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Barbecue gaat helaas niet door
Zaterdag 29 augustus stond de 

jaarlijkse barbecue van Stichting 

Gemeenschapsbelangen op de agenda.

Een belangrijk moment om samen

met alle vrijwilligers de successen te

vieren die we het afgelopen jaar heb-

ben geboekt. Doch door de corona-

maatregelen en de daarbij horende

1,5 meter maatregel is het onmoge-

lijk, om zoals gewend, een gezellige

avond samen met zoveel vrijwilligers

te organiseren. Met pijn in het hart

hebben we daarom moeten besluiten

om dit feest deze keer over te slaan.

De waardering voor de enorme inzet

van alle vrijwilligers is daarom niet

minder. Onze dank daarvoor is zeer

groot! Wij hopen deze erkentelijk-

heid volgend jaar op zaterdag 28 au-

gustus 2021 weer te kunnen laten

blijken met de gebruikelijke gezel-

lige barbecue avond!

Stichting 

Gemeenschapsbelangen Sint Joost
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Wij komen naar u toe deze
zomer!
Ook in deze Coronatijd, waarin veel

dingen anders gaan dan we gewend

zijn, wil Menswel op een veilige en

gemakkelijke manier met u in contact

komen. Met een speciale caravan

trekken we langs de dorpen van de

gemeente Echt-Susteren.

We richten

voor een dag

in elk dorp in

de buiten-

lucht een gezellige mobiele ontmoe-

tingsplek in. U bent van harte welkom

om een praatje te komen maken en 

andere dorpsgenoten te treffen.

Heeft u, juist in een tijd waarin alles

even anders is, een leuk idee of wens

voor uw buurt? Wij kunnen meedenken

en helpen waar nodig. 

U kunt ook bij ons terecht voor vragen

en informatie over thema’s als buren-

hulp, vrijwilligerswerk, inzet van 

vrijwilligers, activiteiten en voorzie-

ningen.

Op dinsdag 28 juli staat Menswel 

tussen 10.00 - 16.00 uur op het plein

aan de Kantstraat in Sint Joost. 

Komt u ook even langs? 

Uiteraard wordt er rekening gehou-

den met de gestelde Corona maatre-

gelen die op dat moment van

toepassing zijn.

Vragen en info: Menswel, 

telefoon 0475-484848

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

t Klökske
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H. Missen en Misintenties augustus 2020

Zaterdag 1 augustus 2020

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

Voor: Joep Dircks.

Zaterdag 8 augustus 2020 

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

Voor: De zieken van onze parochie.

Zaterdag 15 augustus 2020

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

Voor: Mien van Buggenum-Watrin jaardiensten, en 

Echtgenoot Gerard van Buggenum,

Jan Linssen en overleden familie Linssen-Tholen,

Zus Janssen jaardienst en overleden familie.

Zaterdag 22 augustus 2020

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

Voor: Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen en

schoonzoon Har,

Zus Janssen en overleden familie Janssen-Brouwers.

Zaterdag 29 augustus 2020

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

Voor: Har van der Goot, 

Ouders van der Goot-Maessen.

Versoepeling van coronamaatregelen

Bij het ter perse gaan van dit Klökske kwamen er nieuwe

versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo is de telefo-

nische reservering voor een H.Mis niet meer nodig, mits het

om gewone weekendmissen gaat. (Voor speciale vieringen

waarin ons maximum, ruim honderd ‘coronaplaatsen’,  kan

worden overschreden, geldt wel nog een reservering vooraf.

Maar dat wordt dan tijdig bekend gemaakt, o.a. in het Wa-

ekblaad. 

Aanmelding alleen bij de kerkdeur

De opgave van naam en telefoonnummer bij de kerkdeur

blijft wel bestaan. Voor de rest gelden de algemene corona-

maatregelen.

Het Parochiekantoor is iedere donderdagmiddag van

13.00 tot 15.30 uur geopend.

Vakantie

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

zich even kan losmaken uit het gareel

van de zorg en verantwoordelijkheid,

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

Geef mij een hart dat klein als een kind

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels, 

en kan glimlachen bij de verre geluiden van koeien als de

morgen begint. 

Geef mij een hart, 

een open hart en open handen om naar de mensen toe te

gaan, te luisteren naar hun verhalen en te genieten van hun

vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt 

iedere voorbijganger, iedere mens op mijn weg.
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Geef mij een hart dat zich wil bekeren

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten,

en kan bidden zonder woorden.

Een hart dat doorheen de dingen

kan schouwen naar uw eeuwigheid. 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen

of mijn fiets zal gebruiken,

of ik de andere kant van de wereld

of de andere kant van mijn dorp zal zien,

of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,

of stil van de stoel naar het bed zal gaan: 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen, God.
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WOORDZOEKER – DE ZIN VAN HET LEVEN 

Nadat u de woordzoeker van pastoor Kanke heeft opgelost, 
blijven enkele letters over. Daarmee kunt u onderstaande zin 

invullen. Enkele reeds ingevulde letters helpen u op weg. 



Ontspanningsvereniging 

St. Judocus.

Op maandag 6 juli zijn we weer gestart met koersbal. 

De deelnemers waren blij dat ze eindelijk weer konden 

beginnen. De laatste keer dat er koersbal gespeeld werd,

was op 11 maart. Dat is een hele poos geleden. Er werd

dan ook enthousiast gegooid met de ballen. Ze waren het

nog niet verleerd.

