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1e rondgang nieuwe Klökske succes!
Na 9 uitgaves van het Klökske nieuwe stijl, was aan de vrijwil-

ligers van de verenigingen de tot nu toe ondankbare taak om

huis aan huis de vrijwillige bijdrage op te gaan halen. Dat

pakte deze keer gelukkig heel anders uit met de vele compli-

menten en de gulle financiële bijdragen. Haalden we de laatste

keer voor het Gilsing-Klökske nog amper 1.300 euro op, nu

staat de teller bij het ter perse gaan van dit Klökske op ruim

4.300 euro! En nog steeds komt geld binnen. Tot op heden

hebben 301 gezinnen een vrijwillige bijdrage geleverd van ge-

middeld € 12,14. Daarnaast hebben ook de parochie, het

jeugdwerk en de speeltuin een donatie overgemaakt. Zij wor-

den vermeld in de colofon. De gemeente draagt jaarlijks 680

euro bij in de kosten en ook hebben we af en toe wat adver-

tentie inkomsten. Wij zijn heel blij met dit mooie resultaat.

Doch daarmee zijn nog niet alle geschatte kosten van zo’n

7.000 euro per jaar gedekt. Daarom een vriendelijk verzoek

aan hen die de ophalers hebben gemist, om alsnog een finan-
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,t Klökske
Friture Bie Os aan 
de Hingenderstraat
Na weken van hard werken is op 15

oktober Friture Bie Os geopend aan

de Hingenderstraat in Sint Joost. Met

groot enthousiasme is zoon Revelino

Maas met hulp van zijn vader Angelo

en moeder Joanna in de verbouwde

en nieuw ingerichte snackbar van

start gegaan.

Kwaliteit en service zijn de kernwaar-

den bij het selecteren en bereiden

van verse friet én niet te vergeten de

ambachtelijk huisgemaakte speciali-

teiten, zoals Limburgse zuurvlees,

goulash, saté van kophaas en verse

Indische snacks.

De zaak is 7 dagen per week geopend

van 16:00 tot 21:30 uur. In verband

met de geldende coronamaatregelen

nu alleen voor afhalen en bezorgen.

Bezorgen

Geen zin om de deur uit te gaan? Be-

stel snel en eenvoudig op de website

www.friturebieos.nl en het eten wordt

bezorgd op het door jou gekozen tijd-

stip. Wil je direct kunnen genieten van

je maaltijd? Betaal dan online snel en

veilig met iDEAL; zo hoef je aan

de deur niets meer af te rekenen!

Afhalen

Uiteraard is het ook mogelijk om

je bestelling af te halen. Wil je

snel geholpen worden? Bestel

eenvoudig en snel op de website

en het Bie Os team zorgt dat je

eten klaar staat op het door jou

gekozen tijdstip. Betaal direct

online snel en veilig met iDEAL,

dan hoef je bij het afhalen niets meer af

te rekenen! En buiten even wachten 

terwijl het regent? Geen probleem, want

ook voor voldoende paraplu’s is 

gezorgd.

Facebook: Friture Bie Os

Website: www.friturebieos.nl

Friture Bie Os, 

Hingenderstraat 33C,

6111 AB Sint Joost

Telefoon: 06 - 16609219

ciële bijdrage te doen. Dit kan contant in een gesloten enve-

lop in de brievenbus bij Henk Claessen, Op de Baant 22, of

overmaken op bankrekening NL24 RABO 0142 0094 66 ten

name van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost onder

vermelding van ’t Klökske’.

We hebben nog een kleine financiële reserve uit het verleden,

waarmee we nog even vooruit kunnen. Doch ook die reserve

droogt na verloop van tijd op.

Aan alle donateurs hartelijk dank voor de bijdrage in de kos-

ten van ’t Klökske! Want dankzij hen kunnen we de uitgave

van dit mooie Klökske blijven voortzetten!

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost.
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H. Missen en Misintenties november 2020

Zondag 1 November Allerheiligen 

15.00 uur Woorddienst op het kerkhof en zegening graven

Pastoor Kanke - Diaken Mestrom 

Voor: Ouders Gert Thoolen-Meuwissen en Emiel Thoolen en

schoonzoon Har van der Goot, Ouders Jan van der Goot en

Lies van der Goot-Maessen, Ouders  Linssen-Tholen en 

overleden familie Linssen-Tholen en zonen Sef, Jan en

Harry Linssen jaardienst, Wil Horens, Ans Dalemans (C),

Ouders Verheesen-Bonenkamp jaardienst, Overleden 

familie Hoorens en Gijsen, Frits Verheesen, Ouders Corrie

Knoben-Steskens, Sjra Knoben, Jac Tholen, Ouders Harie

Cremers en Margaretha Cremers-Erkens, Ouders Tjeu 

Coenen en Marlies Coenen-Hees, Ouders Kuijpers-Smeets,

Ouders Steffanie-Moors

Zaterdag 7 november 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. 

