
De Theresiakapel aan de Bosweg staat er dit jaar 

20 jaar. Deze kapel is een getrouwe kopie van de in

1929 gebouwde kapel aan de Caulitenstraat. In de

folder die in de kapel ligt (en gratis meegenomen kan

worden) staat de historie uitvoerig beschreven. Vanaf

de inzegening kosten de noveenkaarsen €3,00 maar

door enkele forse prijsverhogingen in de afgelopen

maanden is het bestuur genoodzaakt om de prijs te

verhogen naar € 4,00. Onze vaste beheerster Carola

van de kapel (openen en sluiten; kaarsen aanvullen

en offerblok leegmaken) gaat verhuizen. Het bestuur

dankt Carola voor haar geweldige inzet in de afgelo-

pen jaren.  Het bestuur is daarom op zoek naar een

nieuwe vrijwilliger die deze taak (ongeveer 10 minu-

ten per dag) op zich wil nemen. Informatie en aan-

melden kan bij de voorzitter, Jo Verheesen,

joverheesen@hotmail.com / 06-34034515. Helaas worden we

de laatste weken geconfronteerd met kinderen die kaarsen

aansteken (zonder te betalen) of rommel maken in de kapel. 

Bij herhaling zal het bestuur hiervan melding moeten maken,

maar hopelijk lukt het om allemaal een oogje in het zeil te 

houden! Op zaterdag 1 oktober om 19.15 uur wordt in de kerk

de jaarlijkse Theresiamis gehouden. 

Onderhoud kerkhof 1 september
Op dit moment zijn 15 mensen

(mannen én vrouwen) om de 

4 weken actief van 13.00 – max.

16.00 uur (inclusief een koffie-

pauze met iets lekkers). In de

wintermaanden zijn er geen 

bijeenkomsten en ook in de

maand augustus nemen de vrij-

williger een “zomervakantie”.  Er

is werk voor iedereen, ongeacht

ervaring in het onderhoud; het is

gezond werken in de buiten-

lucht én ook nog gezellig!

De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 1 september om

13.00 uur. Nieuwe vrijwilligers/sters blijven welkom! Vooraf

aanmelden is niet nodig: kom gewoon!

Inloopavond herinrichting straten
Maandag 5 september is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloop-

avond in ’t Patronaat over de inrichting van het Kloosterveld.

Ducot heeft in opdracht van de gemeente Echt-Susteren een ont-

werp gemaakt, mede op basis van de opgehaalde informatie 

tijdens de bewonersavond op 21 april.

Ook wordt deze avond het ontwerp van de Kantstraat en Sint

Joosterzijweg gepresenteerd.

Onderhoudsmorgen De Wei
Op de zaterdagen 30 juli en

3 september wordt van

9.00 tot 12.00 uur het 

reguliere groenonderhoud 

gedaan. Altijd weer een 

gezellige ochtend. Ook hier

geldt ‘met vele handjes

maken we licht werk’. Dus als je even tijd en zin hebt, ben je van

harte welkom!

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden per mail: gemeenschaps-

belangen@sintjoas.nl. Contactpersonen voor het groen is Ton Vos

(06-21821599). Voor koffie, thee, fris, vlaai en biertje wordt gezorgd!
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Parochie H. Judocus St. Joost
Caulitenstraat 4, 6112 AL St. Joost. Pastoor Bert Mom 0475-481428 of 06-10711759. E-mail parochie.pey@planet.nl
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H. Missen en Misintenties 

augustus 2022

Zaterdag 6 augustus 2022

19.15 uur H. Mis, pastoor Mom *- diaken Mestrom.

Voor: Alle zieken van onze parochie; Joep Dircks.

Zaterdag 13 augustus 2022

19.15 uur. H. Mis, kapelaan Schreiber *- diaken Mestrom.

Voor : Alle eenzame mensen; Jan Linssen en overleden fa-

milie Linssen-Tholen.

Zaterdag 20 augustus 2022

19.15 uur. H. Mis, pastoor Mom *- diaken Mestrom.

Voor: De vrede in de wereld; Zus Janssen en overleden

leden familie Janssen-Brouwers jaardienst.

Zondag 21 augustus 2022

15.00 uur. Doopsel Jill Schroeder, kapelaan Schreiber.

Zaterdag 27 augustus 2022

19.15 uur. H. Mis, kapelaan Schreiber *- diaken Mestrom.

