
In de vorige Klökskes werd aangekondigd dat de gemeente het

Kloosterveld in 2022 wil gaan opknappen. Zoals aangegeven gebeurt

dat in nauw overleg en samenwerking met de bewoners. 

Daarmee wordt gestart op woensdag 3 november om 19.00 uur

met een informatieavond in ’t Patronaat. Deze bijeenkomst wordt 

gezamenlijk georganiseerd door de Stichting Gemeenschapsbelan-

gen Sint Joost en de gemeente Echt-Susteren. Op deze avond wordt

onder andere besproken welke werkzaamheden binnen dit project

kunnen worden opgepakt, hoe de rol van bewoners kan worden 

ingevuld en hoe de planning er uitziet.

Noteer deze datum alvast in je agenda! In het volgende Klökske

volgt aanvullende informatie.

Sinds kort is de nieuwe website www.sintjoas.nl in de lucht.

Nog lang niet af, doch er is wel al een goed begin gemaakt.

De oude website was al een aantal maanden onbereikbaar, door-

dat het zogenaamde flash-systeem niet meer werd ondersteund.

Eerder kregen we al veel klachten omdat de website op de meeste

apparaten niet te openen en daarnaast vaak ook moeilijk te lezen

was. De nieuwe website is goed te openen en te lezen op de pc,

tablets en telefoons.

Nieuwsberichten plaatsen Op de Homepage wordt een overzicht

van nieuwsberichten getoond, die de verenigingen zelf kunnen

plaatsen. Elke vereniging heeft in juni een uitnodiging ontvangen

om een account aan te maken, met daarbij ook een instructie voor

het plaatsen van nieuwsberichten. Stuur een e-mail aan info@sint-

joas.nl om deze uitnodiging opnieuw te ontvangen.

Informatie over verenigingen Op de pagina Verenigingen vind je

informatie over de Sint Jooster verenigingen. Deze is overgeno-

men uit ’t Sint JoasterBeukske. Wijzigingen kunnen worden door-

gegeven via info@sintjoas.nl.

Archief Hier vind je een veelheid aan Sint Joosteruitgaves, foto’s,

films, publicaties, enzovoort uit het (verre) verleden. Aanvullingen

zijn natuurlijk altijd welkom.

Agenda De agenda is gekoppeld aan de activiteitenagenda uit ’t

Klökske. Verenigingen kunnen wijzigingen en/of aanvullingen

zelf aanbrengen in de Dropbox van ’t Klökske of melden via

klokske@sintjoas.nl.

Redactie Reacties, tips, wijzigingen, aanvullingen zijn altijd van

harte welkom. En niet geheel onbelangrijk: Wil je een redactionele

bijdrage leveren om deze website actueel te houden, laat het even

weten: info@sintjoas.nl. Je bent van harte welkom!

informatieblad van
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H. Missen en Misintenties oktober 2021

Zaterdag 2 oktober 2021

19.15 uur. H. Mis, Vicaris Quaedvlieg - Diaken Mestrom.

Voor: Levende en overleden leden van de Stichting 

Theresiakapel.

Zaterdag 9 oktober 2021

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

Voor: Neske Brouwers (verjaardag), Lena Cremers-Brouwers

en Theo Cremers, voor de genezing van een zieke.

Zaterdag 16 oktober 2021

19.15 uur. H. Mis, Vicaris Quaedvlieg - Diaken Mestrom.

Voor: Joep Dircks en overleden familie Dircks-Claessen, Ou-

ders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers en over-

leden kinderen, voor een zekere intentie.

Zaterdag 23 oktober 2021

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

Voor: Neske Brouwers jaardienst en Lena Cremers-

Brouwers en Thei Cremers,

Theo Janssen (verjaardag) en Truus Janssen-Roumen.

Zaterdag 30 oktober 2021

19.15 uur. H.Mis, Vicaris Quaedvlieg - Diaken Mestrom.

Voor: Ouders Gerard Vossen en Gré Vossen van der Werff,

Theo Janssen en Truus

Janssen-Roumen, Ouders

Linssen-Tholen en over-

leden familie Linssen-

Tholen, Ouders Tjeu en

Marlies Coenen-Hees, Ou-

ders Janssen-Brouwers en 

overleden kinderen. 

