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Aanleveren kopij

Het aanleveren van kopij voor ’t

Klökske kan doorlopend gebeuren. Je

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.

Tot en met de 15e van de voorafgaande

maand kun je kopij aanleveren. Uiter-

lijk de 24e van de voorafgaande maand

wordt ’t Klökske door de vrijwilligers

van de diverse verenigingen huis aan

huis bezorgd.

Zorg voor kleurenfoto’s van goede kwa-

liteit (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

’t Klökske van Sint Joas nieuwe stijl

De website www.sintjoas.nl

En plots was daar het faillissement

van Gilsing BV, de uitgever van onder

andere ’t Klökske, waarmee Stichting

Gemeenschapsbelangen jaren goed

heeft samengewerkt. De gevoelens in

Sint Joost hierover waren gemengd.

Enerzijds bemerkten wij onvrede

over ’t Klökske, wat soms bleek uit de

negatieve reacties bij het ophalen van

de vrijwillige bijdrage in september

én de dalende opbrengst daarvan. An-

derzijds was ook direct al het gemis.

Denk hierbij aan het kerknieuws, de

activiteitenagenda en de mogelijk-

heid voor verenigingen om activitei-

ten bekend te maken. In diverse

werkgroepen en verenigingen is na-

gedacht over een ‘doorstart’. Die is

gevonden in een maandelijkse uit-

gave, waarvan het januarinummer nu

voor je ligt.

Een zeer informatief Klökske in een

mooie vormgeving, vinden allen die bij

de totstandkoming van deze uitgave

We hebben dubbel pech, want naast ’t Klökske komt nu ook onze website

www.sintjoas.nl in de problemen. Het is een verouderde zogenaamde flash-

website (opgebouwd uit afbeeldingen), die door de moderne software niet

meer wordt ondersteund. Dit leverde nogal wat ergernis op bij het lezen ervan,

met name op telefoons en tablets. We wisten dat op enig moment een nieuwe

website moet worden gebouwd, doch het kwam er maar steeds niet van. De

provider deed al enkele jaren geen onderhoud meer, wat ook het plaatsen van

artikelen steeds moeilijker maakte. In december is aangekondigd dat de on-

dersteuning in februari helemaal stopt. Dus nu moeten we er wel aan geloven!

Inmiddels wordt al gewerkt aan een nieuwe website. In de loop van januari

gaan we over naar deze versie, die ook gebruiksvriendelijk

is voor telefoon en tablet.

waren betrokken. Wel een veel duur-

der fullcolour Klökske zónder adver-

tenties, dat we graag zo efficiënt

mogelijk willen produceren. Dat gaat

helaas niet lukken met de ‘minimale’

vrijwillige bijdrage van slechts 1.500

euro die de verenigingen in september

ophaalden. Als een geluk bij een onge-

luk hadden wij dit bedrag nog net niet

overgemaakt aan Gilsing BV. Met een

financiële reserve van ’t Klökske uit

het verre verleden gaan we het in 2020

desondanks zeker redden. Wij hopen

echter met deze uitgave bij de eerst-

volgende rondgang in september 2020

de financiële waardering van de lezers

te krijgen, die ’t Klökske dan hopelijk

heeft verdiend!

Wij wensen jullie veel leesplezier met

dit eerste vernieuwde Klökske!

Namens allen die hebben bijgedragen

aan dit Klökske,

Stichting Gemeenschapsbelangen 

Sint Joost.

1



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 21 December 2019

19.15 uur H. Mis, Pastoor R. Kanke, Diaken W. Mestrom

Volkszang. Collectant: W. Op het Veld

Voor: alle zieken van onze parochie.

Dinsdag 24 december Kerstavond

Gezinsmis 19.30 uur met de Jeugdfanfare.

Pastoor R. Kanke, Diaken W. Mestrom, 

Collectant: W. Op het Veld

Voor: Ouders Aben-Rutjens, Ouders Bair Aben en Corrie

Aben-Mertens, Peter Beunen, Marlies Coenen-Hees 

Ouders Nol Janssen en Anna Janssen-Watrin, Wiel Watrin

Ger Smeets, Mien Jongen-Verhaeg, Overleden familie 

Hoorens en Gijsen

Dinsdag 24 december Kerstavond

21.30 uur, Pater Frans Thoolen, Diaken W. Mestrom

Collectant: W. Op het Veld. Zang van het Dameskoor.