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

Voor: Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen en

Schoonzoon Har van der Goot, vanwege hun verjaardagen.

Zondag 28 augustus 2022, Kapel St. Anna Gebroek

11.00 uur. H. Mis, pastoor Mom.

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

*De voorgaande priester of kapelaan is onder voorbehoud.

Eerste Communie 

schooljaar 2022-2023

Eén van de hoogtepunten van het komende schooljaar

wordt vast en zeker de Eerste Heilige Communie.

In vier van de vijf parochies van de federatie zal er een

Communieviering zijn, waarin pastoor Bert Mom zal voor-

gaan. Dit betekent dat de data verdeeld moeten 

worden binnen de parochies. Het overzicht van de 

Communievieringen ziet er als volgt uit:

Zo. 14 mei 2023 Sint Joost (St. Judocus)

Do. 18 mei 2023 Echt (HH. Landricus en Edith Stein)

Zo. 21 mei 2023 Pey (O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen)

Zo. 28 mei 2023 Koningsbosch (O.L. Vrouw Onbevlekt 

In het nieuwe schooljaar volgt verdere informatie over

het thema, de begintijd, de voorbereiding, etc.

Spreekuur

Pastoor Bert heeft op dinsdagavond een spreekuur in de

pastorie van Pey. Het spreekuur is bedoeld voor pastorale

vragen, zoals bijvoorbeeld het afspreken van een doop of

huwelijk, het plannen van een afspraak, etc. 

U kunt bellen op dinsdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur.

Telefoon 0475-48 14 28. 
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Welkom in onze 

geloofsgemeenschap 

Op zondag 24 juli werd Liam Mulder gedoopt, zoon van 

Miguel Mulder en Paulina Bartosszuk. 

Graag willen wij de ouders en naaste familie van harte

feliciteren met het ontvangen van het doopsel door Liam.

Wij wensen hen heel veel geluk en een mooie toekomst toe.

Jij bent de vrucht van ons intens verlangen,

zichtbare hoop en mens-geworden wens,

vervulde droom van geven en ontvangen,

een woord van liefde tussen God en mens.

Biddend uit handen gegeven

Har Caris (71 jaar) echtgenoot van José Smeets

Wij zullen weer samenkomen,

dansen in ’t hemels Licht.

Nu nog in verre dromen,

ooit voor Gods Aangezicht.

Op dinsdag 12 juli hebben we in onze parochiekerk af

scheid genomen van Har Caris, waarna hij in besloten kring

gecremeerd werd in Uitvaartcentrum Tussen de Bergen te

Roermond.

Wij wensen alle nabestaanden de kracht om 

dit verlies te dragen. Moge mooie herinneringen 

jullie troost en steun geven.

Octaaf van Schilberg

Het Octaaf van Schilberg zal dit jaar plaatsvinden van 

3 t/m 11 september. Alle parochies van de Federatie zullen

op een eigen wijze medewerking verlenen, net als de 

Molukse en Poolse gemeenschap, basisscholen, koren en

muziekverenigingen, Veldeke en de Stichting Edith Stein. 

Het Comité van Schilberg werd onlangs geëerd met de

cultuurprijs van de gemeente. Meer informatie over het

programma kunt u vinden op www.kapelvanschilberg.nl.

Bedevaart naar Kevelaer - 

Heiligdomsvaart Susteren

Op dinsdag 27 september a.s. vindt dit jaar de bedevaart

naar Kevelaer plaats. Het thema van de bedevaart is: Maria,

Koningin van de vrede, bidt voor ons. Deelname hieraan

kost € 30,-. Voor meer informatie of aanmelden kunt u zich

wenden tot het Parochiekantoor, dat geopend is op donder-

dagmiddag van 13.00 – 15.30 uur. Ook kunt u de flyer en

het aanmeldformulier vinden in onze kerk en op de website

BEDEVAART KEVELAER (rksusteren.nl).

Dit jaar wordt de Heiligdomsvaart in Susteren georgani-

seerd van 26 augustus tot en met 11 september. Voor meer

informatie over het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’

en de reliekstoet verwijzen wij u naar de website 

www.heiligdomsvaart.nl.

Vakantie

Op donderdag 11 en 18 augustus zal het parochiekantoor

gesloten zijn wegens vakantie. 

