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Sint Joas
Broesj

‘t Sint Joaster Beukske is een uniek ‘dörpsbook’
met actuele activiteiten die plaatsvinden in Sint
Joost. Activiteiten die met name voortkomen uit
burgerinitiatieven en het bruisende verenigingsbestaan. Met dit boekje wordt bekendheid
gegeven aan het uitgebreide aanbod en de
organisaties die dit mogelijk maken. Dit alles
aangevuld met contactgegevens om verdere
informatie te kunnen achterhalen.
April 2019
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Voorwoord

Inhoud

Voor u ligt ‘t Sint Joaster Beukske. Een
uniek ‘dörpsbook’ waarin de laatste
actuele activiteiten rondom het gemeenschapsleven in Sint Joost te vinden zijn. In dit gemeenschapsleven
staan de lokale verenigingen uiteraard
centraal. Het grote aantal verenigingen benadrukt nogmaals de bekende
zin: “waarin een klein dorp groot kan
zijn.” Termen als leefbaarheid en
sociale cohesie spreken hier dan
ook tot de verbeelding.

Dit prachtig ideaal is alleen in stand te
houden wanneer genoeg mensen zich
met veel plezier hiervoor blijven inzetten. Daarom bedanken wij iedereen
die zich inzet voor de verenigingen en
activiteiten, en vooral ook allen die
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boekje.
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Alhoewel dit boekje door alle betrokkenen met grote zorg is samengesteld, kan toch ergens een
foutje of onvolledigheid zijn
ingeslopen. Wij hopen dat bij
een eventuele volgende uitgave samen met u recht te mogen
zetten.

Sint Joas
Broesj

In dit “dörpsbook” staan de
actuele activiteiten rondom het
gemeenschapsleven in Sint Joost.
Daarnaast vindt u algemene informatie
over de verenigingen en stichtingen
die actief zijn in het dorp. Zoals ieder
dorp, heeft ook Sint Joost haar eigen
kenmerken en tradities.
Met dit boekje willen wij bekendheid
creëren over het uitgebreide aanbod
aan activiteiten en het bruisende verenigingsleven in Sint Joost. Dit verenigingsleven is alleen mogelijk door de
betrokkenheid van leden, vrijwilligers
en deelnemers. Dus hopen wij u snel
te zien bij een van de leuke activiteiten
of op een van de gezellige plekken
die u terugvindt in dit boekje!
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Veel leesplezier en hopelijk tot ziens
bij deze mooie activiteiten……
Stichting Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
’t Sint Joaster Beukske april 2019
is een uitgave van Stichting
Gemeenschapsbelangen Sint Joost
Oplage
1.000 exemplaren
Redactie
‘t Sint Joas Broesj Team
Vormgeving en druk
hoenenenvandooren.nl
sint odiliënberg
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Sint Joas Broesj

Sint Joas Broesj

Onder de sprekende titel “Sint Joas
Broesj” worden nieuwe activiteiten
bedacht, wordt samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd én
proberen we mensen uit Sint Joost
over de bekende drempel te krijgen.
Het belangrijkste doel is dat zoveel
mogelijk inwoners van Sint Joost mee
(kunnen) doen aan het gemeenschapsleven in Sint Joost. Daarmee
wordt voorkomen dat mensen vereenzamen of verstoken blijven van hulp
die zij eigenlijk wel nodig hebben. Met
zijn allen bieden we voor
jong en oud immers een
mooi en groeiend activiteitenprogramma aan.
Met deze activiteiten
hopen we er ook aan bij
te dragen dat oudere
mensen zo lang mogelijk
in hun eigen vertrouwde
omgeving kunnen blijven
wonen.

misschien wel aan een activiteit zou
willen deelnemen of als vrijwilliger een
handje zou willen helpen. Dit boekje
staat boordevol activiteiten en namen
van contactpersonen die je meer informatie kunnen verstrekken en je verder
willen helpen.
’t Sint Joas Broesj Team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers vanuit diverse
verenigingen en activiteiten, die
samen zoeken naar mogelijkheden
om de Sint Joas Broesj idealen te verwezenlijken. Zij komen hiervoor ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Ook

Sint Joas
Broesj

wordt samen gezocht naar budgetten
om nieuwe ideeën daadwerkelijk te
kunnen uitvoeren.
De uitgave van dit boekje is één van
die ideeën. Isabelle Wolthers heeft als
onderdeel van een praktijkopdracht
voor haar Facility Management opleiding aan de Zuyd Hogeschool alle
informatie verzameld en gebundeld.
Samen met het team en onze vormgever Léon Hoenen is er deze mooie uitgave van gemaakt.

Sint Joas
Broesj

‘t Sint Joas Broesj Team bestond bij
het maken van dit boekje uit Annie
Baaten, Hans Beckers, Mietsie Bloemer, Henk Claessen, Twan Geelen
(stagiaire), Elise Palmen, Renate
Parren, Truus Ruijters, Frans Thoolen,
Sibran Tijbosch (opbouwwerker) en
Isabelle Wolthers.
Twan Geelen heeft zijn stage inmiddels afgerond en opbouwwerker
Sibran Tijbosch zal in verband met zijn
aanstaande ouderschapsverlof zijn
taken over gaan dragen aan collega
Dina Wolfs-Schoenmaker.
Wil je (een keer) aansluiten bij dit team,
of wil er meer over weten of
alleen een idee aandragen? Neem dan
gerust contact met één van hen op.

Elke inwoner van Sint
Joost kan bij het bedenken
of mee organiseren van activiteiten een rol spelen.
Maar ook bij het over de
drempel helpen van iemand
uit je kennissenkring, die
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Wekelijkse activiteiten

Wekelijkse activiteiten

Maandag

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

13:30 - 17:00 uur
Ontspanningsmiddag, met koersbal,
kaarten en eventueel andere activiteiten (blz. 10)

09:30 - 10:30 uur
Gymnastiek (blz. 10)

09:30 - 16:15 uur
Huiskamer Plus (blz. 46)

19:15 uur
Heilige Mis (blz. 18)

13:30 - 16:30 uur
Koersbal (blz. 10)

15:00 - 16:30 uur
Media inloop (blz. 60)

Zaterdag

20:00 - 22:00 uur
Repetitie Toneelvereniging (blz. 23)

13:30 - ca. 15:00 uur
Wandelgroep (blz. 59)

19:30 - 21:00 uur
Repetitie Schutterij Sint Joris (blz. 30)

Donderdag

Dinsdag

09:30 - 16:15 uur
Huiskamer Plus (blz. 46)

14:00 - 17:00 uur
Café Oppe Stert en terras open
(blz. 44)

10:00 - ca. 11:00 uur
Wandelgroep (blz. 59)

09:30 - 16:15 uur
Huiskamer Plus (blz. 46)
Even weken
Koken begint om 09:00 uur, eten om
12:30 uur, open vanaf 12:00 uur
Samen koken, samen eten (blz. 48)
13:30 - 16:00 uur
Eens per twee weken
Welfaremiddag Zonnebloem (blz. 12)
19:30 - 21:00 uur
Training voetbalvereniging (blz. 24)
20:00 - 22:30 uur
Kienen ten bate van de fanfare (blz. 12)

10:30 tot 11:30 uur
Volksdansen (blz. 10)
Oneven weken
Koken begint om 09:00 uur, eten om
12:30 uur, open vanaf 12:00 uur
Samen koken, samen eten (blz. 48)
19:30 - 21:00 uur
Training voetbalvereniging (blz. 24)
20:00 - 22:00 uur
Eens in de drie weken
Activiteit Vrouwenvereniging
St. Elisabeth (blz. 22)

11:00, 11:30 of 12:00 uur
verschilt per week
Wedstrijd 2e elftal heren (blz. 24)
14:30 uur
Wedstrijd 1e elftal heren (blz. 24)

Iedere laatste vrijdag van de maand,
14:00 - 16:00 uur
Livemuziek (blz. 44)
18:30 - 19:30 uur
Repetitie jeugdfanfare (blz. 22)
20:00 - 22:00 uur
Repetitie fanfare (blz. 12)
20:00 uur
een keer in 3 a 4 weken
Wedstrijden dames en
senioren (blz. 24)

20:00 - 22:00 uur
Repetitie Mannenkoor
De Wiejerdzangers (blz. 23)
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Jaarlijks terugkerende activiteiten
Alle jaarlijks terugkerende activiteiten zijn terug te vinden in de activiteitenagenda
in ’t Klökske en op sintjoas.nl. In de Gouden Lijst staan de geplande data voor de
komende jaren. De Gouden Lijst is te downloaden vanaf www.sintjoas.nl. Wil je bij
twijfel zeker zijn van een bepaalde datum, informeer dan bij de organiserende
vereniging! Hieronder een opsomming van deze activiteiten. Afhankelijk van bijvoorbeeld het carnavalsseizoen kunnen activiteiten in een andere maand vallen.

Januari
Fanfare St. Judocus
C.V. De Bôkkeriejers
C.V. De Bôkkeriejers
Jeugdwerk
C.V. De Bôkkeriejers
C.V. De Bôkkeriejers

Nieuwjaarsconcert
Oetrope prinsepaar en leedjesmiddig
Oetrope boerebruidspaar
Kroekestoppemiddig
St. Joaster Revue
Receptie

Februari
Jeugdwerk
Jeugdwerk
C.V. De Bôkkeriejers
Jeugdwerk
Jeugdwerk
Jeugdwerk

Receptie Kroekestöp
Bôntje Middig
Carnaval tot 18:30 u op zondag
Carnaval vanaf 18:30 u op zondag
Carnaval/Dörpsfieës op maandag
Carnavalsactiviteit op dinsdag

Maart
Basisschool Maria Goretti
Jeugdwerk
Stg. Gemeenschapsbelangen

Open dag
Avondspeurtocht
Dorpsbrunch en matinee

April
De Speelkoel
Fanfare St. Judocus
Jeugdwerk
Jeugdwerk

Opening speeltuin en terras
Uitwisselingsconcert
Paasactiviteit
Koningsdag

Jaarlijks terugkerende activiteiten
Juni
Jeugdwerk

Autowasdag Pinksteren

Juli
Jeugdwerk

KinderVakantie Werk

Augustus
Café ’t Heukske
Jeugdwerk
Stg. Gemeenschapsbelangen

Zomercarnaval
Bivak
Vrijwilligersavond

September
Jeugdwerk
De Zonnebloem
Buurtvereniging Put 4
Schutterij St. Joris

Feestavond
Ziekenmiddag
Feestavond
Koningsschieten

Oktober
Mannenkoor De Wiejerdzangers
WSV Echt
Buurtvereniging ’t Weerdje
Jeugdwerk

Korenavond
Wandeltocht
Feestavond
Halloween

November
Vrienden van de buutte
Vrienden van de buutte
Toneelvereniging
Toneelvereniging
Toneelvereniging
Toneelvereniging
Jeugdwerk

Buutte avond 1
Buutte avond 2
Generale repetitie
Toneelvoorstelling 1
Toneelvoorstelling 2
Toneelvoorstelling 3
Intocht Sinterklaas

December
Fanfare St. Judocus
Myouthic

Feestavond
Speelmiddag

Mei
Voetbalvereniging
Fanfare St. Judocus
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Koersbaltoernooi
Sjoemelmert
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Ontspanningsvereniging St. Judocus
Ontstaan
De ontspanningsvereniging St. Judocus is begin jaren zestig opgericht.
Naast senioren namen ook veel
jongeren, vooral mijnwerkers met vervroegd pensioen, deel aan de
activiteiten. Voor hen betekende het
een stukje invulling van hun tijd, alsook
een betrokkenheid bij activiteiten in
het dorp. Vandaar dat de keuze van de
naam viel op Ontspanningsvereniging.

afgesloten wordt met een maaltijd.
Hiervoor wordt een extra eigen
bijdrage gevraagd.
Indien er belangstelling is voor een andere invulling, dan is dat ook mogelijk.
Nieuwe initiatieven, gesteund door
voldoende deelnemers, zullen door
de vereniging opgenomen en uitgevoerd worden. Ideeën of wensen zijn
meer dan welkom. Maak deze dus bij
ons bekend!

