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nummer 2
februari 2020

i nfor ma ti e b l a d va n

Prins Dean I en prinses Noa I

regeren over de Kroekestöp
Op 5 januari j.l. hebben De Kroekes-

töp in St. Joost hun nieuwe jeugdraad
gepresenteerd én het prinsenpaar

2020 bekendgemaakt tijdens de Kroe-

kestoppemiddig in ‘t Patronaat. Nadat
afscheid was genomen van prins

gaan de Kroekestöp voor met hun lijfspreuk: ’t löp wie ‘t löptj.

Quin Crombags en Lois Mans zullen

het prinsenpaar als adjudanten bij-

staan. De jeugdraad bestaat verder uit
Lena Breuer, Nikki Evers, Dave Jans-

Tren I en prinses Maud I, kwam het

sen, Rob Janssen, Jorn Leenders, Joes

Aanleveren kopij

prachtige act tevoorschijn. Het hele

Schuurhuis, Tren Thissen, Mitchell

Klökske kan doorlopend gebeuren. Je

nieuwe

prinsenpaar

tijdens

een

gezelschap van de Kroekestöp ging

een vliegreis maken, die niet goed af-

van

Pol,

Roan

Schaefer,

William

Qualm en Aukje Vonk.

De PlayBackWedstrijd op deze middag

liep.

werd gewonnen Yinthe Cox, Nine Pari-

Met parachutes moesten zij het vlieg-

Lynn Verkoulen en Flo Thissen met

tuig verlaten en landden bij ’t Patro-

naat in Sint Joost. De leden van de
jeugdraad gingen daar snel naar bin-

nen, waar piloot Har het publiek aan de
hand van filmbeelden al

over het gebeurde had

daans, Sarah Hermans, Britt de Loo,
het nummer Old Town Road. Daar-

naast verzorgde de dansgarde van de

Kuulköp uit Linne een mooi optreden.

De Awt Prinse Club van CV De Bokke-

riejers bood de Kroekes-

töp een nieuwe song aan:

geïnformeerd. Gelukkig

Oos

een geheime code gevon-

Met dit swingende num-

had Prins Erwin II buiten

den, waarmee het nieuwe

Kroekestöp

met

Het aanleveren van kopij voor ’t
kunt de kopij (bij voorkeur) in een on-

line Dropbox-map plaatsen of (als je

dat te moeilijk vindt) de artikelen met

foto’s mailen aan klokske@sintjoas.nl.

Je krijgt altijd bevestiging op je e-mail.

In een algemene map staat de activitei-

tenagenda, waarin je zelf aanpassingen

kunt doen. Deze agenda wordt naar ge-

lang er ruimte is op de achterkant van

’t Klökske geplaatst. De meest actuele
versie vind je op www.sintjoas.nl en is

vandaar ook te downloaden.

tekst van Sjack Bakkes.

Tot en met de 15e van de voorafgaande

mer zullen De Kroekes-

lijk de 24e van de voorafgaande maand

maand kun je kopij aanleveren. Uiter-

jeugdprinsenpaar uit het

töp zich tijdens alle te

wordt ’t Klökske door de vrijwilligers

kon

gaan presenteren.

huis bezorgd.

gezelschap naar voren
worden

gehaald:

Prins Dean I (Crombags)

en prinses Noa I (Op de

Kamp).

Het

kersverse

prinsenpaar werd offici-

eel geïnstalleerd door prins Erwin II en

bezoeken

Ook

activiteiten

presenteerde

jeugdraad

haar

de

capes

met achterop groot het
logo van De Kroekestöp,

machinaal geborduurd door Anita

prinses Wendy en hun gevolg van Car-

Bakkes-Ruijten.

gebeurde onder toeziend oog van prins

Het prinsenpaar en de jeugdraad van

uit St. Odiliënberg, prins Michel I en

op zondag 2 februari a.s. van 14.11

navalsvereniging De Bôkkeriejers. Dit
Luuk en prinses Kiki van de Berggeitjes

De Kroekestöp houden hun receptie

prinses Senna van de Kuulköp uit

tot 16.00 uur in ‘t Patronaat in St.

gengers. Prins Dean I en prinses Noa I

16 februari om 14.11 uur.

Linne en prinses Ellen I van de Disco-

Joost. De Bôntje Middig is op zondag

van de diverse verenigingen huis aan

Zorg voor kleurenfoto’s van goede kwaliteit (minimaal 200 dpi). Op origineel
formaat is altijd goed!

Wil je toegang tot Dropbox en/of uitleg

over de werking ervan? Stuur dan een
e-mail aan klokske@sintjoas.nl.

’t Klökske is een uitgave van

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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Parochiebedevaart Lourdes 2020
Op zaterdag 4 januari organiseert Fanfare St. Judocus het jaarlijkse Nieuw-

jaarsconcert. Tijdens deze muzikale opening van het jaar verzorgen de

St. Jooster muziekverenigingen gezamenlijk een mooie concertavond.
U kunt genieten van een afwisselend programma.

U wilt weten waar de “hemel de aarde raakt”, en beleeft dit graag samen met

anderen. Ook in het komende jaar willen wij u die mogelijkheid weer bieden.

