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Programma 100 jaar Sint Jozefparochie 

 

Vrijdag 10 januari 2020  

Nieuwjaarsborrel van 19.00 uur - 21.00 uur in het Hofke van Marijke 
 

2020 wordt een bijzonder jaar voor onze wijk: een jaar vol feest! 

Om het jaar feestelijk te starten organiseert de Wijkraad een  

Nieuwjaarsborrel voor alle bewoners van de Sint Jozefparochie. 

Alle wijkbewoners, groot en klein, zijn welkom om met de wijkraad en met   

elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Tijdens deze borrel wordt ook het feestlied ‘De Hei’ ten gehore gebracht! 

Donderdag 31 oktober 2019 

Halloween in De Hei 
 

De zesde editie van Halloween in De Hei zal in het teken staan van 100 jaar  

Sint Jozefparochie. Een 100-jarige geest komt één avond in onze wijk 

spoken… durf jij naar hem op zoek te gaan?  

Onder degenen die de geest weten te traceren zullen griezelig lekkere prijzen 

worden verloot! 

Voor meer informatie volg de facebookpagina van Halloween in De Hei,  

www.facebook.com/Halloweenindehei 

Zondag 27 oktober 2019  

Feestelijke viering eeuwfeest om 10.30 uur in de Sint Jozefkerk 
 

 
Feestelijke viering in de Sint Jozefkerk als start van het eeuwfeest van de  

Sint Jozefparochie met als thema: “100 jaar verbondenheid”.  

Kerkkoor Sint Jozef, Koor Invite en het Deurnes Mannenkoor verlenen hun 

muzikale medewerking. Jong en oud worden bij de viering betrokken. 

De eerste steenlegging van de kerk,  

oktober 1919, door pastoor F.A.J.M. Meuwese.  

Zondag 27 oktober 2019  

Lunch om 12.30 uur bij Zalen van Bussel 
 

Een gezellig samenzijn voor jong en oud onder het genot van een lunch.  

Diverse leuke en ‘ouderwetse’ activiteiten. Ook zal het feestlied ‘De Hei’ worden 

gepresenteerd. Voor de lunch bij Zalen van Bussel kunnen kaarten worden verkregen in 

de voorverkoop bij Plus Bouwmans Sint Jozef.  

Volwassenen (12+) € 9.50,  kinderen (4-11) € 4.50 en kinderen (0-3) gratis. 

 

Vrijdag 29 november 2019  

Feest op D’n Bogerd 
 

Brede school D’n Bogerd viert groot feest met alle kinderen van de school en  

het thema is: ’100 jaar Sint Jozefparochie’.   

http://www.facebook.com/Halloweenindehei
https://deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Pastoor_Meuwese
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Donderdag 19 maart 2020  

Hoogfeest heilige Jozef om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk 
 

19 maart is de dag waarop de heilige Jozef wordt gevierd. Dit hoogfeest willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Om 19.00 uur is er een vesperviering (gebedsviering) 

met zang en muziek. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop 

koffie of thee. Om 20.00 uur vertelt pastoor Paul Janssen aan de hand van een groot 

aantal foto’s over de persoon van Sint Jozef. Wie was hij, wat betekende hij vroeger, 

wat kan hij nu nog voor ons betekenen. Aansluitend heffen we het glas.  

Zondag 17 mei 2020  

(Koffie)concertje om 14.00 uur én 16.00 uur, Ferdinand Bolstraat 18 
 

Min of meer tegelijkertijd met het leggen van de eerste steen voor de bouw van de Sint 

Jozefkerk werd er op bescheidener schaal aan de huidige Ferdinand Bolstraat 18 ook een 

eerste steen gelegd. In dit geval voor de bouw van ’n huisje van waaruit Jozef, net zoals 

Maria vanuit het Hofke, onverstoorbaar de wereld aanschouwt. Om zodoende ook in 

2020 100 jaar te worden en ons reden te verschaffen voor een feestje. En bij een feestje 

hoort muziek. En muzikaal betreft het ’n 2020 seconden durend (koffie)concertje met de 

huiskamer als podium.  