Allerzielen
Dit jaar is er geen Allerzielenmis op zondag. Wel zullen op

zondag, 7 november om 13.00 uur de graven op het kerk-

hof gezegend worden door Pastoor Mom. U bent van harte

welkom.

Voor ziekenzalving en uitvaart kunt u terecht bij Pastoor

Mom (donderdag vrije dag) telefoonnr. 0475-481428 of

06-10711759. E-mail parochie.pey@planet.nl, of bij Diaken

Mestrom telefoonnr. 481754.

Overleden
Op 10 september is Lies Schoenmakers-Wilms, oud-inwoon-

ster van St. Joost, in De Eghte overleden. Na een besloten

uitvaartdienst is zij te ruste gelegd op ons kerkhof naast

haar man, Pierre Schoenmakers. Wij wensen haar kinderen

en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van hun

moeder, schoonmoeder en oma.

Afscheid Pastoor Kanke
In het weekend van 4 - 5 september is in Sint Joost en Echt

afscheid genomen van pastoor Rainer Kanke. Hij was 18,5

jaar werkzaam in Echt en 8,5 jaar pastoor van Sint Joost. 

Tijdens de viering in de Sint Judocuskerk bedankte Magna

Bedaf hem hartelijk namens het parochiecomité. Tevens

reikte loco-burgemeester Peter Pustjens hem de Zilveren

Erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit voor zijn 

verdiensten. Na afloop van de viering namen de aanwe-

zigen afscheid in het portaal van de kerk, waarbij terug-

geblikt werd, herinneringen opgehaald en waardering

uitgesproken. 

Voor zijn werkzaamheden in zijn nieuwe stadsparochie

Marcellinus en Petrus te Geleen  (een samenstelling van

9 parochies) wensen wij hem alle goeds, inspiratie en

Gods zegen.

2



Dan ben je gezien
In de wijk waar mijn moeder woont, doet een zeer vriende-

lijke postbode de ronde. Zij heeft een aantal adressen,

waaraan zij nooit voorbij gaat zonder even naar binnen te

kijken en te zwaaien. Zij weet waar ouderen, gehandicapten

en zieken wonen. Toen ik haar eens tegenkwam en 

bedankte voor de vriendelijkheid jegens mijn moeder, 

vertelde deze postbode over haar motivatie: “Dan ben je 

gezien”. 

Het kan inderdaad een zonnestraal in je huis brengen, wan-

neer je weet dat iemand jouw blik zoekt, zodat je gezien

bent. De postbode moet er enige moeite voor doen, maar

het geeft ook kleur aan haar werk. Voor haar tellen de 

lachende gezichten en de zwaaiende handen vanachter de

gordijnen. 

Zoals die postbode anderen laat

weten dat zij gezien zijn, zo

trok ook Jezus ooit door het

Heilige Land. De Bijbel vertelt

menige keer dat hij mensen zag

“in het voorbijgaan”. Zo vond

Jezus zijn apostelen. In het

voorbijgaan riep Hij vissers tot

een nieuwe invulling van hun

leven: “Kom en volg Mij, je zult

vissers van mensen worden”. In

het voorbijgaan zag Hij een blinde en groette Hem: “Wat wil

je dat Ik voor je doe?” Die ontmoeting opende de ogen van

de man, hij ging zien omdat hij door Jezus gezien werd.

De vriendelijke postbode brengt niet alleen de post rond,

maar deelt gaandeweg een beetje aandacht, vriendelijkheid

en naastenliefde. 

Zij ziet veel meer dan menigeen die door dezelfde straten

slentert, starend op een smartphone, het blikveld verkleind

tot enkele vierkante centimeters. Het oogt zielloos wanneer

mensen een ander geen blik waardig keuren, maar helemaal

opgaan in de appjes die al hun aandacht opeisen.  

Gezegend is de postbode die oog heeft voor zieken en 

ouderen, want daardoor ziet zij méér. 

In Zuid-Afrika bestaat een prachtige groet: “Sawubona”; dat

betekent “Ik zie je!” Wanneer mensen elkaar willen zien,

dan herken je in de naaste ook jezelf. Dan ontdek je dat

jouw verlangen, angst en vreugde ook in de ogen van ande-

ren te zien zijn. Zoek de blik van je naaste, schenk je lach

aan een zieke, zwaai naar een oudere, het maakt het samen-

leven zoveel mooier. Dan ben je in één blik degene die ziet

en gezien wordt.  