Voor: Harry Linssen, Joep Dircks, Har van der Goot

Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen jaar-

dienst, Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brou-

wers en overleden kinderen, Jan Schoenmakers, Wim

Peeters, Familie Smeets, Jacques Meuwissen.

Zaterdag 4 januari 2020

18.30 uur H. Mis, Pater Frans Thoolen, Diaken W. Mestrom

Collectant: W. Op het Veld.  

Voor: Truke van Buggenum- van Buggenum jaardienst,

Har van der Goot, Ouders Stocks-Driessen en dochter 

Nelly.

Zaterdag 11 januari 2020

19.15 uur H. Mis, Pater Frans Thoolen, Diaken W. Mestrom

Collectant: W. Op het Veld. Zang van het Dameskoor.

Voor: Har van der Goot zeswekendienst.

Zaterdag 18 januari 2020

19.15 uur H. Mis, Pastoor Kanke, Diaken W. Mestro

Collectant: W. Op het Veld. Zang van het Dameskoor.

Voor: Lena Cremers-Brouwers jaardienst en Thei Cremers,

Neske Brouwers, Marlies Coenen-Hees ( c ), 

Ouders Hodzelmans-Beckers jaardienst.

Zaterdag 25 januari 2020

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

Volkszang. Collectant: W. Op het Veld.

Voor: Harry Linssen jaardienst.

De kruisjes van de overledenen kunnen worden opgehaald

bij het parochiekantoor

Opgeven van H. Missen voor februari 2020 uiterlijk 

9 januari 2020 bij het Parochiekantoor.

Opgave na 9 januari betekent dat de missen niet meer in

’t Klökske gepubliceerd kunnen worden. 

Wel in ’t Waekblaad.

Op maandag 6 januari zal het moderatorschap van de 

cluster weer overgedragen worden van Pastoor Mom naar

Pastoor Kanke.

Dit wordt gevierd met een H.Mis om 19.00 uur in de paro-

chiekerk te St. Joost, bestemd voor alle parochianen van

ons cluster. Na de dienst is er gezellig samenzijn in ‘t Pa-

tronaat naast de kerk.

Colofon

Nummer 1, januari 2020.

Kopijdatum Klökske februari

15 januari.

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 650 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is 

’t Klökske digitaal te downloaden van

de website Sintjoas.nl. 

Niet ontvangen? 

In ’t Patronaat liggen meeneemexem-

plaren.

Jaarlijkse wordt in september door de

verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het advies-

bedrag € 7,50 per bezorgadres. 

De vrijwillige bijdrage kan ook per bank

worden betaald:NL24RABO0142009466

ten name van Stichting Gemeenschaps-

belangen Sint Joost o.v.v. Klökske.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal

200 dpi). Op origineel formaat is altijd

goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl.

Eindredactie

Frans Thoolen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Sint Joost 75 jaar bevrijd

Op dinsdag 21 januari 2020 wordt in

St. Joost het feit herdacht dat St. Joost

op die dag, precies 75 jaar geleden, is

bevrijd.

Het programma ziet er als volgt uit: 

18.45 – 19.00 uur: Ontvangst in de

kerk, Caulitenstraat 4 te St. Joost. 

19.00 – ca. 20.00 uur: Herdenking in de

kerk m.m.v. Fanfare St. Judocus, Fluit-

en trommelcorps/schutterij St. Joris,

Mannenkoor de Wiejerdzangers en het

gemengd kerkelijk zangkoor. Allen uit

St. Joost. Deze herdenking staat onder

leiding van luitenant-kolonel buiten

dienst. Edwin Jacobsz.

Ongeveer 20.00 uur: Tocht naar het

monument (hoek Schrevenhofsweg en

Heerdstraat) voor de onthulling van het

informatiebord.

Ongeveer 20.15 uur: Terug naar het

Patronaat (naast de kerk) voor een 

gezellige nazit en presentatie van

beelden over de bevrijding.

Wij nodigen u graag uit aanwezig te

zijn bij ontvangst, herdenking, onthul-

ling en nazit.