Informatie over de vereniging

Leden

Thans bestaat de vereniging voornamelijk uit senioren. Mensen kunnen
vanaf 55 jaar lid worden. Op maandag
is er kaarten en koersballen. Op
woensdagochtend is er gymnastiek.
Deze is gebaseerd op bewegingsactiviteiten vanuit verschillende sporten.
Woensdagsmiddags is er koersballen.
Op donderdagochtend vindt er volksdansen plaats. De gymnastiek en het
volksdansen worden geleid door een
professionele lerares.
Een paar keer per jaar
houden we feesten: een
feestmiddag, een kerstviering en een paasviering. Deze activiteiten zijn
altijd overdag.
Eenmaal per jaar is er een
gezamenlijk uitstapje, dat

De verschillende groepen zijn erg
hecht, wat ertoe leidt dat de koersbalgroep en de dansgroep van tijd tot tijd
samen gaan uit eten.
In totaal telt de vereniging ruim honderd leden. Het grootste deel van de
leden neemt actief deel aan de activiteiten. De contributie bedraagt € 15,00
per jaar.
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Ontspanningsvereniging St. Judocus
Contactgegevens
Kom vrijblijvend naar onze activiteiten
kijken op maandag, woensdag en
donderdag!

Meer informatie of lid worden?
Contactpersoon
Truus Ruijters-Terstappen
t.ruijters47@gmail.com
06-24247000
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Sint Joas
Broesj
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Fanfare St. Judocus
Ontstaan
Fanfare St. Judocus St. Joost is opgericht in 1952. Het is een dorpsfanfare
en telt op dit moment ongeveer 80
leden, waarvan 50 muzikanten in het
grote orkest of jeugdorkest.

Informatie over de vereniging
De fanfare speelt een actieve rol in het
dorpsleven en is steeds op zoek naar
nieuwe uitdagingen. Jaarlijks nemen we deel aan
onder andere de carnavalsoptocht, Koningsdag,
de St. Maarten optocht en
de intocht van Sinterklaas.
Ook organiseren we concerten of nemen hieraan deel, zoals
het Nieuwjaarsconcert met alle St.
Jooster muziekverenigingen. Dit
Nieuwjaarsconcert vindt plaats op de
eerste zaterdag in het nieuwe jaar.

Buurtvereniging Put 4
de jeugd op vrijdagavond in de jeugdfanfare. Enkele keren per jaar nemen
zij deel aan een concert. Ook verzorgen zij de voorstellingsmis van de
communicantjes en de gezinsmis op
kerstavond.

Buurtvereniging “Put 4” omvat de
straten Merelstraat, Zwaluwstraat,
Spreeuwstraat, Kievitstraat en Kantstraat. Het doel van de vereniging is
de saamhorigheid in de buurt te bevorderen en in stand te houden.

Vanaf november 2018 is Harrie Broun
dirigent. Voor de jeugdfanfare is dit
Evelyn Dirix sinds november 2015.
Sinds 15 mei 2009 is politica Ria
Oomen beschermvrouw van Fanfare
St. Judocus St. Joost.

Meer informatie

Contactgegevens
Kom vrijblijvend eens kijken naar een
activiteit of repetitie op vrijdagavond.

Claudia Janssen, Merelstraat 1a,
6111AT Sint Joost
paclajanssen@gmail.com
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Sint Joas
Broesj

Meer informatie of lid worden
Contactpersoon:
Jo Verheesen (voorzitter)
0475-485487 of 06-34034515
joverheesen@hotmail.com

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Daarom wordt er veel aandacht en tijd
besteed aan de jeugd en hun opleiding. Naast de muziekopleiding speelt
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Buurtvereniging ’t Weerdje
Ontstaan
Buurtvereniging ‘t Weerdje wil het
buurtgevoel tussen de bewoners en
de leefbaarheid van de buurt bevorderen door middel van het organiseren
en het ondersteunen van diverse activiteiten.
Op het einde van de vorige eeuw was
er nog geen buurtvereniging in de
straten Brantstraat, Heerdstraat, Op de
Baant, Op de Bom, Op de Kamp en de
St. Judocusstraat. Op initiatief van enkele bewoners is in 1989 een werkgroep gevormd die tot doel had de
leefbaarheid in de betreffende straten
te bevorderen. De locatie van de buurt
werd ´t Weerdje genoemd. Vandaar
dat de naam dus al een beetje voor de
hand lag. Buurtvereniging ´t Weerdje
was geboren. Later zijn de straten
Hombergstraat en Bosweg aan de
buurtvereniging toegevoegd.

Buurtvereniging ’t Weerdje
klein- of grootschalig dan ook. Uiteraard wordt er ook al een aantal activiteiten zelf georganiseerd, waar- onder:
• Een voorjaarsactiviteit
• Bioscoopbezoek voor de jongeren
• Sint/ Zwarte Piet bezoek
• Kerst- en paasstukjes workshop
• Straten versieren met carnaval
• Kerstbroden voor de oudere bewoners
• Buurtkoffie met Nationale Burendag
• Mogelijkheid tot meespelen in de
Lotto
• Receptiebezoeken/attenties bij jubilea/communie etc.
• Jaarlijkse feestavond

Buurtvereniging ‘t Weerdje
Heerdstraat 22
6111 AE Sint Joost
buurtvereniging.t.weerdje@gmail.com
0475-488610

Leden
De leden van buurtvereniging
’t Weerdje zijn woonachtig in de
genoemde straten. De contributie
bedraagt per adres € 15,00 per jaar.

Contact
De vereniging viert in 2019 het 30-jarig
jubileum. Dit gaat natuurlijk extra gevierd worden met een feest voor jong
en oud!

Informatie over de vereniging

Wil je meer informatie of woon je in
een van de genoemde straten en wil
je lid worden? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden:
Patrick Bonné, Linda Bierens, Chris
Paridaans of Patrick Thissen.

Sint Joas
Broesj

De buurtvereniging wil graag helpen
met ideeën en initiatieven die de
buurtbewoners zelf al hebben, hoe
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Buurtvereniging Put 6
Ontstaan
De buurtvereniging Put 6 is op 1 januari
1964 opgericht. Het doel was en is nog
steeds om met de buurt gezamenlijk
iets te ondernemen en met elkaar in
contact te komen. Elkaar een beetje
beter leren kennen. Zeker voor

Buurtvereniging Put 6
veldstraat en als uitzondering 1 huis op
de Kantstraat. Elk huishouden op een
van deze straten, kan lid worden van
onze vereniging. Alle nieuwe bewoners (voor zover wij dat weten) worden
door ons bestuur benaderd om lid te
worden.

Wat doen wij zoal als
Put 6?

“nieuwe” bewoners van de buurt een
uitgelezen kans om in een leuke ontspannen sfeer kennis te maken met
medebewoners in zijn/haar buurt.

Informatie over de vereniging
Onze buurtvereniging bestaat
uit leden die allemaal in “Put 6”
wonen. Put 6 omvat de volgende straten; Sint Joosterbaan, Sint Joosterzijweg,
Rijksweg Noord, Plevitsstraat,
Strumenkampstraat,
Wijerstraat, Caulitenstraat, Klooster-
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Gedurende het jaar organiseren we verschillende activiteiten voor onze leden.
Zo hebben we een wandeltocht, de fietstocht, de
jaarlijkse feestavond en
rond de kersttijd een
goed bezochte workshop. Speciaal voor de jeugd is
er een vakantie activiteit en voor de allerkleinsten Sinterklaas. Met de Kerst
krijgen onze 65+ leden een kleine attentie thuis gebracht. Verder besteden
we, in overleg met betreffende leden,
aandacht aan bepaalde jubilea.
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Sint Joas
Broesj
Voor indrukken van onze activiteiten
kun je ook op Facebook kijken (zoek
op Buurtvereniging Put 6).

Leden en lidmaatschap
Buurtvereniging Put 6 heeft meer dan
de 100 leden. De contributie is per
huishouden.
Een gezin betaalt € 22,50 per jaar en
een 1 persoons huishouden € 12,50.
Per activiteit wordt er gekeken wat de
eigen bijdrage zal zijn.
Tevens kun je via Put 6 meedoen met
de Lotto. Voor €26,- mag je zelf een
(nog vrij) nummer kiezen.

Contact
Secretaris is Mariet Katzenbauer
mariet@katzenbauer.nl
Facebook is Buurtvereniging Put 6.
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Parochiecomité H. Judocus
Ontstaan
Het parochiecomité is enkele jaren geleden voortgekomen uit het kerkbestuur van de parochie H. Judocus Sint
Joost. Het Bisdom heeft toen het beleidsvoornemen opgevat om diverse
parochies (in ons geval de parochies
van Echt, Pey, Koningsbosch, Maria
Hoop en Sint Joost) samen te laten
gaan in een cluster, met als doel dit
cluster later om te zetten in een federatie. Het kerkbestuur werd, vanaf de
oprichting van het cluster, het parochiecomité.

Informatie over het
parochiecomité
Het comité bestaat op dit moment uit
6 personen, te weten pastoor Rainer
Kanke, Harrie Linssen, Jeanny van der
Goot, Ger Jans, Annette Bougie en
Magna Bedaf.
Zij zorgen voornamelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk en de
parochie. Zij worden daarbij ondersteund door diaken Mestrom en een
aantal vrijwilligers die zorgen voor het
onderhoud van het kerkhof, de kerk
en het opluisteren van de mis.

Parochiecomité H. Judocus
parochie te blazen. Zo is het de bedoeling om in 2019 een kapellen- en
wegkruisentocht te organiseren, eventueel in combinatie met enkele plaatselijke kunstenaars. Het is het streven
om ieder jaar een parochie-activiteit te
organiseren.

Contactgegevens

Leden

Telefoon pastoor Kanke 06 51 591 100
parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

De taken in onze parochie worden
door de vrijwilligers met veel enthousiasme uitgevoerd. We zitten te springen om mensen die de werkgroepen
kunnen ondersteunen en versterken.
De werkgroepen die werkzaam zijn
binnen de parochie zijn:
• Het onderhoud van het kerkhof
• Het onderhoud van de kerk
• Het poetsen van de kerk
• Het bemannen van het parochiekantoor
• Het dameskoor
• Organisatie van een jaarlijks uitstapje

U kunt contact met ons opnemen via
het Parochiekantoor, dat iedere donderdagmiddag geopend is van 13.00
uur tot 15.30 uur.
Telefoon 06 18 477 883.

www.parochiesintjoost.nl

Sint Joas
Broesj

Ook probeert het parochiecomité diverse nieuwe initiatieven te ontplooien
om weer nieuw enthousiasme in de
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De Zonnebloem Sint Joost

Carnavalsvereniging De Bôkkeriejers

Ontstaan

Ontstaan

Leden

De Zonnebloem afdeling St. Joost valt
onder de Regio Gelre-Gülick. Onze afdeling is opgericht in 1985 (Categorie
Zorg en Welzijn) Wij zijn een groep vrijwilligers met een plaatselijk bestuur.

De oprichting van de carnavalsvereniging De Bôkkeriejers was in december
1962 bij café de Kuuper op de Hingendersraat. Ze is voortgekomen uit cafévoetbalvereniging sjöt in, in samenwerking met Fluit- en Tamboerkorps
St. Joris.

Het ledenaantal ligt op vijftien leden
van de raad die met z’n allen diverse
commissies vormen om alle activiteiten gestalte te geven.
Ook is er een damescomité dat op alle
mogelijke manieren ondersteuning
biedt aan de diverse commissies.

Informatie over de vereniging

Contactgegevens

De Bôkkeriejers zorgen voor de organisatie van diverse carnavalsactiviteiten in Sint Joost
zoals een Bôntje aovendj, de Vastelaovesgezèt, een liedjesconcours en uiteraard de carnavalsoptocht door het
dorp.
Ook zorgen zij ervoor dat er elk jaar
een prins (of prinsenpaar) gekozen
wordt, die in het dorp de scepter
zwaait. Hier kan iedereen zich voor
opgeven.