Veel mede-parochianen hebben in de afgelopen jaren een onvergetelijke bede-

vaart naar Lourdes mogen ervaren. Gezien de positieve reacties van de deelne-

mers, staat er voor september2020 voor de vijfde keer een bijzondere

Parochie H. Judocus St. Joost

Caulitenstraat 4, 6112 AL, St. Joost. Pastoor Kanke 481659 of 06-51591100. E-mail r.kanke@home.nl

Diaken Mestrom0475-481754, Parochiekantoor 06-18477883. E-mail parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

Regio Bank NL 97 RBRB 0954 5229 07
Zaterdag 1 Februari 2020

19.15 uur H. Mis. Zang van het Dameskoor.

Avondmis Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Voor: Joep Dircks ( st), Theo Janssen en Truus

Janssen-Roumen (jaardienst), Ger Smeets.

We vertrekken per vliegtuig op zondag 13 september en komen vrijdag 18 sep-

tember terug.

Wist u, indien u bent verzekerd bij CZ, dat u dan onder bepaalde voorwaarden een flinke korting op de reissom kunt aanvragen?!

De inschrijvingen zijn al begonnen. Als u interesse heeft, meer informatie wilt

ontvangen of u wilt inschrijven, dan kunt u zich wenden tot Rosalinda Lebioda

19.15 uur H. Mis met Volkszang.

0475-485966.

Woensdag 12 Februari 2020

St. Joaster Boerebroelof 2020

Voor: alle zieken van onze parochie.
19.00 uur H. Mis.

Roelie van de sjoester oet Lin en Nicolien vanne meister van de Boesj zôlle

H. Vormsel door Mgr. E. de Jong.

op vastelaovesmaondig 24 fibberwariin de ônech verbônje waere. Zie en häör

Zaterdag 15 Februari 2020

ganse femilie nuêje uch biej deze van ganser herte oet ôm dao biej te zeen.

Voor: Wil Horens zeswekendienst.

oer ’t groat Boerebal. Vanaaf 15.00 oer trèktj ’t boerebroedspaar mit häör

De Trouwerie begintj om 19.00 oer mit aansloetendj receptie en ôm 19.30

19.15 uur H. Mis opgeluisterd door de Fanfare.

Zaterdag 22 Februari 2020

19.15 uur H. Mis met Volkszang.

Voor: alle zieken van onze parochie.
Aswoensdag 26 Februari 2020

Bisschop Harrie Smeets zegent het heilig chrisma,

bezeuk aan ’t monument, de Herbergier en kefee ’t Heukske zal ’t gezelsjap

rôndj 18.00 oer in ’t Patronaat aankômme. Broedspaar, femilie en Boereraod

Mededeling

natuurlik det ’t weer net zô’n sjoan fieës weurdtj wie de aafgeloupe jaore!

De gebedsdiensten op de eerste dinsdag van de maand

komen voorlopig door omstandigheden te vervallen!

Voor: een goed begin van de vastentijd

De intenties van de H.Missen in de maand maart

CV De Bôkkeriejers en De Kroekestöp.

gevolg, vergezeldj door de Naodkepêl, door de straote van oos dörp. Nao ein

dat voor het Vormsel wordt gebruikt.

19.30 uur H. Mis met askruisje en medewerking van

15 februari.

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen
Sint Joost.

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is ’t

Noa op de Kamp, Stan Coenen, Marit Nelissen,

Dean Crombags, Jorn Leenders.

Kopijdatum Klökske maart

vaartorganisatie”Huis voor de Pelgrim”

De reis is geschikt voor zowel gezonde, zieke of minder mobiele deelnemers.

Jop op den Kamp, Roan Schaefer, Quin Crombags,

Nummer 2, februari 2020.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

Wij feliciteren alle vormelingen met hun keuze!

Nick van der Looij, Thijmen Sangers, Daniek Meuwissen

Colofon

Tijdens deze reis wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden.

De organisatie is in handen van de door het bisdom erkende Limburgse Bede-

Zaterdag 8 Februari 2020

wille d’r gaer same mit uch ein super dörpsfieës van make. Weer haope
Weer zeen uch gaer in ’t Patronaat op vastelaovesmaondig!

van 650 en door de verenigingen in Sint

Klökske digitaal te downloaden van de

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In ’t
Patronaat, in de kerk en bij Boerderijwinkel Lizette liggen meeneemexemplaren.

Jaarlijkse wordt in september door de
verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het adviesbe-

drag € 7,50 per bezorgadres. De

vrijwillige bijdrage kan ook per bank
worden betaald: NL24RABO0142009466

ten name van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen 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.

moeten uiterlijk 6 februari ontvangen zijn. Opgave na

Eindredactie

Klökske gepubliceerd kunnen worden, wel in ’t Waekblaad.

Coördinatie bezorging

6 februari betekent dat deze intenties niet meer in ’t

Frans Thoolen en Henk Claessen
Ton Vos

Elke donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.30 uur kunt

Vormgeving en druk

met al uw vragen (bv. doopsel, huwelijk etc.) of voor het

Mede mogelijk gemaakt door

u in het parochiekantoor - ingang dagkapel kerk - terecht

opgeven van misintenties. Loop gerust eens binnen.

2

parochiebedevaart gepland.

,
t Klökske

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg
Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training
3

Aafsloeting Boerebroedspaar St. Joas 2019

Nuuj Prinsepaar Bôkkeriejers

Moories van Sjaak vanne Plats en Netje van bekker Rich
& Patries van Sjaak en Sof oet ‘t stedje van lol en plezeer

St. Joas - De Bôkkeriejers höbbe ein nuuj prinsepaar, te

dag op dinsdag 18 februari

de Kamp - Smeets ).