Werkgroep 75 jaar bevrijding St. Joost.

Vibeke Gootzen, Jo Feller, Har Goot-

zen, Twan van Loo, Jo Verheesen, 

Ivo Wilms

Mocht uw organisatie bij de herdenking

een krans of bloemetje willen leggen,

wilt u dit dan mailen en zelf zorgdragen

voor een krans of bloemetje?       

Krans of bloemetje kan op de dag van

de herdenking tussen 18.30–18.50 uur

worden bezorgd in de kerk, waar 

iemand aanwezig is.

Nieuwjaarsconcert St. Joost

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.

De avond begint om 19.30 uur in ‘t Patronaat. Achtereenvolgens treden op:

Jeugdfanfare St. Judocus, Fluit en Tamboerkorps / Schutterij St. Joris, Dames-

koor St. Judocus, Mannenkoor de Wiejerdzangers en Fanfare St. Judocus.

De muziekverenigingen uit St. Joost nodigen u van harte uit deze avond bij te

wonen. Graag proosten wij met u op het nieuwe jaar. De entree is gratis. 

Namens Fanfare St. Judocus tevens een gelukkig en gezond 2020 gewenst! 

‘t Klökske
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Razzia’s, evacuatie,

bevrijding 1944-1945

verhalen zijn belangrijk

Reizende tentoonstelling

Connect-College

Waar was u toen de bevrijding plaatsvond? Of wat deed

u tijdens de evacuatie? 

Hoe werd er samengeleefd met zoveel evacuées, die on-

derdak vonden in Sint Joost? En wat weten we er nog

van? Leven die verhalen nog binnen uw familie? 

Daarover zouden we meer willen horen.

Een werkgroep is bezig met het voorbereiden van diverse

activiteiten om de bevrijding van Sint Joost te gedenken. De

officiële herdenking,75 jaar bevrijd, vindt plaats op 21 

januari 2020. Later in het jaar volgen concerten en andere

festiviteiten.

Daarnaast willen we ook aandacht schenken aan datgene,

wat mensen meegemaakt hebben. Het kan uitmonden in

een bundeling van een aantal verhalen, welke weer beschik-

baar komen voor iedereen. Dit, om deze geschiedenis 

levend te houden. 

Diverse ouderen hebben hun medewerking al toegezegd en

hun verhalen verteld. Wilt u ook meedoen en bent u nog

niet benaderd, laat het ons dan weten. 

Oude schriftjes en notities zijn ook welkom, daarvan kan

een kopie worden gemaakt. En als directe ooggetuigen 

ontbreken, dan zijn we ook geïnteresseerd in verhalen, die

binnen de familie bewaard zijn gebleven, niet alleen over

de bevrijding maar ook over de beleving van de oorlogstijd.

U kunt uw naam of verhaal doorsturen via e-mail aan:

Stichting Gemeenschapsbelangen, 

mailadres: gemeenschapsbelangen@ziggo.nl

U kunt ook bellen met Frans Thoolen, 0475-850647.

Wij nemen daarna contact met u op. Bij geen bezwaar zijn

wij ook bereid bij u langs te komen, om te luisteren naar

uw ervaringen en deze op te tekenen.

Zo bewaren we samen de geschiedenis rondom deze ver-

schrikkelijke tijd voor ons nageslacht.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Vanuit het Connect-College vindt in de maand januari een

reizende expositie plaats met als thema 75 jaar bevrij-

ding. Zij zullen dan een paar dagen in de diverse kernen

van Echt-Susteren exposeren.

Uiteraard ook in Sint Joost.

Vanaf dinsdagavond 21 

januari tot en met vrijdag

24 januari is de tentoon-

stelling te zien in ‘t Patro-

naat?

Vriewaere, blieve en zeen… Huis-aan-huis 

inzameling van 

textiel door de Fanfare

Dat is het thema van de Bevrijdingsconcerten van 

Fanfare St. Judocus op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020.

Op verrassende en muzikale wijze brengt de fanfare

samen met diverse artiesten het verhaal van de oorlog,

bevrijding en wederopbouw van St. Joost.

