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Aanmelden Leedjes 2020
Beste Luuj.

W’r weite det ’t eine rare tied is

ôm noe euver ’t vastelaovessei-

zoen nao te dènke mér toch wille

w’r det waal doon.

Want ôndanks alle ônzekerhede die d’r

zeen of nag gaon kômme wille w’r alle

leedjesdeilnummers, componiste en

teksjrievers gaer de kans gaeve ôm dit

jaor häör leedje in te leevere.

Ôm dit alles in gooj bane te leije, zölle

w’r toch binnekort teks en meziek in ôs

bezit môtte höbbe. 

‘t Make van arrangemente en 

geluidsbenj numt namelik nogal

get tied in besjlaag en wer ver-

zeuke den auch alle componiste

en teksjrievers häör materiaal  in

te levere biej ‘t secretariaat, Kantj-

straot 11 te St.Joas. 

Alvas bedanktj väör euch 

mitwirking.

C.V. De Bôkkeriejers
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,t Klökske
Vrijwillige bijdrage ’t Klökske
Dit is alweer het 9de Klökske nieuwe

stijl. Weer een fleurige uitgave met al-

lerhande nieuws over activiteiten in

Sint Joost. 

Gezien de hoeveelheid aangeleverde 

artikelen én de vele positieve reacties

van lezers mogen we het nieuwe

Klökske een groot succes noemen. 

Iedereen krijgt ’t Klökske in de bus,

dankzij de adequate bezorging door de

vrijwilligers van de verenigingen en het

parochiecomité. Mocht het tóch een

keer misgaan, dan liggen meeneem-

exemplaren in ’t Patronaat, de kerk en

bij Boerderijwinkel Lizette. Wij nemen

aan dat iedereen (ongeacht ja/nee-stic-

kers) ’t Klökske op prijs stelt. Mocht dit

niet zo zijn, meldt het dan aan de 

bezorger in jouw straat of per e-mail:

klokske@sintjoas.nl.

Kosten

In het begin van week 38 (dat is de

week van 14 september) komen onze

vrijwilligers weer aan de deur voor de

jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wij

hopen dat ook dan de grote waarde-

ring zal blijken. De kosten van het 

huidige (nagenoeg advertentieloze)

Klökske zijn natuurlijk veel hoger dan

wij in het verleden betaalden aan 

uitgeverij Gilsing. Het adviesbedrag

wordt daarom 12 euro, dat is slechts

1 euro voor deze mooie maandelijkse

uitgave.

Dit Klökske wordt vergezeld van een

envelop voor de vrijwillige bijdrage.

Mocht de envelop onverhoopt niet zijn

opgehaald (omdat de ophalers je wel-

licht niet thuis troffen) dan kan deze

ook in de brievenbus van ’t Patronaat

worden gedeponeerd. Daarnaast kan

de bijdrage per bank worden betaald:

NL24 RABO 0142 0094 66 ten name

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost onder vermelding van ’t

Klökske’.

Alvast hartelijk dank voor je bij-

drage in de kosten van ’t Klökske!

informatieblad van,t Klökske

Vrijwillige bijdrage ’t Klökske

Deze envelop is voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor ’t Klökske. 
Deze bijdrage wordt in de aangekondigde week door de verenigingen 
huis aan huis opgehaald. Het adviesbedrag is €12,00 per bezorgadres. 

De envelop kan ook in de brievenbus van ’t Patronaat worden gedeponeerd. 
Daarnaast kan de bijdrage per bank worden betaald: NL24 RABO 0142 0094 66 
ten name van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost o.v.v. ‘t Klökske.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage in de kosten van ’t Klökske!

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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H. Missen en Misintenties september 2020

Zaterdag 5 september 2020

19.15 uur H. Mis ter ere van O.L.V. van Schilberg, 

Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. Zanggroep Amami.

