
Vanaf 22 juni aanstaande gaat de Menswel Zomertoer van

start in de gemeente Echt-Susteren. Net als vorig jaar kunt u

ons herkennen aan de opvallende caravan waarmee we 

verschillende plekken gaan bezoeken. 

In de buitenlucht creëren we een gezellige ontmoetingsplek,

waar u van harte welkom bent. Kom gezellig een praatje maken

en andere buurtgenoten treffen onder het genot van een kopje

koffie of thee. Heeft u vragen, behoefte aan informatie of hulp?

Wilt u bijvoorbeeld graag meer weten over vrijwilligerswerk?

Zit uw vereniging met bepaalde vraagstukken? Benieuwd naar

het aanbod van activiteiten in uw dorp? Heeft u een leuk idee

voor uw buurt, maar vraagt u zich af hoe u dat moet aanpak-

ken? Kom het met ons delen. Op verschillende locaties van de

toer zullen ook lokale initiatieven aansluiten en een bijdrage

leveren. Voor vragen en info over de Zomertoer kunt u 

contact opnemen met Menswel, telefoon 0475-484848. De

Zomertoer doet Sint Joost aan op donderdag 15 juli van

10.00 tot 12.30 uur op het plein voor de kerk.
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Menswel Zomertoer Autowas Actie!

Zaterdag 17 juli organiseert het bivakteam van het Jeugd-

werk weer een autowas actie op het plein tegenover de kerk

in Sint Joost. 

De autowas actie is bedoeld om de deelne-

mersbijdrage zo laag mogelijk te kunnen

houden. 

Iedereen kan vanaf 10.00 uur zijn auto

brengen en we poetsen tot 15.00 uur. 

De buitenkant wassen kost € 7,50 en de buiten- en binnen-

kant € 15,00. De vrijwilligers zorgen dat de auto’s er na de

wasbeurt weer schitterend uitzien.

Noteer alvast deze datum in jullie agenda! 
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H. Missen en Misintenties juli 2021

Zaterdag 3 juli 2021

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

Voor: Mia van Buggenum-van Wegberg namens de 

Ontspanningsvereniging, Uit dankbaarheid. 

Ouders Bert Golsteijn en Marieke Golsteijn-Cremers, 

jaardienst.

Zaterdag 10 juli 2021

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

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Zaterdag 17 juli 2021

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

Voor: Bella Loven-Peters namens 

de Ontspanningsvereniging.

Zaterdag 24 juli 2021

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

Voor: Maria Halmans-Erfkämper, Mia Evers-Palmen namens

de Ontspanningsvereniging.

Inspiratie • Creativiteit • Gezelligheid

Een zondag over de rijkdom

van de Eucharistie.

Zondag 11 juli 2021

Programma

Hoogmis om 10.00 uur in de Landricuskerk te Echt.

Daarna in het Trefcentrum aan de Diepstraat 4: 

•samen schilderen, 

•samen luisteren naar een inleiding,

•samen lunchen (aub lunchpakket zelf meenemen),

•samen gezellig bij elkaar zijn (kan uitlopen tot ca. 17 uur).

Wij schilderen naar het voorbeeld hiernaast of naar vrije 

invulling. Canvas (30x30 cm), acrylverf en overige 

benodigdheden worden ter beschikking gesteld (u mag ook

eigen schildersspullen meenemen).

Materiaalkosten (inclusief boekje inleiding) € 10,00.

Opgave tot 7 juli 

bij pastoor Kanke 06-51591100 

of r.kanke@home.nl
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Vergeving
Liefde is radicaal. En gaat altijd steeds verder. Het geeft 

altijd iedereen een tweede kans. Ondanks alles wat gebeurd

is. Hoe ernstig ook. Voorbeelden uit de geschiedenis zijn er

genoeg. Paulus vervolgde, voordat hij leerling van Jezus

werd, christenen. Met veel energie en inzet. Hij liet de 

volgelingen van Jezus opsluiten, bedreigde hen met de

dood, en liet hen stenigen. Paulus bekeerde zich. Zo wordt

hij ons dan bekend als de grote apostel. Mede door zijn rol

bij de verspreiding van het christelijke evangelie kon de 

beweging, het christendom, uitgroeien tot de wereldreligie

die het nu is.

Liefde vraagt echter soms zelfs offers. Ze is niet vrijblij-

vend. En ze gaat verder dan “oog om oog, tand om tand”.

Iemand behandelen zoals hij mij behandelt. Wat iemand

mij aandoet, zou ik hem mogen vergelden door op dezelfde

manier te reageren. Echter dan wordt de wereld gauw half

blind. Daarom wordt tot ons gezegd: “Bemint uw vijanden”.