In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland 75 jaar bevrij-

ding. In dat kader worden in 2020 in St. Joost diverse acti-

viteiten georganiseerd. Ook voor de fanfare is dit het haakje

om iets bijzonders te organiseren. Veel St. Joostenaren ken-

nen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog; uit eigen er-

varing of van vader/moeder/opa/oma. Dat verhaal mag

niet verloren gaan.

Verhaal in beeld

De fanfare werkt aan een prachtige uitvoering, waarbij het

verhaal van de Tweede Wereldoorlog in St. Joost verteld

wordt aan de hand van film, foto’s en door acteurs. De

werkgroep die bezig is met de organisatie van dit concert

wordt hierin bijgestaan door regisseuse Andrea Peters uit

Echt, bij velen bekend als regisseuse van de Echter Revue.

Vanaf januari 2020 haalt de fanfare op de laatste maan-

dag van de maand niet meer alleen het oud papier huis-

aan-huis op, maar wordt ook gestart met de inzameling

van textiel. Aanleiding is het nieuwe afvalbeleid van de

gemeente Echt-Susteren.

In 2020 start de gemeente met een ander inzamelingsy-

steem met als doel: minder restafval en meer grondstoffen

inzamelen. Textiel is een grondstof die we gemakkelijk kun-

nen scheiden. De ondergrondse textielcontainers verdwij-

nen in 2020; de verenigingen die oud papier inzamelen

gaan ook kleding inzamelen.]

Textielcontainer

Gelijktijdig met het inzamelen van oud papier op de laatste

maandag van de maand gaat Fanfare St. Judocus ook textiel

aan huis ophalen in St. Joost. U kunt uw oud of gebruikt

Leefbaarheid Sint Joost

Wil jij graag jouw  buurt leefbaarder, gezelliger of veili-

ger maken? Heb jij leuke ideeën of plannen voor jouw

buurt maar weet je nog niet goed hoe jij dit kunt realise-

ren? Zou jij graag met een groep een burgerinitiatief 

willen opzetten maar heb jij geen idee waar je moet 

beginnen? Of wil jij samen met anderen een bijdrage 

leveren aan de lopende activiteiten in Sint Joost? Wil jij

informeel een keer samen zitten onder het genot van een

kop koffie en ideeën uitwisselen?

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

bel/app naar 06-28214665. 

Twan Geelen

Opbouwwerker 

Stichting Menswel 

De muzikanten zorgen samen met zangeres Marlou Obers

voor passende en sfeervolle muziek. 

Zangeres

Marlou Obers (1973) is geboren en getogen Limburgse en

momenteel woonachtig in Sittard. Ze schrijft, zingt en is

zangdocent. Marlou is een veelzijdige zangeres die inzet-

baar is voor elk genre. Momenteel staat Marlou met haar

single ‘Wo blif de tied’ op nummer 2 in de L1mbo top 10.

Leuke bijkomstigheid is

dat ze getrouwd is met

een voormalig dirigent

van de fanfare, Joop Wij-

nen.

Voorinschrijving

De Bevrijdingsconcerten

van de fanfare vinden

plaats op zaterdag 6 juni

2020 om 20.00 uur en

zondag 7 juni 2020 om

14.00 uur in ‘t Patronaat

in St. Joost. Kaarten kos-

ten € 12,50 (op de zondag

ook kinderkaarten voor €

7,50) en zijn verkrijgbaar

vanaf 1 maart. Wilt u zeker zijn van kaarten? Reserveer dan

nu alvast via onze website: www.fanfarestjudocus.nl. 

textiel op deze dagen in een grijze vuilniszak aanbieden op

de stoep langs de straat, net als het oud papier. U kunt de

zak met textiel vanaf eind januari 2020 ook deponeren in

een textielcontainer die staat naast de kerktoren bij ’t Pa-

tronaat (met cameratoezicht). 

Wat mag in de kledingzak?

In de grijze vuilniszak mag u het volgende aanbieden: 

kleding, gepaarde schoenen, knuffels, tassen en accessoi-

res, huishoudelijk textiel en dekens.

Wat mag niet in de kledingzak? Natte en/of besmeurde 

kleding en textiel, tapijt- en vloerbedekking, hard speel-

goed, kussens en dekbedden.