Voor: Ouders Truus van Buggenum-Laumen en Jan van 

Buggenum jaardienst, Ouders Janssen-Brouwers en 

overleden kinderen, Ouders Graad Beunen en Mia Beunen-

Otten en zoon Peter Beunen, Ouders Chris Aben en Mia

Aben-Rutjens, Ouders Bair Aben en Corrie Aben-Mertens.

Zaterdag 12 september 2020

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

Zanggroep Veronica en Marjo.

Voor:  Har van der Goot, Mia Mestrom-Craenen en zoon 

Harold, de zieken van onze parochie.

Zaterdag 19 september 2020

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

Zanggroep Amami.

Voor: Jo van Buggenum en overleden ouders, jaardienst.

H Mis 26 september 2020

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

Zanggroep Marjo en Veronica.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Mededeling

De Octaaf van Schilberg bij de kapel gaat dit jaar niet

door vanwege het Coronavirus.

Iedere donderdagmiddag is het parochiekantoor geopend

van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Actie kerkbalans 2020 ‘Wij zijn de kerk’

Een parochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van

parochianen. In deze tijd van de coronacrisis vallen inkom-

sten weg, minder collectegeld bijvoorbeeld, doordat er

maar beperkte aantallen kerkgangers ontvangen mogen

worden. Maar de vaste lasten gaan gewoon door. Mogen wij

een beroep op uw goedheid doen? Doet u nog niet mee aan

de kerkbijdrage, help ons dan door bij te dragen. Doet u

wel mee, dan zijn wij u heel dankbaar, blijf ons alstublieft

steunen. Misschien zelfs door een extra bijdrage voor uw

parochie? Alleen met uw hulp kunnen wij voortbestaan. 

Parochie Sint Joost NL97 RBRB 0954 5229 07

o.v.v. kerkbijdrage en uw naam en adres. Dank u wel!

Vastenactie 2020 
‘Werken aan je toekomst’
De campagne van de Bisschoppelijke Vastenactie staat in

het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in

ontwikkelingslanden. Het thema is dan ook ‘Werken aan je

toekomst’. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in

staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een

eigen bedrijf op te zetten.

Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen 

wereldwijd basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet

de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op 

ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in 

armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in bren-

gen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen

gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschap-

pelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus

noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.
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Op eigen benen

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend

mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en 

kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet

onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 krijgen nog

veel meer mensen een steuntje in de rug om hen te helpen

op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te 

zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten

In 2020 steunt Vastenactie daarom verschillende projecten

die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangla-

desh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn

vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding heb-

ben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen

werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen 

onderneming. Met deze projecten worden de mensen in de

genoemde landen in staat gesteld te werken aan een betere

toekomst.

De zakjes worden in de eerste week van september huis aan

huis rondgebracht. Wanneer u de vastenactie wilt steunen,

kunt u uw gave in het zakje stoppen. Dit zakje kunt u op

zaterdag tijdens de mis in de collectebus achter in de kerk

deponeren. Ze worden niet opgehaald. Ook kunt u de zak-

jes bezorgen bij Jeannie van der Goot, Zwaluwstraat 13 of

Magna Bedaf, Zwaluwstraat 4.

De mens is een verhalenverteller

Van kleins af aan hebben wij honger naar verhalen, 

zoals wij honger hebben naar voedsel. 

Of het nu in de vorm is van sprookjes, romans, films, lied-

jes, berichten…, verhalen beïnvloeden ons leven, ook al zijn

wij ons daar niet van bewust. 

Vaak bepalen wij wat juist of verkeerd is op grond van per-

sonen en verhalen die wij ons eigen hebben gemaakt. 

Verhalen drukken een stempel op ons, vormen onze over-

tuigingen en gedragingen, kunnen ons helpen begrijpen en

zeggen wie wij zijn. 

De mens is niet alleen het enige wezen dat kleding nodig

heeft om de eigen kwetsbaarheid te bedekken (vgl. Gen. 3,

21), maar ook het enige wezen dat er behoefte aan heeft

over zichzelf te vertellen, zich “te bekleden” met verhalen

om het eigen leven te bewaren. 