Op de dinsdag voor carnaval wordt door ons kookteam

Zaoterdig 28 December koom in ein sjoan act, gebrach door

soep, hachee met puree en witlofsalade en als dessert een

Op zaoterdig 11 jannewari wore weer de lètste kiër es boerebroedspaar biej ein.
Oppe bühne biej Jos & Paula nome weer aafsjied. Weer höbbe det mit de volgendewäörd gedaon:
Hiej staon weer den, väör de letste kiër es boerebroedspaar.

Mit ós femilie óm ós haer. Weer gaon noe in ’t biejzeen van uch allemaol ós ‘schei-

dingsacte’ väörlaeze.

Jao, weer gaon sjeije en neet ómdet Patries de ringk kwiet is of ómdet Moories

neet miëer dae stevige boer is es wie Patries mit ‘m trouwde.

En ouch neet ómdet Patries de äöverhaemde van Moories neet wól strieke (’t is

weite Prins Erwin ( op de Kamp ) en Prinses Wendy ( op

Programma
De Bôkkeriejers
St.Joas
*
25 januari
Bôntje aovend

2019 zag Patries taege Moories) of ómdet Moories neet zoa good kènt spelle es Patries.

20.11 oer

weer weite det d’r eine tiëd van kómme en gaon is. Dit haet Moories mit zien Mirianne

*

Nae, weer sjeije ómdet det d’r biej huërt, weer spele dit spel gewuën mit want

es prinsepaar mit gemaakt in 2010 en Patries mit Erwin in 2006.

En weer vènje det ouch neet erg. Wètj geer waoróm? Op vastelaovesmaondig wa-

erde weer verrast mit eine kemiël. En die heije ein halsbendje óm mit de tekst: Wil je
mijn vriendje zijn?

En die twië deere die staon väör ós symbool väör de hieël periode die weer höbbe

moge belaeve. ’s Aoves höbbe weer in de groepsapp ederein bedankt väör ’t kedootje,
want zoa höbbe weer dae daag belaefd, es ein hiël sjoan kedo.

Ein periode, eine daag vol vrundjsjap, vol mit hiëel väöl leefdevolle momente.

Op de iërste plaats natuurlijk mit ós boerefemilie, beide femilies smólte same in dae tiëd
en stiekem höbbe zie zich ontmoet óm ein optraeje väör te bereide väör ós es broed-

spaar.

Mer zeker ouch mit de boereraod. Weer kènne ós väörstèlle det die raod aaf en

toe gedacht haet ‘Waat höbbe weer noe weer aan de fiets hangen!’ Mer waat höbbe weer

Peter, Hans, Broer, Claudia en Chantal liëre kènne es fijne miense.

En es weer ’t höbbe äöver momente van leefde. Waat woor ’t sjoan óm aeve mit

’t ganse boeregezelsjap te stóppe biej ós beide mooders.

En den allemaol die luuj oet ós dörp St. Joas. Waat ein werme reacties höbbe weer

moge ontvange, weer kieke trök op ein geweldig broelofsfiës mit väöl waardevolle

verrassingen.

Dus gaon weer sjeije? Jao! En vènje weer det erg? Nae! Weer zeen óntzettend

gruëts det weer dit mochte belaeve en ein klein bietje höbbe moge biedrage aan ein

stökske vastelaovescultuur in St. Joas.

En toet slot, dae kemiël zag “Wil je mijn vriendje zijn?” En det haet ’t ós opleverd:

ein vrundjsjap väör ’t laeve! Miense allemaol hertstikke bedankt!

26 januari
Resepsie
17.11 oer
*
23 februari
Optoch

Henk Goossens uit Stein. Zij maken er samen met alle

Aben.

carnavalsmiddag met de Tatermenkes, Joop Janssen en
gasten een gezellige boel van. Wil je niet mee eten maar

wel naar het optreden van de Tatermenkes komen? Dan

Prins Erwin is 44 jaor en wérkzaam es medewérker brandjs-

kan natuurlijk ook. Vergeet de carnavalsuitdossing niet

Heukske. Auch is hae vriejwilliger biej ‘t ôngerhoud van de

je wilt. Zorg dat je erbij bent! Aanmelden voor het eten

jaai herstél. Zien hobbies zeen Biljarte en Darte, biej Kefee’t
sjpeeltuin in St. Joas. Prinses Wendy is 39 jaor en werkzaam
es apothekersassistente. Ze sjpeelt dwarsfluit en is pen-

in de vorm van bijvoorbeeld een hoedje sjaal(tje) of wat
uiterlijk vrijdag 14 februari!

ningmeister van de sjutteriej St. Antonius oppe Slek.

Prins Erwin en Prinses Wendy höbbe 2 kénjer, Indy (13) en

Noa (10) jaor.

‘T nuuj Prinsepaar héltj zôndag 26 jannewari 2020 vanaaf

17.11 uur resepsie in gemeinsjapshoes‘t Patronaat.

Ze gaon dit jaor de vastelaovend in St joas aanveure ônger

heure sjpreuk:

*

Samen Koken en Eten
Op donderdag in de oneven weken en op dinsdag in de

oneven weken. Aanvang 12.30 uur. Aanmelding: kookstudio@patronaatsintjoas.nl of bij Adrie Rohs (06-

17.11 oer

30626920), of een briefje in de brievenbus van ’t

*

7,50 euro exclusief drankjes. Mee koken: Vanaf 9.30 uur.