Heeft u een grote partij textiel? Dan kunt u contact 

opnemen met de fanfare om de partij aan huis op te

halen. Ook voor vragen over de textielinzameling kunt

u contact opnemen met Fanfare St. Judocus St. Joost via

06-34034515.
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Gezelligheid in Oppe Stert

op vrijdagmiddag

Oppe Stert in ’t Patronaat is op vrijdagmiddag open van

14.00 tot 17.00 uur. Hier staat Har Maessen elke week

met plezier achter de bar!

Elke laatste vrijdag van de maand is er live muziek van

14.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 10 januari kun je tussen 14.30

en 16.30 uur ook terecht met alle vragen rondom tablets,

smartphones en laptops. Ook vragen rondom e-mail, skype,

facebook enzovoort worden beantwoord. De leerlingen van

het Connect-college helpen je graag.

Met een strippenkaart, het zogenaamde Zeiverlepke, kun

je koffie en thee nuttigen tegen een gereduceerd tarief.

Om 13.30 uur vertrekt de wandelgroep voor een wandeling

van ongeveer een uur in de omgeving van Sint Joost. Na af-

loop samen gezellig aan de koffie of thee! Iedereen is wel-

kom!

Wijkschouw 

Openbare ruimte

We wonen in een mooi dorp met een even zo mooie open-

bare ruimte. Deze is voor een groot deel samen met de

gemeente vormgegeven. Toch kan het op een aantal pun-

ten nog beter, bijvoorbeeld met de groene omgeving. Niet

alleen qua onderhoud maar ook qua aanleg. Een voor-

beeld is het Belevingspark De Wei waar met de gemeente

goede afspraken zijn gemaakt over aanleg en beheer. Dit

komt ten goede aan de kwaliteit van deze ruimte. Dat kan

ook op andere plekken in het dorp.

Om samen met de inwoners te bekijken wat beter kan en

hoe dit aan te pakken, organiseert Stichting Gemeenschaps-

belangen Sint Joost in januari op een nader te bepalen

datum samen met de gemeente een zogenaamde wijk-

schouw. Interesse om hieraan deel te nemen? Stuur een e-

mail aan gemeenschapsbelangen@ziggo.nl.

Media inloop 

Vrijdag 10 januari 2020 tussen 14:30 en 16:30 bent u van

harte welkom met al uw vragen rondom tablets, smart-

phones en laptops. Ook vragen rondom e-mail, skype, fa-

cebook etc. zijn welkom. 

U wordt begeleidt door Jur, Max en Mette, leerlingen van

het Connect College. Deze media inloop is vrijblijvend en

gratis en vind maandelijks plaats. 

Locatie: ’t Patronaat, Caulitenstraat 6, te Sint Joost.

Zôndig 5 jannewari is 't alweer zoa wiet. Den beginne de

aktiviteite van de Kroekestöp, namelik es ieëste de Kroeke-

stoppemiddig mit de bekindjmaking van ’t nuuje prinse-

paar en eine daverendje playbackwedstrijd. 

Weer wille alle Play-Back talente verzeuke zich te prezen-

tere tiejes de Play-Back wedstrijd. Veur deze middig weurdj 

't langzaam tied ôm te gaon repetere en ôm dich hiejveur

aan te melje. Opgaeve kan toet 2 jannewari. Gaef veur deze

datum ein breefke aaf biej Bart Claessen, Plevitsstraat 15,

mit dao op de volgendje gegaeves:

Naam groep of arties, Nummer of saort optraeje det oetge-

veurdj weurd, Na(a)m(e) van de deilnummer(s), Contacper-

Play-backwedstrijd op 

Kroekestoppemiddig

6 7

1.  

 

soan en zien tillefoonnummer. Veur ein soepel verlaup

van de middig wille wer eederein dae zich opgeuf vraoge

auch de cd mit het juuste playback-nummer aaf te gaeve.

Esse vraoge höbs den kinse terech biej Bart Claessen, 

tillefoon 0626960211. 



Samen koken en 

samen eten

Op donderdag in de oneven weken en op dinsdag in de

even weken. 

Kosten: € 7,50 exclusief drankjes, te betalen na afloop.

Aanmelden: kookstudio@patronaatsintjoas.nl of bij Adrie

Rohs (06-30626920), of een briefje in de brievenbus van

‘t Patronaat, of via de aanmeldlijst in ‘Oppe Stert’.