Zanggroep Veronica en Marjo.

Voor: De zieken van onze parochie, Jan Coenen.

Zaterdag 14 november 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. 

Zanggroep Amami.

Voor: Har van der Goot 1ste jaardienst, Ouders Jan van der

Goot en Lies van der Goot –Maessen, Ouders Emiel Thoolen

en Gert Thoolen-Meuwissen, Ouders Frans Janssen en Eli-

sabeth Janssen-Brouwers en overleden familie Janssen-

Brouwers, leden en overleden leden van het Dameskoor H.

Judocus St. Joost.

Zaterdag 21 november 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. 

Zanggroep Veronica en Marjo. Voor: Al onze parochianen.

Zaterdag 28 november 2020

19.15 uur Pastoor Kanke - Diaken Mestrom. 

Zanggroep Amami. Voor: De zieken van onze parochie.

Gedoopt

Zondag 27 september is Yinte Vranken gedoopt, dochter

van Leander en Nicolle Vranken, Heerdstraat. 

We feliciteren haar ouders, zusje, opa’s en oma’s en verdere

familieleden. Verder wensen we Yinte veel geluk voor haar

verdere toekomst.

Overleden

In de leeftijd van 28 jaar is na een noodlottig ongeval over-

leden Joep Nizet. De plechtige uitvaart was in besloten

kring in de kerk te St. Joost. Daarna hebben we hem te ruste

gelegd op Annahof te Echt. We wensen zijn vriendin, ou-

ders, zussen en zwager heel veel kracht en sterkte.

Bedankt 

Mevrouw Thea  Backus–Jans  heeft weer mooie kragen 

gemaakt voor onze misdienaars outfit. Thea heel hartelijk

bedankt voor de goede hulp.

Allerzielenviering

Dit zal ten gevolge van de Corona-maatregelingen plaats-

vinden op het Parochiekerkhof te St. Joost.

De korte woorddienst begint omstreeks 15.00 uur met de

herdenking van de overledenen van afgelopen jaar. De mi-

sintenties zullen in de mis van zaterdagavond en in de

woorddienst genoemd worden.

De kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar zul-

len dan klaar liggen op een tafel op het kerkhof.  En kunnen

dan meegenomen worden door de nabestaanden.
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Kerkbijdrage en Vastenactie

De enveloppen van de kerkbijdrage en vastenactie zijn

begin oktober huis aan huis rond gebracht.

De zakjes van de vastenactie kunt u inleveren in de bussen

achter in de kerk of bezorgen bij Magna Bedaf, Zwaluw-

straat 4 of bij Jeannie van der Goot, Zwaluwstraat 13. Beide

acties bevelen wij u van harte aan.

Van Halloween naar Allerzielen

Mensen mopperen wel eens over moderne tradities, die van

elders komen overwaaien en geen relatie met onze eigen

cultuur zouden hebben; laat staan dat er nog een christe-

lijke boodschap in te herkennen is. Halloween is zo’n feest

dat de laatste jaren aan een enorme opmars bezig is. Met

name jongeren verkleden zich dan graag in enge uitmon-

steringen en houden griezeltochten. Niks geen christelijke

oorsprong zou je denken. Toch is er een duidelijke relatie.

Halloween vindt plaats op 31 oktober. Dit is de vooravond

van Allerheiligen. De naam Halloween is een verbastering

van het Engelse AllHallow’s Eve, letterlijk: de vooravond van

Allerheiligen.

Zeer waarschijnlijk heeft Halloween voorchristelijke 

wortels, als feest bij het einde van de oogst en het begin

van de winter. Maar het was ook een feest om de doden te

herdenken en zo is de relatie tot Allerheiligen en Allerzielen

snel verklaard.

Een groot verschil is er ook: In de heidense tijd was het een

feest om boze geesten weg te jagen en stond de angst 

centraal. Het christendom herdenkt met Allerheiligen en 

Allerzielen juist mensen die ‘hallowed’ zijn: geheiligd door

de verlossing van Christus. En dat betekent juist vrede en

hoop.

Allerheiligen - Allerzielen

Een bisschop uit de vierde eeuw, Augustinus, schreef dat

wij God kunnen vinden in ons hart. Daar zit een vonk van

zijn licht, een zucht van zijn levensadem, een moment van

de Eeuwige. Zo zijn we met God verbonden en zo maakt hij

ons tot heiligen. Niet altijd komt dat bij ons even goed uit

de verf. Zo vormen we een kleurige gemeenschap van hei-

ligen.