Graag zien we jullie op onze activiteiten. Contactpersoon Adrie Rohs.
adrierohs@gmail.com
0630626920

Informatie over de vereniging
De activiteiten van de vereniging omvatten het volgende:
• Per jaar zijn er 22 welfare-middagen
in ‘t Patronaat op dinsdagmiddag
van 13.30 uur tot 16.00 uur (handwerken, uitstapje, spelletje, koffiedrinken, bloemstukje maken enz.)
• Verdere activiteiten: vakantieweek,
winkeldag, picknick, jaarlijkse Zonnebloemmiddag/ ziekenmiddag in
september, bioscoopmiddag, bus-of
boottocht, muziekmiddag, bezoek
aan tuincentrum enz.
• Huisbezoeken en attenties voor zieken
• Lotenverkoop en wafelactie
Verschillende activiteiten worden
samen met andere Zonnebloemverenigingen, Huiskamer en St. Joosterverenigingen georganiseerd.

Leden
Onze leden/gasten bestaan uit twee
groepen mensen, namelijk:
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• Mensen die fysiek beperkt zijn door
een handicap, ziekte of leeftijdsgebonden ongemakken
• Mensen die willen deelnemen aan
onze sociale en culturele afdelingsactiviteiten.
Persoonlijk contact, gezelligheid en de
mogelijkheid voor onze gasten om de
deur uit te gaan, vinden wij erg belangrijk.
Onze gasten betalen geen lidmaatschapsgeld, maar voor bepaalde activiteiten vragen we een bijdrage.
Tevens kan iedereen geheel vrijblijvend ondersteunend lid worden van
de Nationale Vereniging de Zonnebloem in Breda.
De activiteiten van De Zonnebloem
worden aangekondigd in Het Klökske
van St. Joas of via persoonlijke uitnodiging.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Elise Palmen, secretaris
482830, of Annie Baaten, bestuurslid
activiteiten 482803.
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Vrouwenvereniging St. Elisabeth
Ontstaan
De vrouwenvereniging is opgericht in
1948. De bond werd opgericht om de
vrouwen als het ware uit huis te krijgen
en meer wereldwijs te maken. Sinds
het begin organiseren we leuke activiteiten en presentaties om mensen bij
de tijd te blijven houden.

Informatie over de vereniging
De leden van de vrouwenvereniging
komen een keer in de drie weken op
donderdagavond samen voor een interessante lezing of presentatie, of om
gezellig een potje te kienen. De lezingen variëren sterk van onderwerp. Binnenkort komt er bijvoorbeeld de lezing
‘Een enkeltje Venray’, die over psychiatrische hulp gaat. Een andere lezing
betreft ergotherapie,
Deze stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te
voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.
Daarnaast wordt er ook een presentatie gegeven over de natuur in onze
omgeving. Dit zijn slechts voorbeelden, maar er komen onderwerpen met
voor ieder wat wils aan bod.
Naast het reguliere programma
met lezingen, worden er soms extra
activiteiten gepland. Zo is er in 2018
een modeshow vanuit Mirjam’s ge-
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Toneelvereniging Ons Genoegen 84

organiseerd. Ook worden er soms
andere activiteiten gehouden, zoals
bloemschikken, een kookcursus en
lachyoga. Aan het eind van het jaar
wordt samen feest gevierd op de
feestavond en op de kerstavond.

Ontstaan
Leden
Als we op donderdagavonden samenkomen, is het altijd even gezellig.
Vrouwen van alle leeftijden komen bij
ons samen. Verschillende leden hebben hechte vriendschap gevonden bij
de vrouwenvereniging. Naast de georganiseerde activiteiten, gaan zij bijvoorbeeld vaker samen met de ﬁets er
op uit. Er zijn op dit moment 30 leden
actief bij de vrouwenvereniging, die
€ 27,50 contributie per jaar betalen.

Contactgegevens
We verwelkomen altijd graag nieuwe
leden, maar u kunt gerust vrijblijvend
eens een lezing komen bijwonen of
meedoen met een andere activiteit!
Contactpersoon: Tilly Evers
tillyevers@kpnmail.nl
0475-482516

De toneelvereniging is in 1984 heropgericht. De oorspronkelijke Vereniging
Ons Genoegen bestond al voor de
tweede wereldoorlog. Het idee om
weer een toneelvereniging op te richten is ontstaan tijdens de festiviteiten,
o.a. een historische optocht,
voor het inzamelen van geld
voor de klokken in de kerktoren.
Dat
gebeurde naar
aanleiding van
het
25-jarig
bestaan van onze huidige kerk.

Informatie over de vereniging
De vereniging heeft tot doel de bezoekers een leuke avond te bezorgen
waarbij men de beslommeringen van
alledag kan vergeten. De voorstellingen, in principe een klucht, zijn in het
Limburgs dialect. Dit om het Limburgs
te promoten en in stand te houden.

Vanaf de eerste woensdag in april tot
half november is elke woensdagavond
in ’t Patronaat repetitie. De repetities
staan onder leiding van een regisseur.
Medio november verzorgt men in St.
Joost een drietal voorstellingen. Daarnaast worden er nog een vijftal voorstellingen buiten St. Joost verzorgd.

Leden
In het begin kwamen de leden nagenoeg allemaal uit St. Joost, maar in de
loop der jaren zijn er ook van leden
van buiten St. Joost. Het ledenaantal is
vrij stabiel circa 30 personen, een
kleine vereniging in St. Joost maar een
grote vereniging binnen de toneelwereld. Binnen de vereniging hebben we
speelsters/spelers, mensen van licht
en geluid, en decorbouwers. Het
decor wordt door de mensen zelf
gemaakt. Eveneens hebben we ook
twee grimeurs en een kapster tijdens
de uitvoeringen ter beschikking.
Diegenen die belangstelling hebben
kunnen rustig eens een woensdagavond in ’t Patronaat binnen komen.

Contactpersoon
Contactpersoon is Hans Steskens,
Littersven 15, 6102 CG Echt. Telefoon
0475-485445. Het email adres van de
vereniging is: onsgenoegen84@hotmail.com
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Voetbalvereniging St. Joost

Voetbalvereniging St. Joost

Ontstaan
De oprichting van de
voetbalvereniging
vond plaats op 10 mei
1941. Door de Tweede
Wereldoorlog werd
een tijdlang niet gevoetbald. In 1946 werden de activiteiten
weer met hernieuwde
moed opgestart.
Aanvankelijk telde de
voetbalvereniging 32 leden. De competitie van 1941/1942 werd gestart met
2 elftallen. Het eerste elftal werd in het
eerste jaar direct ongeslagen kampioen!
De sportieve successen volgden dus
al snel. De kersverse vereniging wisselde ook al nog snel van accommodatie, aangezien de oorspronkelijke
accommodatie “t Breukske” qua afmetingen niet voldeed aan de eisen van
de voetbalbond.
Het nieuwe veld werd in overleg met
de bewoners van “Schrevenhof” al
snel gerealiseerd. (Dit is op de plaats
waar zich nu nog het trainingsveld bevindt).
Uiteindelijk groeide de vereniging
naar bijna 200 leden en nam enige tijd
met 4 elftallen deel aan de competitie.
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dan ook elk jaar weer complimenten
van de bezoekende verenigingen dat
zowel de gebouwen als de velden
piekfijn in orde zijn.
Daarnaast maakt ook Schutterij St.
Joris sinds kort gebruik van Sportpark
‘Tussen de Berken’ voor hun schietoefeningen.

Algemene informatie
Voetbalvereniging St. Joost heeft sinds
haar oprichting natuurlijk vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten gekend. Bij velen zullen de gevierde
kampioenschappen nog scherp op het
netvlies staan. De bittere nederlagen
en degradaties zullen iets sneller vergeten zijn. Uiteindelijk is de voetbalvereniging erin geslaagd een niet
meer weg te denken plaats te verwerven binnen de St. Jooster gemeenschap. Ze geniet in de wijde
omstreken een goede reputatie.
In al deze jaren hebben we enkele jubilea groots gevierd zoals de jubilarissen met 50 jaar lidmaatschap in 1991
en 75 jaar lidmaatschap in 2016. Ôs
Clubke is niet alleen qua leden gegroeid, maar ook de accommodatie is
door de noeste arbeid van de vele vrijwilligers enorm verbeterd. We krijgen

Ook de gezelligheid en het kameraadschap bij R.K.V.V. St. Joost is in de wijde
omtrek bekend. Zelfs als de sportieve
successen uitblijven, blijft het vaak tot
in de late uurtjes gezellig in de kantine.
De trainingsavonden op dinsdag en
donderdag worden dan ook niet enkel
door de actieve beoefenaars van de
edele balsport bezocht. Ze kent misschien evenveel bezoekers die de
verrichtingen van de balvirtuozen vanuit de kantine, achter een goed getapt
biertje gadeslaan.
Om dit in stand te kunnen houden, offeren vele vrijwilligers een groot gedeelte van hun beschikbare vrije tijd
op. Zelfs in de huidige tijd en maatschappij, waar vrije tijd schaarser lijkt
te worden, en de inzet van vrijwilligers
niet vanzelfsprekend is, blijft de vereniging leunen en vertrouwen op de hulp
van velen uit de St. Jooster gemeenschap.

Onder het motto “Vele handen maken
licht werk” willen we hierbij nogmaals
een oproep doen op mensen om een
steentje bij te dragen.

Elk jaar organiseert V.V.
St. Joost diverse activiteiten
In het voorjaar hebben wij een zeer
gewaardeerde potgrond actie.
Tijdens de Tour de France wordt de
Tour de France-toto georganiseerd.
De deelnemers komen inmiddels uit
alle windstreken. Er wordt door enkele
fanatiekelingen het gehele jaar reikhalzend uitgekeken naar deze activiteit. Het hele wielerseizoen worden de
kanshebbers en outsiders aandachtig
gevolgd om voorbereid te zijn.
Natuurlijk wordt elke eerste zaterdag
de Sint Jooster trimloop georganiseerd. In 2019 is de 416e (!) editie van
start gegaan.
Ter afsluiting van het seizoen wordt
ook nog jaarlijks het mixvoetbaltoernooi georganiseerd, alwaar de eigen
leden, in gemengde teams, elkaar op
een sportieve manier bestrijden om
vervolgens gezamenlijk de 3e helft te
spelen.
Daarnaast wordt in samenwerking met
de koersbalvereniging jaarlijks het
koersbaltoernooi gehouden. Ook dit
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Voetbalvereniging St. Joost
evenement wordt elk jaar in groten getale bezocht. Het moge duidelijk zijn
dat de leden van de voetbalvereniging
zeker niet stil zitten! Op dit moment
neemt de voetbalvereniging met 2 elftallen deel aan de competitie.

Damesvoetbal
Sinds 2017 mogen wij met trots berichten dat we een damesteam hebben,
die gestart zijn in 7 tegen 7-competitie,
die op de vrijdagavond gespeeld
wordt.
Net als bij de oprichting van het eerste
herenelftal in 1941 wisten ook de
dames in hun eerste seizoen ongeslagen kampioen te worden!

Geiteclub Iris 2
Veteranenvoetbal
Daarnaast nemen onze “oudjes” deel
aan de 7 tegen 7 35+ competitie. Deze
wedstrijden worden één keer per 3
weken op de vrijdagavond afgewerkt.
Ook vandaag de dag is Voetbalvereniging St. Joost dus nog springlevend en
een bruisend middelpunt in de hechte
St. Jooster gemeenschap.