Pastoor Bert Mom

Vrijwillige bijdrage
voor ’t Klökske

Afgelopen weken kwamen onze vrijwilligers (meestal je

persoonlijke bezorger) weer aan de deur voor de jaarlijkse

vrijwillige bijdrage. Wij bedanken alle donateurs van harte

voor deze financiële bijdrage, die noodzakelijk is voor het

betalen van de drukkosten van ’t Klökske!

Mochten wij je niet thuis hebben getroffen, dan kan de 

envelop met de vrijwillige bijdrage ook in de daarvoor 

bestemde box bij Boerderijwinkel Lizette worden gedepo-

neerd. 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’. Dit kan ook gemakkelijk met de afgebeelde QR-

code. Het adviesbedrag is net als vorig jaar 12 euro; dat is

slechts 1 euro voor deze mooie maandelijkse uitgave. Het

staat natuurlijk vrij om de hoogte van de donatie zelf te 

bepalen! Alvast hartelijk dank voor je bijdrage in de kosten

van ’t Klökske!
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2e scootmobieltocht
vanuit St. Joost 
door Echt-Susteren

Op vrijdag 1 oktober a.s. wordt

door Stichting Gemeenschaps-

belangen St. Joost, in het kader

van “Sint Joas Broesj”, de 2e scoot-

mobieltocht door Echt-Susteren 

gehouden. Gezien de vele posi-

tieve reacties na de vorige tocht is

besloten dit jaar nog een tweede tocht te organiseren.    

Gestart wordt op vrijdag 1 oktober om 13.30 uur in het 

Patronaat, Caulitenstraat 6 te St. Joost (naast de kerk). 

Na een welkomstwoord met koffie/thee en cake wordt een

tocht van max. 17 km gehouden met een tussenstop. Dit

keer gaat de tocht door een ander deel van de gemeente.

Ook zijn er weer voldoende verkeersregelaars aanwezig om

de tocht zo veilig mogelijk te laten verlopen. Omstreeks

16.30 uur zijn we weer terug bij het Patronaat. Iedereen die

zelfstandig een scootmobiel kan rijden is welkom. Leeftijd,

woonplaats of iets dergelijks is niet van belang. Wel een

volle accu die deze tocht van maximaal 17 km aankan (plus

de reis naar het Patronaat en terug naar huis). Graag een

veiligheidshesje op de achterleuning. Er zijn ook deze keer

geen kosten aan de 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.

De Bôkkeriejers
Beste Leedjessjrievers, komponiste en zengers.

Nag steeds laeve w’r in eine tied wo w’r neet in eine glaaze

bol kénne kieke wie de waeg nao de vastelaovend en de 

vastelaovend zellef geit verloupe.

Want noe, op ’t moment det dit

sjrieve de deur oet geit, is nag nieks

bekend of en welke meugelikheje

det w’r hôbbe.

Toch wille w’r gaer ein aanwerk

maake ôm te kieke waem van uch

leedjes klaor haef zoadet w’r drék

aan de sjlaag kénne es ’t moog en kan.

W’r hoape det w’r dit jaor wie vanouds eine nuuje prins 

of Prinsepaar kénne oetröpe mit eine nuuje sjlager.

Dit zal gaon gebeure op 2 jan 2022.

Wer verzeuke den auch alle komponiste en teksjrievers

heur matriaal väör 20 oktober in te levere biej ’t 

secretariaat, Kantjstraot 11 te St. Joas. 

E-mail rmsimons@ziggo.nl

Alvas bedanktj väör euch mitwirking.

C.V. de Bôkkierjeres

Toneelvereniging 
Ons Genoegen ‘84
Geen toneelvoorstellingen in 2021

Aan een toneelvoorstelling van Ons Genoegen ’84 gaat een

lange voorbereidingstijd vooraf. Normaal starten de repe-

tities in april. Daar er toen nog veel onzekerheden waren,

en nu eigenlijk ook nog, konden we destijds niet starten

met repeteren om een stuk op de planken te brengen zoals

u dat van ons gewend bent. In overleg met de leden hebben

wij dan ook, tot onze grote spijt, het besluit moeten nemen

om dit jaar geen toneelvoorstellingen in St. Joost en Maas-

bracht op te voeren. Hopelijk wordt 2022 weer een “nor-

maal” jaar en kunnen wij te zijner tijd weer een mooi

toneelstuk voor u opvoeren.