Mee koken: Vanaf 9.30 uur

212 Dinsdag 7 januari

Ribjessoep

Kippenpasteitje

Frites

Gemengde sla

Vanille/koekjespudding

213 Donderdag 16 januari

Groentesoep

Koolraapovenschotel met gehakt

Appelmoes

Vanille/chocolade vla

214 Dinsdag 21 januari

Erwtensoep

Pannenkoek  (zoet en hartig)

Boekweitpannenkoek

Citroenmousse

215 Donderdag 30 januari

Venkelsoep

Varkenspoulet met champignonroomsaus

Frites

Erwten met wortelen

Appelmoes

Kwark met abrikozen

Sint Jooster Trimloop

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

de 428ste trimloop. Het parcours is uitgezet in

de bossen rondom het sportpark “Tussen De

Berken”en volgt goed begaanbare (bos)paden. De afstan-

den 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.

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

schrijfgeld 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: Meedoen is belangrijker dan winnen.

De flessenactie van de Kroekestöp komt er weer aan!

In week 1 en 2 van het nieuwe jaar komen de Kroekestöp van 2020 bij u aan de deur om lege statiegeldflessen op te halen.

Wij zullen de flessen verzamelen en samen met onze ouders inleveren bij de supermarkt. Met de opbrengst van de flessen-

actie kunnen wij als Kroekestöp dan weer een mooi carnavalsseizoen beleven! Heeft u ons gemist en wilt u ons toch helpen?

Dan mag u uw lege flessen afgeven bij Boerderijwinkel Lizette óf u mag uw lege flessen zelf inleveren en het statiegeld recht-

streeks aan ons doneren.  

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot gauw!

De Kroekestöp van Sint Joas.

Zôndig 5 jannewarie geit ’t nuuj Kroekestoppe-sezoen van

start: de Kroekestoppemiddig! Prins Tren I en prinses Maud

traeje aaf, d’r wurdt ein leuke act opgeveurd womit ’t nuuj

prinsepaar wurdt oetgerope, de nuuj adjudante waere ge-

kaoze en d’r is ein echte playback wedstrijd veur al ’t jônk

talent oet eige dörp. Auch wurdt deze middig de nuuje

schlager van de Kroekestöp geprizzenteerdj. Mer de meis

spannende vraog dae daag is: waem wurdt ’t nuuj jeugprin-

sepaar van de Kroekestöp van Sint Joas?

Es gaste zeen aanwezig Carnavalsvereniging De Bokkerie-

jers mit häör(e) nuuj(e) prins(epaar), De Kuulköp oet Lin en

De Berggeitjes oet Berg.

Kroekestoppemiddig 

en mieër

Auch zôndig 2 fibberwarie en zôndig 16 fibberwarie moge

alvas in de agenda waere gezatj. De 2e is de Resepsie van de

Kroekestöp en de 16e moog de Sint Joaster jeug zich prizzen-

tere op de Bôntje Middig. 
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Kerstboom

Samen met gemeente heeft Stich-

ting Gemeenschapsbelangen voor

een mooie kerstboom gezorgd. De

lampjes hadden we vorig jaar al zelf

aangeschaft. De gemeente plaats in

elke kern een standaardboom, die

voor elk dorp gelijk is. We hebben

gevraagd om een wat grotere en

mooiere boom. Met een kleine bijbe-

taling hebben we dit met de ge-

meente kunnen regelen. Met veel dank aan onze

vrijwilligers en de medewerkers van de gemeente!

Zaoterdig 25 jannewari 2020. Den zal in ’t Patronaat de 

jaorlikse bôntje aovend plaatsvinje. Laot uch verasse door

de diverse optrejes van Sint Joaster artieste die veur uch

leuke acts gaon bringe. Auch zal d’r ein sjoan verrassend gas-

optréje zeen dae Aovend. De aovend begint ôm 20 oer 11.

Zôndig 26 jannewari 2020. Op Zôndig 26 Jannewari zal de

resepsie zeen van Ooze nuuje Prins of Prinsepaa. Hiej

zeentj g’r auch allemaol welkom vanaaf 17 oer 11 in 

’t Patronaat.