Met Allerheiligen - Allerzielen staan we stil bij de mensen

met wie we deze verbondenheid hebben mogen delen. Zij

spreken nog tot ons ook al zijn zij gestorven. We noemen

de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen

zijn. Wij noemen ook opnieuw de namen van de velen die

wij al langer moeten missen, maar die wij in onze harten

blijven koesteren. En we roepen de namen aan van allen die

ons op een veelkleurige manier iets hebben laten zien van

het licht en de levensadem van de Eeuwige, grote en kleine

heiligen. Zo trekken we samen op. Met allen die ons zijn

voorgegaan. Met allen die na ons komen. En met allen met

wie we onze tijd van leven delen.

We dragen hun goede en minder mooie eigenschappen met

ons mee. Wij beseffen dat we niet als losse stofjes in de

ruimte van de geschiedenis hangen. Wij maken deel uit van

deze grote gemeenschap. Van mensen van vroeger en nu.

Een gemeenschap van grote en beroemde mensen, maar

ook van de kleine zielen, die net zo goed gevierd en her-

dacht mogen en moeten worden. Daarom komen wij

samen.
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Sint Joostertrimloop

gaat niet door!

In verband met het aanscherpen van de maatregelen tegen

het corona virus gaat de trimloop, welke gepland is op za-

terdag 7 november, niet door. Hardlopers kunnen de con-

ditie op peil houden door alleen of in kleine groepjes,

conform richtlijnen van het RIVM, te lopen op de bospaden

in de mooie bossen rondom St. Joost. 

Let goed op jullie zelf op en blijf gezond,

Met sportieve groeten,

Vv St. Joost.

Belangen inwoners Sint Joost

Beide plannen zijn nog in een pril stadium. In het belang van

de leefbaarheid van Sint Joost zal ook Stichting Gemeen-

schapsbelangen Sint Joost de ontwikkeling van beide plan-

nen nauwgezet blijven volgen. Belangrijk is dat de stem van

de Sint Joostenaren door de planontwikkelaars wordt ge-

hoord! Wil je een steentje bijdragen in deze collectieve be-

langenbehartiging? Laat het ons weten via gemeenschaps-

belangen@ziggo.nl. 

Uitbreiding Bedrijventerrein De Berk

De gemeente Echt-Susteren is gestart met de voorbereidin-

gen voor een uitbreiding van het industrieterrein De Berk.

Deze uitbreiding is gepland tussen de spoorlijn en de Rijks-

weg aansluitend op de noordzijde van Leisurepark De Ban-

dert. Aan de westzijde grenst de uitbreiding deels aan

Echt-Noord, bedrijventerrein De Berk en de Roermondse-

weg. Deze uitbreiding is 12,3 hectare groot. 

Het doel is ruimte te creëren voor MKB ondernemers die 

lokaal werken en daarmee de lokale economie op peil 

houden.

De gemeenteraad heeft op 8 oktober ingestemd met de grond-

exploitatiebegroting en een krediet beschikbaar gesteld van

16,5 miljoen euro. Op 14 en 15 oktober waren informatieavon-

den gepland in het Cultuurhuis in Echt. In verband met de aan-

gescherpte coronaregels konden deze avonden niet doorgaan

en heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden. Stich-

ting Gemeenschapsbelangen Sint Joost heeft de gemeente 

uitgenodigd om een fysieke informatieavond voor de inwoners

van Sint Joost te organiseren in ’t Patronaat. De gemeente heeft

al toegezegd en zal zodra de omstandigheden dit weer 

toelaten samen met de stichting een informatieavond in Sint

Joost organiseren. Meer informatie is te vinden op www.echt-

susteren.nl/bedrijventerrein-de-berk. Deze pagina wordt door

de gemeente regelmatig bijgewerkt.

Vrachtwagenparkeerplaats Vonderen

Er zijn plannen voor een vrachtwagenparkeerplaats met 

bijhorende voorzieningen inclusief voor een gedeelte van het

plangebied tankstation en horeca. De locatie is de driehoek 

die wordt ingesloten door de rijkswegen A2 en A73 en de pro-

vinciale weg N276.

De gronden hebben nu overwegend een agrarische bestem-

ming. Die zal daarom moeten worden gewijzigd. Bij besluit van

6 oktober van het college van burgemeester en wethouders op

grond van de Wet Voorkeursrecht, moet een verkopende partij

deze gronden eerst aan de gemeente te koop aanbieden.