Met vriendelijke toneelgroeten,

Ons Genoegen ‘84
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Sint Joostertrimloop 
vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 2 oktober

de 436ste trimloop. Het parcours is uitgezet in

de bossen rondom het sportpark “Tussen De

Berken”en volgt 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 in

de kantine  onder het genot van een kop koffie gezellig na

kletsen over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden 

gehouden onder het motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER

DAN WINNEN

Fanfare nieuws
Rabo-Clubsupport

In de periode van 4-25 oktober

kunnen leden van de Rabobank

weer hun stem uitbrengen op ver-

enigingen in de Rabo ClubSupport

actie. Ook de fanfare doet dit jaar

weer mee. Door uw stem (maxi-

maal 2) steunt u de jeugdopleiding

van de fanfare. Wie de jeugd heeft,

heeft immers de toekomst. 

Het volgend jaar

vieren wij ons 70-

jarig bestaan. Jubi-

lea (blijven) vieren

kan alleen als er

continu kinderen

zijn die graag mu-

ziek maken en een

instrument willen

leren bespelen. Fan-

fare St. Judocus heeft een actieve jeugdfanfare met daarbij

behorende jeugdcommissie. Vele activiteiten worden speciaal

voor en door de jeugd gehouden. Daar willen we de op-

brengst van Rabo ClubSupport aan besteden: onze jeugdop-

leiding. Alvast bedankt voor uw stem én steun!

Werving nieuwe blokfluiters

Kinderen van 7 jaar en ouder of vanaf groep 4 van de basis-

school kunnen zich weer aanmelden voor de blokfluitlessen.

Na 36 lessen in groepsverband (na schooltijd; duur van de les

is afhankelijk van de groepsgrootte) kies je al een instrument.

Na één jaar lessen te hebben gevolgd op een instrument kom

je bij de jeugdfanfare (iedere vrijdag van 18.30 - 19.30 uur).

Als lid van de fanfare (contributie € 50 per jaar voor jeugdle-

den), betaalt de fanfare de blokfluitlessen!

Voor vragen of aanmelden: neem gerust contact op met Lucy

Salden: peter_lucy.salden@planet.nlof tel. 0475-485714/

06-18672518. De opleiding start snel! 

Oud papier

Dank voor de deelname aan de maandelijkse oud-papier 

ophaalactie t.b.v. de fanfare. Al jaren halen vrijwilligers op de

laatste maandag van de maand in heel St. Joost het oud 

papier op. In verband met de veiligheid van onze vrijwilligers

nogmaals de dringende oproep: zet het papier in elke straat

aan één kant van de weg; wel aan dezelfde kant waar ook de

afvalbakken van de gemeente geplaatst moeten worden. 

Bedankt! 

Corona en activiteiten

De fanfare organiseert vele activiteiten. Noodzakelijk om aan

voldoende geld te komen om een fanfare draaiende te hou-

den. Door corona zijn veel activiteiten niet door kunnen gaan.

Binnen het bestuur is afgesproken dat we weer starten met

de activiteiten zodra de 1,5 meter regel is afgeschaft én er

geen toegangscontroles gehouden hoeven te worden. 

Via ’t Klökske en onze Facebookpagina (https://www.face-

book.com/fanfarestjudocus, u heeft geen Facebook account

nodig om deze website te kunnen bekijken!), houden wij 

iedereen op de hoogte van de stand van zaken per activiteit.
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Mannenkoor de 
Wiejerdzangers 
enthousiast 
opgestart
Met veel enthousiasme en plezier hebben de zingende

leden van Mannenkoor de Wiejerdzangers weer hun 

muzikale kleren aangetrokken. Op 7 september zijn we vol

goede moed begonnen met enkele nieuwe en wat 'oude 

bekenden' op het repertoire.