Contact
Heb je interesse? Kom gerust eens
vrijblijvend kijken bij een van onze activiteiten of bij een thuiswedstrijd op
ons Sportpark “Tussen de Berken”.
Natuurlijk kun je onze verrichtingen
ook volgen via www.vvstjoost.nl of via
onze Facebookpagina VV St. Joost.
Op onze website
vind je ook de contactgegevens, van
onder andere, de
bestuursleden.
10:00 Pagina 1

Sint Joas
Broesj
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Ontstaan
De Geiteclub Iris 2 is opgericht op 16 maart 1990 in
café-geitestal ‘t Heukske.
De vereniging heeft zich
ontwikkeld tot een Lionsclub voor gewone mensen waarbij lol maken zeer
hoog in het vaandel staat.
Dit alles is mede te danken aan een
bestuur dat oog heeft voor de wensen
van de leden. Een achttal evenementen worden jaarlijks georganiseerd.
Schenkingen voor goede doelen zijn
helaas schaars geworden door sterk
teruglopende inkomsten. Men kan zich
geen bokkensprongen meer permitteren. Meer lachen en minder mekkeren
is het motto van deze club waar
Humor, Plezier en Vriendschap nog
met hoofdletters worden geschreven.
Even aandacht voor Hare Majesteit
zelf. Iris heeft een eigen landgoed met
een prachtige geitenbungalow. Het is
de stichting Limburgs Landschap die

dit mogelijk heeft gemaakt. De tegenprestatie is natuurbeheer
in de vorm van ijverig
grazen. Iedere maand
worden de leden geacht om een bezoekje te brengen aan het landgoed
achter Schrevenhof.
De leden van de Geiteclub zijn bij festiviteiten te herkennen aan: witte klompen, geitenwollen sokken, een wit
poloshirt met het embleem van de Geiteclub en een rode zakdoek om de
nek die met een klein houten klompje
bij elkaar wordt gehouden.

Contact
Contactpersoon: Ton Vos
Van Baexenstraat 4, 6102 EJ Echt
0475-483976
vos.ton@ziggo.nl
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Het Dameskoor
Ontstaan
Het Dameskoor van Sint Joost heeft in
2017 haar 50-jarig jubileum mogen vieren. Het is opgericht in 1967 door Mia
van Neer, Lien Topeeters, Grietje Engelen, Tilla Lisdonk, Tilla Steskes, Mien
Jans, Tiny Linssen, Lena Smeets, Betje
Verkooyen, Annie van Buggenum en
Betje Laumen.
Het koor werd aanvankelijk opgericht
om de gemeentezang tijdens kerkdiensten te ondersteunen. Later zijn ze
ook gaan zingen in bejaarden- en verzorgingshuizen. Tevens hebben ze enkele reizen gemaakt, o.a. naar het
Europees Parlement in Brussel. Bovendien doet het koor al jaren mee
aan de Koren OntmoetingsAvond,
georganiseerd door de Gregoriusvereniging. Maar ook begrafenissen
en bruiloftsmissen worden opgeluisterd.

Informatie over het
Dameskoor

Het Dameskoor
2016 zijn 75-jarig lidmaatschap van het
Herenkoor St. Joost. Inmiddels is dat
opgeheven.
Het repertoire van het koor bestaat
naast de traditionele missen, uit Nederlandse, Limburgse, Engelse, Duitse
en Russische liedjes en is zeer divers.
Vanuit het dameskoor is een nieuwe
zanggroep opgericht, bestaande uit
Aggi Smeets, Magna Bedaf en Mia van
Buggenum (Amami), tevens onder leiding van Veronika Peerboom.

Leden

Contactgegevens

Ook in het koor staat het spook van de
veroudering op de loer. De afgelopen
jaren heeft men afscheid moeten
nemen van diverse dames. Om de
continuïteit van het zangkoor te kunnen waarborgen, en ook in de toekomst een mooie mis te kunnen
verzorgen, is het zaak dat er nieuwe
stemmen bijkomen. Mocht u het fijn
vinden om te zingen, kom dan eens
luisteren naar de repetitie, iedere
woensdagavond vanaf 19.30 uur tot
21.15 uur in de kerk. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt contact met ons opnemen via
een van de bestuursleden:
Gerda Ernst-Vergoossen
06 40 593 581 / 0475-486104
Aggi Smeets-Mestrom
06 24 620 360 / 0475 - 483624
Magna Bedaf-Willems
06 10 861 710
peternst@home.nl
petrasmeets80@home.nl
magnabedaf@hotmail.com

10:00 Pagina 1

Sint Joas
Broesj

Het koor bestaat op dit moment uit 19
dames. Dit is inclusief de dirigente,
Veronika Peerboom-Chujanova en
Marjo Beunen, de orgelbegeleidster.
En uiteraard mag het extra lid, Jan van
Buggenum, voor de dames ‘ome Jan’,
niet vergeten worden. Hij vierde in
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Geiteclub
Iris 2
Schutterij
St. Joris

Schutterij St. Joris
Ontstaan
De schutterij is oorspronkelijk opgericht in 1918. Ten tijde van de tweede
wereldoorlog moesten de wapens ingeleverd worden en ging de schutterij
in ruste. Het fluit- en tamboerkorps is
zelfstandig blijven bestaan en heeft in
1994 het initiatief genomen tot de heroprichting van schutterij Sint Joris.

Informatie over de vereniging
De schutterij heeft leden in alle leeftijdscategorieën. Het oudste actief meelopende lid is 80 jaar. De schutterij
bestaat uit een muziekkorps en schutters. In het midden loopt altijd het
vaandel en het koningspaar. Het vaandel is een kopie van het originele
vaandel uit 1918.
In september vindt het koningsschieten plaats. Er wordt dan door zowel
muzikanten als schutters geschoten
voor de koningstitel.
Het schuttersseizoen loopt van mei tot
en met september. In deze periode
nemen we deel aan 4 bondsschuttersfeesten, het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) en het Zuid-Limburgs
Federatiefeest (ZLF).

stond onze kogelvanger in de Bandert
in Echt. Door een herinrichting van de
Bandert moesten we gaan verhuizen.
Na 25 jaar kunnen we dan eindelijk in
eigen dorp gaan schieten. Vanaf 2019
hebben we eindelijk huisvesting kunnen krijgen in St. Joost. Voor de wekelijkse
schietoefening
op
de
kogelvanger kunnen we dan terecht
op het voetbalterrein in St. Joost.
Onze vereniging organiseert elk jaar 3
kofferbakmarkten. Deze markt met
voor elk wat wils wordt altijd druk bezocht door zowel verkopers als kopers.

Het
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tig wandelommetje door Sint Joost. Je
kunt er allerhande activiteiten doen of
rustig kijken naar wat de anderen er
doen. Zo biedt het park inclusief
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Sint Joas
Broesj
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Jarenlang hadden we geen eigen
schietlocatie en waren we te gast bij
andere verenigingen. Sinds 2007
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Mannenkoor De Wiejerdzangers
Ontstaan
Mannenkoor "De Wiejerdzangers" uit
St. Joost werd opgericht in 1985 tijdens een gezellige carnavalsmiddag.
Er werd wat publiciteit aan gegeven en
al spoedig had het koor 24 actieve
zangers. Onder de bezielende leiding
van Piet Volders – één van de oprichters en vanaf het prille begin (!) dirigent
van ons koor – groeide het aantal zangers binnen 2 jaar uit tot de huidige
bezetting van ruim 35 mannen. In de
loop van 1986 werd aan ons koor de
naam “De Wiejerdzangers” toegekend. Deze naam is afgeleid van "De
Wiejerd", een moerassig gebied rond
de monumentale kloosterboerderij te
St. Joost.

Informatie over de vereniging
Het repertoire bestond aanvankelijk uit
tweestemmig geschreven liederen uit
het "gezellige" genre, maar met de
grotere bezetting van het koor werd al
snel overgegaan naar zwaardere vierstemmig gezongen werken. Het repertoire is momenteel zeer gevarieerd en
reikt van popmuziek (zoals de Bohemian Rhapsody van Queen) tot operawerken (bv. de Parelvissers van
George Bizet). Ons koor heeft in de
loop der jaren met dit gevarieerde programma in de regio een uitstekende
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reputatie opgebouwd. Ook buiten de
regio, tot ver in België en Duitsland, is
mannenkoor “De Wiejerdzangers” een
graag geziene gast. Dit dankzij de vele
concertreizen, die vanaf 1992 iedere
drie jaar op het programma staan.
Ondanks het relatief korte bestaan van
ons koor zijn er inmiddels diverse jubilea geweest die het vermelden meer
dan waard zijn. Zo werd het 10-jarig
bestaan in 1995 gevierd met een concertreis naar Tauberbisschofsheim.
Deze concertreis haalde vette koppen
in de lokale dagbladen. Daarna vierde
het koor het jubileum met een tweedaags feest waarbij furore werd gemaakt door "De LetsteOam". In een
persoonlijke actie van de dirigent werd
zoveel geld vergaard, dat het koor in
staat was een piano van hoge kwaliteit
aan te schaffen.
In 2000 bestond Mannenkoor “De
Wiejerdzangers” 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd een eigen CD uitgebracht, een CD waar wij met recht trots
op zijn. Onbetwist hoogtepunt tot op
heden is het 25-jarig jubileum in 2010.
Het fantastische jubileumconcert met
medewerking van het ensemble Frommermann staat in ieders geheugen gegrift!

Mannenkoor De Wiejerdzangers
Verder willen we nog memoreren de
concertreizen in 2013 en in 2018. Elk
jaar luisteren wij de Vaderdagmis op.
Daarnaast geven wij ook in november
in de kerk acte de préséance. Regelmatig geven we ook op aanvraag
Kerstconcerten. Ook doen we mee
aan het jaarlijkse nieuwjaarsconcert
samen met ander muzikale verenigingen uit Sint Joost. Twee maal per jaar
organiseren wij, in voor- en najaar, een
concertavond met collega koren uit
binnen- en buitenland.

Leden
Mannenkoor “De Wiejerdzangers” is
niet alleen bekend door zijn zangprestaties. Naast de muzikale prestatie zijn
zeker ook de ongedwongen sfeer en
de kameraadschap een belangrijk on-

derdeel van het succes. Menig concert
wordt na afloop met de partners en andere koren tot in de late uurtjes voortgezet!
We blijven op zoek naar nieuwe leden,
en we hopen dat ons motto: “Passie,
Plezier en Prestatie” menig man uit
Sint Joost en omgeving kan overhalen
om mee te komen zingen.
Onze thuisbasis is ons repetitielokaal
aan de achterzijde van het Patronaat
(’t Buujelt) in Sint Joost, en we repeteren daar elke dinsdag vanaf 20.00 uur.
Wees welkom om te komen luisteren
en mee te doen.

Contact
Contact via secretaris Peter van Neer,
0475-485508, p.l.van.neer@ziggo.nl
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Jeugdwerk Sint Joost
Wie zijn wij?
Wij zijn een organisatie die activiteiten
ontplooit voor jeugdigen van 4 tot en
met 18 jaar. Daarnaast worden een
aantal sponsoractiviteiten georganiseerd om het grote aanbod van activiteiten in stand en voor iedereen
toegankelijk te houden. Dit doen we al
vanaf de oprichting in 1974.

Hoe is het jeugdwerk
georganiseerd?
Het jeugdwerk steunt op zeven pijlers,
ofwel zeven afdelingen. Elke afdeling
wordt geleid door een coördinator
samen met een assistent coördinator.
Het jeugdwerk heeft als rechtsvorm
een stichting. Aan het hoofd van de
stichting staat het algemeen bestuur.
Het jeugdwerk heeft dan ook geen
leden, en bestaat enkel uit vrijwilligers!