Intenties kunt u doorgeven via het mailadres

parochiekantoor.sintjoost@gmail.com.
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Engelbewaarder

De televisieserie “Dagboek van een herdershond” 

vertelde in de jaren zeventig het verhaal van kapelaan

Erik Odekerke. Een stuntelige jonge priester, die letterlijk

en figuurlijk, met vallen en opstaan zijn taak vervult.

Het decor is een Limburgs dorp, omgeven door velden en

weilanden, waar iedereen elkaar kent. Door de komst van

de mijnen verandert het uiterlijk van het dorp, maar ook

het innerlijk van de gemeenschap. Van overal komen 

mensen, om te werken in de Limburgse Mijnen. Net als

velen, zoekt Erik Odekerke zijn weg in die veranderende 

samenleving. 

Vanaf het begin heeft de kapelaan iemand aan zijn zijde,

die gevraagd of ongevraagd raad en commentaar geeft.

Wanneer hij aankomt in het dorp, valt hij met zijn fiets en

verzucht “verdomme”. Dan klinkt een diepe stem: “Een

slecht begin, Erik Odekerke”. Het is de engelbewaarder die

hem steeds weer corrigeert, moed inspreekt of juist tegen-

spreekt. Als een innerlijke stem, die hem aan het denken

zet en de goede weg helpt te vinden.

Het verhaal is gebaseerd op het boek “Kroniek eener 

parochie” van priester-schrijver Jacques Schreurs. Onlangs

werd het verhaal bewerkt tot de musical “Dagboek van een

herdershond”. Men noemt het een spektakel, waarin veel te

zien en te horen is. De engelbewaarder heeft deze keer een

zichtbare rol. Zij steekt haar mening niet onder stoelen of

banken en leert kapelaan Odekerke om zich niet te 

verschuilen achter regels, maar te luisteren naar zijn hart.

Wanneer Erik Odekerke eindelijk zijn plek heeft gevonden,

dan heeft het leven hem verwond, net zoals veel mensen in

het dorp gewond zijn geraakt. Dat is het moment waarop

de engel verder fladdert “Je hebt mij niet meer nodig, want

je hebt jezelf gevonden”.

Het beeld van de engelbewaarder is gaandeweg veranderd,

maar blijft een stem die klinkt in je diepste diep. De stem

van je geweten, die vertelt wat goed is, wat beter kan en wat

verkeerd is. Een stem die je thuis brengt bij jezelf, zodat je

thuis kunt komen bij God en bij je naaste.

Het is een mooie gedachte, dat over je gewaakt wordt. Erik

Odekerke ergerde zich soms aan de stem, die vertelde wat

hij eigenlijk wel wist, maar niet wilde weten. Uiteindelijk

werd de herdershond een herder, doordat hij zelf een 

beschermengel werd voor de mensen die hem werden 

toevertrouwd. Kortom: engelen van mensen zijn gevraagd

in het spektakel van ons samenleven.

Pastoor Bert.

Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 6 augus-

tus de 444ste 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 praten over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto:

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

Vrijwillige bijdrage 

voor ’t Klökske

In de week van 29 augustus komen onze vrijwilligers

(meestal jullie persoonlijke bezorger) weer aan de deur

voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wij hopen dat ook

dan de grote waardering voor ’t Klökske weer zal blijken. 

Het adviesbedrag is net als vorig jaar 12 euro, dat is slechts

1 euro voor deze mooie maandelijkse uitgave.

Het volgende Klökske (van september), dat enkele dagen

eerder in de bus valt, wordt vergezeld van een envelop voor

de vrijwillige bijdrage. Mocht de envelop onverhoopt niet

zijn opgehaald (omdat de ophalers je wellicht niet thuis

troffen), dan kan deze ook in de daarvoor bestemde bus bij

Boerderijwinkel Lizette worden gedeponeerd. 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 QR-code in de september-uitgave.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage in de kosten van ’t

Klökske!

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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Chauffeurs gezocht!

Onze Wensauto-organisatie Echt-Susteren verzorgt met

twee Wensauto’s vervoer voor minder mobiele inwoners

van Echt-Susteren. Daarmee dragen wij onder meer bij

aan het oplossen van het probleem dat ouderen in onze

vergrijzende gemeente vereenzamen.

Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en wordt

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor kunnen zelfs mensen met een UWV-uitkering ook

vrijwilligerswerk verrichten.

