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i nfor ma ti e b l a d va n

’t Patronaat tot minimaal 6 april gesloten
In verband met de maatregelen om

Alleen op die manier is verdere

virus tegen te gaan is ’t Patronaat tot

tegen te gaan.

verdere verspreiding van het coronaminimaal 6 april gesloten.

verspreiding van het coronavirus

Alle verenigingen in Sint Joost heb-

(www.rivm.nl) vind je algemene infor-

verspreiding van het coronavirus.

afgelast.

Actuele informatie over de openstel-

De regering doet een dringend beroep

ling van ’t Patronaat vind je op www.

op alle burgers om de sociale contac-

sintjoas.nl en op de Facebookpagina

ten zoveel mogelijk te beperken.

stopt in St. Joost

(www.rijksoverheid.nl) en het RIVM

matie over de maatregelen tegen de

ben hun activiteiten tot die datum

Ophalen kleding

Op de websites van de Rijksoverheid

Patronaat Sint Joas.

Kaartverkoop concert ‘Vrie waere, zeen
en blieve’ fanfare St. Judocus gestart!

De laatste maandag in maart haalt de

Kaarten zijn op de volgende manie-

textiel in St. Joost huis-aan-huis op.

1. Via één van de leden van Fanfare St.

huis inzamelen van kleding.

2. Via één van de drie voorverkoop-

fanfare voor de laatste keer het

ren te verkrijgen:

Hierna stopt de fanfare met het aan

Judocus.

adressen:

Waarom?

1. Boerderijwinkel Lizette, Brachter-

Alleen in Dieteren en St. Joost werd

zijde 30, St. Joost.

huis-aan-huis kleding opgehaald; in de

rest van de gemeente moesten de inwo-

ners zelf al de kleding in de kledingcon-

tainers deponeren. De gemeente heeft
tussentijds besloten dat de verenigingen

die niet huis-aan-huis ophalen, dezelfde

vergoeding krijgen als de verenigingen

die wél huis-aan-huis ophalen.

2. Electro van Engelen, Hingender-

De kaartverkoop voor de Bevrijdings-

concerten op zaterdag 6 en zondag 7

3. Digitaal via fanfarestjudocus.nl.

Dit jaar herdenken we in Nederland 75

De Bevrijdingsconcerten ‘Vrie waere,

ganiseert, is gestart!

jaar bevrijding. In dat kader werkt de

fanfare aan een prachtige voorstelling,

blijft gewoon staan en de opbrengst

vrijding en wederopbouw van St. Joost

blijft ook voor de fanfare! Wij hopen

dat u, niet alleen uit milieuoogpunt, de

waarbijhet verhaal van de oorlog, be-

verteld wordt aan de hand van film,

De kaarten worden dan bezorgd.

zeen en blieve’ vinden plaats op zater-

dag 6 juni 2020 om 20.00 uur en zon-

dag 7 juni 2020 om 14.00 uur in ‘t

Patronaat in St. Joost. Kaarten kosten

€ 10,00 (op de zondag ook kinder-

foto’s en acteurs. De muzikanten zor-

kaarten voor € 5,00).

en trompettist Marc Huynen en combo

Meer informatie: www.fanfarestjudo-

kleding blijft sorteren en deponeren in

gen samen met zangeres Marlou Obers

uw steun.

voor passende en sfeervolle muziek.

de kledingcontainer. We danken u voor

3. Profile Wijnen, Houtstraat 79A,

Echt.

juni 2020, die Fanfare St. Judocus or-

Kledingcontainer

De kledingcontainer bij de kerktoren

straat 18, St. Joost.

cus.nl/agenda/bevrijdingsconcerten
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Parochie H. Judocus St. Joost

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

Diaken Mestrom 0475-481754, Parochiekantoor 06-18477883. E-mail parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

Regio Bank NL 97 RBRB 0954 5229 07
Vrijdag 3 april 2020

indienen bij het Parochiekantoor. Opgave na 9 april bete-

Zaterdag 4 april 2020 Palmzaterdag

worden. Wel in ’t Waekblaad.

19.15 uur H. Mis, Wijding Palmtakjes, Dameskoor

Wil Horens

Maandag 6 april 2020

Seniorenmiddag 13.30 uur H. Mis

kent dat de missen niet meer in ’t Klökske gepubliceerd

Elke donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.30 uur

kunt u in het parochiekantoor - ingang dagkapel kerk terecht met al uw vragen of voor het opgeven van misin-

tenties. Ook kunt u hier terecht met vragen in verband

Toos Ramakers-Richter en alle overleden leden

met doopsel en huwelijk. Loop gerust eens binnen.