Het lijkt erop dat we er weer aan moeten wennen bij elkaar

te zijn, naar elkaar te luisteren, en onze stemmen op het

oude peil te brengen.

In deze omstandigheden is dit een uitstekende gelegenheid

voor mannen, die graag zingen en houden van vriendschap

en gezelligheid om zich bij ons aan te sluiten. Ruim genoeg

de tijd om ons en elkaar te leren kennen, onze muziek en

hoe we in goede sfeer met elkaar omgaan.

Het is de bedoeling dat we met deels nieuwe, wat lichtere

stukken aan de slag gaan. Voor mannen die ons vaker 

gezien hebben, en misschien wat huiverig waren voor wat

ze toen hoorden, kan dat een goede reden zijn om zich nu

bij ons aan te sluiten. Muzikale opleiding of voorkennis is

nergens voor nodig, een positieve kijk op muziek en de 

medemens is belangrijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Alle mannen uit Sint Joost en wijde omgeving zijn bij ons

van harte welkom.

We repeteren elke dinsdagavond in 't Patronaat, naast de

kerk. De repetitie begint om 19.30 uur, en duurt tot pakweg

22.00 uur. Daarna, en in de pauze, is voor die dat wil 

gelegenheid iets te drinken en te 'kletsen'. Met enkele leden

worden na de repetitie de stoelen etc. die we gebruikt

hebben opgeruimd, zodat de zaal dan weer tiptop is voor

de volgende gebruiker. Loop binnen, kijk, luister, en doe

mee!

Groeten van Mannenkoor de Wiejerdzangers, en tot gauw!

Zonnebloemmiddag  
St. Joost
Aan de gasten van de Zonnebloem St. Joost.

Op zaterdag 16 oktober is er een Zonnebloemmiddag voor

onze gasten in het Patronaat van St. Joas. De zaal is vanaf

12.30 uur open.

We starten om 13.00 uur met een Limburgse koffietafel.

Verder is er muziek, gezellig samenzijn en een loterij met

leuke prijsjes. Ook is er in de zaal een kraampje met hand-

werk. De eindtijd van deze middag is 16.00 uur.

U kunt zich aanmelden bij een

van onze vrijwilligers of 

telefonisch bij  Annie Baaten 

(0475 482803) of Elise Palmen 

(06-22499180). Graag vóór 2 

oktober.

Ook de mensen van St. Joost,

die in zorgcentra verblijven,

zijn van harte welkom. (Op deze

middag hanteren wij de dan 

geldende corona-maatregelen).

De vrijwilligers van de Zonnebloem wensen u alvast een

fijne middag toe.
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Bivak 2021
Het bivak 2021 was als van-

ouds weer zeer geslaagd. 

Wij zijn trots op onze vrijwilli-

gers hoe zij dit jaar het bivak,

rekening houdend met de co-

rona regels, hebben 

opgepakt en georganiseerd.

We waren te gast op de 

Willyhoeve in Bergeijk. Een schitterende accommodatie

in een mooie omgeving. 

Voor alle leeftijden weer een afwisselend programma waar

uiteraard de vaste onderdelen weer terug kwamen, zoals de

spokentocht, de spellenmiddag, de ouderavond, de disco

en de verkiezing van Mr en Mrs Bivak 2021. Daarnaast had

natuurlijk elke groep zijn eigen specifieke programma. 

Fantastisch weer, goed verzorgde locaties met faciliteiten,

leuke deelnemers, enthousiaste leiding, lekker eten …. dank

aan iedereen die heeft meegewerkt en dit mogelijk heeft 

gemaakt! 

Verder ook dank aan iedereen die heeft geholpen bij het

auto’s wassen en aan de mensen die hun auto door onze

vrijwilligers hebben laten wassen.

Jeugdwerk



Yes
het kinderclubwerk
kan weer van start!
Na een succesvol clubwerk seizoen 2020-2021, gaat vanaf

1 oktober het nieuwe seizoen weer van start. De maande-

lijkse opzet van het afgelopen seizoen houden we erin! 

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 ge-

maakt.

De bijdrage voor het clubwerk is € 3,00 per keer.

De leiding

De coördinatie is hard op zoek naar enthousiaste vrijwilli-

gers voor club 1/2.