Vanwege natuurlijk verloop blijven wij dringend op zoek

naar nieuwe chauffeurs. Dus naar dames en heren die iets

willen betekenen voor hun minder mobiele medemens en

zo deel uit willen maken van een enthousiast team vrijwil-

ligers. 

De maximum leeftijd voor onze chauffeurs is gesteld op 80

jaar.

Wilt u, eenmaal per veertien dagen bijvoorbeeld, voor ons 

een paar uurtjes beschikbaar zijn en spreekt het 

voorafgaande u aan, stuur ons dan een e-mailbericht via 

secretaris@st-les.nl.  

Wij laten u dan kennis maken met onze organisatie, zodat

u een gefundeerd besluit kunt nemen of de functie van

‘chauffeur Wensauto’ echt iets voor u is. 

Graag tot ziens!

30 augustus Bustocht van 

de Zonnebloem St. Joost

Aan onze gasten in St. Joost.

Op 30 augustus willen we een tocht gaan maken door ons

mooie Zuid Limburg en de Belgische provincie Luik.

Het programma is als volgt:

De bus vertrekt om 10.00 uur bij het patronaat.

De tocht brengt ons op vele mooie plekken. 

Om 11.30 uur is de eerste stop in Vijlen waar we lunchen

bij restaurant Vijlerhof.

Na de lunch gaan we naar de Abdij in  Val Dieu.  We kunnen

hier de kerk bezoeken of een wandeling maken in het

mooie park. Ook kunnen we op het terras iets drinken.

Daarna keert de bus terug naar St. Joost, maar we maken

nog een tussenstop in Geleen, bij brasserie Biesenhof voor

een kop koffie of thee met een lekker stuk vlaai.

Rond 17.30 uur zijn we weer terug in St. Joost.

Nog extra informatie:

• De bus heeft een rolstoellift. Er is plaats voor rollators en

rolstoelen in de bus.

• De eigen bijdrage bedraagt: 15 euro p.p. Paspoort of ID

kaart meenemen.

• Opgeven voor dit uitstapje kan bij:

Irma Verheesen: tel 06-44364830 Hombergstraat 7

Marlies Beckers: tel 06-21492500 Brantstraat 32

Elise Palmen: tel 06-22499180 Kantstraat 32.                     

Betaling: Ná telefonische aanmelding, kunt u het geld in een

gesloten envelop, voorzien van naam, telefoonnummer

( + tel.nr. in geval van nood) in de brievenbus deponeren op

een van bovenstaande adressen.

Aanmelden vóór 10 augustus, betaling vóór 20 augustus.

De vrijwilligers van de Zonnebloem wensen U een hele

fijne dag toe!

wensauto

st-les.nl

wensauto

st-les.nl
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Mannenkoor 

De Wiejerdzangers 

op de bühne!

We hebben er lang op moeten wachten, maar we hebben

ernaar toe geleefd en gewerkt. Op zaterdag 25 juni 

stonden we voor het eerst sinds lange tijd weer op de

bühne, om te zingen, voor de mensen uit Sint Joost, voor

onze partners, en voor ons zelf. 

Ons laatste concert vóór de corona-stop was eind 2019, en

onze repetities, vooral gericht op de viering van ons 

35-jarig jubileum, moesten stoppen in maart 2020. We heb-

ben elkaar, en het samen zingen dus lang moeten missen. 

Het leek ons goed om ons eerste concert klein te houden,

voor Sint Joost, voor onze partners. Klein concert, om 

elkaar na lange tijd weer te ontmoeten, bij te praten, en 

gezellig samen te zijn. Ook gaf dit ons de gelegenheid om

4 jubilarissen te huldigen, te weten Fran Jans, Peter van

Neer, Peter Salden en Broer Wijnen. Zij waren 2 jaar geleden

al 25 jaar lid van ons koor, en we konden er nu pas de 

aandacht aan geven die zij verdienen.

Na het openingswoord van onze voorzitter Koos Jans 

hebben we in ons eerste concertdeel 5 liederen gezongen,

met een uitleg door Gé Heemels, onze vice-voorzitter.

Hierna was er gelegenheid om eindelijk onze jubilarissen

te huldigen. Na de pauze was de beurt aan Koen Vroemen,

onze getalenteerde begeleider op piano. Hij speelde 

virtuoos enkele klassiek getinte stukken, o.a. van Bach en

Bartók.