Wij weven niet alleen kleding, maar ook verhalen: 

het menselijk vermogen om te “weven” (in het Latijns

‘texere’) brengt zowel textiel als tekst voort. (…) 
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De mens is een verhalenverteller, omdat hij groeit, ontwik-

kelt, zichzelf ontdekt en verrijkt door de gebeurtenissen

van zijn tijd. Maar ons verhaal wordt vanaf het begin be-

dreigd: in de geschiedenis sluipt het kwaad binnen. 

Niet alle geschiedenissen zijn goed “Als je ervan eet, zul je

als God worden” (vgl. Gen. 3, 4): de verleiding van de slang

voegt aan het weefsel van de geschiedenis een moeilijk te

ontwarren knoop toe. Als je bezit, word je, bereik je...”,

fluistert ook vandaag nog degene die zich bedient van het

zogenaamde storytelling om te instrumentaliseren. 

Hoeveel verhalen bedwelmen ons niet door ons er van te

overtuigen dat wij, om gelukkig te zijn, voortdurend moe-

ten hebben, bezitten, consumeren. 

Wij merken bijna niet hoe begerig wij worden naar klets-

praatjes en geroddel, hoeveel geweld en onwaarheid wij

consumeren (…)

Maar terwijl verhalen die worden gebruikt om te instrumen-

taliseren of om macht te krijgen, een kort leven hebben, 

is een goed verhaal in staat de grenzen van ruimte en tijd

te doorbreken. Het blijft na eeuwen nog actueel, omdat dit

het leven voedt. (…)

De Heilige Schrift is een Geschiedenis van levensverhalen. 

Hoeveel wederwaardigheden, volken, mensen laat zij ons

zien! Zij toont ons vanaf het begin een God die schepper en

tegelijkertijd verteller is. Hij spreekt immers zijn Woord en

de dingen bestaan (vgl. Gen. 1). Door zijn vertellen roept

God de dingen tot leven en schept op het hoogtepunt man

en vrouw als zijn vrije gesprekspartners, samen met Hem

voortbrengers van geschiedenis. (…)

Ook de evangelies zijn niet toevallig verhalen. Terwijl zij

ons informeren over Jezus, zijn zij ook “performatief”.

Dat wil zeggen: evangelieverhalen brengen niet alleen ken-

nis over, maar bewerken ook verandering.

Want in ieder groot verhaal gaat ook ons eigen verhaal mee-

spelen.

Uit een toespraak van paus Franciscus op de 54e Wereldcommunicatiedag

van 24-5-2020.



Nieuws van de fanfare

De fanfare begint na de zomervakantie

op vrijdag 28 augustus weer met repe-

teren volgens de corona-richtlijnen in

het Patronaat. Optredens zijn alleen

onder strenge voorwaarden mogelijk

en zijn de komende maand in ieder

geval nog niet aan de orde. In het

Klökske van oktober hopen wij het programma voor de

rest van dit jaar te kunnen presenteren.

Grote Clubactie

Wat wel doorgaat is de Grote Clubactie! Op vrijdag 18 sep-

tember komen (jeugd)leden met hun ouders vanaf 18.00

uur weer huis-aan-huis loten van de Grote Clubactie verko-

pen. Deze landelijke actie is goedgekeurd en kan volgens

de corona-richtlijnen uitgevoerd worden. De fanfare hoopt

op grote steun, mede omdat een groot aantal financiële ac-

ties(kienen, rommelmarkt, donateursactie) dit jaar niet is

doorgegaan. Een lot kost € 3,00 en

80% is bestemd voor de fanfare!

Dank voor uw steun.

Ook online loten kopen is mogelijk.

Scan hiervoor vanaf 19 september

de QR code zoals bij dit bericht af-

gebeeld of ga naar https://clubactie.nl/lot/fanfare-st.-judo-

cus/5640244. 

De trekking van de Grote Clubactie 2020 vindt plaats op

woensdag 9 december. Vanaf donderdag 10 december

vindt u de trekkingsuitslag op clubactie.nl. 