Club ½: [ vacature ], Natascha Rohs, Indy op de Kamp en

Maud Reinders.

Club ¾: Fenne van Engelen, Joep Linders, Maud de Loo en

Luca Verheijen.

Club 5/6: Linda Joppen, Femke Crommentuijn, Kylian 

Berends, Brian Buijsers en Aukje Vonk.

Club 7/8: Chloé Meuwissen, Tess Bongers, Fay Meuwissen

en Lois Peeters. Incidenteel: Sven Geurts en Isa Rutten.

Wanneer is clubwerk?

De voorlopige planning clubwerk  van dit seizoen is als

volgt. Bij datums zijn we afhankelijk van vrijwilligers, 

wijzigingen worden via kinderwerkgroepsapps en Facebook

gecommuniceerd.

Kindervakantiewerk
Aan het begin van de

zomervakantie was

het weer tijd voor kin-

dervakantiewerk. Ook

dit jaar was het weer

een groot succes! 

Er stonden allerlei 

activiteiten op het pro-

gramma zoals het verven van t-shirts, rammelaars knutse-

len, een hindernisbaan, een stormbaan en als afsluiting een

optocht. Tijdens de optocht mochten de kinderen muziek

maken met hun zelfgemaakte rammelaars. Ook hadden de

kinderen hun prachtige t-shirts aan. Onder luid gejuich van

alle papa's, mama's, opa's en oma's kwam de optocht voor-

bij. Middels deze weg willen we de organisatie bedanken

voor weer een super kvw!
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,horen we het graag!

Meldt je griezelhuis, spookhuis of leuk spel aan, dan zorgen wij dat het op de plattegrond
wordt meegenomen.



Zin om mee te doen 
met de Kroekestöp?

Hallo jongens en meisjes!

Carnaval komt weer langzaam in zicht. 

Het Jeugdwerk is bezig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe jaar. In 2022 zal er weer een Jeugdraad zijn.

Zit jij in groep 7 of 8? Woon jij (gedeeltelijk) in Sint Joost

en/of zit jij in Sint Joost op de basisschool? 

Dan ben jij van harte welkom bij de Kroekestöp!

Hou je van vastelaovendj? 

Wil je meedoen met de 
Jeugdraad van Sint Joost? 

Geef je dan op voor de 
Kroekestöp!

Wij nodigen jou en je ouders/verzorgers van harte 

uit voor een korte bijeenkomst in ’t Buujelt: 

Vrijdag 29 oktober 2021 van 19.00 tot 20.00 uur 

Tijdens deze bijeenkomst wordt er een heleboel 

informatie gegeven en kun jij je aanmelden als 

Kroekestöp 2022. Wil je graag jeugdprins of 

jeugdprinses worden?  Vraag dan van tevoren aan 

je ouders/verzorgers of zij dit goed vinden.

Rabo-Clubsupport
Ook dit jaar zullen de speeltuin en het jeugdwerk meedoen.

Het vorig jaar heeft de speeltuin een mooi bedrag gekregen

voor een geluidsinstallatie. Het jeugdwerk heeft dankzij de

Rabo-Clubsupport kunnen investeren in sport- en spel-

materialen. Het doel voor de speeltuin en het jeugdwerk

zullen we op korte termijn bekend maken. We hopen dat

alle Rabobankleden in ieder geval hun stem uitbrengen en

hopelijk ook een aantal leden stemmen op de speeltuin

en/of het jeugdwerk. Stemmen kan in de periode van 4 tot

en met 25 oktober!

Sint Maarten
Het jeugdwerk organiseert op

woensdag 10 november weer het

Sint Maartensfeest. Dus maak je 

lampion klaar en zorg dat je van de

partij bent!

Om 18.30 verzamelen we voor de kerk, waar het verhaal

van Sint Maarten verteld zal worden. Daarna gaan alle deel-

nemers met hun lampion, samen met Sint Maarten en de

muziekkorpsen, in optocht naar de plek van het vuur. De

optocht zal lopen via de Caulitenstraat, Brachterzijde en

Reigelsbroekweg. Ter afsluiting van het feest wordt het

vuur ontstoken. Alle kinderen krijgen een beker chocomel

en een plak cake. Voor de volwassenen is er lekkere zelfge-

maakte erwtensoep.