Het muzikale gedeelte van de avond werd afgesloten door

Mannenkoor de Wiejerdzangers, met 5 stukken in diverse

genres. Op deze avond hebben we gekozen uit voor ons 

bekend repertoire. Er waren ook enkele liederen die we voor

het eerst op concert gezongen hebben. Hierna was er 

gelegenheid om gezellig na te praten.

Uit de reacties van het publiek tijdens de voorstelling, en

de contacten na afloop bleek dat iedereen erg had genoten.

De zangkwaliteiten waren weer op hoog niveau, zo bleek in

gesprekken na het concert. Het elkaar ontmoeten werd heel

erg gewaardeerd. Dit bleek ook door het feit dat velen nog

de tijd namen om na te praten, en nog iets te drinken.

We kunnen terugkijken op een heel geslaagde avond, en we

gaan na een welverdiende vakantie weer aan de slag met 

repetities voor onze korenavond op 15 oktober a.s.

We willen graag onze vrijwilligers aan de tap en bij 

de muntenverkoop bedanken, en ons publiek voor aan-

wezigheid en enthousiaste reacties. 

Graag tot ziens!
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Jeugdwerk
Bivak 2022

Op maandag 23 augustus 2022 

vertrekken we naar Hunsel op bivak!

Alle kinderen vanaf 4 jaar en tieners

t/m 18 jaar mogen mee. Vol energie

vertrekken om 10.00 uur de 

tieners(+) met de fiets en om 13.00

uur vertrekt de basisschool met de bus. Dit jaar verblijven

we op Groepsaccommodatie Bekerhof,  Beekstraat 9, 

6013 RV Hunsel. 

Het thema is Disney!

Indeling van de groepen 

en leiding op dit moment. 

Groep 1 en 2

Anke Beunen, Brian  Buijsers, Maud de Loo, Luca Verheijen

en Fenne van Engelen ovb.

Groep 3 en 4

Marianne van Kerkom, Ankie Thoolen, Tess Bongers en

Joep Linders

Groep 5 en 6

Chantal van Dort, Stef Claessen, Mark Meuwissen en Yudy

Lourens 

Groep 7 en 8

Mandy Meuwissen, Jasper Hukkelhoven, Twan Meuwissen,

Kevin Buijsers en Sander van Loo

Tieners

Harm Linders, Mark Vergoosen, Kaj Geuskens en Demi Els-

hout 

Tieners+

Anniek Claessen,Vince Hodzelmans en Remco Wolfs.

AA

Bart Claessen, Kylian Berends, Rocco Hover, Gunnar Zeven-

huizen, Rik Janssen, Kevin Janssen, Johnny Voorter en

Berry Ummels

De indeling wordt definitief vastgesteld na de inschrijving.

Naast de groepsleiding hebben we natuurlijk het team 

Algemene Activiteiten en de kookstaf.

Ga je (nog) niet mee op bivak en ben je nieuwsgierig? Dan

ben je van harte welkom op de ouderavond op woensdag

25 augustus om 19.00u. Tijdens de ouderavond treden alle

groepen op. 

Feestavond Vrijwilligers 

Jeugdwerk - Speeltuin

Zoals reeds jaren traditie wordt de eerste zaterdag in 

september de feestavond gehouden voor alle vrijwilligers

Jeugdwerk en Speeltuin. Heb  je geholpen tussen 1 septem-

ber 2021 en 31 augustus 2022 bij Jeugdwerk of Speeltuin

St. Joost? Heb je geholpen maar geen persoonlijke uitnodi-

ging ontvangen? Dat is spijtig maar natuurlijk ben je dan

toch van harte welkom. Laat voor 28 augustus even weten

of je komt. E-mail naar jeugdwerk@ziggo.nl.
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Kinderwerkseizoen 

2022/2023 start weer!

Clubwerk

Vanaf 1 oktober start het maandelijkse clubwerk weer. 

Tijdens deze activiteit van 1,5 uur gaan kinderen afwisse-

lende activiteiten doen zoals knutselen, op speurtocht, naar

de speeltuin, het bos in etcetera. De bijdrage per club is 3

euro en iedereen is welkom. De dagen en tijden van de club

zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Clubwerk 

Ieder jaar op 31 oktober organiseert het jeugdwerk Hallo-

ween! Vanaf 18.30u tot 20.00u gaan de kinderen verkleed

langs de deuren om mensen te laten schrikken. Deelname

is gratis. Meer informatie volgt in de volgende uitgave.