Samen ‘Kroedwisse’ maken

Traditiegetrouw werd voor de viering van Maria ten He-

melopneming op 15 augustus weer met veel plezier een

groot aantal "Kroedwisse" gemaakt in de Huiskamerplus.

Nadat ze waren gezegend, kreeg elke bezoeker er eentje

mee naar huis.

De achtergrond van de Kroedwis zegening

Ieder van ons wil een goede toekomst, een goede gezond-

heid en vooral geen nare dingen. We zoeken geborgenheid,

we willen beschut zijn, we zoeken veiligheid. We willen be-

scherming tegen alles dat ons welzijn aantast. Dit is iets

wat we gemeen hebben met zoveel generaties voor ons.

Vandaar ook de zegening van de kroedwis.

De kroedwis bestaat uit zeven gewassen (een bijbels heilig

getal): twee granen, een boomvrucht (het blad van de wal-

noot), twee geneeskrachtige kruiden en twee onheilwerende

kruiden. De samenstelling van de kroedwis verschilt in de

praktijk echter, en is vaak lokaal of regionaal bepaald. Al-

gemeen komt in een kroedwis wel boerenwormkruid voor.

Het is een gebruik dat heel oud is. In 1427 werd er al in

Keulse documenten over geschreven. Het werd gezien als

een beschermmiddel tegen onweer. In onze streken was

vroeger vrij algemeen het gebruik om tijdens noodweer

onder het bidden van de rozenkrans gezegende kruiden in

het haardvuur te verbranden. Het werd verder op de eerste

korenschoof geplaatst als dankbetuiging voor de op-

brengst. Ook werd een deel

van de gedroogde kruiden ge-

malen om bij het zaadgoed te

mengen, om zodoende een

goede oogst te krijgen. We

kunnen daarvan denken wat

we willen. Echter vorige gene-

raties, maar ook wij ervaren

telkens opnieuw (zeer duide-

lijk bij het Corona virus) dat

we niet het hele leven met al

zijn gebeurtenissen helemaal

kunnen controleren, we hebben niet alles in eigen hand. 

Toch wil ieder van ons het goede. En als we iemand iets

goeds toewensen, dan zeggen we in feite een zegen. Van-

daar dat we deze kruiden zegenen. Moge zij ons bescher-

men tegen alle kwaad, en mogen wij ons onder de

bescherming van God plaatsen en Hem prijzen.

Moge de liefde van de Heer

ons allen vergezellen,

Moge Hij over ons waken

in vreugde en verdriet, in licht en donker,

bij ons doen en laten

in de stilte van ons hart.
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Colofon

Nummer 9, september 2020

Kopijdatum Klökske oktober

15 september

’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, in de kerk en bij Boerderijwin-

kel Lizette liggen meeneemexemplaren.

Jaarlijkse wordt in september door de

verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het advies-

bedrag €12,00 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

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl.

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,Tour de France

De 107e editie van de Tour de France start op 29 augustus aan de Côte

d’Azur om op zondag 20 september in Parijs te finishen. De race speelt

zich af in de zuidelijke helft van Frankrijk en herbergt flink wat hoogte-

meters.

Op zaterdag 29 augustus vindt dan ook weer de jaarlijkse rondgang van de

Tour de France in Sint Joost plaats. 

De formulieren met de namen van de renners krijgt u tijdig in de brievenbus.

De formulieren worden opgehaald vanaf 15.00 uur. Meedoen is eenvoudig. 

Het invullen kost 3.- euro per formulier waardoor u onze vereniging steunt.

Sint Jooster trimloop

Als de richtlijnen van het RIVM ten aanzien van de buitensporten niet wijzigen

start vv St. Joost zaterdag 5 september weer met de maandelijkse trimloop.