Donderdag 9 april Ziekencommunie Herbergier

Nogmaals vragen wij graag uw aandacht
voor de Actie Kerkbalans 2020

Vrijdag 10 april 2020, Goede Vrijdag

Vraag je ”Wat de kerk is”, dan zullen mensen je vertellen

namens de Ontspanningsvereniging

15.00 uur Kruisweg voor parochie Echt en Sint Joost

Zondag 1ste Paasdag 12 april 2020
11.00 uur H. Mis, Dameskoor

Har van der Goot ( c ), Ouders Emiel Thoolen en Gert

Thoolen-Meuwissen, Lena Creemers-Brouwers vanwege

over een prachtig gebouw, of over een instituut. Vraag je

“Wie de kerk is” dan klinken andere antwoorden. De kerk

is een gemeenschap, waarin mensen op weg gaan met

Jezus. Je ziet dat gebeuren waar gevierd en gebeden wordt,
waar gedeeld en getroost wordt, waar een mensenleven telt.

Graag willen wij zulk een gemeenschap vormen, met pas-

verjaardag, Overleden familie Hoorens en Gijsen

tores en vrijwilligers, in goede samenwerking met vereni-

Maandag 2de Paasdag 13 april 2020

u uit, om deel uit te maken van onze kerk.

11.00 uur H. Mis Landricuskerk Echt

Koor Amami uit St. Joost

gingen en dienstbaar aan de samenleving. Wij nodigen ook

Wilt u deze bezieling met ons delen?

Dan ontmoeten wij u graag en misschien wilt u wel vrijwil-

Zaterdag 18 april 2020

ligerswerk doen in onze parochie. Maar ook is uw financiële

Voor alle zieken van onze parochie

Onze parochies zijn financieel volledig afhankelijk van de

19.15 uur H. Mis, Dameskoor

steun nodig.

bijdragen van u, de eigen inwoners van de parochie. Collec-

Zaterdag 25 april 2020

tes, kaarsengeld en misintentiegelden zorgen voor inkom-

Theo Janssen jaardienst en Truus Janssen-Roumen

toekomst te hebben als parochie.

19.15 uur H. Mis, Volkszang
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Opgeven van H. Missen voor mei 2020 uiterlijk 9 april 2020

Rondbrengen ziekencommunie

sten, maar vooral uw kerkbijdrage is onmisbaar om

Daarom vragen wij u om deel te (gaan) nemen aan de paro-

Woord ter Bemoediging

kwartaal of jaar, en wellicht om uw huidige bijdrage te ver-

Gelovig omgaan met Corona

chiebijdrage: in de vorm van een vast bedrag per maand,
hogen. Iedere bijdrage is welkom. Het richtbedrag voor de

Alle publieke missen (eucharistievieringen) in Nederland op

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer

last. De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis

kerkbijdrage is € 75,00.

Regio Bank NL 97RBRB0954522907

Delen maakt rijk - Clusteractiviteiten 2020

zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afge-

op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-

NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

De parochies van Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Pey en

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de

zij een serie bijeenkomsten, waarbij parochianen en andere

gelovigen, zijn bezorgd.

Sint Joost vormen samen een cluster. Jaarlijks organiseren
geïnteresseerden elkaar op een zinvolle wijze kunnen ont-

moeten.

Inmiddels hebben al enkele activiteiten plaatsgevonden:

1. Bijeenkomst met jonge deelnemers aan de reis naar
Auschwitz

2. Voorbereidende bijeenkomst “A hidden life”

samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel

Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zul-

len door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in

deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen?

Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en be-

staanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit mo-

ment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die
zich geborgen weet bij God.

3. A hidden life ... een zinvolle film

Deze zeer indrukwekkende speelfilm vertelt het waarge-

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begelei-

den op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de

beurde levensverhaal van Franz Jägerstätter, die vanuit

Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar

te vechten.

klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem

zijn Christelijk geloof weigerde om in het leger van Hitler

Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten
gepland:

4. Zinvolle muziek, 05 juni om 20.00 uur door pastor en

kerkmusicus Gerard Sars. Locatie: Zaal Annendaal Maria

Hoop

5. Het leven als een bedevaart, 22 aug. om 13.00 uur

Door Rosalinda Lebioda en wandelpater Mattie Jeukens.