Alleen liefde kan haat overwinnen.

Denk aan een heilige zoals Maria Goretti. Dit elfjarig meisje

werd met veertien messteken neergestoken toen zij zich

verzette tegen haar aanrander. Twee dagen later stierf ze

in het ziekenhuis nadat ze haar moordenaar had vergeven.

De man werd tot dertig jaar dwangarbeid veroordeeld. In

de gevangenis kreeg hij een visioen. Vrijgekomen vroeg hij

aan Maria’s moeder vergiffenis. Dat gaf zij hem onmiddel-

lijk. Hij bekeerde zich, en werd lekebroeder in een klooster.

De moeder en de dader waren samen aanwezig op de hei-

ligverklaring van Maria Goretti. Haar feestdag is op 6 juli.

Echte liefde is tot alles in staat.

En tot deze absolute, onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige

liefde roept Jezus ons op. Wanneer men er zich enkel toe

beperkt om regels te volgen, wanneer men blijft stilstaan,

dan is men al geen christen meer. De christen gaat altijd

maar verder op de weg van de volmaakte liefde. Niets mag

ons tegenhouden. Gods genade en bijstand zullen ons daar-

bij bijstaan. Het vraagt zichtbaar blijven, eenvoudig en

dichtbij mensen. Dat is een levenswijze.

Toch hoor ik nog vaak dat mensen niet meer met elkaar

praten. Ze verstaon zich neet mieë. Toch spreken ze 

dezelfde taal. Döks is det ‘t Sint Joaster plat. Zo mag en kan

het toch niet zijn. 
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Sint Joostertrimloop
start weer

Nu de maatregelen tegen het coronavirus ten aanzien van

de buitensporten versoepeld zijn, starten we weer met de

maandelijkse trimloop. vv St. Joost organiseert zaterdag 3

juli de 433 trimloop. Het parcours is uitgezet in de bossen

rondom het sportpark “Tussen De Berken” en loopt over

goed begaanbare (bos)paden. De afstanden 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 16.00 uur op het sportpark aan de Schreven-

hofsweg. Er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. 

Het inschrijfgeld is 1,50 euro voor volwassenen en 

0,75 euro voor de jeugd jonger dan twaalf jaar. Na afloop

kan men Op het sportpark onder het genot van een kop

koffie gezellig napraten over de geleverde prestatie. Uiter-

aard gelden in de kantine ook de richtlijnen van het RIVM.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden 

gehouden onder het motto:

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!

Nieuws 
van de fanfare
Inzameling oud papier en kleding 

Iedere laatste maandag van de maand halen onze vrijwilli-

gers vanaf 17.45 uur het oud papier huis-aan-huis op in 

St. Joost. Al jaren! Op verzoek van gemeente en de ophalers

willen wij u vragen het oud papier, goed verpakt, aan

dezelfde kant van de weg te zetten als de duobakken. Dit

in verband met de veiligheid van onze vrijwilligers. Zou je

ons één of meerdere keren per jaar willen helpen met het

ophalen van oud papier? Heel graag! Meld je aan bij ons 

bestuurslid Els Barrois: elsbarrois1@gmail.com.

Ook de kledingbak bij het Patronaat

(naast de kerktoren) is voor de fanfare

een bron van inkomsten. Wij vragen u de

kleding, schoenen en overig textiel in

een stevige plastic zak te verpakken en

in de container te deponeren. Helaas wordt er ook afval

aangetroffen in de kledingcontainer. Dat komt de 

opbrengst niet ten goede. Voor alle oud papier en kleding

in de container danken wij u hartelijk!

Vakantieconcert 
vrijdag 23 juli
Vanaf 28 mei repeteren we weer! Weliswaar nog met beper-

kingen, maar we zijn blij weer samen muziek te kunnen

maken na maanden. De afsluiting van het seizoen kan dit

jaar (aangepast) doorgaan op vrijdag 23 juli om 19.30 uur

bij het Thomashuis (Caulitenstraat). Dit jaar is aanmelden

voor dit concert noodzakelijk. Dat kan door een bericht te

sturen naar onze voorzitter Jo Verheesen: joverheesen@

hotmail.com of 06-34034515. Er geldt vol = vol.

Wij vragen u –net als andere jaren– om zelf een (tuin)stoel

mee te nemen en 1,5 meter afstand in acht te nemen. Helaas

kan er dit jaar niet voor een hapje of drankje gezorgd wor-

den. Uiteraard mag een drankje van thuis genuttigd worden. 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens ons Vakantiecon-

cert. De jeugdfanfare en de fanfare verzorgen met veel 

plezier een kort concert voor u als afsluiting van een heel

bijzonder jaar.