Hou echter wel zelf  mededelingen van het RIVM in de gaten. Het is inmiddels

de 431ste trimloop. Het parcours is uitgezet in de bossen rondom het sport-

park “Tussen De Berken” en loopt over goed begaanbare (bos)paden. De af-

standen 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 Schrevenhofsweg. Er zijn

douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. 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

napraten over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehouden onder het

motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

Start werkzaamheden 

St. Joosterbaan /Strumenkampstraat

De aanbeste-

ding van de

werkzaam-

heden in de

St . Jooster -

baan en Stru-

m e n k a m p -

straat is ach-

ter de rug.

De gemeente heeft de opdracht verstrekt aan Bloem Infra uit Panheel. De ver-

wachting is dat de werkzaamheden begin september zullen starten. De toe-

gezegde informatieavond voor aanvang van de werkzaamheden kan in

verband met de corona-maatregelen niet op de gebruikelijke wijze doorgaan.

Voor de communicatie wordt een alternatief bedacht. Rond het verschijnen

van dit Klökske ontvangen alle aanwonenden een eerste nieuwsbrief van de

gemeente. Naar verwachting volgt een week later een brief van de aannemer

over de verdere wijze van communiceren. Ook wordt een bewonerscommissie

samengesteld.
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Kinderclubwerk 

Na een succesvol clubwerk seizoen 2020/2021, gaat

vanaf 1 oktober het nieuwe seizoen weer van start. 

De opzet van afgelopen seizoen houden we erin! 

De coördinatie is hard op zoek naar enthousiaste vrijwil-

ligers. Doelstelling van het kinderclubwerk is samen 

spelen, leuke activiteiten organiseren en gezellig met

leeftijdsgenootjes bezig zijn. Dat is wat wij binnen het

kinderclubwerk graag willen en wat dus dankzij alle 

vrijwilligers mogelijk is gemaakt.

De voorlopige planning clubwerk  van dit seizoen is als

volgt. Bij datums zijn we afhankelijk van vrijwilligers,

wijzigingen worden via groepsapps en Facebook gecom-

municeerd. 

Wil je graag helpen of heb je vragen? 

Neem dan contact op met coördinatie kinderwerk, 

Anniek Claessen 06-12 60 80 13.
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Kindervakantiewerk

KVW 2020

Wat hebben de kinderen twee ontzettend leuke dagen

KVW gehad! Tijdens de eerste dag heeft de onderbouw

figuren met hout geknutseld en deze supermooi ver-

sierd. Verder waren er een springkussen, verschillende

spelletjes en de speeltuin om lekker in te spelen.

De bovenbouw mocht tijdens de eerste dag een uitdaging

aangaan op de tijdelijke 'Sint Joostergolfbaan'  en razen

over de stormbaan.

Dag twee bestond voor de onderbouw uit golfen en de

stormbaan. Het weer gooide een beetje roet in het eten, dus

er werd geïmproviseerd. De kids hebben een heus KVW-

bord gemaakt en lekker gedanst. Tussen de regenbuien

door snel naar buiten voor de stormbaan en het golfen. 

De bovenbouw heeft op dag twee hun eigen naam met spij-

kers op houten planken geslagen. Deze werden vervolgens

met touw versierd waardoor alle kids een prachtig eigen

naambord hebben gemaakt. Het springkussen was ook erg

in trek. Zodra het even droog werd, waren de kinderen op

het springkussen te vinden. 

Deze twee fantastische dagen waren niet mogelijk geweest

zonder de inzet van alle vrijwilligers, de sponsoren en na-

tuurlijk jullie: de deelnemers en alle papa's en mama's.

Super bedankt allemaal!!
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Het bivak 2020

Zonder overnachting toch een geslaagd bivak! We zijn

trots op onze vrijwilligers hoe zij dit jaar het bivak on-

danks de coronamaatregelen hebben opgepakt en geor-

ganiseerd. Zij hebben een afwisselend programma weten

aan te bieden voor alle groepen. Ook de bekende pro-

gramma onderdelen zoals spokentocht, zeskamp en Mr

en Ms bivak is doorgegaan. 