Het feest is omstreeks 20.00 uur afgelopen. Daarna is er

geen toezicht meer. Iedereen wordt verzocht om dan naar

huis te gaan. Mocht je meer informatie willen, neem dan

contact op met Sylvia Qualm tel. 0644017834, Loes Coenen

telefoon 0619740390 of Mirjam Vergoossen teelfoon

0650212071
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Nummer 22, oktober 2021

Kopijdatum Klökske november

15 oktober

’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
,

Kartrekkers gezocht 
intocht Sinterklaas en 
winteractiviteit
Om activiteiten te kunnen organiseren zijn per activiteit enkele kartrek-

kers nodig en een aantal vrijwilligers die op de dag zelf een handje willen

helpen. Het spreekt vanzelf dat het zonder vrijwilligers lastig is om een

activiteit door te kunnen laten gaan. Dit probleem doet zich nu voor bij

de intocht van Sinterklaas en de winteractiviteit in de kerstvakantie.

Gebruikelijk is dat een groepje van 2 of 3 vrijwilligers samen de activiteit

voorbereid. Dat werkt plezierig en efficiënt. Daarbij kun je gebruik maken

van de draaiboeken en ervaringen van voorgaande jaren. Ook zijn nieuwe

ideeën van harte welkom! Uiteraard krijg je vanuit het jeugdwerk een goede

begeleiding.

Wanneer zijn deze activiteiten en wat houden ze in? 

Intocht sinterklaas

Wanneer: Zondag 21 november om 13 uur tot 16.30 uur.

Andere jaren werd gestart met het ophalen van Sint en zijn pieten ergens

in het dorp en aansluitend spellen in ’t Patronaat. 

Winteractiviteit 

Wanneer: Woensdag 29 december.

Andere jaren werd een programma voor de onderbouw en bovenbouw 

gemaakt. Afhankelijk van het programma bepaalde dit het tijdstip en

tijdsduur van de activiteit. 

Heb je interesse en/of wil je meer weten? 

Laat het Anniek Claessen weten 06 – 12 60 80 13)
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Activiteitenagenda 

t Klökske12

September 2021

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

Di 28 Zonnebloem St. Joost Welfare 13.30 ‘t Patronaat

Oktober 2021

Vr 1 Stg. Gemeenschapsbelangen 2e Scootmobieltocht 13.30 ‘t Patronaat

Vr 1 Jeugdwerk Start kinderwerk

Za 02 vv St. Joost Trimloop 16.00 voetbalterrein

Di 12 Zonnebloem St. Joost Welfare 13.30 ’t Patronaat

Za 16 Zonnebloem St. Joost Zonnebloemmiddag 13.00 ’t Patronaat

Za 16 Buurtvereniging Put 6 Feestavond (ovb coronaregels) 20.00 ’t Patronaat

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

Di 26 Zonnebloem St. Joost Welfare 13.30 ‘t Patronaat

Vr 29 Jeugdwerk Aanmelden Kroekestöp 19.00 ‘t Buujelt

Zo 31 Jeugdwerk Halloween 18.30

November 2021

Ma 01 Jeugdwerk Rondgang Sinterklaas t/m 6 nov.

Za 06 vv St. Joost Trimloop 15.00 voetbalterrein

Wo 10 Jeugdwerk St. Maarten 18.30

Zo 21 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas 13.00

Zo 21 Buurtvereniging Put 6 Wandeling 13.00 Café ‘t Heukske

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

December 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 15.00 voetbalterrein

Za 18 Buurtvereniging Put 6 Bloemschikken Cherty

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

Wo 29 Jeugdwerk Winteractiviteit

Januari 2022

Zo 09 Jeugdwerk Kroekestoppemiddig 14.11 ‘t Patronaat

Februari 2022

Zo 06 Jeugdwerk Receptie jeugdprinsepaar 14.11 ’t Patronaat

Zo 20 Jeugdwerk Bôntje middig 14.11 ‘t Patronaat

Vr 25 Jeugdwerk Carnavalsdisco 18.11 ’t Patronaat

April 2022

Za 16 Jeugdwerk Paasactiviteit 14.11 ‘t Patronaat

Wo 27 Jeugdwerk Koningsdag 14.11 ‘t Patronaat