BuurtWhatsApp Sint Joas

De donkere dagen komen er

weer aan. Sinds jaar en dag de

tijd dat we te maken krijgen

met ongewenste bezoekers in

het dorp, die hun slag willen

slaan met andermans eigen-

dommen. Om elkaar te waar-

schuwen voor ongure types

of samen bij te dragen aan

een heterdaad is de Buurt-

WhatsApp (BWA) een goed

hulpmiddel. Voor iedereen die

deelneemt aan deze Buurt-

WhatsApp of overweegt om eraan deel te gaan nemen, geven wij hierbij

enige informatie. We werken al geruime tijd met de BWA en we mogen

stellen dat er mooie resultaten mee zijn geboekt. Ook groeit het aantal

deelnemers nog steeds; inmiddels zo’n 118! Aan het bestaansrecht hoeven

we dus niet meer te twijfelen.

Enkele aandachtspuntjes om de app goed te kunnen laten functioneren:

• Er nemen 118 personen in de BWA; realiseer je dat jouw geplaatst bericht

bij al die 118 mensen binnenkomt!

• De BWA is bedoeld om ons dorp veiliger te maken; gebruik hem ook alleen

daarvoor!

• Alhoewel de BWA in 1e instantie niet is bedoeld voor een vermist huisdier,

hebben wij er geen moeite mee dat dit in één app wordt gemeld; 236 ogen

zien immers meer dat 2! Neem kennis van dit bericht en reageer als je iets

hebt gezien in een PERSOONLIJK bericht naar degene die het heeft ge-

plaatst. Verdere berichten zijn niet nodig!

• Gebruik de app alleen voor noodzakelijke feitelijke meldingen, die echt

kunnen bijdragen tot de oplossing van een probleem. Goedbedoelde mel-

dingen als ‘goed gedaan’, duimpjes, ‘mee eens’, en ik heb niets gezien’ voe-

gen niets toe en wekken vaak irritatie op. Dat geldt ook voor grappig

bedoelde opmerkingen.

• Openlijke feedback geven op iemands ‘verkeerd’ gebruik van de BWA is

niet nodig! Vertrouw erop dat wij dit als team doen in een PERSOONLIJK

bericht aan de betrokkene!

• Heb je nog vragen, suggesties en/of ideeën? Dan kun je die mailen aan

buurtpreventie@sintjoas.nl. Op dit mailadres kun je je ook aanmelden voor

de BWA

• Af en toe organiseert het Buurtpreventieteam een evaluatieavond samen

met de gemeente en Politie. De uitnodiging volgt via de diverse media en

deze BWA.

• Wil je mensen uit je omgeving uitnodigen om ook te gaan deelnemen aan

de BWA, leg hen dan op voorhand uit waarom onze BWA zo goed werkt.

Met dank en vriendelijke groeten, namens het BUURTPREVENTIETEAM,

Frank Kramer, Hans Beckers, Han Wolf, Jos Savelkoul (coördinator), 

René Simons, Henk Claessen.
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Colofon

Nummer 11, november 2020

Kopijdatum Klökske december

15 november

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 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 Boerderij-

winkel Lizette liggen meeneemexempla-

ren. Jaarlijkse wordt in september door

de verenigingen huis aan huis een vrij-

willige 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 en donaties 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.

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Echt-Susteren

Stichting Gemeenschapsbelangen

Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,
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Kinderclubwerk 

Vanaf november gaat Kaya Hodzelmans meehelpen bij 

groep ½ voor haar stage. Wil jij graag ook stagelopen binnen 

het kinderwerk? Neem dan contact op met Anniek Claessen 

(06-12 60 80 13).

De leiding

Club ½ Ankie Thoolen, Lieve Zwanenberg, Kaya Hodzelmans en Natascha Rohs

Club ¾ Fenne van Engelen, Joep Linders en ouders van groep 3/4

Club 5/6 Kylian Berends,Brian Buijsers, Lisanne Verheijen en Noesch Bonné

Club 7/8 Chloe Meuwissen, Luca Broen en Tess Bongers

De bijdrage voor het clubwerk is € 3,- per keer. Het kinderwerkprogramma van november:

Datum Tijdstip Groep Activiteit

vrijdag 30 oktober 2020 20.00 - 21.30 7/8 1e club

zaterdag 31 oktober 2020 Halloween

zaterdag 7 november 2020 10.30 - 12.00 1/2 2e club

dinsdag 10 november 2020 Sint-Maarten

woensdag 18 november 2020 19.00 - 20.30 5/6 2e club

donderdag 19 november 2020 18.30 - 20.00 3/4 2e club

zondag 22 november 2020 Intocht Sinterklaas

vrijdag 27 november 2020 20.00 - 21.30 7/8 2e club

zaterdag 28 november 2020 10.30 - 12.00 1/2 3e club

zaterdag 5 december 2020 Pakjesavond

6

2021 Activiteiten Kroekestöp

Zoals reeds gepubliceerd in ’t Klökske van oktober en op

facebook zullen we ook in 2021 Kroekestop-activiteiten

organiseren. 