25 februari
Vlagstrieke
23.11 oer

25 februari
Speurtoch
13.11 oer
Appelsiene gaoje
*
26 februari
Askruutske
4

Toet heur Adjudante waerde benumd Roel Aelen en Marcel

hoes’t Patronaat te St Joas, ‘t nuuj Prinsenpaar nao väör.

Vastelaovendj is väör eederein ”

*

GRATIS VEUR EDEREIN! EN GRATIS CONSUMPTIE+CHIPS!

fruitsalade. Aansluitend om 13.30 uur volgt een gezellige

“Awt – Jônk - Groat of Klein,

Boerebal

een carnavalsdiner bereid. Op het menu staat broccoli

de Awt Prinse Club van de Bôkkeriejers in gemeinsjaps-

14.11 oer

24 februari

Carnavalseten en -feestmid-

19.30 oer

Patronaat, of via de aanmeldlijst in ‘Oppe Stert’ Kosten

216 Dinsdag 4 februari 2020

Fritate soep, Rode kool schotel Gehaktballetjes

Appelmoes/peren compote, Griekse Yoghurt met fruit
217 Donderdag 13 februari

Tomatensoep, Kipschnitzel, Gebakken aardappelpartjes

Spinazie a la crème, Appelcompote
Chocolademousse met slagroom

218 Dinsdag 18 februari 2020

Carnavalseten, Broccoli soep, Hachee, Puree
Witlof salade, Fruitsalade

219 Donderdag 27 februari 2020

Knolselderij/peterseliesoep, Gehaktbal, Wortelstamppot
Crème Joseph
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Bijeenkomst met jongeren

Textielcontainer en huis-

na hun reis naar Auschwitz

aan-huis inzameling textiel

De samenwerkende parochies Echt, Koningsbosch, Maria

Sinds zaterdag 11 januari staat in St. Joost naast het Pa-

sende bijeenkomsten. Het thema is telkens: Delen maakt

delijkse inzameling van textiel door de fanfare.

Hoop, Pey en Sint Joost presenteren een aantal verras-

rijk. Waar mensen delen, daar wordt ons samen-leven en

tronaat een textielcontainer. Een aanvulling op de maan-

samen-geloven verrijkt.

De fanfare haalt op de laatste maandag van

college die in 2019 het concentratiekamp Auschwitz be-

papier huis-aan-huis op, maar ook textiel. U

steeds beklemmend voelbaar is. Hun bezoek werd een in-

in een vuilniszak aanbieden op de stoep langs

Een eerste bijeenkomst is met jongeren van het Connect-

zochten, waar de moord op circa één miljoen mensen nog

dringende ontmoeting met de verschikkingen van het ver-

leden, maar ook een confrontatie met eigen gedachten,
ideeën en vragen van onze tijd.

De jongeren willen graag hun ervaringen delen. Deze bij-

eenkomst vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020 om

20.00 uur in het Connectcollege te Echt.

de maand voortaan niet meer alleen het oud

kunt uw oud of gebruikt textiel op deze dagen

de straat, net als het oud papier.
Textielcontainer

Wilt u meteen van uw zakken textiel af? Dan kunt u de

zak(ken) ook deponeren in de textielcontainer, die naast de

kerktoren staat bij ’t Patronaat (met cameratoezicht).

Fanfare ‘Bereden Wapens’

TOUR FREEDOM
OF
IN

CONCERT

St. Joost, 75 jaar bevrijding
28 maart 2020
20:00uur

Zaal open: 19:30

Patronaat St. Joost
Caulitenstraat 6 St. Joost

Wat mag in de kledingzak?

In de vuilniszak mag u het volgende aanbieden: kleding, ge-

paarde schoenen, knuffels, tassen en accessoires, huishou-

delijk textiel en dekens. Wat mag niet in de kledingzak?

Natte en/of besmeurde kleding en textiel, tapijt- en vloer-

bedekking, hard speelgoed, kussens en dekbedden.
Heeft u een grote partij textiel?

Dan kunt u contact opnemen met de fanfare om de partij

Nieuw logo Stichting

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

aan huis op te halen. Ook voor vragen over de textielinza-

Gemeenschapsbelangen Sint Joost

St. Joost via 06-34034515.

Vanaf december heeft Stichting Gemeenschapsbelangen

meling kunt u contact opnemen met Fanfare St. Judocus

Vriewaere, zeen en blieve: kaarten reserveren mogelijk!
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 organiseert Fanfare St. Judocus twee Bevrijdingsconcerten. Op verrassende en muzikale

wijze brengt de fanfare samen met diverse artiesten het verhaal van de oorlog, bevrijding en wederopbouw van St. Joost. Het

is nu al mogelijk kaarten te reserveren! In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland 75 jaar bevrijding. In dat kader worden

in 2020 in St. Joost diverse activiteiten georganiseerd. Ook voor de fanfare is dit de

beweegreden om iets bijzonders te organiseren. Veel St. Joostenaren kennen het verhaal

van de Tweede Wereldoorlog: uit eigen ervaring of van vader/moeder/opa/oma. Dat ver-

Sint Joost een nieuw modern logo. Het is ontworpen door

Leon Hoenen van hoenenenvandooren creatieve commu-

nicatie in Sint Odiliënberg. De symboliek is van het nieuwe

logo wat de stichting feitelijk doet: losse elementen tot één

geheel smeden met respect voor ieders eigenheid!

Wijkschouw Openbare ruimte
op zaterdag 1 februari

haal mag niet verloren gaan.