Locatie: Zaal Annendaal Maria Hoop

6. Loslaten en verder gaan 20 oktober om 20.00 uur

Door Marie-Cecile Bonten-Lortije en Sabine Crooijmans,
geestelijk-verzorgsters van Zuijderland
Locatie: Zorgcentrum de Egthe, Echt
en

streeknieuws.

Of

parochieecht.nl/parochie-st-joost/

via

vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden:
Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De bisschoppen vragen de parochie, hun pastorale kader
en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Verdere informatie via folders en artikelen in parochie-

bladen

voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood

de

website:

60 jaar kerk

Graag attenderen wij u nog op het volgende. Op zondag 21
juni, om 14.00 uur, wordt er een wandeltocht 'Langs kapel-

len en kruisen' georganiseerd door de werkgroep '60 jaar

kerk'. U kunt dan een route volgen langs diverse markante

kruisen en gebouwen in onze parochie, waarbij u uitleg

krijgt en anecdotes verteld worden over deze locaties. Na

afloop van de wandeling kunt u in 't Patronaat onder

't genot van een kop koffie genieten van een film ove

St. Joost. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Donateursactie

Fanfare St. Judocus
In de week na Pasen, vanaf dinsdag 14 april, houdt Fan-

fare St. Judocus haar jaarlijkse donateursactie.

Leden van de fanfare komen huis-aan-huis voor een vrijwil-

lige bijdrage. Voor uw bijdrage zeggen wij op voorhand:

dank u wel!. Mocht u niet thuis zijn tijdens de donateurs-

actie, dan vindt u een oranje kaart in uw brievenbus om uw

Ederein bedanktj!
’t Jeugwerk en De Kroekestöp bedanke

ederein dae aan alle sjoan activiteite

haef biegedrage. Det zeen zeker alle

vriewilligers, alle sponsors en zeker

auch de aojers van De Kroekestöp die
dit allemaol meugelik make. En natuur-

lijk verder ederein dae ôs activiteite

haef bezôch!

vrijwillige bijdrage eventueel over te maken op ons bank-

nummer. Ook kunt u vriend worden van onze fanfare voor

€ 50,00 per jaar. Kijk hiervoor op onze website.

De opbrengst van de donateursactie is voor de fanfare van

groot belang. Fanfare St. Judocus rekent dan ook weer op

uw steun. Bestuur, dirigenten en leden zeggen u daarvoor

bij voorbaat dank!

Meer informatie over de fanfare:

fanfarestjudocus.nl • facebook.com/fanfarestjudocus

Kofferbakmarkt Schutterij
Heeft u een zolder of garage vol met spullen waar u niks

meer mee doet, maar kunt u ze moeilijk weggooien? Bent

u op zoek naar iets unieks en speciaals? Of wilt u gewoon
lekker rondsnuffelen in een walhalla aan tweedehands

spullen?

Zet dan zondag 7 juni en zondag 6 september in de agenda

om een bezoek te brengen aan de Kofferbakmarkt in Sint

Joost! De Kofferbakmarkt op zondag 5 april gaat helaas niet

door, de organisatie bekijkt of hiervoor een nieuwe datum

Donateursactie

schutterij uitgesteld

geprikt kan worden. Het aanbod op de Kofferbakmarkt kan

variëren van antieke spulletjes of meubels uit

grootmoeders tijd tot aan huishoudelijke artike-

len, speelgoed, boeken of kleding. U kunt het ei-

genlijk zo gek niet bedenken of het is te vinden

op de Kofferbakmarkt. De markt is geopend

De donateursactie van Fluit- en Tamboer-

voor bezoekers van 09.00 uur tot 15.30 uur. Ver-

stond gepland in de week van 16 maart.

aan te melden via www.kofferbakmarkt.eu of via

korps Schutterij Sint Joris Sint Joost
Deze is helaas niet doorgegaan.

kopers worden vriendelijk verzocht zich vooraf

06-51930010.