De huidige maatregelen rondom de bestrijding van het 

coronavirus zijn duidelijk. Laten we hopen dat

iedereen de regels respecteert en zijn/haar

persoonlijke verantwoordelijkheid inderdaad

neemt. Iedereen kan op deze wijze een bij-

drage leveren.

Natuurlijk hebben ook wij geen glazen bol en

weten we niet hoe zaken zich gaan ontwikke-

len. Daar er veel onzekerheden zijn op dit mo-

ment hebben we als organisatie dan ook

afgesproken het aanmelden voor de Kroekestopperaod op

te schorten tot 4 december. 

Zoals reeds gepubliceerd zullen in ieder geval de Kroeke-

stoppemiddag, de bonte middag, de vastelaovesdisco en de

activiteiten op vastelaovesdinsdag doorgaan. De Kroeke-

stoppereceptie zal in een aangepaste vorm worden inge-

vuld. Uitgangspunt voor de activiteiten is dat er geen

beperkingen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Voor volwas-

senen hanteren we op basis van de huidige richtlijnen dat

de vrijwilligers die helpen bij de activiteit, de ouders van

de Kroekestöp en de vrijwilligers van de gastverenigingen

altijd welkom zijn.

Afhankelijk van de dan geldende regels zullen

we opschalen c.q. afschalen. We zijn positief

ten aanzien van de ontwikkelingen en gaan er

dan ook van uit dat de huidige maatregelen re-

sulteren in een positieve ontwikkeling.

Het duurt nog maanden voordat de Kroeks-

topactiviteiten van start gaan. We blijven dus

geen voorspellingen doen maar zullen via 

’t Klökske en social media iedereen informeren over de ont-

wikkelingen.
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Zaterdag 31 oktober  

Halloweenfeest 
!"#$%&&'$()'*#$+,#$-&..)(,,/0,,1#$2)')/&34'))0$5,)'5&/"1,,'*6$7,,1$*,$"/0)'8&#",$5),*6$

!""#$%&&'$()*+'#'*$+)'$,''$-)&&'*$+"'*$
!"#"$""%&'(()*&+$,"-."/&0(%&'(12'((3&4&)2%#"$"%&"%&55%&6"+"3"2#"$7&8"&+$,"-."/&
)9%%"%&:2;<&*,*&"%&'"*&=>&,)*,6"$&((%'"3#"%&62.&?%%2")&@3("//"%&,A&B($*&@3("//"%7&&

!""#$+'$.#)'/'&01)/'*$
C"3#&."&D$2":"3<92/E&/-,,)<92/&,A&/-"3&((%&62.&?%%2")&,A&B($*E&#(%&:,$+"%&F2.&#(*&#":"&,-&
#"&-3(**"+$,%#&F,$#"%&'""+"%,'"%7&

!""#$+'$)*-"*'#2$3%*$456$7""25$
G233"%&.9332"&<"3-"%&#2*&A""/*&*,*&""%&/9;;"/&*"&'()"%&0,,$&#"&)2%#"$"%H&I,$+&#(%&0,,$&
2"*/&3"))"$/&"%&3((*&#"&+$,"-"%&F"*"%&#(*&."&'""#,"*&#,,$&3('-."E&0"$/2"$2%+&,A&2"*/&
#"$+"32.)/&692*"%&((%&#"&#"9$&*"&:"**"%7&&
9/1$&*:",1$"1$)8$:,'4&;#$1/),45),*$#,$5,:,/$,/$*"#$,'5,/1$;.&&'$#,$.,55,/6&

8'$%3"*+$/'&9$
J(&((%'"3#2%+&)$2.+"%&#"&#""3%"'"$/&""%&*2.#/*2-7&K-&#":"&*2.#&),'&."&'"*&."&+$,"-&
0"$)3""#&%(($&#"&)"$)7&8(($&F,$#*&<"*&0"$<((3&92*+"3"+#E&,%*0(%+&."&#"&-3(**"+$,%#&"%&
F,$#"%&2%/*$9;*2"/&+"+"0"%7&8(($%(&0"$*$")*&."&+$,"-."&,%#"$&6"+"3"2#2%+&3(%+/&#"&
#"9$"%&,'&3"))"$/&*"&0"$:('"3"%7&8"&6"+"3"2#"$&#2"%*&LE4&'"*"$&(A/*(%#&*"&<,9#"%&0(%&
(%#"$"&0,3F(//"%"%7&K'&M>7>>&99$&"2%#2+*&#"&(;*202*"2*&"%&'(+&2"#"$""%&%(($&<92/7&&
&
K,)&:2.%&"$&-$2.:"%&*"&F2%%"%&0,,$&#"&#""3%"'"%#"&+$,"-"%&"%&<92:"%NN&8":"&F,$#"%&%(&
(A3,,-&(A+"+"0"%7&