We wonen in een mooi dorp met

Verhaal in beeld De fanfare werkt aan een prachtige uitvoering, waarbij het verhaal van

ruimte. Deze is voor een groot ge-

de Tweede Wereldoorlog in St. Joost verteld wordt aan de hand van film, foto’s en door

acteurs. De muzikanten zorgen samen met zangeres Marlou Obers voor passende en

sfeervolle muziek.

Voorinschrijving De Bevrijdingsconcerten van de fanfare vinden plaats op zaterdag 6

Echt-Susteren organiseren een zogenaamde wijkschouw op

zaterdag 1 februari van 8.30 uur tot 10.30 uur. Dit houdt

in dat we samen met de bewoners willen bekijken wat beter

kan en hoe dit aan te pakken. Startpunt van de route is het

kerkplein. We sluiten af met een kop koffie of thee in ’t Pa-

tronaat, waar we onze bevindingen en (haalbare) acties sa-

menvatten. Interesse om hieraan deel te nemen? Stuur een

e-mail aan gemeenschapsbelangen@ziggo.nl.

Deze wijkschouw gaat dus uitsluitend over de groen-

voorziening en niet over verkeersveiligheid, woningbouw, bestrating, enzovoort.

deelte samen met de gemeente vormgegeven. Toch kan het

op een aantal punten nog beter, bijvoorbeeld de groene om-

geving. Dit geldt zowel voor het onderhoud maar ook voor

de aanleg. Een voorbeeld van deze samenwerking is het Be-

levingspark De Wei, waar met de gemeente goede afspraken

baar vanaf 1 maart. Wilt u zeker zijn van kaarten? Reserveer dan nu alvast via onze

de kwaliteit van deze ruimte. Zoiets kan ook op andere

website: www.fanfarestjudocus.nl.

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en de gemeente

een even zo mooie, openbare

juni 2020 om 20.00 uur en zondag 7 juni 2020 om 14.00 uur in ‘t Patronaat in St. Joost.
Kaarten kosten € 12,50 (op de zondag ook kinderkaarten voor € 7,50). Deze zijn verkrijg-

6

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

zijn gemaakt over aanleg en beheer. Dit komt ten goede aan

plekken in het dorp.
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Avondspeurtocht van het
Jeugdwerk St.Joost

Agenda Sint Joas Broesj

aangewezen gereserveerde plaatsen. Geef aan als je met een

In het kader van Sint Joas Broesj

maart tussen 14.00 en 15.30 uur in ’t Patronaat worden af-

Zaterdag 21 maart, start vanaf 19.30 uur vanaf het patro-

niseerd. In onderstaande kalender

José van Buggenum, Hingenderstraat 52, tel. 485383

Elke vrijdagmiddag is café Oppe

1.

gehaald en betaald.

worden tal van activiteiten georga-

naat Opgave is mogelijk tot 9 maart bij

Aansluitend op de brunch start om 14.00 uur het gezellige

tref je het voorlopige overzicht aan.

Sarah van Pol, Kantstraat 18, tel. 401025

matinee tot ongeveer 17.00 uur.

Stert in ’t Patronaat van 14.00 tot
17.00 uur geopend voor de nodige

Het programma is nog in de maak. Theikes Sound, De

gezelligheid. Iedereen is welkom. Elke laatste vrijdag van

Nachsrave en de Jatsprieje hebben hun medewerking al toe-

der is minimaal 18 jaar. Iedere groep heeft minimaal 1 wer-

activiteiten.

het programma.

bedraagt € 5,00 per persoon. Het inschrijfformulier plus

Vr 28-02 Live-muziek met Theikes Sound

14.00

Di 18-02 Carnavalsdiner en de Tatermenkes

12.30

Enkele belangrijke zaken.

Deelnemers dienen minimaal 12 jaar te zijn. De groepslei-

de maand is er live muziek. Daarnaast nog tal van andere

kende smartphone met volle accu. Het inschrijfgeld
het inschrijfgeld uiterlijk voor 18 maart inleveren.

Vr 07-02 Media inloop

Wij streven naar een groepsgrootte van ongeveer 5 perso-

Vr 28-02 Live-muziek met Theikes Sound

nen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met

Vr 06-03 Media inloop

de gewenste vertrektijd. Deze zijn globaal 19.30 - 19.45 -

Vr 20-03 Sint Jooster Voorjaarskwis

of 20.00 uur Geef je voorkeur aan op het formulier.

Vr 27-03 Live-muziek met Peter Gerts

In de week van 28 februari krijgt de groepsleider de exacte

Zo 29-03 Dorpsbrunch en matinee

vertrektijd doorgegeven. We vragen jullie op dit tijdstip al-

Vr 10-04 Media inloop

lemaal aanwezig te zijn. Onderweg ontvang je een beker

Vr 24-04 Live-muziek

soep en na afloop een broodje en één kopje koffie of thee.

Vr 08-05 Media inloop

De te winnen prijzen zijn voor nummer 1, 2 en 3 resp,.

Vr 29-05 Live-muziek

€20,-, €15,- en €10,-.

Alvast een plezierige en spannende tocht toegewenst

Jeugdwerk St.Joost en

Jantje Beton

Vr 05-06 Media inloop

Vr 19-06 Sint Jooster Zomerkwis

Leefbaarheid St.Joost
Wil jij graag jouw buurt leefbaarder,
gezelliger of veiliger maken?