De nieuwe datum van de donateursactie wordt zo snel

Helaas gaat het Tour of Freedom concert in Sint Joost op

langs en hopen dat wij (wederom) op uw steun mogen

een nieuwe datum geprikt kan worden. De mensen die

mogelijk bekendgemaakt. Wij komen dan graag bij u

rekenen. Alvast hartelijk dank.

zaterdag 28 maart niet door. De organisatie bekijkt of er

reeds kaartjes hebben gekocht kunnen zich melden via

info@sintjorissintjoost.nl of via 06-51930010. Ze krijgen

hun geld terug.
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Leuk idee van Golfbiljartclub
Speciaal bericht voor de golfbiljarters van weleer van golfbiljartclub
`t Heukske

Golfbiljartclub `t Heukske heeft een leuk idee bedacht, voor de oud spelers
(leden). Jaarlijks organiseren wij een groot 3 daags toernooi, waarbij nog 1 dag

beschikbaar is om eventueel een toernooi te houden voor de giganten op het
groene laken van vroeger. Dit moet toch wel een kriebelend biljart-gevoel te

weeg brengen, om weer eens tegen elkaar de strijd aan te binden, maar ook is

het vooral de bedoeling om hier een gezellige middag en avond van te maken.

,
t Klökske
Colofon

Nummer 4, april 2020.
Kopijdatum Klökske april
15 april.

Het toernooi zal plaats vinden op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei a.s.).

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

3 biljarts beschikbaar en er wordt gespeeld in poules al naar gelang het aantal

Sint Joost.

Opgeven is mogelijk bij oud-speler Broer Wijnen: telefoon 06-26401484 en

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

tot 14 mei. Aarzel niet en kom nog eens genieten van deze mooie cafésport die

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is ’t

Het bestuur moet zich nog beraden voor wat betreft de aanvangstijden. Er zijn

deelnemers. Tevens zal het bestuur zorgdragen voor leuke prijzen en hapjes.

0475-481656 of bij Café ’t Heukske, telefoon 0475-486874. Opgave is mogelijk

van Stichting Gemeenschapsbelangen

van 650 en door de verenigingen in Sint

jullie veelvuldig hebben beoefend. Wij hopen dat veel “oud” Heukske spelers

Klökske digitaal te downloaden van de

Rob van Wegberg, voorzitter golfbiljartclub `t Heukske.

Patronaat, in de kerk en bij Boerderijwin-

zich zullen opgeven. Met vriendelijke groet,

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In ’t
kel Lizette liggen meeneemexemplaren.

Jaarlijkse wordt in september door de

verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het adviesbedrag €7,50 per bezorgadres. De vrij-

willige bijdrage kan ook per bank wor-

den betaald: NL24RABO0142009466 ten

name van Stichting Gemeenschapsbe-

langen Sint Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen worden zeer op prijs

gesteld. Sponsors van ’t Klökske wor-

den in deze colofon vermeld.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij
voorkeur via Dropbox of per mail aan

Vier keer per week activiteiten voor

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed!

senioren bij Sint Judocus

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Iedereen in Sint Joost kent wel de ontspanningsvereniging Sint Judocus, toch?

Eindredactie

Of toch beter bekend als de Seniorenvereniging of de “Bejaardenvereniging”? Maar
weten jullie ook dat wij vier keer per week gebruik maken van ons Patronaat?

Op maandagmiddag wordt er koersbal gespeeld en gekaart. Op woensdagmor-

gen is er de aangepaste gymnastiek. Dan is op woensdagmiddag de koersbal-

club weer aan de beurt. En op donderdagmorgen is het tijd voor de dames van

de volksdansgroep. Kom eens kijken tijdens een van deze dagen. Misschien is

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl.
Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

het ook iets voor u?

Parochiecomité H. Judocus

maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Claessen Advies & Training

Helaas zijn alle activiteiten tot minimaal 6 april afgelast in verband met de

Interhor Insectenwering
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Mannenkoor

De Wiejerdzangers

Sint Jooster Trimloop
Elke eerste zaterdag van de maand vv St. Joost
organiseert a.s. de Sint Jooster trimloop. Het

parcours is uitgezet in de bossen rondom het

Beste mensen in Sint Joost en wijde omgeving.

In verband met de meest recente ontwikkelingen rondom

het corona-virus zijn, tot nader order, onze repetities, con-

certen en voorbereidingen voor ons jubileumconcert in juni

stilgelegd. Zoals het nu uitziet is onze eerstvolgende repe-

titie op 07 april a.s.. Dit betekent dat onze medewerking
aan het concert in Voerendaal op 04 april niet door kan

gaan. We houden iedereen op de hoogte via onze site en via
’t Klökske. Gezonde groeten van De Wiejerdzangers!

sportpark “Tussen De Berken”en volgt goed

begaanbare (bos)paden. De afstanden die gelopen kun-

nen worden zijn: 2,5 km, 5,0 km, 7,5 km, 10 km, 12,5 km

en 15 km.