!#%:'*$"9$%%*,'&+'*;&
?%%2")&@3("//"%E&*"3"A,,%&>OPLMO>Q>L=&
B($*&@3("//"%E&*"3"A,,%&>OPMORO>MLL&

!
!
"#$%&!$'!()*+,-.!/,/!0%#1!2%-3!!
4%%'!561!7%--%+(!8$$+!9%!1+%-!
:$1%#.!(#$%&.!-$%-!$'!'+;,1!
<-!8%+1+%-!5%%+!=%1!%%#!0;,1!
>,7!/%!($=(!2%%#!7%--%+(!-5,/1!
?7,/'!,-!(&$-%#!%#!-+,/2!/%!(&,/1!
"#$%&!$'!()*+,-.!(#$%&!$'!()*+,-!
4%%'!,%1(!7%--%+(!$'!,-333!&+,-&

Stagemogelijkheden

Jeugdwerk St. Joost

Wil je graag stagelopen bij Jeugdwerk St. Joost? Dat kan! 

Je kan bij verschillende activiteiten meehelpen en/of mee

organiseren.

• Clubwerk

• Halloween

• Rondgang Sinterklaas

• Sinterklaas intocht

• Winteractiviteit

• De Kroekestoppegezêt

• Kroekestoppemiddag

• Kroekestöp alternatief receptie

• Kroekestöp bonte middag

• Vasteloavesdisco

• Appelsienegoaje en speurtocht

• Paasactiviteit

• Koningsdag

• Kindervakantiewerk

• Licht en geluid bij activiteiten

• In het winkeltje van de speeltuin

• Onderhoud in de speeltuin

• Jubileumactiviteiten speeltuin 

Heb je vragen? 

App of bel dan Anniek 06 12 60 80 13 of 

Marianne 06 11 16 14 94

Sint-Maarten

Helaas dit jaar geen traditionele Sint-

Maarten met een verhaal, lampionnen-

tocht en grote brandstapel. Het is

simpelweg niet toegestaan St. Maarten

te organiseren op de traditionele ma-

nier. De vrijwilligers hebben meerdere

keren geïnformeerd naar mogelijkhe-

den bij de gemeente. Inmiddels heeft de

gemeente laten weten dat er geen ver-

gunning wordt afgegeven.

Er zal dit jaar door het Jeugdwerk dus

geen activiteit rondom St. Maarten wor-

den georganiseerd.

Uiteraard kan iedereen op eigen gele-

genheid tussen 17.30 en 19.00 de ge-

maakte lampionnen buiten hangen.

Ieder huishouden kan hun huis extra

versieren met bijvoorbeeld slingers,

verlichting of het plaatsen van een

vuurkorf. De kinderen kunnen dan met

hun ouders een leuke wandeling maken

door het dorp. Zo kan iedereen zien wie

welke lampionnen heeft gemaakt. Ieder-

een houdt zich natuurlijk aan de op dat

moment geldende coronamaatregelen.
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Fanfare brengt 

serenade bij 

Thomashuis

Vrijdag 25 september bracht de fanfare een ‘coronaproof’

serenade bij het Thomashuis. Met deze serenade wilde de

fanfare Han Wolf o.a. bedanken voor het schenken van zijn

trompet aan de fanfare.

Het was een mooi moment dat goed werd ontvangen

door familie Wolf en de bewoners van het Thomashuis.

Han, nogmaals bedankt voor dit prachtige gebaar. 

Je instrument krijgt een goede bestemming!

Niet meer in ons midden maar voor altijd in ons hart

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 

bij het overlijden van onze moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootoma

Netje Laumen-Mans

Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst was 24 oktober j.l.

Voorlopig geen 

Samen Koken en Samen Eten

Het kookteam heeft in goed overleg met de deelnemers 

afgesproken het samen eten voorlopig niet meer door te

laten gaan. Dit in verband met de aangescherpte corona-

maatregelen en het risico voor alle 

deelnemers. Zodra de omstandigheden 

het weer toelaten, zal de activiteit 

opnieuw worden opgestart.

Voorlopig geen welfaremiddagen

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen en de

veiligheid van deelnemers en vrijwilligers gaat de welfare-

middag van de Zonnebloem op 

3 november niet door. 