Jeugdwerk Sint Joost
De Kroekestöp
De jeugdraod • Gezèt
Kroekestoppe wage
Kroekestoppe middig • Reseptie
Bôntje middig • Carnavalszondig
Dörpsfieës • Appelsiene goaje
Vastelaoves speurtoch
Algemene activiteiten
Avond speurtocht • Koningsdag
Feestavond • Jantje Beton
NL Doet
De speelkoel
Kernteam • Exploitatie • Onderhoud
Donateurs aktie

Buiten deze activiteiten wordt er ook
tijd besteed aan PR zaken, techniek,
vrijwilligers database, correspondentie
en bestuur.
Als je al deze activiteiten ziet, dan is
het logisch dat we als jeugdwerk een
heleboel vrijwilligers nodig hebben om
alles elk jaar weer te organiseren. Gelukkig kunnen we een beroep doen
op de vele vrijwilligers die zich hier
hard voor inzetten. Toch
zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom om de
workload voor een ieder
laag te houden. Wil je
ons wel eens mee helpen, laat het ons weten!

Contactgegevens
Voorzitter Mirjam Claessen
06-10219294
jeugdwerk@ziggo.nl
www.jeugdwerksintjoost.nl
Facebook Jeugdwerk Sint Joost

Wat doen we?
Kinderwerk
Kinderclubwerk • Winteractiviteit
Paasactiviteit • Halloween
St. Maarten • Intocht Sinterklaas
Tienerwerk
Friday Night Out • Hiphop
D-crew • Incidentele activiteiten
Bivak
Bivak • Autowasdag mei/september
Kindervakantiewerk
Kindervakantiewerkdag(en)
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Speeltuin De Speelkoel

Speeltuin De Speelkoel

Wie zijn wij?
Vanaf 1994 heeft
Sint Joost een geweldig mooie speeltuin, destijds in zijn
geheel door vrijwilligers gerealiseerd en
in de loop der jaren
steeds opnieuw opgewaardeerd
en
goed onderhouden.
Niet alleen uit Sint
Joost, maar ook uit de verre omtrek
weten bezoekers onze speeltuin te
vinden. Vorig jaar is de speeltuin geheel gerenoveerd in samenhang met
de aanleg van het Belevingspark De
Wei.
Het is ook voor groot en klein heerlijk
om te spelen, ook goed toegankelijk
en bespeelbaar voor kinderen met
een beperking. In ‘De Wei’ die aan de
speeltuin grenst is een crossbaan en
een verhard voetbalpleintje. Dit maakt
het spelen extra leuk. Er zijn meerder
zitgelegenheden, ook als het terras
niet open is.
De speeltuin is altijd vrij toegankelijk.

(www.facebook.com/despeelkoel). De
speeltuin hoopt het winkeltje met terras natuurlijk vaak te kunnen openen,
maar daarvoor wordt dringend gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Vraag
onze enthousiaste vrijwilligers voor
meer informatie. Je kunt ook bellen
naar Dorine op telefoonnummer 0683208909 of dorine.jac.janssen@planet.nl.

dag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Dan kan worden genoten van een
drankje en genoeg lekkers, zoals ijsjes
en chips.
Voor de exacte openingstijden kun je
op onze Facebooksite terecht

Onderhoud
Voor het onderhoud van de speeltuin
is een team van vrijwilligers actief, dat
met regelmaat de handen uit mouwen
steekt om de speeltuin veilig te houden en er picobello uit te laten zien.
Voor meer informatie of het aanbieden
van een handje hulp kun je terecht bij
Leon Verkoulen, 06-22903407 of
leon.verkoulen@rhdhv.com.
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In april gaat jaarlijks het speeltuinseizoen gaat van start. Vanaf dat moment
is ook het winkeltje en het terras regelmatig geopend op de woensdag-, vrij-
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Basisschool Maria Goretti, daar groei je
en leren zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Basisschool Maria Goretti
wil een vertrouwde basis bieden aan
haar leerlingen, daarbij niet voorbijgaand aan de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.
Basisschool Maria Goretti wil een fundamentele bijdrage leveren aan de
optimale individuele ontwikkeling van
kinderen tot mensen die graag blijven
leren en die met zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan. Om dit te bereiken wil basisschool Maria Goretti een “lerende
organisatie” zijn, waar zorg wordt besteed aan leerling en medewerker.
De relatie tussen de mens en
de wereld is, evenals tussen
mensen onderling, er een van
geven en nemen. De omgang
met de wereld en met de medemens vraagt soms om het
nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, soms om acceptatie, maar altijd om
respect. Voorwaarde is steeds
een gevoel van veiligheid. In
een veilige omgeving kunnen
kennis, inzicht, begrip en vaardigheden worden verworven en kunnen
creativiteit en zelfvertrouwen zich ontwikkelen. Veiligheid, zelfvertrouwen
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Vanuit deze visie werkt het enthousiaste team met leerlingen en hun ouders/verzorgers samen in het belang
van de ontwikkeling van elk kind.
Daarbij maakt de basisschool prominent deel uit van het gemeenschapsleven in Sint Joost. Daar waar mogelijk
sluit de school aan

Basisschool Maria Goretti, daar groei je
bij activiteiten in het dorp of initieert
zelf activiteiten. Denk aan activiteiten
samen met de Huiskamer, samen
koken en samen eten, Thomashuis en
Herbergier. Maar ook aan de ontwikkeling en realisatie van het Belevingspark De Wei, waarvan de open
schoolspeelplaats deel uitmaakt. Deze
groene oase wordt door de basisschool volop benut voor spelen, bewegen, sporten én vooral ook leren.

Basisschool Maria Goretti
Kantstraat 1
6111 AH St. Joost
0475-470168
info.bsmariagoretti@wijzersinonderwijs.eu
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Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint
Joost (St. GemBel) heeft drie kerntaken:
• het exploiteren van het gemeenschapshuis
• de samenwerking tussen de verenigingen
• het in stand houden en bevorderen
van de leefbaarheid
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Sint Jooster verenigingen. In het verleden kostte de
exploitatie van het gemeenschapshuis
veel tijd en energie. Nu de uitvoeringstaken rond ’t Patronaat zijn ondergebracht bij Stichting ’t
Patronaat Sint Joost, kan het
bestuur zich voor wat betreft
’t Patronaat beperken tot beleidsmatige taken en zich
meer gaan concentreren op
de leefbaarheidsaspecten.
Voorbeelden hiervan zijn alle
DOP-projecten, waarvan nu
mog op de rol staan: Bosweg,
nieuwbouw Op de Baant, afronding Belevingspark, renova-
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tie Kloosterveld en aanleg fietspad
naar Montfort. Daarnaast natuurlijk alle
ontwikkelingen en activiteiten rond
Sint Joas Broesj, waarover elders
meer.
Deze verschuiving van activiteiten
vraagt om een diversere samenstelling
van het bestuur van St. GemBel en
daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen

Wie zijn wij?
De St. GemBel Sint Joost bestaat uit
vertegenwoordigers van de St. Jooster
verenigingen. Wij zijn een gezellig
team van enthousiaste en betrokken
dorpsbewoners die op vrijwillige basis
meedenken over en meewerken aan
het behoud en de versterking van de
leefbaarheid van Sint Joost in al zijn fa-

cetten. Op het fysieke vlak werken we
samen met de gemeente aan het tot
stand brengen van de diverse dorpsontwikkelingsprojecten. Op sociaal
vlak doen we dat door het organiseren
van activiteiten en evenementen in het
project Sint Joas Broesj.

Wie zoeken wij?
De St. GemBel wil toewerken naar een
nieuwe organisatievorm. Een organisatievorm, waarbij ook niet-leden van de
Sint Jooster verenigingen lid kunnen
worden van de stichting en waarbij
(nog) meer wordt gewerkt met (tijdelijke) werk- of projectgroepen voor acties in het belang van de leefbaarheid.
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers, jong en oud,
die zich samen met de zittende leden
van de stichting willen inzetten voor
de leefbaarheid in ons dorp en daarmee als de ogen en oren van de inwoners van Sint Joost fungeert. Voor
wie het leuk vindt om mee te denken met bewoners uit je dorp, wie
een stem wil hebben in wat er gebeurt en wie graag activiteiten of
evenementen organiseert is dit een
leuke, uitdagende en boeiende vrijwilligersbaan.

Wat wordt er van je verwacht?
We zoeken enthousiaste vrijwilligers,
bij voorkeur ook jongeren, die belangstelling hebben voor maatschappelijke
zaken, thema’s en activiteiten die in
Sint Joost spelen. Mensen die sociaal
betrokken zijn. Die een actieve houding en betrokkenheid hebben bij het
eigen dorp. Die een luisterend oor en
een scherp oog hebben voor wat er
leeft in het dorp en het interessant vinden mee te denken en te werken aan
oplossingen voor vragen, problemen
en nieuwe uitdagingen.

Heb je interesse?
Wil je je je actief inzetten voor de publieke zaak en betrokken zijn bij wat
er speelt in Sint Joost, nu en in de nabije toekomst, meld je dan aan. De St.
GemBel doet er echt toe, daar wil je
graag deel van uit maken. Aanmelden
kan bij Henk Claessen (voorzitter) of
Hans Beckers (secretaris).
Henk Claessen
06-51534872
henk@henkclaessen.nl
Hans Beckers
06-55894972
beckers.jjgm@gmail.com
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Staat jouw activiteit er niet bij?

‘t Patronaat

Gemeenschapshuis ’t Patronaat is
voorlopig toch nog met stip de grootste trots van Sint Joost. Samen met alle
gebruikers hebben we met tal van
vrijwilligers de schouders onder dit
immense project gezet. Hierbij hebben we constructief samengewerkt
met de gemeente Echt-Susteren en
mede-eigenaar Woongoed 2Duizend. Nog steeds krijgen we
vanuit de buitenwacht veel lof
toegezwaaid over ons mooie gebouw. Een gebouw dat mede
door de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de gebruikers volledig aansluit op hun
activiteiten. Daarbij zorgt het gekozen beheerconcept (“we doen
het samen!”) voor een gezonde
exploitatie, waarmee de toekomst is
zeker gesteld en de kosten voor de
gebruikers laag blijven. En dan nog
het verdienmodel ten gunste van
de gebruikers, waardoor ongeveer
de helft van de winst op de ver-
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kochte consumpties in de verenigingskas vloeit. En ook de bezoekers zijn
spekkoper, want zij kopen voor € 1,70
hun pilsje of glaasje fris!
Op de momenten dat onze vaste gebruikers het gebouw niet claimen is
het ook beschikbaar voor andere
maatschappelijke organisaties. Inwoners van Sint Joost hebben zelfs de
mogelijkheid om er hun particuliere
feestje te houden.

Reserveringen en informatie
Beheerder Adrie Rohs
06-30626920
beheerder@patronaatsintjoas.nl

Staat de activiteit waaraan je wilt
deelnemen nog niet op het programma? Er is altijd ruimte voor het
opzetten van nieuwe activiteiten!

Nog geen idee, maar wel
interesse om eens mee
te brainstormen?
Trekken de huidige activiteiten je nog
niet helemaal, maar heb je ook nog
geen concreet idee wat je nog meer
op de kalender wilt zien? Neem dan
vrijblijvend contact op met het Sint
Joas Broesj Team (zie het telefoonboekje voor contactgegevens). Dan
kan er samen gedacht worden over
nieuwe activiteiten. Denk bijvoorbeeld
aan leren omgaan met de laptops en
tablets. Dit kan gemakkelijk worden
georganiseerd, omdat ’t Patronaat al
beschikt over 5 laptops en 5 tablets.
Heb je een leuk idee voor een (kleinschalige) activiteit die bijdraagt aan de
leefbaarheid van Sint Joost? Maar heb
je nog een klein budget nodig?

Budget voor een eigen initiatief

Stichting Gemeenschapsbelangen wil
deze activiteiten stimuleren met een
financiële bijdrage van maximaal 100
euro. Het jaarlijks beschikbare budget
is 500 euro. Stuur voor een aanvraag
een mail aan gemeenschapsbelangen@ziggo.nl met daarin:
1 Een korte beschrijving van de activiteit;
2 Wie deze organiseert;
3 Voor wie deze wordt georganiseerd;
4 De datum en tijdstip;
5 De begroting;
6 De gevraagde bijdrage;
7 Het bankrekeningnummer van de
aanvrager.
Een belangrijk toetsingscriterium is ‘de
redelijkheid’. Bijvoorbeeld: Een verzoek om een bijdrage van 100 euro
voor een vat bier dat met een groep
gratis wordt leeg gedronken, zal
helaas worden afgewezen. Wel goed
voor de leefbaarheid, maar kan ook
anderszins worden bekostigd….
Pagina 1
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Café Oppe Stert en terras

Café Oppe Stert en terras
Barvrijwilliger worden?