Op maandagmiddag is groep 1 t/m 6 gestart met een speur-

tocht in het bos en aansluitend spelen met water. In de

avond hebben groep 7/8 en de tieners kruisboog- en wind-

buks geschoten en aansluitend de spokentocht gelopen. Op

dinsdag ging groep 1 t/m 8 met de bus naar Steinerbos en

de tieners op de fiets naar Funbeach voor een viertal uitda-

gende activiteiten. Op woensdagmiddag was voor iedereen

de zeskamp. In de avond hadden de tieners een workshop

graffiti en de basisschool begon met de disco. Later kwa-

men de tieners naar de disco voor de Mr en MS Bivak. Dit

jaar zijn Fenne van Engelen en Joep Linders uitgeroepen tot

Mr en Ms bivak 2020. 

Uniek in de historie is dat op vrijdag een doe-activiteit is

georganiseerd voor de leiding. Gestart met kanoën en als

afsluiting een gezellige barbecue met een drankje. 

Fantastisch weer, goed verzorgde locaties met faciliteiten,

leuke deelnemers, enthousiaste leiding….

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en dit mogelijk

heeft gemaakt! Een speciaal bedankje voor toneelvereni-

ging Ons Genoegen, Voetbalvereniging VVS en Reuten

containerverhuur.



9



10

‘Samen Koken en Samen Eten’ 

start voorzichtig op

De vrijwillige koks hebben onlangs gezamenlijk gezocht

naar mogelijkheden om deze activiteit weer op te starten.

De Corona-maatregelen van het RIVM zijn leidend. De

veiligheid van de vrijwilligers én de deelnemers staat

hierbij voorop. Op basis van dit uitgangspunt gaan we de

activiteit voorzichtig opstarten met een kleine groep

deelnemers en daarom vooralsnog niet gecombineerd

met de bezoekers van de Huiskamerplus.

Alleen de gasten die tot nu toe aan deze activiteit deelna-

men kunnen zich aanmelden. Zij ontvangen nog een per-

soonlijke uitnodiging.

De activiteit vindt voor de eerste keer plaats op woensdag

16 september in de grote zaal. De zitplaatsen zijn op 1,5

meter met daarbij goede hygiënemaatregelen. De zaal is,

zoals gewend, open om 12.00 uur en om 12.30 uur start het

eten.

Het menu is ten opzichte van eerder vereenvoudigd, maar

daarom niet minder lekker. Het tarief is hierop aangepast

naar 5 euro.

Aanmelden kan tot vrijdag 11 september per e-mail:

kookstudio@patronaatsintjoas.nl of telefonisch bij Annie

Baaten, 06-13292020.

Het is de bedoeling om het eten vooralsnog eenmaal per

twee weken, op woensdag, te organiseren. Afhankelijk

van hoe het vrijwilligers en bezoekers bevalt én natuur-

lijk afhankelijk van de algemene ontwikkelingen rond de

Corona-pandemie, kan de frequentie en de vorm in de

toekomst worden aangepast.

Plantenbakken op het plein

In februari werd door een groep belangstellende inwo-

ners van Sint Joost samen met de gemeente een groen-

schouw gehouden. In een eerdere uitgave van ’t Klökske

werd hierover verslag gedaan.

Eén van de gemaakte afspraken was het plaatsen van en-

kele bloembakken op het plein om dit wat op te fleuren.

Onlangs zijn 3 bakken, op aanwijzing van enkele vrijwil-

ligers van de groep, door de gemeente geplaatst. Jac Snij-

ders heeft de bakken met bloeiende plantjes gevuld en

zorgt ervoor dat ze geen droge voetjes krijgen. Weer een

mooie aanwinst voor het dorp!

Als volgende wordt de beplanting rondom het veldkruis op

de hoek van de Kantstraat/Heerdstraat opgeknapt en wordt

er een bankje bijgeplaatst.

