
De gemeente Echt-Susteren is voornemens bedrijventerrein

‘De Berk’ ten oosten van de spoorlijn Sittard-Roermond uit te

breiden. In totaal zijn er ca. 45 kavels beoogd met elk een 

omvang van gemiddeld ca. 2.500 - 3.000  m². De kavels zijn

bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). 

Ten behoeve van dit bedrijventerrein zijn een stedenbouwkun-

dig plan en een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

Om u te informeren over dit plan en uw eventuele vragen te 

beantwoorden wordt op woensdag 13 juli door de gemeente 

een inloopavond georganiseerd in het gemeenschapshuis 

’t Patronaat. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom

en kunt u gewoon binnenlopen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt daarnaast in het gemeen-

tehuis tijdens de openingstijden ter inzage met ingang van 1 juli

2022 voor de duur van 4 weken (t/m 28 juli 2022). Ook kunt u

in deze periode kennis nemen van het plan via de website van

de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl). Tijdens deze

termijn kunnen reacties worden ingediend bij het college van

burgemeester en wethouders. Dit is nog niet de formele bestem-

mingsplanprocedure. Deze wordt later dit jaar opgestart.

Stand van zaken ontwerp Kloosterveld
Op 21 april vond de bewonersavond plaats om samen met de 

gemeente Echt-Susteren en Ducot Engineering en Advies te spar-

ren over de inrichting van de straten van het Kloosterveld. 

De gemeente heeft laten weten dat het door Ducot voorgestelde

ontwerp deze maand gereed zal zijn. Zoals toegezegd zal dit

voorstel met de bewoners van deze straten worden besproken.

In ’t Klökske van augustus zal de Stichting Gemeenschapsbelan-

gen Sint Joost u verder berichten over de vervolgstappen. 

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage Klökske
De jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor ’t Klökske wordt in de week

van 29 augustus huis-aan-huis door onze bezorgers opgehaald.

Het adviesbedrag is € 12,00 per bezorgadres. De zakjes voor

deze bijdrage worden samen met ’t Klökske van september rond

25 augustus bezorgd. 

De vrijwillige bijdrage kan ook per bank worden betaald: 

NL24 RABO 0142 0094 66 ten name van Stichting Gemeen-

schapsbelangen Sint Joost o.v.v. Klökske. In de augustus-uitgave

plaatsen we een handige QR-code, die eventueel voor de betaling

kan worden gebruikt.

Kopijdatum ‘t Klökske augustus
Kopij voor ‘t Klökske van augustus kan uiterlijk 15 juli bij de 

redactie worden aangeleverd: klokske@sintjoas.nlof via Dropbox.

nummer 31
juli 2022,
t Klökske

Inloopavond uitbreiding bedrijventerrein 
de Berk woensdag 13 juli vanaf 19.00 uur

informatieblad van
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H. Missen en Misintenties 

juli 2022

Zaterdag 2 juli 2022

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

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

Voor: Alle zieken van onze parochie: Voor: Ouders Emiel

Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen en schoonzoon 

Har van der Goot.

Zaterdag 9 juli 2022

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

Voor: Alle eenzame mensen.

Zaterdag 16 juli 2022

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

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

Voor: De vrede in de wereld.

Zaterdag 23 juli 2022

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

Voor: Maria Halmans – Erfkamper; Thei van Wegberg.

Zondag 24 juli 2022

14.00 uur. Doopsel Liam Mulder, kapelaan Schreiber.

Zaterdag 30 juli 2022

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

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Overleden

Na een kortstondige ziekte is Marlou Severins-Heusschen

overleden in de leeftijd van 64 jaar. De afscheidsdienst

vond plaats in het Crematorium “Tussen de Bergen” 

te Roermond, waarna we haar hebben begraven op ons

parochiekerkhof. Wij wensen haar man, kinderen en 

kleinkinderen veel kracht en sterkte.

Een kist vol herinneringen

Op begraafplaats Annahof in Echt werd onlangs een 

bijzonder monument onthuld en gezegend. Het bestaat uit

een zuil met het silhouet van een schip én een kist. Het

schip vertelt over de eerste generatie Molukkers die naar

Nederland kwam: oud KNIL-militairen met hun gezinnen. 

Centraal staat een kist, als een herkenbaar symbool van de

Molukse gemeenschap in ons land. In die kist zaten bezit-

tingen, die men meenam vanuit de Molukse eilanden. 
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Velen bewaarden de kist, omdat hen beloofd was dat zij

spoedig terug zouden keren naar een eigen Molukse Staat.

De geschiedenis leert dat het anders is gelopen: er kwam

geen eigen Staat en de overheid toonde weinig betrokken-

heid, laat staan dankbaarheid. De Molukse gemeenschap

werd deel van de samenleving; vele hardwerkende en 

gastvrije mensen, goede buren, fijne naasten. 

Na de onthulling en inzegening van het monument, 

vertelde een jonge vader dat ook in zijn huis de kist wordt

bewaard, die ooit vanuit de Molukken door zijn grootou-

ders werd meegenomen. Het is een “monument” in zijn

eigen woning, bestemd om later door te geven aan zijn 

kinderen. De kist wordt gevuld met herinneringen, aan de

mooie eilanden van de Molukken; aan een geschiedenis 

vol onrecht en aan trotse mensen die hun waardigheid 

bewaarden. Het typeert de Molukse gemeenschap dat zij

volledig deel zijn van onze samenleving, maar ook tradities

en gebruiken koesteren die geworteld zijn in hun verleden.