Café Oppe Stert met terras (bij goed
weer) van ’t Patronaat is op vrijdagmiddag open van 14.00 tot ongeveer 17.00
uur. Hier staat Har Maessen elke week
als vrijwilliger met plezier achter de
bar!
In de zomer zitten met goed weer
mensen van Sint Joost en omstreken
op het terras, maar ook met minder
goed weer en in de winter zijn er activiteiten, maar dan op het ‘terras binnen’ in café Oppe Stert! Als je rustig
‘de gezèt’ wilt lezen, televisie kijken,
samen een potje kaarten of gezellig
wilt bijkletsen, het kan allemaal. Daarnaast kun je gebruik maken van ons
gratis internet, dus de laptops, tablets
en telefoons zijn altijd te gebruiken in
’t Patronaat. Ook ’t Patronaat heeft laptops en tablets beschikbaar!
De tap is altijd open en ook het koffieapparaat staat gewoon aan. Het nuttigen van consumpties is uiteraard niet

verplicht. Er bestaat de mogelijkheid
om gebruik te maken van ’t Zeiverlepke, een strippenkaart waarmee u
koffie en thee kunt nuttigen tegen een
gereduceerd tarief.

’t Café Oppe Stert van ’t Patronaat is
nu elke vrijdagmiddag geopend, Het
zou leuk zijn als Oppe Stert vaker
open kan zijn. Daarom wordt nog gezocht naar barvrijwilligers. Interesse?
Loop dan eens binnen op vrijdagmiddag, of neem contact op met Henk
Claessen of Adrie Rohs.
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De hele middag wordt muziek gedraaid en iedere laatste vrijdag van de
maand is livemuziek aanwezig. Door
de muziek heen kun je daarnaast van
dorpsgenoten ‘het lètste nuuts van ’t
dörp’ horen!
Verspreid over het jaar vinden op vrijdagmiddag bijzondere activiteiten
plaats zoals de Oktoberfest-middag
op vrijdag 11 oktober. Deze worden tijdig bekendgemaakt.
Op vrijdagmiddag kun je ook mee met
de wandelgroep. Verder is er de mogelijkheid om met vragen rondom
computers, tablets of telefoon langs te
komen bij de multimedia-inloop.
Kom dus gezellig wat doen op de
vrijdagmiddag, buiten of binnen.
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Huiskamer

Huiskamer Plus

Het idee achter
de huiskamerprojecten
In de Huiskamers kunt u terecht voor
een gezellige middag om ouderen te
ontmoeten, onder het genot van een
kopje koffie. U bent van harte welkom
om er te komen kletsen, kaarten, creatief bezig zijn of gezelschapsspellen
te doen.

Huiskamer in Sint Joost
In Sint Joost is de Huiskamer nog niet
helemaal van de grond gekomen. Dit
zal echter opgepakt worden in 2019. U
kunt iedere dinsdag, donderdag en
vrijdag binnen komen vanaf 14:00 tot
17:00 uur.
Als u hier interesse in heeft en meer
informatie wilt of een handje wilt helpen, kunt u gerust in ’t Patronaat binnenlopen.

Huiskamer Plus
De gemeente vindt het belangrijk dat
inwoners zo lang mogelijk zelfstandig
thuis kunnen wonen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat inwoners gebruik
kunnen maken van zorgvoorzieningen
dichtbij huis, zoals de Huiskamer Plusprojecten.
De Huiskamer Plus is bedoeld voor
inwoners die behoefte hebben aan
dagbesteding. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. De activiteiten
zijn gericht op het voorkomen van verdere psychische of lichamelijke achteruitgang maar er zijn ook activiteiten
zoals muziek luisteren, krant lezen
(voorlezen), gezelschapsspellen spelen en nog veel meer. Voor persoonlijke verzorging, fysiotherapie of
bloedprikken kan de zorgorganisatie
naar de Huiskamer Plus komen. Daarnaast wordt een warme maaltijd aangeboden.

sprake is van een licht lichamelijk en/of
psychisch onvermogen, zodat de
cliënt niet geholpen kan worden met
beschikbare voorliggende voorzieningen zoals het reguliere Huiskamerproject. Het uitgangspunt is dat de
deelnemer zelfstandig naar de Huiskamer Plus kan komen of zelf vervoer
kan regelen via CVV, Omnibuzz of via
de Wensauto’s. Deelnemers betalen
zelf een kleine bijdrage van € 4,00 om
deels de activiteiten, een kopje koffie
of thee en een warme maaltijd te be-

kostigen. De rest van de kosten draagt
de gemeente. De Huiskamer Plus Sint
Joost is 50 weken per jaar, iedere
dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.30 tot 16.30 uur geopend in ’t Patronaat.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Huiskamer Plus Sint Joost kunt u contact opnemen met Renate Parren:
06-17322960
huiskamersintjoost@gmail.com
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Voor deelname aan de Huiskamer
Plus wordt via een toets gekeken of er
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Samen koken, samen eten

BuitenBeter App

Waar?
Oppe Stert, de hoeskamer van St. Joas

Wanneer?
Op donderdag in de oneven weken
en op dinsdag in de even weken
koken wij voor onze gasten een 3 gangen menu. De kosten per persoon bedragen 7,50 euro, inclusief een kop
koffie of thee. Het eten begint om
12.30 uur. Open vanaf 12.00 uur; er is
geen plaats reservering. Betalen kan
na afloop.

van ’t Patronaat.
Wil je een keer meekoken, meld je
dan aan.

Voor wie?
“Voor iedereen die binnenkomt”. Wel
even van tevoren aanmelden!

Zie je een probleem buiten op
straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd?
Een vies bushokje, vuilniszakken
ergens gedumpt of een fietspad
met enorme gaten? Laat het snel
en simpel weten met BuitenBeter.
Deze app helpt je om gemakkelijk
problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk
graag een schone, veilige en goede
leefomgeving realiseren, voor jou.
Daarvoor is jouw opmerkzaamheid
en feedback zeer waardevol.

Stap 3: Omschrijf het probleem
Selecteer een probleem uit de lijst met
veel voorkomende problemen. Je kunt
het probleem ook omschrijven of toelichten.

Wie zijn wij?

Aanmelden en contact

We zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, verdeeld over twee kookteams,
die beurtelings op dinsdag en donderdag koken.
De menu’s worden samengesteld
door de kookteams en gepubliceerd
in Het Klökske van St. Joas, op de
website www.sintjoas.nl en in maandflyers die beschikbaar zijn in de hal

In oneven weken tot maandag van
tevoren, in de even weken tot vrijdag
van tevoren.

Zo werkt het in 5 stappen

Aanmelden kan via:
• kookstudio@patronaatsintjoas.nl
• Via Adrie Rohs (zie telefoonboekje)
• Briefje in de brievenbus van ’t Patronaat
• Via de aanmeldlijst in Oppe Stert

Stap 1: maak een foto
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Leg de situatie direct vast met je
smartphone. De gemeente kan nu zo
snel mogelijk de ernst van de situatie
inschatten en bepalen hoe, door wie
en wanneer het probleem opgelost
kan worden.

Stap 4: Verzend de melding
De melding is nu klaar om te versturen!
Deze komt automatisch binnen bij de
betreffende gemeente. De app werkt
in heel Nederland. Het verzenden van
je melding is gratis, net als het downloaden van de app.

Stap 2: leg de locatie vast
Op basis van gps wordt de exacte locatie automatisch bepaald. Zo kan de
gemeente meteen zien op welke plek
de melding gedaan is. Je kunt ook zelf
een adres intypen of de pin op het
kaartje verplaatsen.

Stap 5: Volg de melding
Hier kun je de status van je melding
volgen. Als jouw gemeente ook terugkoppeling geeft, kun je de status van
je melding blijven volgen. Probleem
opgelost? Groen staat voor afgehandeld.
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Belevingspark De Wei

Belevingspark De Wei
Het Belevingspark bestaat uit het
schoolplein, de speeltuin en het gebied ertussenin. Het park is tot stand
gekomen als onderdeel van het
DorpsOntwikkelingsPlan Sint Joost.
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Gemeenschapsbelangen, de speeltuin, de
basisschool, het jeugdwerk, gemeente, omwonenden, natuurliefhebbers en andere enthousiaste vrijwilligers, heeft de kar getrokken. Het resultaat is een mooi park waar jong en
oud goed kan vertoeven. In de zomermaanden is bij goed weer (én de beschikbaarheid van vrijwilligers) ook het
terras in de speeltuin geopend voor
een kopje koffie of wat anders lekkers.
Het park maakt deel uit van een prachtig wandelommetje door Sint Joost. Je
kunt er allerhande activiteiten doen of
rustig kijken naar wat de anderen er
doen. Zo biedt het park inclusief de
schoolspeelplaats niet alleen vertier
voor de jeugd, maar ook volop afleiding en ontspanning voor volwassenen. Ook de basisschool, die letterlijk
in het park ligt, gebruikt het park tijdens schooltijd voor het lesprogramma. De jeugd is er zelfs vlak voor
en na schooltijd te vinden.
Een willekeurige opsomming van hetgeen in het park te vinden is: wilgentenen hutten, een verkeersplein, een
speelplek voor de jongste jeugd,
moestuintjes, een fietscrossbaan, een
verhard balspelveld (met ijs als het
vriest), een boekenboom, een natuur-
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leerpad, een insectenhotel, een trimbaan, een jeu de boulesplek, fitnesstoestellen, bankjes, een schuilhut,
een speelboom, enzovoort. En dan natuurlijk De Speelkoel met alle uitdagende speelelementen.
Het park draagt terecht de naam Belevingspark, want er is voor jong en oud
van alles te beleven. Het park blijft in
ontwikkeling. Dus heb je nieuwe
ideeën of wil je iets bijdragen of organiseren? Laat het gerust weten.

Fietscrossbaan, trapveld en
middenterrein
Arjan Aben
Aanplant
Hans Linders
Schuilhut
Johnny Voorter
Schoolspeelplaats en
moestuintjes
Liesbeth Ruiten
Algemeen
Henk Claessen
Mailadres
gemeenschapsbelangen@ziggo.nl

Sint Joas
Broesj

Wie zijn de aanspreekpunten?
‘Groene’ zaken
Wil Hodzelmans en Jan Vandewall
Alle speeltoestellen inclusief
fitnesstoestellen
Leon Verkoulen
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Buurtpreventie en BuurtWhatsApp
Buurtpreventieteam
Het buurtpreventieteam draagt samen
met de gemeente Echt-Susteren en
Politie bij aan de veiligheid in Sint
Joost. Daarvoor is periodiek overleg
met beide partijen en worden zo nodig
samen informatieavonden voor de inwoners van Sint Joost georganiseerd.
Een belangrijke en gebleken doelmatige activiteit is de BuurtWhatsApp.

gaten houden. Ondertussen kan de
politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.
We werken in Sint Joost al geruime tijd
met de BWA en we mogen stellen dat
er mooie resultaten mee zijn geboekt.
Ook groeit het aantal deelnemers nog
steeds; inmiddels zo’n 85! Aan het bestaansrecht hoeven we dus niet meer
te twijfelen.