Heb jij leuke ideeën of plannen voor

jouw buurt maar weet je nog niet
Jantje Beton wil dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Alle projecten zijn

hierop gericht. Meer informatie is te lezen op de website

http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/

goed hoe jij dit kunt realiseren?

Zou jij graag met een groep een burgerinitiatief willen

opzetten maar heb jij geen idee waar je moet beginnen?

terende jeugdverenigingen die zich lokaal inzetten.

Laat het mij weten via twan.geelen@menswel.nl of

Dus: 50% van de opbrengst is voor de collecterende jeugd-

bel/app naar 06-28214665.

tenspeelprojecten door het hele land!

Twan Geelen, Opbouwwerker Stichting Menswel

De eerstvolgende landelijke actie is van 2 tot en met 7

nu weer collecteren voor Jantje Beton.

Vr 28-08 Live-muziek

Vr 18-09 Sint Jooster Herfstkwis

Vr 25-09 Live-muziek met Peter Gerts

Vr 09-10 Oktoberfeest Beesehofkapel o.v.
Vr 30-10 Live-muziek

Vr 27-11 Live-muziek met Theikes Sound
Vr 11-12 Sint Jooster Winterkwis

14.00

14.00

11.30

14.30

14.00

14.30

14.00

14.30

14.00

14.00

14.30

14.00

Media Inloop Patronaat

14.00

Vanaf het studiejaar 2019-2020 zullen studenten van het

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

Voorjaarsbrunch en

Zondag 29 maart organiseert Stichting Gemeenschapsbe-

uitwisselen?

maart 2020. Zoals reeds vele jaren zal het jeugdwerk ook

Vr 31-07 Live-muziek

14.30

samen zitten onder het genot van een kop koffie en ideeën

dragen aan het (buiten)speelplezier van kinderen graag

organisatie zelf, de andere 50% zet Jantje Beton in voor bui-

Vr 03-07 Media inloop

14.00

matinee zondag 29 maart

lopende activiteiten in Sint Joost? Wil jij informeel een keer

steunt, wordt de collecteopbrengst gedeeld met de collec-

Vr 26-06 Live-muziek met Theikes Sound

gezegd. In het volgende Klökske volgt meer informatie over

14.30

Of wil jij samen met anderen een bijdrage leveren aan de

Deelname van jeugdclubs aan de Jantje Beton Collecte is

een win-win situatie. Omdat Jantje Beton jeugdclubs die bij-
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groep samen wilt zitten. De kaarten kunnen op zaterdag 28

langen Sint Joost voor de 7e keer de jaarlijkse voorjaars-

brunch met aansluitend een matinee in ’t Patronaat.

Deze activiteit vindt altijd plaats op de laatste zondag van

maart. Voor de brunch dien je je tijdig aan te melden. De

kosten zijn slechts 8,50 euro per persoon, tot en met 12

jaar halve prijs. Aanmelden kan vanaf nu tot uiterlijk maandag 25 maart per mail (brunch@patronaatsintjoas.nl)

of telefonisch bij José van Buggenum (485383). Het zijn

Connect College, één keer per maand, inwoners van Sint

Joost ondersteunen bij vragen over tablets, smartphones,

laptops e.d. Heb jij zelf nog geen apparaat of twijfel jij

over een mogelijke aankoop? ’t Patronaat beschikt dan
over enkele tablets en laptops.

Wanneer?

Iedere 1ste vrijdag van de maand!

Met uitzondering van de schoolvakanties

Loop vrijblijvend binnen tussen 14:30 – 16:30
Data

7 februari 2020, 6 maart 2020, 10 april 2020
8 mei 2020, 5 juni 2020, 3 juli 2020

Wij zien jullie daar! Heeft u affiniteit met moderne media

en lijkt het u leuk om als vrijwilliger medebewoners of

studenten te begeleiden?

Laat het ons weten via twan.geelen@menswel.nl

06-28214665
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Nieuwe vrijwilligers

gezocht voor De Speelkoel
Speeltuin de Speelkoel en de Wei in

Sint Joost zijn de afgelopen jaren erg
mooi opgeknapt. Er wordt ook heel

veel gebruik gemaakt door de kinde-

ren van deze mooie locatie. We heb-

ben het geluk dat er ook nog een

mooie voorziening bij zit zoals het

winkeltje met toilet en terras. Deze gaat weer openen
vanaf 5 april tot oktober 2020. We merken dat het aantal

Sint Jooster Trimloop

medewerking aan de Dodenherdenking op 4 mei in het ge-

Voorlopig programma voor 2020

vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 4 januari

voor uitgenodigd te zijn. Op 9 juni maakten we een dagtrip

Op 21 januari zullen we onze bijdrage leveren aan de vie-

de bossen rondom het sportpark “Tussen De

deelnamen aan het Kranzlsingen. Dit is een 10-jaarlijkse

Op 4 april zullen we op uitnodiging een bijdrage leveren

de 428ste trimloop. Het parcours is uitgezet in
Berken”en volgt goed begaanbare (bos)paden.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn: 2,5 km,
5,0 km, 7,5 km, 10 km, 12,5 km en 15 km.

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

hofsweg. Er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

meentehuis te Echt. We vonden het een grote eer om hier-

naar Hausen (D), waar we met nog enkele andere koren

traditie. Hierbij bezoeken koren diverse adressen in of net

ring van de bevrijding van Sint Joost.

aan een concert in Voerendaal.

buiten het dorp, zingen enkele liederen bij mensen thuis,

Op 13 juni geven wij ons jubileumconcert met medewer-

voering krijgt elk deelnemend koor een traditionele krans.