Als de weergoden ons niet goed gezind zijn, wordt het con-

cert vanwege de coronaregels geannuleerd. We maken dit

tijdig kenbaar via www.facebook.com/fanfarestjudocus. 

Vooraankondiging: Grote Clubactie

Ook dit jaar doet de jeugdfanfare in september weer mee

aan de Grote Clubactie, middels de verkoop van loten.

Daarvoor komen zij huis-aan-huis. In een volgende uitgave

meer nieuws over de Grote Clubactie.
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Ontspanningsvereniging

St Judocus St Joost

21 Mei was het eindelijk zo ver. De maandag activiteit van

onze vereniging kon weer van start gaan. Vooral de koers-

ballers waren blij. Ze hadden het echt wel gemist, vooral

het weer samen zijn. De andere activiteiten, zoals het 

dansen en de gym, moeten nog even wachten tot na de 

zomerstop. Hopelijk kunnen we dan weer dansen en gym-

men op de ‘normale’ manier zoals we dat gewend waren. 

Wij zijn altijd nog op zoek naar nieuwe leden. Vindt u het

leuk om op de maandagmiddag gezellig mee te doen met

koersballen of kaarten, u bent van harte welkom. Kom

maar eens kijken. Ook als u straks mee wilt doen met dan-

sen en/of gym bent u van harte welkom. Ik zou zeggen,

vraag eens aan de mensen die mee doen met deze 

activiteiten, u kent er zeker verschillende, misschien is uw 

interesse dan gewekt. Wij verwelkomen u van harte. 

Ook zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen 

helpen, hetzij in het bestuur of met onze activiteiten.

Zeker nu na deze moeilijke tijd. 

Scootmobieltocht door Echt-Susteren
Op vrijdag 16 juli a.s. wordt een scootmobieltocht door Echt-Susteren gehouden. Het is de eerste activiteit die, bij voldoende

belangstelling, kan uitgroeien tot meer. Gestart wordt op vrijdag 16 juli om 13.30 uur in het Patronaat, Caulitenstraat 6 

te St. Joost (naast de kerk). Na een welkomstwoord met koffie/thee en iets lekkers wordt een tocht van max. 25 km gehouden

door Echt-Susteren met een tussenstop. Uiterlijk 16.30 uur zijn we weer terug bij het Patronaat. Iedereen die zelfstandig een

scootmobiel kan rijden mag meedoen. Leeftijd, woonplaats of iets dergelijks is niet van belang. Wel een volle accu die een

tocht van 25 km aankan (plus de reis naar het Patronaat en terug naar huis) met een veiligheidshesje op de achterleuning.

Er zijn geen kosten aan de eerste tocht verbonden! 

In verband met de organisatie is 

aanmelden nodig bij 

joverheesen@hotmail.com   

telefoon 06-34034515 / 

0475-485487. 

Daar kan men ook terecht 

voor meer informatie.
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Thema: Zomercarnaval

Woensdag 28 en donderdag 29 juli 2021 

van 9:30 uur tot 15:00 uur. 

Meer informatie en het inschrijfformulier staat op Facebook. 

DEEL het verder, hoe meer zielen hoe meer vreugde!!

Inschrijven kan tot en met 30 juni!! 

Per mail: kvw@jeugdwerksintjoost.nl 

Per Whatsapp: mob: 06-23402351. Per brievenbus: Op de baant 22, St. Joost.

Bij slecht weer kan KVW 2021 dit jaar helaas niet plaatsvinden, 

hierover worden jullie tijdig geïnformeerd!
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Kopijdatum Klökske augustus

15 juli

’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, bij friture Bie Os

en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis

aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per 

bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan

ook per bank worden betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen 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
,



Activiteitenagenda 

t Klökske8

Juni 2021

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

Juli 2021

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein  

Do 15   Menswel                                                Zomertoer 2021             10.00 – 12.30  Kerkplein

Vr 16 Scootmobieltocht 13.30 Patronaat

Za 17 Jeugdwerk Autowasdag 10.00

Vr 23 Fanfare St. Judocus Vakantieconcert 19.30 Thomashuis

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

Wo 28 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Do 29 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Augustus 2021

Za 07 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein     

Ma 23 Jeugdwerk St. Joost Vertrek bivak Bergeijk

Wo 25 Jeugdwerk St. Joost Ouderavond bivak 19.00 Bergeijk

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

September 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein       

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

Oktober 2021

Vr 1 Jeugdwerk Start kinderwerk

Za 02 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein     

Ma 25 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Zo 31 Jeugdwerk Halloween 18.30

November 2021

Za 06 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein       

Wo 10 Jeugdwerk St. Maarten 18.30

Zo 21 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas 13.00

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

December 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein     

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