De start is om 16.00 uur op het sportpark aan de Schreven-

hofsweg en er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start en het

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

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

kop koffie gezellig na kletsen over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto: deelnemen is belangrijker dan
winnen.

De geplande 431e trimloop op zaterdag 4 april gaat in

verband met de maatregelen om verdere verspreiding

van het coronavirus tegen te gaan helaas niet door.

Sjarabang in teken van herdenking 75 jaar bevrijding
Al vijf jaren organiseert de Klankbord-groep cultuur Echt-Susteren het project “Sjarabang”. Inwoners van onze gemeente,
verenigingen of organisaties maken daarbij een creatief kunstwerk, waarmee zij zichzelf presenteren en waardoor ze

ook hun straat, wijk of dorp een extra blikvanger geven. De kunstwerken hoeven maar een beperkte levensduur te heb-

ben.

Echter veel van de creatieve producten zijn zo degelijk gemaakt, dat ze al jaren de diverse plekken in onze gemeente opfleu-

ren. In St Joost was dat bv. in 2017 de drinkbak met kuikentjes (thema jong) en in 2018 de feeststoet tegen de gevel van de

kerk (thema feest). Helaas hadden deze een kortere levensduur door vandalisme.

De beelden werden geverfd door kinderen van onze jeugdfanfare, wat steeds met heel veel plezier en creativiteit werd gedaan.
Ook dit jaar is Wil Hodzelmans door Sjarabang benaderd om iets te creëren, dat geplaatst mag worden op het kerkplein.

Het thema 2020 is “Ech laeve is vrede gaeve”. Dit refereert aan de vieringen van 75 jaar bevrijding. In St Joost gaat dit vorm

krijgen rond de song van John Lennon: all we are saying is give peace a chance. Negen woorden die worden uitgebeeld door

negen jongens en meisjes. Ze vormen een kring rond

een ‘verminkt’ vredesteken. Verminkt omdat er helaas

nog geen totale vrede is. Ook dit jaar worden deze

beeldjes weer geverfd door jeugdleden van de fanfare.
Noa, Jorn, Nikki, Mitchell, Roan, Tijn, Tessa en Lynn
(kleinkind Wil) gaan verven zonder grenzen.

De opening van Sjarabang en de onthulling van de

kunstwerken is op zaterdag 18 april 2020. Voor het
project wordt een speciale fietsroute opgezet, die de
bezoekers over verkeersluwe wegen rondleidt.
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Het tijdstip van onthulling volgt nog in het Waekblaad.

Feestelijke opening

speeltuin St. Joost

Wandelgroep Sint Joost
Inmiddels alweer meer dan twee

met kleurwedstrijd en

jaar geleden, vlak na de fitheidstest

van Stichting Menswel, werd door

ballonnenclown

Het speeltuinseizoen gaat weer van start. Op zondag 5

april zou dit feestelijk worden geopend. Doch in verband

met de maatregelen om verdere verspreiding van het

enkele inwoners een wandelgroep

opgestart. Deze groep treft elkaar

bij ‘t Patronaat. Nog altijd is deze

groep actief en heeft zich tevens

uitgebreid. Ook wandelt de groep sinds kort in 2 groepen

(langzame & snellere groep) twee keer per week! Hier enkele

coronavirus tegen te gaan, wordt dit uitgesteld. Onder

voordelen van wandelen op een rijtje:

meer daarover.

Lichaam & Geest

voorbehoud naar zondag 10 mei. In ’t volgende Klökske

• verbetert je bloedcirculatie, je ademhaling, je zuurstof-

opname, je glucosehuishouding, je spijsvertering, je vet-

verbranding, je algemene conditie, je evenwicht en je
immuunsysteem;

• versterkt en/of versoepelt je spieren, botten, gewrichten
en kraakbeen;

• verlaagt je bloeddruk;

• zorgt voor de aanmaak van vitamine D (dankzij het zonlicht buiten);

• Stimuleert je hersenactiviteit, de aanmaak van nieuwe
Het winkeltje en terras gaan open zodra de horeca in Nederland weer open mag. Uiteraard kan er dan weer genoten

worden van een drankje en genoeg lekkers, zoals ijsjes en

chips. Zie daarvoor onze Facebooksite.

Voor de kinderen wordt tijdens deze openingsdag in mei

hersencellen en de verbinding tussen hersendelen.