Zaterdag 21 maart 2020  

Heilight Parade Sint Jozefparochie 
 

Op 21 maart 2020 organiseert Stichting Heilight Parade de 14e editie van de 

lichtjesparade. Door de donkere straten van de Sint Jozefparochie zal een 

prachtige stoet van een verlichte kinderoptocht met aansluitend prachtige 

verlichte praalwagens van volwassenen, jong en oud, een ware belevenis geven 

met een sprookjesachtige uitstraling. Speciaal vanwege het 100-jarig bestaan 

van de Sint Jozefparochie zal de 14e editie van dit evenement in het teken 

hiervan staan.  

Het thema van deze editie is dan ook: ‘100 jaar Sint Jozefparochie’.  

Voor de kinderoptocht zullen naast de reguliere prijzen ook voor dit thema aparte prijzen worden uitgereikt. 

Ook de volwassen parade krijgt een aparte prijs naast de reguliere prijzen als hun praalwagen het thema  

uitstraalt. Daarnaast is de organisatie bezig speciaal vanwege het 100-jarig bestaan een verrassing op te 

nemen in deze editie. Wij hopen op mooi weer, veel creativiteit bij de bouwers en weer veel publiek bij deze 

14e editie in het teken van het 100-jarig bestaan van de Sint Jozefparochie. 
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Zondag 31 mei 2020  

HeiLands 
 

Ga je mee naar de HeiLands! Vandaag gaan we eens kijken wat de Sint Jozef (De Hei) allemaal te bieden 

heeft. Het programma is opgedeeld in drie onderdelen.  
 

Geo caching – De bewoners van de Sint Jozefparochie gaan op zoek naar de 

schatten van onze mooie wijk. Met behulp van Geo caching gaan we deze 

schatten zoeken en soms zelfs bezoeken. Weet jij wat er allemaal te ontdekken 

valt? Voor de kinderen van toen en nu. 
 

 

Food Festival – Maak jij de allerlekkerste lasagne of quiche? Wordt het nu hoog tijd 

dat we kennis maken met jouw overheerlijke appeltaart? Ben jij met jouw vereniging 

een kei in timperen van het beslag en wil je pannenkoeken bakken? Wil jij jouw 

kookkunsten met de bewoners van de Sint Jozef delen? Of wil je samen met jouw 

vereniging wat extra geld verdienen? Doe mee met het Food Festival!  

Iedereen kan hier een kraampje reserveren. 

 

Ierse avond – We sluiten deze dag af met een geweldige Ierse avond.  

Een avondvullend programma met een Ierse Pub en muziek met diverse artiesten.  

Zelfs het Rad van Fortuin (ja, die van het Lentefeest) is aanwezig bij dit  

super wijkevent.    

Zondag 6 september tot vrijdag 6 november 2020  

Tentoonstelling 100 jaar Sint Jozefparochie 
 

Honderd jaar Sint Jozefparochie draagt een hele geschiedenis met zich mee.  

De KBO Sint Jozef die zelf alweer 65 jaar bestaat in 2019 gaat met alle kennis die in 

deze vereniging aanwezig is, ondersteund door diverse andere personen en instanties, 

de 100 jaar geschiedenis van de Sint Jozefparochie in beeld brengen.  

Markante gebouwen, opvallende personen, het verenigingsleven. Kortom, 100 jaar 

sociale cohesie worden samengebracht in een speciaal voor het 100 jaar bestaan 

georganiseerde tentoonstelling. Foto's, voorwerpen en anekdotes zullen de bezoekers 

van de tentoonstelling een beeld geven van hoe onze parochie zich door de jaren heen 

van arbeiders-/industriewijk heeft omgevormd naar een levendige woonwijk met mooie voorzieningen.  

Op zondagmiddag 6 september 2020 zal de tentoonstelling om 13.30 uur officieel worden geopend en tot 

aan het eindfeest op 6 november 2020 voor geïnteresseerden toegankelijk zijn.  