Op 20 juni zingen we traditiegetrouw de Vaderdagmis in

beuren. Het was voor ons een bijzondere en gezellige dag.

Op 26 september is de dag van het jubileumconcert van

en krijgen dan wat hapjes en iets te drinken. Bij iedere uit-

Vanwege het goede weer kon alles grotendeels buiten ge-

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

king van andere koren in het Patronaat te Sint Joost.

de kerk te Sint Joost, aanvang 19.00uur.

Gemengde Zangvereniging Novi Cantus te Ohé en Laak.

Hiervoor zijn ook wij uitgenodigd.

vrijwilligers ieder jaar flink terug loopt en het bezoekers-

schrijfgeld is 1,50 euro voor volwassenen en 0,75 euro voor
de jeugd jonger dan twaalf jaar.

drage leveren aan een koffieconcert in Waldfeucht (D).

Om te zorgen dat de (groot)ouders en de kinderen gebruik

kop koffie gezellig na kletsen over de geleverde prestatie.

in het Patronaat te Sint Joost.

aantal groter wordt, vandaar deze oproep.

kunnen blijven maken van de speeltuin met de faciliteiten

hebben we hulp nodig. Hoe meer hulp hoe beter, want dan

kunnen we vaker open zijn. En daardoor krijgen we extra

inkomsten die weer gebruikt worden voor het behoud van
de prachtige speeltuin. De taken zijn niet alleen het openen

van het winkeltje, we hebben heel veel meer wat achter de
schermen mag gebeuren. Maar dat kunnen we niet maar

met een aantal personen. Daarom is iedere hulp gewenst
ongeacht de leeftijd. Er zijn al een aantal vaste vrijwilligers

Op 27 september, een dag later dus, zullen wij onze bij-

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

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto: Meedoen is belangrijker dan winnen.

Mannenkoor De Wiejerdzangers:

Terugblik op 2019, én goede start

Op 24 oktober organiseren we onze jaarlijkse korenavond
Op 14 december nemen we deel aan het Kerstconcert van

Een volgend speciaal evenement was voor ons deelname
aan het benefietconcert in Roosteren op 29 september.

Mannenkoor de Wiejerdzangers verzorgde samen met het

Dit programma is onder voorbehoud van wijzigingen. We

de kerk. De opbrengst was bestemd voor restauratie van

Sint Joas, en natuurlijk via onze site www.mannenkoor-de-

Heijnen en Britt Eberson een prachtig Bevrijdingsconcert in

het orgel. Het hele jaarprogramma 2019 is te zien op onze

van het jubileumjaar!

site, net als het voorlopig programma van 2020.

De taken die er onder andere zijn is het organiseren van

rugblik op het oude jaar. 2019 was voor ons overwegend

Bij de start van het nieuwe jaar hoort natuurlijk ook een te-

Vooruitblik op 2020.

vervangen om vervui-

zangvriend Jack van Wegberg. Hij was ruim dertig jaar lid,

ditionele nieuwjaarsconcert verzorgd. Voor ons was dit een

samen met vele anderen op gepaste wijze afscheid van hem

jubileum, en hiervoor zijn de voorbereidingen in gang

in de periode april tot

thousiast, betrokken en met humor. We zullen hem missen,

op 13 juni a.s. krijgt de volle aandacht. Ook de repetities

wassen (bestaande uit

Enkele hoogtepunten in het afgelopen jaar waren o.a. onze

optreden op die avond.

openingsfeest, planning van het winkeltje, de vuilniszakken

positief, maar een dieptepunt was het overlijden van onze

ling in de speeltuin

overleed op 21 oktober 2019, en op 26 oktober hebben wij,

nen van het winkeltje

genomen. Hij was dus al heel vroeg lid van ons koor, en-

tegen te gaan, het opeoktober,

wasgoed

handdoeken en dweilen),

schoonmaken

van de winkel (2 x per

jaar), advertenties maken, sponsorplan maken, onderhoud

van de speeltuin zoals bladeren vegen, groenvoorziening

maar niet vergeten.

de Vereniging van Ouderen in Maasbracht opluisteren.

Clarinet Choir Weert en de solisten Nicolle Maessen, Ben

en zullen u in alle mogelijkheden ondersteunen dus u staat
er niet alleen voor.

gemengd koor 'a Capella' in Swalmen.

Op 19 december zullen wij het jaarlijks Kerstconcert voor

Op 4 januari 2020 hebben wij, Mannenkoor de Wiejerdzan-

gers, samen met de andere muzikale verenigingen het tra-

mooie aftrap voor ons jubileumjaar. We vieren ons 35-jarig
gezet. Niet alleen de organisatie van ons jubileumconcert
op dinsdagavond staan grotendeels in het teken van ons

houden u zoveel mogelijk op de hoogte via het Klökske van
wiejerdzangers.nl .

Heel belangrijk voor ons is de ondersteuning die we op
verschillende manieren ontvangen. We willen jullie, onze

sponsoren, donateurs, bezoekers van onze concerten

heel hartelijk bedanken voor steun en belangstelling in
het afgelopen jaar. Sint Joost en omgeving: BEDANKT!

Jullie kunnen weer op ons rekenen in 2020, en we hopen
dat wij ook op jullie kunnen rekenen. Hopelijk tot gauw!