BuurtWhatsApp
De BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep van inmiddels 85 inwoners van
Sint Joost, die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een
Sint Joost. Het is een burgerinitiatief
en dient als moderne vorm van buurtwacht.
Het doel van een BuurtWhatsApp is
het zorgen voor meer ogen en oren
voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek
of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot
gebied in de gaten houden.
Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden
buurtbewoners snel gewaarschuwd
en kunnen zij de verdachte in de
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Voor potentiele nieuwe deelnemers
leggen we hier kort de werking van de
BuurtWhatsApp uit. Het zijn tips die wij
eerder aan alle huidige deelnemers
stuurden.
• Er zitten ruim 85 personen in de
BWA; realiseer je dat jouw geplaatst
bericht bij al die 85 mensen binnenkomt!
• De BWA is bedoeld om ons dorp veiliger te maken; gebruik hem ook alleen daarvoor!
• Alhoewel de BWA in 1e instantie niet
is bedoeld voor een vermist huisdier,
hebben wij er geen moeite mee dat
dit in één app wordt gemeld; 170
ogen zien immers meer dat 2! Neem
kennis van dit bericht en reageer als
je iets hebt gezien in een PERSOONLIJK bericht naar degene die

Buurtpreventie en BuurtWhatsApp
het heeft geplaatst. Verdere berichten zijn niet nodig!
• Gebruik de app alleen voor noodzakelijke feitelijke meldingen, die echt
kunnen bijdragen tot de oplossing
van een probleem. Goedbedoelde
meldingen als ‘goed gedaan’, ‘mee
eens’, en ‘ik heb niets gezien’ voegen niets toe en wekken vaak irritatie op. Dat geldt ook voor grappig
bedoelde opmerkingen.
• Openlijke feedback geven op iemands ‘verkeerd’ gebruik van de
BWA is niet nodig! Vertrouw erop dat
wij dit als team doen in een PERSOONLIJK bericht aan de betrokkene!
• Wil je de spelregels van onze BWA
nog eens nalezen. Kijk dan op:
http://www.sintjoas.nl/#BuurtWhatsApp.

• Heb je nog vragen, suggesties en/of
ideeën? Dan kun je die mailen aan
buurtpreventie@sintjoas.nl.
• Wil je mensen uit je omgeving uitnodigen om ook te gaan deelnemen
aan de BWA, leg hen dan op voorhand uit waarom onze BWA zo goed
werkt. Aanmelden kan via genoemd
e-mailadres.
Het Buurtpreventieteam bestaat op dit
moment uit: Mario Ariaans, Hans Beckers, Henk Claessen, Frank Kramer,
Jos Savelkoul (coördinator), René
Simons en Han Wolf.
E-mail: buurtpreventie@sintjoas.nl.
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De Wensauto Echt - Susteren is er voor U!

De Wensauto Echt - Susteren is er voor U!

In de gemeente Echt – Susteren rijden
van maandag tot en met vrijdag van
09:00 tot 17:00 uur twee Wensauto’s
die er zijn voor inwoners die niet over
eigen vervoer beschikken, niet van
eigen vervoer gebruik kunnen maken,
het reizen met de bus te moeilijk vinden of afhankelijk zijn van vervoer
door kinderen, buren of vrienden.

Waar kan ik met de Wensauto
naar toe en wat kost het?
Er zijn drie mogelijkheden:
• Ritten binnen gemeente Echt-Susteren – € 1,50 p.p. voor enkele rit –
alle bestemmingen;
• Ritten van Echt-Susteren naar Montfort, Maasbracht, Brachterbeek,
Buchten, Born Holtum, Stevensweert, Ohé en Laak of Maaseik € 3,00 p.p. voor enkele rit. Alleen
voor medische, therapeutische en lichaamsverzorgende bestemmingen, verzorgingshuizen, crematoria,
kerken, begraafplaatsen, familiebezoek en samen eten.
• Ritten naar de ziekenhuizen in
Sittard/Geleen, Roermond en Maaseik - € 4,50 p.p. voor enkele rit.
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U wordt thuis opgehaald en naar uw
bestemming of indien gewenst naar
het station/de bushalte gebracht. Wel
gelden de volgende regels:
• 50-plussers naar medische bestemmingen genieten bij drukte voorrang.
• Reizigers moeten zelfstandig kunnen in- en uitstappen.
• Een rollator is geen bezwaar – maximaal 2 per rit.
• Rolstoelen of scootmobielen mogen
wij echter niet vervoeren. Dat doet
Omnibuzz.

Reserveren
Op werkdagen tussen 09:00 en 12:00
uur kunt u uw rit voor de volgende
werkdag reserveren via het telefoonnummers 0475 – 227199.
Let op: maandagen en de dagen na
een feestdag tijdig reserveren!

Chauffeurs gezocht!
De Wensauto-organisatie Echt-Susteren verzorgt met twee Wensauto’s vervoer voor minder mobiele inwoners
van Echt-Susteren. Daarmee draagt zij
onder meer bij aan het oplossen van
het probleem dat ouderen in onze vergrijzende gemeente vereenzamen.
De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en wordt aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), waardoor mensen met een
UWV-uitkering ook vrijwilligerswerk
kunnen verrichten.
Er is nog behoefte aan chauffeurs die
iets willen betekenen
voor hun minder mobiele medemens en deel
uit willen maken van een
enthousiast team vrijwilligers.

Spreekt het voorafgaande je aan,
stuur ons dan een e-mailbericht via
secretaris@st-les.nl. Zij laten u dan
kennis maken met onze organisatie
zodat u een gefundeerd besluit kunt
nemen of de functie van ‘chauffeur
Wensauto’ echt iets voor je is.
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Meer informatie
Allerlei informatie kunt u vinden op
onze website via www.st-les.nl of stel
uw vraag via info@st-les.nl. De planner
beantwoordt ook graag uw vragen.
(Via reserveernummer bereikbaar)
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Bevrijdingsdag

Sociaal wijkteam
In Sint Joost zit iedere donderdag iemand klaar om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u vragen over uw gezondheid,
wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of dagelijkse dingen? Dan kunt
u daarvoor terecht bij bijvoorbeeld uw
huisarts, de maatschappelijk werker of
het welzijnswerk, maar u kunt uw
vraag ook bespreken met het sociale
wijkteam bij u in de buurt!

Het team bestaat uit:

Wie is het Sociaal Wijkteam?
Wanneer naar het
Sociaal Wijkteam?
U kunt als inwoner van de gemeente
Echt-Susteren terecht bij een Sociaal
Wijkteam met al uw vragen, zorgen en
signalen op het gebied van:
• Werk en inkomen;
• Hulpverlening en ondersteuning;
• Opvoeding;
• Begeleiding en wonen;
• Zorg;
• WMO-vraagstukken.
Wat doet het Sociaal Wijkteam?
Het Sociaal Wijkteam geeft advies, informatie en ondersteuning aan inwoners en denkt mee bij het organiseren
van eigen oplossingen en steun binnen de omgeving. Het Sociaal Wijkteam levert maatwerk, met als
uitgangspunt dat iedere inwoner zo
zelfstandig en zelfredzaam mogelijk
kan functioneren in de maatschappij.
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In het Sociaal Wijkteam werken generalisten-WMO (Wet maatschappelijke
ondersteuning) van de gemeente
Echt-Susteren en andere professionele hulpverleners zoals de wijkverpleegkundige en welzijnswerkers
samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaring. Als u contact opneemt met een Sociaal Wijkteam krijgt
u een contactpersoon aangewezen.
Het Sociaal Wijkteam werkt kerngericht. Dat houdt in dat de inwoners van
de negen kernen van Echt-Susteren in
hun eigen kern contact kunnen leggen
met de leden van het Sociaal Wijkteam. Hiervoor zijn ook spreekuren ingericht. Het Sociale Wijkteam is
laagdrempelig toegankelijk voor inwoners van de kernen en lokale partners
zoals woningcorporaties, wijkagenten,
verenigingen voor vraagstukken op
veel leefgebieden.

• Marielle Moors, welzijnswerker, verbonden aan MensWel
• Antoinette Laveaux, wijkverpleegkundige, werkzaam bij de Zorggroep
• Mignon Yutten, generalist W.M.O.
(komt op keukentafelgesprek: huisbezoek bij aanvragen rondom
W.M.O.-voorzieningen)
• Debby Jansen, consulent voorzieningen W.M.O. (komt op keukentafelgesprek: huisbezoek bij aanvragen
rondom W.M.O.-voorzieningen)

Rond Bevrijdingsdag wordt al enkele
jaren een presentatie georganiseerd
over de bevrijding en alle verschrikkelijke dingen die daarvoor in onze
regio zijn gebeurd. Deze presentaties
werden heel mooi verzorgd door
René Rutten en Chrit Boonen, wat
door de grote groep bezoekers zeer
werd gewaardeerd.

Als een inwoner van Sint Joost niet
kan komen op de tijden van het
spreekuur, kunnen de leden van het
wijkteam ook op huisbezoek komen.
Voor meer informatie over het Sociaal
Wijkteam, loop eens binnen in het
spreekuur, of neem contact op met
Mariëlle Moors (06-23566177).
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Sociaal contact op een andere manier - ’t Leugebenkske
Wat is ‘t Leugebenkske
Vroeger, voor het televisietijdperk, was
het een goed gebruik om een bankje
bij de voorgevel te plaatsen. Of er werden zomers avonds stoelen voor het
huis gezet. Het was een ontmoetingsplaats voor buurtgenoten, vrienden en
bekenden.
Ook bij Sint Joost is er jaren geleden
opnieuw zo’n bankje ontstaan, En nog
wel overkapt, met een officiële vergunning uit het jaar 2000 van de gemeente voor de oprichting van een
hangplek voor ouderen. Het is een bekend plekje geworden, een ontmoetingsplek.
Dagelijks zijn mensen onderweg naar
hun “leugebenkske”. Er bestaat ‘n
vreuge en ‘n late schig. Daar worden
vaste bezoekers aangetroffen. En als iemand
niet aanwezig is, weet
men te vertellen waarom
niet, of er wordt geappt
of er iets aan de hand is.
Ze praten met elkaar en
er worden nieuwtjes uitgewisseld. Er wordt gekeken naar wat in de
natuur voorbijkomt of
vliegt. En de opmerkingen zijn dan niet
van de lucht. Serieuze onderwerpen
worden ook niet geschuwd. Men voelt
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zich verbonden met elkaar. Het is een
mogelijkheid om een ander sociaal
netwerk op te bouwen. Daarnaast is
het goed voor je conditie, want de
plek ligt op zo’n 2,5 kilometer buiten
het centrum, gemakkelijk te bereiken
via de Hombergstraat of de Reigelsbroekweg.
Verder wordt het leugebenkske
gebruikt als rustpunt voor velen op
hun wandelroute die door dit mooie
gebied loopt.
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Wandelgroep

Wandelgroep loopt op vrijdag
Als een van de resultaten van de Fitheidstest eind 2017 is er een informele
wandelgroep ontstaan. Deze bestaat
uit mensen van Sint Joost en omgeving. In eerste instantie werd er alleen
op vrijdag gewandeld. Aangezien het
goed beviel en door het grote enthousiasme, is er vrij spoedig een tweede

moment toegevoegd. Het is
geheel vrijblijvend, iedereen
kan gewoon aansluiten.
Vanaf ‘t Patronaat vertrekken
we op maandagmorgen om
10.00 uur en op vrijdagmiddag om 13.30 uur. Tijdens
deze wandelingen rondom Sint Joost
wordt er gezellig gekletst en in de natuur rondgekeken. Onderweg komen
we soms nog totaal onverwachte dingen tegen, zoals een dode das! Na anderhalf uur komen we weer aan op
ons vertrekpunt. Vrijdagsmiddags
wordt de wandeling besloten met gezellig samen koffiedrinken.
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Multimedia inloop

Iedere vrijdag is een inloop multimedia
in ‘t Patronaat. Daar krijgt u antwoorden op uw vragen rondom sociale
media, computers, tablets, mobieltjes.
Wilt u weten hoe u Facebook kunt gebruiken? Wilt u het nieuws op uw tablet? Weet u niet hoe Gmail precies
werkt? Waarom krijg ik deze foutmelding? Voor deze vragen en anderen
kunt u bij ons terecht. Stagiaires van
het Connect College, vrijwilligers en
beroepskrachten staan klaar om u te
helpen. U kunt uiteraard ook voor de
gezelligheid komen buurten of genieten van een lekker drankje op het terras.
De inloop is van 15.00 – 16.30 uur en
meehelpen in het project mag natuurlijk ook! Wellicht wilt u wel vrijwilliger
worden?!
• Dus voor al uw vragen over tablet,
telefoon of laptop.
• Nog geen tablet, telefoon of laptop?
Probeer dan hier uit of het bij u past.
• Gratis advies
• Iedere vrijdagmiddag, m.u.v. schoolvakanties
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Activiteiten in het groen

Bij het verschijnen van dit Sint Joaster
Beukske komt de natuur langzaam
weer uit de winterslaap en is er buiten
weer van alles te beleven. Samen met
onze Sint Jooster natuurgidsen Jan
Vandewall en Wil Hodzelmans organiseren we boeiende activiteiten in de
natuur. Voor de mensen die wat slecht
ter been zijn halen we de natuur wat
dichterbij of misschien wel naar binnen.