Zaterdag 20 juni én zondag 21 juni 2020  

Xplosion 
 

De Sint Jozefparochie bestaat 100 jaar en Stichting WESP draagt graag haar steentje bij om het jubileumjaar 

te vieren. Als sportieve opvolger van het Lentefeest is door de jaren heen een volwassen en breed gedragen 

evenement ontstaan door een aantal fanatieke, enthousiaste mensen uit de parochie. Fantastisch om ook 

tijdens dit evenement stil te staan bij het eeuwfeest van de wijk. Tijdens de 11e editie van het Xplosion-

weekend in juni zal het thema 100 jaar Sint Jozef verweven worden. Vast staat dat de kern van het  

Xplosion-evenement zal blijven: sportiviteit en plezier voor jong en oud(er) waarbij dit jaar de jongere 

jeugd (vanaf de middelbare school) en de volwassenen extra uitgedaagd zullen worden. Denken en doen ;-). 

Het team wat kracht, tactiek en denkvermogen weet te combineren zal zich kunnen kronen als de sterkste. 

Ben de concurrentie te vlug af en stel nu al je team (minimaal 6, max 8 personen) samen!   
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Zaterdag 19 september 2020  

Pubquiz om 20.00 uur in het Hofke van Marijke 
 

Ben jij degene die altijd alles weet als er een quiz is op tv?  

Of op verjaardagen met alle weetjes komt? Dit is je kans om te 

bewijzen dat je bij de slimste mensen van De Hei behoort.  

Denk je niet alles te weten, en heb je gewoon zin in een hele gezellige 

avond? Dan moet je zeker komen. 

Er wordt een pubquiz georganiseerd in het Hofke van Marijke.  

Schrijf je in met een team van 4 à 5 personen. De avond staat gevuld met vragen uit verschillende 

categorieën. Het gaat om parate kennis, telefoons zijn dus niet nodig tijdens deze quiz. Natuurlijk kan de 

categorie 100 jaar Sint Jozef niet ontbreken. Durf jij de uitdaging aan? Dit mag je niet missen!  

 

Vrijdag 6 november én zaterdag 7 november 2020  

Spetterend eindfeest 
 

Na een jaar activiteiten in het kader van 100 jaar Sint Jozefparochie wordt 

het eeuwfeest afgesloten met een spetterend feest.  

Dat feest starten we op vrijdagavond 6 november 2020 met een spetterende 

frisparty voor de jeugd t/m 17 jaar.  

Op zaterdag 7 november wordt het afsluitende feest vervolgd en dat doen we 

’s middags voor de senioren. Met een speciaal feestprogramma dragen we 

zorg voor mooie herinneringen aan 100 jaar Sint Jozefparochie. 

Zaterdagavond sluiten we het eeuwfeest dan echt af met een groot 18+ feest. 

Wat er precies gaat gebeuren is nog een verrassing.  

Houd de aankondiging goed in de gaten en reserveer de data alvast in de agenda.  

Immers, dit feest mag je niet missen! 

Dinsdag 27 oktober 2020 (streefdatum) 

Restauratie gebrandschilderde ramen Sint Jozefkerk 
 

In de Sint Jozefkerk staan 18 paneeltjes van ongeveer 50x50 cm. Het zijn onderdelen 

van twee grote gebrandschilderde ramen die waarschijnlijk bij de bouw van de kerk 

in 1920 geplaatst zijn. Ze zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw verwijderd, 

maar – zij het soms zwaar beschadigd – bewaard gebleven. Wat zou het mooi zijn 

als die ramen weer een ereplek in de kerk kunnen krijgen. Maar… dan moeten ze 

wel gerestaureerd worden. Lieke Leenders, afkomstig uit de Sint Jozefparochie,  

is professioneel glazenier en kan de ramen vakkundig restaureren. Tenminste…  

als er financiële middelen beschikbaar zijn.  

Inmiddels heeft de parochie drie paneeltjes laten restaureren om een begin te maken. Die zien er prima uit. 

De kosten bedragen ongeveer € 500,= per paneeltje, totaal dus € 9.000,= met nog wat extra kosten om ze te 

plaatsen (en eventueel aan te lichten). Maar de portemonnee van de parochie is niet zo groot. 

Wie helpt mee en wil een paneeltje of deel van een paneel adopteren? Bedrijven, scholen, verenigingen, 

particulieren, elke bijdrage is welkom! Contact hierover via Leo Cuijpers, email: leo.cuijpers@gmail.com  

Het zou een mooi blijvend aandenken zijn aan 100 jaar Sint Jozefparochie en 100 jaar kerk. 

mailto:leo.cuijpers@gmail.com