Waem weurdj de nuuje

Prins van Sint Joas

Bôntje aovend & Resepsie

Op zaoterdig 11 jannewari om 20.11 oer zal biej Kefee’t

Heukske ’t Boerebroedspaar van 2020 oetgeroope gaon

waere en ként g’r saame mit ôs kômme kieke waem ’t nuuje

boerebroedspaar wurd.

Op carnavalsmaondig zal dit nuuje paar in de ónech 

verbonje gaon waere.

De Broelof zal in ’t Patronaat plaatsvinje.

Aaftrèje en oetrôpe van 

‘t Boerebroedspaar

In een typisch Limburgs dorp woont een echte verenigingsman, Sjeng Pörteners, bijgenaamd de Sjöttekeuning. Zijn

vrouw Marie en dochter Anne Marie zijn beiden anti verenigingen. Verder is café ’t Heukske met kasteleinsvrouw Betje

een van de middelpunten van het verenigingsleven in het dorp. Alles gaat zijn gewone gangetje totdat een aantal dames,

onder leiding van feministe Claar, een complot smeden. Een vriend van familie Pörteners komt vertellen dat er brand

woedt bij Harie van Teunke. Door deze brand wordt het hele dorp wakker geschud en iedereen wil natuurlijk hulp bie-

den. Sjeng is de aangewezen persoon om dit alles in goede banen te leiden. Dat is voor Sjeng en enkele kompels van

zijn schutterij een aanleiding om flink te gaan “vergaderen”. En dan Funs. Wat speelt hij voor een spelletje? Wat smeden

de dames voor een complot en zal hen dit wel lukken? En is Sjeng mans genoeg om zoveel problemen tegelijk aan te

kunnen?

De voorstellingen in Maasbracht zijn op zaterdag 25 januari en zondag 26 januari. Beide voorstellingen beginnen om 20.00

uur. De voorstellingen vinden plaats in zalencentrum De Spil, Suikerdoossingel 55. De zaal gaat 1 uur voor aanvang open.

De entree is € 8,00 p.p. Voor jongeren onder 18 jaar is de entree € 4,00 p.p.

Reserveren kan onder de volgende telefoonnummers: Hans Steskens 0475-485445, José Verheijen  06-23501848 en Mieke

Ruijten 0475-486894.

Ons Genoegen ’84 presenteert “De Sjöttekeuning”

Zôndig 28 december 2019. Den is’t zoaver. Den zal Prins

Guus I zien regeerperiode motte beëindige, en is‘t de

beurt aan eine nuuje Prins of Prinsepaar ôm de Scepter

euver ’t Bôkkeriejersriek te zweije.

Al waeke wurdj der gespeculeerd waem de nuuje Prins van

’t Bôkkeriejersriek zal waere. In Prinsehoes café ´t Heukske

waere de stûmbreefkes al driftig ingevuldj. Zal het eemes

waere oet ‘t riejke bekendje naame, of is ’t eemes dae aldae

tied euver de kop is gezeen. Zôndig 28 december zal aan

alle ônzekerheid een endj kômme, en zal de nuuj(e) heer-

ser(s) bekendj waere. De awtPrinse van de Bôkkeriejers

doon dit oetrôpe altied verzörge in ein act die g’r mot

kômme bekieke.

Tevens zal op deeze daag de winnaar van de rondjgank mit

de laevesmiddellekér bekindj gemaak waere.

Gastverenigingen

De middig zal bezôch waere door diverse zustervereniginge

oet de regio zoaes de Foekepotters oet Grathem, d’n Uul

van de Grauwert oet Mofert, de Kroekestôp en de awtPrinse

oet st-Joas. 

CD Presentasie

Net zaoes veurig  jaore zal auch op deeze middig de Leed-

jesaovend plaatsvinje. Hiejônger zeentje g’r in willekeurige

volgorde de titels van de leedjes en auchwaem die veur uch

geit bringe,

Gewassen&gesjtreek. Nieks es eine.

Ôngerôs. ’t SjoonsteFieës is Begôs.

De stille zoepers. Bieësteboel.

De Manne van de Raod. Vastelaovend is weer Dao.

De Mooshaofzengers. Boereprotés. 

De Veteraane. Fispernulle.