Weinig blessures
Beperkte kosten

Samen komen & ontmoeten

Gezellige avondjes uiteten (eigen initiatief van de groep)

een kleurwedstrijd georganiseerd. Bij inlevering van de

Kopje koffie ter afsluiting van iedere wandeling

attentie. De kinderen van de basisschool van St. Joost krij-

Lijkt het jou leuk om een keer mee te wandelen? Zelfs mis-

kunnen de kleurplaat downloaden via onze Facebooksite,

Doe dan mee! Maandagochtend om 10:00 uur vertrekt een

kleurplaat op de openingsdag krijgen de kinderen een leuke
gen de kleurplaat te zijner tijd via school. Andere kinderen

www.facebook.com/despeelkoel. Of stuur een mail naar

info@despeelkoel.nl.

Omdat de speeltuin voor het 25ste jaar open is, komt er tijdens de opening een ballonnenclown. Alle kinderen kunnen

schien wel wekelijks je wandelschoenen aan te trekken?

groep wandelaars vanuit ‘t Patronaat te Sint Joost.

Op vrijdagmiddag vertrekt de groep om 13:30 uur vanuit
‘t Patronaat. Beide groepen vertrekken gelijk waarbij één
groep iets eerder bij ‘t Patronaat binnenloopt voor een

kopje koffie. Meer vragen? Bel Anja Terstappen op 0475-

dan een leuke ballon laten maken door de clown. Vanwege

502104. Tot snel!

georganiseerd worden. Zo is er op zondagmiddag 28 juni

Helaas zijn de wandelactiviteiten tot minimaal 6 april

van schat zoeken en schatgraven. Wie doet er mee?

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

het 25 jarige bestaan zullen er meerdere extra activiteiten
het schatgraven in de speeltuin. Alles zal in het teken staan

afgelast in verband met de maatregelen om verdere

Wil je meer weten over de activiteiten en de openingstij-

den van de speeltuin? Bekijk dan onze Facebooksite, fa-

cebook.com/despeelkoel. Hierop wordt alles zo actueel

mogelijk gehouden. De speeltuin is vrij toegankelijk. Het

winkeltje en het terras zullen, vanaf het moment dat het
weer mag, zo veel mogelijk zijn geopend op de woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
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Activiteitenagenda
Maart 2020
Ma 30

Fanfare St. Judocus

April 2020

Vr 10

Sint Joas Broesj

Di 14

Fanfare St. Judocus

Za 11

Di 21

Vr 24

Ma 27

Ma 20

Jeugdwerk St. Joost

Zonnebloem

Sint Joas Broesj

Ma 04
Vr 08

Za 09

Zo 10

14.30 uur

Donateursactie t/m 19 april

Welfare

vv St. Joost

Trimloop

16.00 uur

Voetbalterrein

Sint Joas Broesj

Media inloop

14.30 uur

’t Patronaat

Bondsschuttersfeest Linne

13.30 uur

Fanfare St. Judocus

Geiteclub Iris 2

Schutterij St. Joris

Fanfare St. Judocus

Oranjefeest

Opluisteren Dodenherdenking

Fietstocht

Feestelijke opening (onder voorbehoud)

Fanfare St. Judocus

Ophalen spullen rommelmarkt

Jeugdwerk St. Joost

Autowasdag

Café ‘t Heukske

Linne

Speeltuin

Huis-aan-huis

18.00 uur

Huis-aan-huis

Speeltuin De Speelkoel

Donateursactie t/m 30 mei

Anjeractie

Oud papier ophalen

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

Broeksittard

Ma 25

,

Huis-aan-huis

13.00 uur

Bondsschuttersfeest Broeksittard

Fanfare St. Judocus

’t Patronaat

10.00 uur

Schutterij St. Joris

Fanfare St. Judocus

09.00 uur

’t Patronaat

Rommelmarkt

Zo 24

Ma 25

’t Patronaat

ophalen 18.00

Zo 17

Ma 25

13.30 uur

‘t Patronaat

’t Patronaat

Oud papier

Jeugdwerk St. Joost

Fanfare St. Judocus

Speeltuin De Speelkoel

Za 23

Media inloop

Paasactiviteit

Huis-aan-huis

14.00 uur

Zo 10

Za 16

18.00 uur

Live-muziek met Peter Gerts

Mei 2020

Za 02

Oud papier en textiel ophalen

Brachterzijde

Kerkplein