Over de geplande middag op 

17 november ontvangen de 

deelnemers nog nader bericht.



10

Eén van de aandachtspunten van de Werkgroep Groenvoor-

ziening was de abominabele toestand van de groenvoorzie-

ning op de hoek Kantstraat-Heerdstraat. Het zou eigenlijk

een idyllisch plekje moeten zijn, wat ook ooit de bedoeling

was. Doch de natuur is hier zijn eigen gang gegaan. Alle

reden om de natuur hier een handje te gaan helpen.

Daarom is samen met de gemeente een nieuw plan gemaakt

dat rond deze tijd wordt uitgevoerd. Hans Linders is in 

opdracht van de gemeente al bezig met voorbereidende

werkzaamheden. Op zaterdagmorgen 31 oktober is een

plantdag gepland. Het is de bedoeling dat we met een aantal

vrijwilligers de planten gaan poten. Dat gebeurt corona-

proof in groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter

afstand. Ook is het de bedoeling dat het wegkruis een

schoonmaak- en verfbeurt krijgt. Op het einde van het jaar

worden nog twee nieuwe bankjes geplaatst.

Tegelijkertijd willen we op die zaterdagmorgen met de vrij-

willigers de plantvakken in het Belevingspark De Wei win-

terklaar maken. Deze plantvakken op De Wei en ook de

nieuw aan te leggen plantvakken bij het wegkruis hebben

wij van de gemeente geadopteerd. De gemeente levert ons

hoogwaardige planten, die een toch wat betere zorg verdie-

nen dan bij het reguliere groenonderhoud. Daarnaast komt

de gemeente ons hiervoor financieel tegemoet. De tegen-

prestatie is dat wij de plantvakken zelf goed verzorgen,

evenals de bloembakken op het plein.

Wil je op zaterdagmorgen 31 oktober van 9 tot 12 uur

een handje helpen? Laat het dan even weten op gemeen-

schapsbelangen@ziggo.nl of bel/app even met Henk

Claessen op nummer 06-51534872 of met Hans Beckers

op nummer 06-55894972. Voor koffie/thee en vlaai

wordt gezorgd!

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost.

Groenvoorziening bij het wegkruis hoek Kantstraat-Heerdstraat
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Vanaf medio juni 2020 is de Wensauto Echt – Susteren 

gestopt vanwege de Corona-perikelen. Het was voor passa-

giers en chauffeurs niet langer verantwoord om zonder

goede beschermingsmiddelen te blijven rijden. Intussen is

d.m.v. een transparante kunststof tussenwand een afscher-

ming aangebracht tussen de voorstoelen en achterbank,

waardoor direct contact tussen chauffeur en passagiers 

tijdens de rit is afgeschermd. Zo is het gevaar voor besmet-

ting daarmee zo goed als geweken. Reizigers zijn wel ver-

plicht bij het in- en uitstappen en tijdens de rit een

mondkapje te dragen. Mocht u onverhoopt geen mondkapje

hebben, dan kunt u bij de chauffeur er een aanschaffen

voor een bedrag van € 2,50. Heeft u het gevoel verkouden

of grieperig te zijn, maak dan geen gebruik van de Wens-

auto! De chauffeur heeft te allen tijde het recht om u ver-

voer te weigeren als bij hem/haar het vermoeden bestaat

dat u verkouden of grieperig bent. Zorg ook altijd voor 

gepaste betaling want daardoor is het minst onderling con-

tact. Probeer ook zoveel als mogelijk om anderhalve meter

afstand te bewaren. We blijven zo allemaal gezond!

Voor mensen, die voor de eerste keer gebruik maken van

de Wensauto’s, volgt hier wat informatie over het gebruik

van de Wensauto’s:

In de gemeente Echt – Susteren rijden van maandag t/m

vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur twee Wensauto’s. Deze zijn

bestemd inwoners die niet over eigen vervoer beschikken,

niet van eigen vervoer gebruik kunnen maken, het reizen

met de bus te moeilijk vinden of afhankelijk zijn van ver-

voer door kinderen, buren of vrienden.

Waar kan ik met de Wensauto naar toe en wat kost het? 

Er zijn drie mogelijkheden:

• Ritten binnen Echt-Susteren – €1,50 per persoon voor een

enkele rit – alle bestemmingen;

• Ritten van Echt-Susteren naar Montfort, Maasbracht,

Brachterbeek, Buchten, Born Holtum, Stevensweert, Ohé

en Laak - €3,00 per persoon voor een enkele rit. Dit alleen

voor medische, therapeutische en lichaamsverzorgende

bestemmingen, verzorgingshuizen, crematoria, kerken,

begraafplaatsen, familiebezoek en samen eten.