Binnenkort komen de leden van de werkgroep en medewer-

kers van de gemeente weer samen om op basis van de op-

gestelde actielijst afspraken te maken. Degenen die zich

voor de groenschouw in februari hadden aangemeld, krij-

gen een persoonlijke uitnodiging. Wil jij je bij deze groep

aansluiten? Meld je dan aan per e-mail en je krijgt ook een

uitnodiging: gemeenschapsbelangen@ziggo.nl.
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Zonnebloem St. Joost

We pakken de draad weer op

Vanaf dinsdagmiddag, 25 augustus starten we weer met

onze tweewekelijkse handwerkmiddagen (welfare). Tijd:

13.30 uur tot 16.00 uur. In verband met de corona maat-

regelen zitten we in de grote zaal en dus niet in het jeugd-

huis.

Op 5 juli zijn we, na lange tijd, met de handwerkdames

gelukkig weer gezellig bij elkaar gekomen om koffie te

drinken. Uiteraard met een lekker stukje “kroosjele” of

aardbeienvlaai.

De vrijwilligers hopen jullie allemaal weer te zien vanaf

25 augustus !!!

Wilt u ook graag naar onze welfaremiddagen komen? U

bent van harte welkom; ook als u alleen voor de gezellig-

heid wilt komen.

Zonnige groeten van de vrijwilligers van de Zonnebloem

St. Joost

Zonnebloem-ziekenmiddag 

gaat helaas niet door

Zaterdag 12 september stond

de jaarlijkse Zonnebloemmid-

dag in St. Joost gepland. Ech-

ter door de coronamaat-

regelen is het voor ons onmo-

gelijk om dit jaar deze gezel-

lige middag te organiseren.

Wij vinden het heel jammer.                 

De vrijwilligers wensen u

alle goeds toe !



Activiteitenagenda 

Augustus 2020

Di 25 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Ma 31 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

September 2020

Za 05 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Zo 06 Buurtvereniging Put 6 Jaarlijkse fietstocht 13.00

Zo 06 Schutterij St. Joris Kofferbakverkoop

Di  8 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Ma 14 Stg. Gemeenschapsbelangen Rondgang Klökske Huis-aan-huis

Wo 16 Sint Joas Broesj Samen Koken en Samen Eten 12.00 ‘t Patronaat

Vr 18 Sint Joas Broesj Sint Jooster Herfstkwis 14.00 ‘t Patronaat

Vr 18 Fanfare St. Judocus Grote Clubactie 18.00 Huis-aan-huis

Zo 20 Schutterij St. Joris Koningsschieten 13.30 Kerkplein

Di 22 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Vr 25 Sint Joas Broesj Live-muziek met Peter Gerts 14.00 ’t Patronaat

Vr 25 Geiteclub Iris 2 Werkstage

Ma 28 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Wo 30 Sint Joas Broesj Samen Koken en Samen Eten 12.00 ‘t Patronaat

Oktober 2020

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00   Voetbalterrein

Di 6 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Vr 09 Sint Joas Broesj Oktoberfeest met de Beesehofkapel 14.00 ‘t Patronaat

Za 17   M.K. De Wiejerdzangers                      Concert                                                    19.30 ’t Patronaat

Di 20 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Za 31 Buurtvereniging Put 6 Feestavond 20.00

November 2020

Di 3 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Za 07 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Di 10 Jeugdwerk St. Joost Sint Maarten 18.30 Kerkplein

Di 17 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Zo 22 Jeugdwerk St. Joost            Intocht Sinterklaas                13.00 't Patronaat

Vr 27 Sint Joas Broesj Live-muziek met Theikes Sound 14.00 ‘t Patronaat

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

December 2020

Di 1 Zonnebloem Welfare 13.30 ’t Patronaat

Za 05 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Vr 11 Sint Joas Broesj Sint JoosterWinterkwis 14.00 ‘t Patronaat

Za 12 Buurtvereniging Put 6 Workshop Cherty 10.00 Cherty

Za 12 Fanfare St. Judocus St. Judocusviering 19.15 Kerk

Zo 13 Fanfare St. Judocus Speeldag Myouthic 13.00 ’t Patronaat

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

t Klökske12