Kom eens kijken als u ook interesse hebt. 

In ons Patronaat kunt u dan een gezellige middag door-

brengen. In de maanden juli en augustus wordt er alleen

op maandagmiddag van half twee tot half vijf gespeeld.

Vanaf september ook op de woensdagmiddagen op de-

zelfde tijd.

Het bestuur.

Toneelvereniging 

Ons Genoegen ’84 

is weer gestart

Toneelvereniging Ons Genoegen ’84 is begin juli, 3 maan-

den later dan normaal, gestart met de repetities voor het

nieuwe toneelstuk met de naam “Mit de zaegen van de

Hieër”. U zult begrijpen dat toneel spelen met 1,5 meter

afstand moeilijk is. Bepaalde scenes kunnen niet, zoals u

van ons gewend bent, uitgespeeld worden en dienen aan-

gepast te worden. De spelers en ook de regisseur willen

toch gaan proberen er iets moois van te maken. 

Onze decorbouwers zien eveneens mogelijkheden om

een mooi decor te bouwen. De spelers en decorbouwers

zijn zich er terdege van bewust dat op het einde van het

jaar het besluit genomen kan worden om de voorstellin-

gen niet door te laten gaan in verband met de dan gel-

dende richtlijnen van het RIVM.

We willen het toch gaan proberen. Tijdens de repetitites

of woensdagavond blijven we plezier beleven aan het

uitoefenen van onze hobby. We hopen zo toneel te spe-

len met als eindresultaat een mooie voorstelling voor een

goed publiek. 

Een ding is wel zeker, de uitvoeringen zijn in St. Joost

niet zoals u gewend bent in november maar zijn ver-

plaatst naar maart 2021. De uitvoeringen in Maasbracht

zijn eveneens verplaatst naar maart 2021. De speelda-

tums zijn nu als volgt: Maasbracht 6 en 7 maart 2021 en

St. Joost 13, 14 en 21 maart 2021. Schrijf de nieuwe da-

tums alvast in uw agenda.
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Colofon

Nummer 8, augustus 2020

Kopijdatum Klökske september

15 augustus

’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
,Sint Jooster Trimloop afgelast

Om het zekere voor het onzekere te nemen, want gezondheid is het aller-

belangrijkste, gaat de trimloop die gepland stond voor zaterdag 1

augustus niet door. Als er de komende tijd niets verandert ten aan-

zien van het corona virus, starten wij in september weer met de

maandelijkse trimloop. De trimloop in september is op zaterdag 5 septem-

ber. De start is om 16. 00 uur op ons sportpark Tussen de Berken. Het par-

cours is ter plaatse uitgezet in de bossen en volgt goed begaanbare

bospaden.

vv St. Joost wenst iedereen een prettige vakantie. We hopen elkaar te zien

in september.

Met sportieve groeten, Vv St. Joost.

Mannenkoor De Wiejerdzangers:

stand van zaken in Coronatijd.

Beste vrienden van Mannenkoor De Wiejerdzangers, 

Corona heeft heel wat roet in ons eten gegooid. 

De viering van ons 35-jarig jubileum gaat niet door, en daarmee ook de

aandacht die we wilden geven aan het feit dat Piet Volders al 35 jaar onze

bezielende dirigent is. Alle repetities en concerten voor dit lopende jaar

zijn afgelast. Omdat we geen uitvoeringen geven, vinden we het als koor

niet gepast om onze jaarlijkse donateursactie door te laten gaan. Ook onze

sponsoren worden niet benaderd om hun jaarlijkse, zeer welkome, bijdrage

te leveren. Zonder muzikale prestaties geen geld gaan vragen.

Inmiddels is er een protocol van kracht met regels voor zangkoren. Deze

gaan we in onze uitgestelde jaarvergadering in

september met al onze leden bespreken om te

zien hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Zoals het nu uitziet blijft de 1.5 meter afstand de

regel. Dat maakt het niet gemakkelijk om hier

praktisch invulling aan te geven. 

In elk geval: blijf gezond. In deze situatie is dat

het allerbelangrijkste voor iedereen. We houden

jullie via 't Klökske op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen.

Gezonde en muzikale groeten van Mannenkoor

De Wiejerdzangers!
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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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Activiteitenagenda 

Juli 2020

Vr 03 Sint Joas Broesj Media inloop 14.30 ‘t Patronaat

Wo 15 Jeugdwerk St. Joost KVW

Do 16 Jeugdwerk St. Joost KVW

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 28    Menswel                                                 Menswel Zomertoer                 10.00 Plein Kantstraat

Augustus 2020

Ma 10 Jeugdwerk St. Joost Activiteiten tot en met woensdag 12 augustus

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

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

Zo 20 Schutterij St. Joris Koningsschieten 13.30 Kerkplein

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

Vr 25 Geiteclub Iris 2 Werkstage

Vr 25 Fanfare St. Judocus Roergalmconcert met Koningsbosch 20.00 ’t Patronaat

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

Oktober 2020

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00   Voetbalterrein

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

Za 17   M.K. De Wiejerdzangers                     Concert                            19.30 ‘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

Za 07 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Di 10 Jeugdwerk St. Joost Sint Maarten 18.30 Kerkplein

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

Za 05 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Vr 11 Sint Joas Broesj Sint Jooster Winterkwis 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

Zo 13 Mannenkoor De Wiejerdzangers Kerstconcert Bij A Capella Swalmen

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