurlijk is alle hulp van harte welkom.
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Autowasdag door het Jeugdwerk
Zaterdag 19 juni organiseren we weer een autowasdag. We hopen dat deze dit jaar wel door kan gaan. De autowasdag is
een financiële actie voor het bivak zodat we o.a. de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk kunnen houden. Iedereen kan

vanaf 10.00 uur zijn auto brengen. De vrijwilligers van het bivak zorgen dat de auto’s na de wasbeurt weer schitterend
uitzien.

Buitenkant wassen € 7,50, buiten- en binnenkant €15,00.
Locatie: Pleintje tegenover de kerk in St. Joost.
Noteer alvast zaterdag 19 juni
in jullie agenda.
We poetsen tot 15.00 uur.

Kindervakantiewerk
Op woensdag 28 juli en donderdag 29 juli zijn de kindervakantiewerkdagen. Deze starten
om 9.45 uur en duren tot 16.00 uur. De dagen zijn bedoeld voor de kinderen groep 1 tot en
met 8. Daarnaast is er op donderdag 29 juli een spectaculair avondprogramma voor de
kinderen groep 5 tot en met 8.

Thema kindervakantiewerk dit jaar is Zomercarnaval. Locatie terrein fam. Knoben.

Verdere info en het inschrijfformulier volgen via Facebook, dekinderwerkgroepsapps en in ’t Klökske van juli dat rond
25 juni verschijnt.

Dit kan natuurlijk ook digitaal. Stuur dan het formulier naar kvw@jeugdwerksintjoost.nl.
De bijdrage voor het kindervakantiewerk is per dag € 8,50 en voor het avondprogramma € 3,00.
Helpende handjes?

Helpers kunnen we altijd gebruiken

tijdens de kindervakantiewerkdagen!
Wil je helpen laat het even weten

aan Ilona Gellecom of Debbie Knoben.
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t Klökske
Nummer 18, juni 2021
Kopijdatum Klökske juli
15 juni

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen
Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 en door de verenigingen in Sint
Joost huis aan huis bezorgd. Ook is

’t Klökske digitaal te downloaden van de
website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In

’t Patronaat, in de kerk, bij friture Bie Os
en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis
aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per
bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan
ook

per

bank

worden

betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint
Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen en donaties worden

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t
Klökske worden in deze colofon vermeld.
Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan
klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed!
Uitleg over en toegang tot Dropbox?
Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl
Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen
Coördinatie bezorging
Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg
Mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Echt-Susteren

Stichting Gemeenschapsbelangen
Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus
Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training
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Activiteitenagenda
Mei 2021
Ma 31

Fanfare St. Judocus

Juni 2021
Ma 28

Fanfare St. Judocus

Juli 2021
Za 03

Ma 26

vv St. Joost

Fanfare St. Judocus

Wo 28 Jeugdwerk
Do 29

Jeugdwerk

Augustus 2021
Za 07

Ma 23

vv St. Joost

Jeugdwerk St. Joost

Wo 25 Jeugdwerk St. Joost
Ma 30

Fanfare St. Judocus

September 2021
Za 04

Ma 27

vv St. Joost

Fanfare St. Judocus

Oktober 2021
Vr 1

Huis-aan-huis

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Ouderavond bivak

19.00

Bergeijk

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Halloween

18.30

Oud papier ophalen

Kindervakantiewerk

Vertrek bivak Bergeijk
Oud papier ophalen

Oud papier ophalen

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

vv St. Joost

Zo 31

Jeugdwerk

18.00

18.00

18.00

18.00

Za 06

vv St. Joost

Trimloop

15.00

Zo 21

Jeugdwerk

Intocht Sinterklaas

13.00

Wo 10 Jeugdwerk
Ma 29

Fanfare St. Judocus

December 2021
Za 04

Ma 27

vv St. Joost

Fanfare St. Judocus

Huis-aan-huis

Kindervakantiewerk

Start kinderwerk

November 2021
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18.00

Jeugdwerk

Za 02

Ma 25

Oud papier ophalen

St. Maarten

Oud papier ophalen
Trimloop

Oud papier ophalen

18.30

Huis-aan-huis

Huis-aan-huis

Huis-aan-huis

voetbalterrein

18.00

Huis-aan-huis

15.00

voetbalterrein

18.00

Huis-aan-huis

t Klökske