Muziek- en koldermiddagen

Regelmatig organiseren we in Oppe
Stert en/of De Wiejerd leuke middagen voor senioren. Met muziek, dans
of kolder. Gewoon lekker gezellig, ontspannen en veel lachen. Dat kan dansmuziek zijn, een rock & roll demonstratie, een carnavalsbal, een troubadour, een zingend kolderduo, enzovoort. Een idee of wil je een handje
helpen? Laat het dan even weten.
We hebben gegarandeerd altijd tevreden klanten!

Dorpsbrunch

Elk jaar vindt op de laatste zondag van
maart de voorjaarsbrunch met aansluitend een matinee plaats. De zaal gaat
om 11.30 uur open voor de brunch die
om 12.00 uur begint, Aansluitend is er
van 14.00 tot 17.00 uur een gezellig matinee met muziek en diverse optredens. De toegang is gratis en voor de
brunch wordt een kostendekkend tarief gevraagd.

Kerstdiner

Elk jaar organiseert het kookteam een
overheerlijk kerstdiner vlak voor Kerstmis. Hiervoor is altijd veel belangstelling. Vanwege de kwaliteit die het
kookteam wil garanderen is er een
maximum aantal deelnemers dat kan
komen eten. Daarom hebben we de
laatste keer een aantal mensen moeten
teleurstellen. Bekeken wordt of hiervoor een oplossing is te bedenken.

Knipsels uit de oude doos

Op het einde van de vorige eeuw
heeft mevrouw Smeets-Vergoossen
van de Bosweg jarenlang krantenknipsels over Sint Joost gespaard. In een
groot aantal plakboeken ligt hierin een
stuk historie van Sint Joost vast. Haar
zoon Pierre Smeets heeft deze verzameling overgedragen aan Stichting
Gemeenschapsbelangen Sint Joost.
Wij willen graag iedereen die dat leuk
vindt in de gelegenheid stellen om
hierin te snuffelen en desgewenst van
bepaalde knipsels een fotootje te
maken. Daarvoor liggen de albums op
vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
ter inzage in het café Oppe Stert. Ze
mogen echter niet worden meegenomen, zodat we de verzameling voor
eenieder compleet houden.

Oktoberfeest

In oktober vindt op een vrijdagmiddag
het senioren Oktoberfeest plaats. Altijd
een heel gezellige activiteit, die de afgelopen keren muzikaal werd opgeluisterd door de Beesehofkapel uit
Sweikhuizen. Deze middag staat in
2019 gepland op vrijdag 11 oktober.
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Kunstproject Sjarabang

Jaarlijks wordt gemeentelijk het kunstproject Sjarabang georganiseerd.
Onder leiding van Wil Hodzelmans zijn
de afgelopen jaren samen met de
jeugd mooie kunstwerken gemaakt. Al
ruim een jaar pronkt het kunstwerk
‘Sint Joas Broesj’ voor de kerk.
Heb je belangstelling om vanuit Sint
Joost met een groep aan dit kunstproject deel te nemen? Neem dan contact
op met Wil Hodzelmans of Stichting
Gemeenschapsbelangen. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden
zijn.

Seniorenquiz

Een quiz die speciaal is ontwikkeld
voor senioren. Deze bestaat uit een
Powerpoint bestand met alle vragen in
grote letters op het scherm. 60 vragen
over vroeger: TV, sport en muziek uit
de oude doos. Een gezellige middag
vol herinneringen is gegarandeerd.
De eerste quiz wordt gehouden in
2019. De datum volgt nog, houd hiervoor de TV, flyers in ’t Patronaat, het
Klökske en www.sintjoas.nl in de
gaten.

’t Klökske en sintjoas.nl
Voor actuele informatie over wat gebeurt in Sint Joost kun je terecht op
www.sintjoas.nl en het Klökske van St.
Joas.

‘t Klökske
‘t Klökske is het lokale krantje van Sint
Joost. Hierin staan de kerkdiensten,
verenigingsnieuws, de menu’s van
Samen Eten Samen Koken, de activiteitenagenda, familieberichten, advertenties, enzovoort.
‘t Klökske is ook online te vinden op
www.hetklokskevanstjoas.nl
Mocht u ’t Klökske een keer niet ontvangen, dan liggen altijd nog meeneemexemplaren in het rek in de hal
van ’t Patronaat. Ook is de brievenbusuitgave in pdf te downloaden vanaf
www.sintjoas.nl.

Sintjoas.nl
Sintjoas.nl is een digitaal middelpunt in
het dorp. Op deze website zijn ook de
actuele berichten te zien, de Gouden
Lijst, informatie over leefbaarheidsprojecten, alles over ’t Patronaat,
de verschillende activiteiten en verenigingen.
De website is te vinden via www.sintjoas.nl

Meer informatie over de quiz?
Neem gerust contact op met
Isabelle Wolthers (06-39313161)

Sint Joas
Broesj
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Een handje meehelpen
De handen uit de mouwen
Zoals uit deze uitgave van ’t Sint Joaster Beukske blijkt, bruist Sint Joost van
de vele mooie activiteiten, waarvoor
honderden vrijwilligers zich met groot
enthousiasme inzetten. Toch zijn er op
heel wat plekken nog vrijwilligers gewenst. Meestal kleine afgebakende
klussen, die niet zo heel veel tijd vragen, maar wel heel leuk zijn om
(samen met anderen) te doen. In dit
boekje liggen ze voor het oprapen…..
Neem voor meer informatie contact op
met de genoemde contactpersonen.
Kun je geen keuze maken of wil je anderszins hierbij geholpen worden?
Neem dan contact op met Stichting
Gemeenschapsbelangen. We helpen
je graag verder.
Stichting Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
gemeenschapsbelangen@ziggo.nl
Henk Claessen, 06-51534872 of
Hans Beckers, 06-55894972
Hieronder alvast een kleine greep uit
de mogelijkheden. Bij voldoende behoefte wordt deze ook op de website
www.sintjoas.nl geplaatst.
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‘t Patronaat
Activiteit • functie • taak
Multimedia inloop: mensen helpen met
hun pc, tablet of telefoon
Wanneer?
Vrijdagmiddag van 18.00 tot 16.30
Neem contact op met
Henk Claessen 06-51534872
De Wei
Activiteit • functie • taak
Plantenperkjes mooi bijhouden
Wanneer?
Zelf te plannen met collega’s
Neem contact op met
Leon Verkoulen 06-22903407
‘t Patronaat
Activiteit • functie • taak
Barvrijwilligers Oppe stert
Wanneer?
Doordeweekse middagen
Neem contact op met
Adrie Rohs 06-30626920

‘t Patronaat
Activiteit • functie • taak
Hulp bij activiteiten voor senioren: zaal
klaarzetten en opruimen, begeleiding,
mee organiseren…
Wanneer?
Vrijdagmiddag
Neem contact op met
Henk Claessen 06-51534872
Voetbalvereniging
Activiteit • functie • taak
Allerhande klussen op het sportpark
Wanneer?
Donderdagmorgen en ook op andere
tijdstippen
Neem contact op met
Stefan Metsemakers 06-52035846

Voetbalvereniging
Activiteit • functie • taak
Vrijwilligers in de kantine
Wanneer?
Bij rainingen en thuiswedstrijden
Neem contact op met
Stefan Metsemakers 06-52035846
Jeugdwerk
Activiteit • functie • taak
Penningmeester
Wanneer?
Zelf in te plannen
Neem contact op met
Mirjam Claessen 06-10219294
10:00 Pagina 1

Sint Joas
Broesj

Speeltuin
Activiteit • functie • taak
Open houden winkeltje en terras
Wanneer?
woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag
Neem contact op met
Dorine Janssen 06-83208909
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Telefoonboekje
’t Sint Joas Broesj Team

Dameskoor Sint Joost

Ontspanningsvereniging

Henk Claessen
06-51534872
henk@henkclaessen.nl
Hans Beckers
06-55894972
beckers.jjgm@gmail.com

Gerda Ernst-Vergoossen
06-40593581
0475-486104
peternst@home.nl
Aggi Smeets-Mestrom
06-24620360
0475-483624
petrasmeets80@home.nl
Magna Bedaf-Willems
06-10861710
magnabedaf@hotmail.com

Truus Ruijters-Terstappen
06-24247000
t.ruijters47@gmail.com

Buurtvereniging Put 4
Claudia Janssen
0475-483870
paclajanssen@gmail.com

Parochiecomité
Parochiekantoor
06-18477883
parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

Patronaat reserveren
Buurtvereniging Put 6
Mariet Katzenbauer
0475-483777
mariet@katzenbauer.nl

Buurtvereniging ’t Weerdje
Patrick Thissen
0475-488610
buurtvereniging.t.weerdje@gmail.com

Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
Henk Claessen
06-51534872
henk@henkclaessen.nl
Hans Beckers
06-55894972
beckers.jjgm@gmail.com

Huiskamer Plus Sint Joost
CV De Bokkeriejers
René Simons
0475-411158
rmsimons@ziggo.nl of
cvdebokkeriejerssintjoas@gmail.com

Renate Parren
06-17322960
huiskamersintjoost@gmail.com

Jeugdwerk Sint Joost

Adrie Rohs
06-30626920
beheerder@patronaatsintjoas.nl
Penningmeester Patronaat en
GemBel Frank Kramer
0475-485837
penningmeester@patronaatsintjoas.nl

Voetbalvereniging
‘VVS’ Sint Joost
Stefan Metsemakers
06-52035846
s.metsemakers@vandersanden.com
Marco Feller
06-14574773
mclfeller@home.nl

Vrijwilliger worden

Samen koken, samen eten
Adrie Rohs
06-30626920
kookstudio@patronaatsintjoas.nl

Vrouwenbond St. Elisabeth

Schutterij St. Joris

Tilly Evers
0475-482516
tillyevers@kpnmail.nl

Wendy Hellebrekers
0475-466039
info@sintjorissintjoost.nl

Wensauto

Mirjam Claessen
06-10219294
jeugdwerk@ziggo.nl

Jo Verheesen
0475-485487
06-34034515
joverheesen@hotmail.com

Mannenkoor
De Wiejerdzangers

Isabelle Wolthers
06-39313161
ivwolthers@gmail.com

Geiteclub Iris 2

Peter van Neer
0475-485508
p.l.van.neer@ziggo.nl

Sociaal Wijkteam Sint Joost
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Hans Steskens
0475-485445
onsgenoegen84@hotmail.com

Henk Claessen
06-51534872
henk@henkclaessen.nl
Hans Beckers
06-55894972
beckers.jjgm@gmail.com

Fanfare St. Judocus

Ton Vos
0475-483976
vos.ton@ziggo.nl

Toneelvereniging
Ons Genoegen 84

Seniorenquiz

Wensauto Stichting Leefbaarheid
Echt-Susteren
0475-227199
info@st-les.nl

Zonnebloem Sint Joost
Mariëlle Moors
06-23566177
marielle.moors@menswel.nl

Elise Palmen
0475-482830
elisepalmen@gmail.com
Annie Baaten
0475-482803
annie.baaten@hetnet.nl
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