• Ritten naar de ziekenhuizen in Sittard/Geleen, Roermond

en Maaseik - €4,50 per persoon voor een enkele rit. Bij

bezoek aan een specialist in het ziekenhuis kan een 

begeleider gratis mee.

U wordt thuis opgehaald en naar uw bestemming of indien

gewenst naar het station/de bushalte gebracht. Wel gelden

de volgende regels:

• Mondkapje verplicht.

• Geen griep- of verkoudheidsverschijnselen hebben.

• 50-plussers naar medische bestemmingen genieten bij

drukte voorrang. 

• Reizigers moeten zelfstandig kunnen in- en uitstappen. 

• Een rollator is geen bezwaar – maximaal 2 per rit.

• Rolstoelen of scootmobielen mogen wij echter niet 

vervoeren. Dat doet Omnibuzz.

Reserveren

Op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur kunt u uw rit 

reserveren. Om teleurstelling te voorkomen reserveert u uw

geplande reis zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk één dag

voordat de rit moet plaatsvinden.

Reserveren doet u via telefoonnummers 0475 – 22 71 99. 

Let op 

Voor de maandag en de dag na een feestdag tijdig reserveren.

Meer informatie

Allerlei informatie kunt u vinden op onze website via

www.st-les.nl of stel uw vraag via info@st-les.nl. De planner

beantwoordt ook graag uw vragen. Hij is via het reserveer-

nummer bereikbaar.

De Wensauto Echt - Susteren rijdt weer! 

Ook voor inwoners van Sint Joost

046 - 20 77 088

wensauto

st-les.nl

046 - 20 77 088

wensauto

st-les.nl



Activiteitenagenda 
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Oktober 2020

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

Vr 30 Jeugdwerk Clubwerk groep 7 & 8 20.00 uur ‘t Buujelt

Za 31 Jeugdwerk Halloween 18.00 uur Kerkplein

Za 31 Buurtvereniging Put 6 Feestavond 20.00 uur

November 2020

Ma 02 t/m 07 Rondgang Sinterklaas

Di 03 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ’t Patronaat

Za 07 Jeugdwerk Clubwerk groep 1 & 2 10.30 uur ‘t Buujelt

Ma 09 Stg. Gemeenschapsbelangen Herhaling BHV

Di 10 Jeugdwerk Sint Maarten 18.30 uur Kerkplein

Wo 18 Jeugdwerk Clubwerk groep 5 & 6 19.00 uur ‘t Buujelt

Do 19 Jeugdwerk Clubwerk groep 3 & 4 18.30 uur ‘t Buujelt

Zo 22 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas                13.00 uur 't Patronaat

Ma 23 Stg. Gemeenschapsbelangen Herhaling reanimatie

Vr 27 Sint Joas Broesj Live-muziek met Theikes Sound 14.00 uur ’t Patronaat

Vr 27 Jeugdwerk Clubwerk groep 7 & 8 20.00 uur ‘t Buujelt

Za 28 Jeugdwerk Clubwerk groep 1 & 2 10.30 uur ‘t Buujelt

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

December 2020

Di 1 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ’t Patronaat

Za 05 vv St. Joost Trimloop 15.00 uur Voetbalterrein

Do 10 Jeugdwerk Clubwerk groep 3 & 4 18.30 uur ‘t Buujelt

Vr 11 Sint Joas Broesj Sint JoosterWinterkwis 14.00 uur ‘t Patronaat

Za 12 Buurtvereniging Put 6 Workshop Cherty 10.00 uur Cherty

Za 12 Fanfare St. Judocus St. Judocusviering 19.15 uur Kerk

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

Di 15 Zonnebloem Welfare 13.30 uur ‘t Patronaat

Wo 16 Jeugdwerk Clubwerk groep 5 & 6 19.00 uur ‘t Buujelt

Vr 18 Jeugdwerk Clubwerk groep 7 & 8 20.00 uur ‘t Buujelt

Do 24 Jeugdfanfare St. Judocus Opluisteren gezinsmis 19.15 uur Kerk

Do 24 Par.com. H. Judocus Gezinsmis Kerst 19.30 uur Kerk

Do 24 Par.com. H. Judocus Nachtmis Kerst mmv Amami 21.30 uur Kerk

Za 26 Par.com. H. Judocus Mis 2de Kerstdag mmv Dameskoor 11.00 uur Kerk

Zo 27 Geiteclub Iris 2 Winterwandeling Café ‘t Heukske

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

Wo 30 Jeugdwerk Winteractiviteit

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