Mannenkoor De Wiejerdzangers is een bloeiende vereniging

waar zang, muziek, prestatie en gezelligheid hand in hand

gaan. We willen graag nieuwe leden verwelkomen. Mannen

kom erbij! Goed kunnen zingen of noten lezen is niet echt
nodig, maar samen kunnen we met goede wil heel mooie

prestaties leveren op een vriendschappelijke manier. Ons

motto: Passie, prestatie en plezier!

We repeteren elke dinsdagavond

bijhouden of het schilderen van tafeltjes.

vanaf 20.00 uur in onze ruimte

aan de achterzijde van het patro-

U leest het er is genoeg te doen. En hoe meer vrijwilligers

hoe minder werk voor iedereen. Heeft u vragen over een

taak spreek ons dan aan. U kunt mailen naar info@
despeelkoel.nl of bel naar Linda Bierens op nummer

06-2900 6690. Alvast bedankt. En we hopen 5 april met een
mooie groep vrijwilligers van start te kunnen.

Groetjes Joyce en Linda
10

naat. Kom kijken, kom luisteren,

kom sfeer proeven, en sluit je aan. Je bent welkom, en je
krijgt er geen spijt van.

Meer informatie: www.mannenkoor-de-wiejerdzangers.nl ,
en nog meer info en foto's zijn te vinden op facebook.
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Activiteitenagenda
Januari 2020
Za 25

Cv De Bôkkeriejers

St. Joaster-revue

Zo 26

Cv De Bôkkeriejers

Receptie

Za 25

Zo 26

Ma 27

Vr 28

Toneelvereniging Ons Genoegen'84

Za 01

20.00 uur

Toneelvereniging Ons Genoegen'84

Avondvoorstelling

20.00 uur

ZC De Spil

Sint Joas Broesj

Live-muziek met Theikes Sound

14.00 uur

‘t Patronaat

Fanfare St. Judocus

vv St. Joost

Jeugdwerk St. Joost

Vr 07

Sint Joas Broesj

Za 15

Fanfare St. Judocus

Ma 17

Fanfare St. Judocus

Di 11

Zo 16

Di 18

Di 18

Di 18

Vr 21

Vr 21

Za 22

Zo 23

Oud papier en textiel ophalen

Trimloop

Receptie Kroekestöp

Media inloop

Zonnebloem

Welfare

Jeugdwerk St. Joost

Bontje middag

Samen Koken Samen Eten

Café ’t Heukske

Geiteclub Iris 2

Jeugdwerk St. Joost

Café ’t Heukske

Café ’t Heukske

Jeugdwerk St. Joost

15.00 uur

14.11 uur

14.30 uur

13.30 uur

Opluisteren zeswekendienst Wil Horens 19.15 uur
Oud papier en textiel ophalen

Carnavalsdiner en de Tatermenkes

Aankoms Blauw Sjuut

Aankoms Blauw Sjuut

Carnavalsdisco

Spaarkaslichte + Quiznight

Aaftrapaovendj

Vastelaovendj

14.11 uur

18.00 uur

12.30 uur
18.30 uur
14.11 uur

Cv De Bôkkeriejers

Optoch

Ma 24

Café ’t Heukske

Ontvangs boerefemilie + ANWB Stelkesbal

Café ’t Heukske

Optochbal + oetrope caféprins

Ma 24

Boereroad

Boerebroelof

Di 25

Jeugdwerk St. Joost

Vasteloavesspeurtocht

Di 25

Di 25

Jeugdwerk St. Joost

Jeugdwerk St. Joost

Di 25

Café ’t Heukske

Vr 28

Sint Joas Broesj

Wo 26 Café ’t Heukske

Maart 2020
Di 03

Vr 06

Za 07

Za 14

,

Zonnebloem

Sint Joas Broesj

vv St. Joost

Jeugdwerk St. Joost

Za 14

Speeltuin De Speelkoel

Di 17

Zonnebloem

Za 14 M.K. De Wiejerdzangers

Ma 16

Vr 20

Za 21

Schutterij St. Joris

Sint Joas Broesj

Jeugdwerk St. Joost

Appelsiene goaje

Aafsloeting Kroekestöp

Vlagstrieke + oetrope stille zoeper

Hieëring biete en foto’s kieke

14.11 uur
15.00 uur

13.11 uur

14.11 uur

19.45 uur

ZC De Spil

't Patronaat

Huis-aan-huis

Voetbalterrein

’t Patronaat

‘t Patronaat

‘t Patronaat
Kerk

’t Patronaat

Huis-aan-huis

‘t Patronaat

Café ’t Heukske

Café ‘t Heukske

’t Patronaat

Café ‘t Heukske

Café ‘t Heukske

't Patronaat

Café ‘t Heukske

Café ‘t Heukske
’t Patronaat

't Patronaat

't Patronaat

’t Patronaat

Café ’t Heukske

Café ’t Heukske

Live-muziek met Theikes Sound

14.00 uur

‘t Patronaat

Welfare

13.30 uur

’t Patronaat

Media inloop

Trimloop

NL Doet
NL Doet
A.L.V

14.30 uur

‘t Patronaat

15.00 uur

Voetbalterrein

20.00 uur

’t Patronaat

Welfare

13.30 uur

‘t Patronaat

Sint Jooster Voorjaarskwis

14.00 uur

‘t Patronaat

Donateursactie

Avondspeurtocht

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

Zo 23

Zo 23

't Patronaat

Avondvoorstelling

Februari 2020

Zo 02

20.11 uur

19.00 uur

’t Patronaat