Heb je vragen of wil je meehelpen? Laat het Luca Verheijen

weten! 

Halloween 

Het jeugdwerk organiseert op woensdag 10 november het

Sint Maartensfeest. Tijdens deze activiteit verzamelen we

ons om 18.30 uur  voor de kerk, waar het verhaal van Sint

Maarten wordt verteld. Daarna gaan we samen met onze

lampionnen, Sint Maarten en de muziekkorpsen naar het

vuur. Hier krijgen alle kinderen een beker chocomel en een

plak cake. Voor de volwassenen is er lekkere zelfgemaakte

erwtensoep. Het feest is omstreeks 20.00 uur afgelopen.

Daarna is er geen toezicht meer. Iedereen wordt verzocht

om dan naar huis te gaan.

St.Maartensfeest 

Er is op dit moment nog geen organisatie. Wil jij in 2022

dit feest organiseren? Laat het de coördinatie kinderwerk

weten. 

Intocht van Sinterklaas 

De organisatie van de intocht is al druk aan de slag met de

voorbereidingen. Op zondag 27 november komt Sinterklaas

met al zijn pietennaar St. Joost! 

Winteractiviteit 

Verder is op woensdag 28 december de winteractiviteit. 

Wat we gaan doen of waar we naartoe gaan is nog een grote 

verrassing. Meehelpen of -organiseren? Laat het Indra

Breukers of Christa weten. 

Vrijdagmiddag 29 juli

Theikessound in ‘t Patronaat

Op vrijdag 24 juni is er in ’t Patronaat een gezellige middag

vanaf 14.00 uur met livemuziek van Theikessound. Ieder-

een is van harte welkom en de entree is zoals altijd gratis.
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Open repetitie 

Toneelvereniging

Toneelvereniging Ons Genoegen ’84 St. Joost nodigt je

uit om deel te nemen aan een open repetitie. 

De bedoeling hiervan is jou enthousiast te maken om jezelf

eens een andere rol te laten spelen en dus niet je dagelijkse

rol. Deze rol gaat passen in een klucht die wordt voor-

gedragen in het Limburgs dialect. 

Verborgen talenten komen vaak aan ’t licht op het moment

dat men zich aansluit bij een vereniging. Laat Ons Genoe-

gen ’84 nu de gelegenheid bieden om op diverse vlakken

jouw talent te ontplooien. 

Denk bijvoorbeeld aan ’t ontwerpen, bouwen en verzorgen

van het decor of ‘spelen’ met beeld en geluid of het 

aanbrengen van mooie make-up en passende kapsels bij de

spelers. 

Kortom, op laagdrempelige wijze iets betekenen voor

de totstandkoming van een wervelende voorstelling.

Dus schroom niet en ga kijken, luisteren en vooral lachen

tijdens de open repetitie die gehouden wordt op woensdag

31 augustus om 20.00 uur in ’t Patronaat (naast de kerk) 

te St.Joost. De koffie en vlaai staat voor je klaar.

We verheugen ons op je komst!

Toneelvereniging Ons Genoegen ’84 St. Joost

Facebook: onsgenoegen84sintjoost

e-mail: onsgenoegen84@hotmail.com

‘Ne zomeraovendj in St.Joas

donderdag 8 september 

Op donderdag 8 september a.s. organiseert Veldeke

Krink Ech in samenwerking met de St. Jooster Gemeen-

schap “’ne Zomeraovendj in St. Joas”.

Deze avond zal uit twee gedeeltes bestaan.

We starten met een wandeling langs Belevingspark De Wei,

het standbeeld van De Bokkeriejer, De Theresiakapel en De

Kloosterhof Niet perse in die volgorde. Op elke plek heeft

de Sjrieverskrink Midden-Limburg gezorgd dat er een 

speciaal voor die locatie geschreven gedicht is. Dat zal op

die plaats worden voorgedragen, afgewisseld met een mooi

stukje muziek van St. Jooster muzikanten. Er wordt gelo-

pen in 4 groepen van elk maximaal 20 personen, zodat de

voordrachten ook voor iedereen goed te verstaan zijn.

Na de pauze zal het tweede gedeelte van de avond plaats-

vinden in ’t Patronaat. Diverse St. Jooster artiesten van ver-

schillende pluimage, zorgen ervoor dat er een gevarieerd

programma op de planken komt. We mogen ons verheugen

op de medewerking van leden van Fluit- en Tamboerkorps

St. Joris, Fanfare St. Judocus, Sjrieverskrink Midden-Lim-

burg, voordrachten door St. Joostenaren en ‘buitenlanders’

en uiteraard Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost.