De middig zal muzikaal opgeloesterd waere door DJ Bart.

Aanvang is ôm 19.33 oer in ’t Trefpunt. De entree is vriej.

Namens iedereen die heeft bijgedragen 
aan deze eerste uitgave van ons nieuwe

Klökske wensen wij u allen heel fijne
kerstdagen en alle goeds voor 2020 toe!
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Activiteitenagenda december 2019 en januari 2020

December 2019

Za  21 Cv De Bôkkeriejers Rondgank mit de kèr 

Di  24 Jeugdfanfare St. Judocus Opluisteren gezinsmis 19.15 uur Kerk

Vr  27 Jeugdwerk St. Joost Winteractiviteit gr 1 t/m 4 10.00 uur 't Patronaat

Vr  27 Jeugdwerk St. Joost Winteractiviteit gr 5 t/m 8 14.00 uur 't Patronaat

Za  28 Cv De Bôkkeriejers Leedjes-aovendj en prinsoetrope 20.11 uur 't Patronaat  

Ma 30 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 uur Huis-aan-huis

Januari 2020

Za  04 Fanfare St Judocus Nieuwjaarsconcert 19.30 uur 't Patronaat

Zo  05 Jeugdwerk St. Joost Kroekestoppemiddag 14.11 uur ’t Patronaat

Di  07 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ‘t Patronaat

Za  11 Boereroad Oetrope boerebroedspaar

Za  11 Café ’t Heukske Aaftraeje + oetrope nuuj broedspaar 20.11 Café ‘t Heukske

Di  14 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ‘t Patronaat

Za  18 Voetbalvereniging St. Joost Koersbaltoernooi 13.00 uur 't Patronaat

Di  21 Fanfare St. Judocus Bevrijding St. Joost

Za  25 Cv De Bôkkeriejers St. Joaster-revue 20.11 uur 't Patronaat

Za  25 Toneelvereniging Ons Genoegen'84 Avondvoorstelling 20.00 uur ZC De Spil

Zo  26 Cv De Bôkkeriejers Receptie 20.00 uur 't Patronaat

Zo  26 Toneelvereniging Ons Genoegen'84 Avondvoorstelling 20.00 uur ZC De Spil

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 uur

Februari 2020

Za  01 vv St. Joost Trimloop 15.00 uur Voetbalterrein

Zo  02 Jeugdwerk St. Joost Receptie Kroekestöp 14.11 uur 't Patronaat

Zo  16 Jeugdwerk St. Joost Bontje middag 14.11 uur ’t Patronaat

Ma 17 Fanfare St. Judocus Oud papier en textiel ophalen 18.00 uur Huis-aan-huis

Di  18 Café ’t Heukske Aankoms Blauw Sjuut Café ‘t Heukske

Vr  21 Jeugdwerk St. Joost Carnavalsdisco 18.30 uur 't Patronaat

Vr  21 Café ’t Heukske Spaarkaslichte + Quiznight Café ‘t Heukske

Za 22 Café ’t Heukske Aaftrapaovendj Café ‘t Heukske

Zo  23 Jeugdwerk St. Joost Vastelaovendj 14.11 uur t Patronaat

Zo  23 Cv De Bôkkeriejers Optoch 14.11

Zo  23 Café ’t Heukske Optochbal + oetrope caféprins Café ‘t Heukske

Ma 24 Boereroad Boerebroelof 15.00 uur ’t Patronaat

Ma 24 Café ’t Heukske Ontvangs boerefemilie + ANWB Stelkesbal Café ’t Heukske

Di  25 Jeugdwerk St. Joost Appelsiene goaje 13.11 uur 't Patronaat

Di  25 Jeugdwerk St. Joost Vasteloavesspeurtocht 14.11 uur 't Patronaat

Di  25 Jeugdwerk St. Joost Aafsloeting Kroekestöp 19.45 uur ’t Patronaat

Di  25 Café ’t Heukske Vlagstrieke + oetrope stille zoeper Café ’t Heukske

Wo 26 Café ’t Heukske Hieëring biete en foto’s kieke Café ‘t Heukske

Maart 2020

Za  07 vv St. Joost Trimloop 15.00 uur Voetbalterrein

Za  14 Jeugdwerk St. Joost NL Doet

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