Voor deze avond dient u zich vooraf op te geven. Dat 

kan door de entreeprijs van € 4,- per persoon (inclusief 

1 consumptie) over te maken naar Veldeke Krink Ech NL65

RABO 0138 6319 64 onder vermelding van uw naam en het

aantal deelnemers. Aan deze avond kan iedereen deel-

nemen, dus niet alleen Veldeke-leden. Als het maximale

aantal deelnemers van 80 is bereikt, krijgen de te-laat ko-

mers uiteraard hun geld terug. Anderen krijgen verder geen

bericht. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 september a.s.

De inloop op donderdag 8 september is om 19.15 uur, alle

groepen vertrekken tegelijk om 19.30 uur vanaf de kerk in

St. Joost (bij slecht weer, ’t Patronaat). Vergeet niet om u op

tijd op te geven: betaald is opgegeven, tot de 80 deelnemers.
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Kopijdatum Klökske sept. op 15 aug.

‘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
Ontspanningsvereniging St. Judocus
Schutterij Sint Joris
Fanfare Sint Judocus
Toneelvereniging Ons Genoegen ‘84
De Zonnebloem afd. Sint Joost
C.V. De Bôkkeriejers
Interhor Insectenwering
Claessen Advies & Training
Loven Intern Transport

t Klökske
,
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Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske12

Juli 2022

Dinsdag 7/19/2022 13:30 De Zonnebloem Uitstapje Welfaregroep

Vrijdag 7/22/2022 19:00 Fanfare St. Judocus Vakantieconcert Thomashuis St. Joost

Maandag 7/25/2022 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Woensdag 7/27/2022 Jeugdwerk St. Joost Kindervakantiewerk

Donderdag 7/28/2022 Jeugdwerk St. Joost Kindervakantiewerk

Zaterdag 7/30/2022 09:00 Belevingspark De Wei Groenonderhoud De Wei

Augustus 2022

Zaterdag 8/6/2022 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Maandag 8/22/2022 10:00 Jeugdwerk St. Joost Bivak Hunsel

Zaterdag 8/27/2022 19:00 Stg. Gemeenschapsbelangen Vrijwilligers BBQ 't Patronaat 

Maandag 8/29/2022 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 8/29/2022 Stg. Gemeenschapsbelangen Rondgang Klökske bijdrage Huis-aan-huis

September 2022

Zaterdag 9/3/2022 9:00 Belevingspark De Wei Groenonderhoud De Wei

Zaterdag 9/3/2022 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zaterdag 9/3/2022 20:00 Jeugdwerk St. Joost Feestavond 't Patronaat

Zondag 9/4/2022 09:00 Schutterij Sint Joris Kofferbakmarkt Evenemententerrein

Zondag 9/4/2022 13:00 Buurtvereniging Put 6 Fietstocht

Maandag 9/5/2022 KWF Collecteweek kankerbestrijding Huis-aan-huis

Donderdag 9/8/2022 19:00 'ne Zomeraovendj in St. Joas 't Patronaat + 4 lokaties in St. Joost

Zaterdag 9/10/2022 16:00 Fanfare St. Judocus Jubilarissendag Stevensweert

Zaterdag 9/10/2022 De Zonnebloem Ziekenmiddag 't Patronaat

Maandag 9/19/2022 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Vrijdag 9/23/2022 Geiteclub Iris 2 Werkstage

Maandag 9/26/2022 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-hui

Oktober 2022

Zaterdag 10/1/2022 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zaterdag 10/8/2022 9:00 Fanfare St. Judocus Ophalen Rommelmarkt St. Joost

Zaterdag 10/8/2022 20:00 Buurtvereniging Put 6 Feestavond

Zaterdag 10/15/2022 10:00 Fanfare St. Judocus Rommelmarkt St. Joost

Zondag 10/16/2022 10:00 Fanfare St. Judocus Rommelmarkt St. Joost

Zaterdag 10/29/2022 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil Maasbracht

zondag 10/30/2022 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil Maasbracht

Dinsdag 10/31/2022 Jeugdwerk St. Joost Halloween Huis-aan-huis

Maandag 10/31/2022 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

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