Tijdens de inzegening werd er gezongen en gedanst. Waar

Molukse Nederlanders samenkomen, daar is gastvrijheid en

wordt het leven kleurrijk.

De kist bij het monument is een treffend symbool, een 

uitnodiging om het verleden door te geven en er eigen 

verhalen aan toe te voegen. Dat is traditie in de diepste zin

van het woord: het goede doorgeven. 

In een tijd van vluchtige communicatie, mogen wij van de

Molukse gemeenschap leren om te spreken over wat er echt

toe doet. Door wie laat jij de weg wijzen? Wat is zo 

waardevol, dat je het door wilt geven aan je kinderen? Waar

kom je thuis en wat betekent gastvrijheid?

Zo reis je door de tijd, verbonden met wie je zijn 

voorgegaan, geworteld in het heden, met het oog op de 

toekomst.

Tekst: pastoor Bert

Illustratie: Aga Cela

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.

Tel. 0475-481428. In juni kunt u bellen op dinsdagavond

tussen 20.00 en 21.00 uur naar telefoon 06 – 19422621

(kapelaan Schreiber).

Boekverkoop

De zusters van Redemptor hominis zijn een vertrouwd 

gezicht in de parochies van ons Bisdom. Deel van hun 

apostolaat is het presenteren van boeken, geschreven door

hun stichter. De boeken bieden verdieping en verbinden

leven en geloven op verstaanbare wijze. De opbrengst van

de verkoop is bestemd voor het werk in de Missie. Binnen-

kort presenteren deze sympathieke zusters enkele boeken

van hun studiecentrum:

Aan de bron van Gods woord, 

God spreekt in de stilte van het hart, 

Maria, Luisteren naar Gods Woord, 

Van offer naar feest.

Tijdens het weekend van 2 en 3 juli zijn de zusters te gast

in alle kerken van de Federatie. Na een korte presentatie

aan het einde van de Mis, kunt u boeken inzien en kopen.

Welkom in onze 

geloofsgemeenschap 

Op zondag 5 juni 2022 werd Siem Smeets gedoopt, 

zoon van Emiel Smeets en Mascha Verkoulen-Smeets. 

Op zondag 19 juni 2022 werden Senn Stultiens en Jacky

Thiessen gedoopt. Senn is de zoon van Stephan Stultiens

en Ingrid Ruijten, en broertje van Max. 

Jacky is de dochter van Danny Thiessen en Rian Ruijten, en

zusje van Roxx.

Graag willen wij de ouders en naaste familie van harte 

feliciteren met het ontvangen van het doopsel door Siem,

Senn en Jacky. Wij wensen hen heel veel geluk en een mooie

toekomst toe.

Elk kindje is een nieuw begin,

dat God met mensen maakt;

zo vormen wij een grote kring,

door Gods Liefde aangeraakt.
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Visserswijsheid

Iemand zat te vissen aan het meer.

Rustig, gelukkig, genietend van de zon.

Er wandelde iemand langs, die zei:

“Je kunt beter meer dan één hengel gebruiken, 

dan vang je veel meer.”

“O ja? En dan” zei de visser.

“Dan verdien je een pak meer” zei de wandelaar.

“En dan?” vroeg de visser.

“Dan? Dan kun je een sloep kopen en het 

meer opgaan, en nog veel meer vangen.”

“Ha ja – zei de visser – En dan?”

“Met je winst kun je na verloop van tijd 

misschien een schip kopen,

en dan uitvaren en heel veel vis vangen”.

“En dan?”

“Dan neem je een knecht in dienst, en met 

twee vangen jullie nog meer, en zo verdien 

je nog meer geld”

“En dan?”

“Hoe ‘en dan’?” vroeg de voorbijganger 

“Wie geld genoeg heeft kan vakantie nemen,

en als de zon lekker schijnt een hengeltje uitgooien”

“ Je hebt gelijk” zei de visser “Laat mij dus maar 

rustig zitten.”

Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 3 juli de

443ste trimloop. Het parcours is uitgezet in de

bossen rondom het sportpark “Tussen De Ber-

ken”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.

“Geiteclub Iris 2” - Sint Joost

vist nooit achter het net!

Zaterdag 9 juli stipt om 07.00 uur vertrekken de vissers

vanaf clublokaal café ‘t Heukske voor de jaarlijkse forel-

viswedstrijd in het visparadijs Heioord te Neeritter. 

Daar wordt men niet aan

het (vis)lijntje gehouden.

Ze gaan “strijden” om de

Ger-Smeets-trofee. Ze krij-

gen hiervoor een hele

morgen humor en plezier

(als je je tenminste niet 

ergert wanneer je achter

het net vist). Echter henge-

len met de Geiteclub is al-

tijd mét garantie! Wat

dacht u van 2 gerookte forellen en 1 consumptie na afloop

van het vissen? En dit is geen visserslatijn! Nadat de 

visvijvers zijn leeg gevist en de tap is opgedroogd gaat men

linea recta naar clublokaal café ’t Heukske om daar in eer-

ste instantie te evalueren. Aansluitend wordt alles in ge-

reedheid gebracht om het visserstreffen klokslag 15.00 uur

te openen. Tijdens dit treffen worden de kwaliteitsforellen

niet alleen gerookt maar ook gebakken op de barbecue. 

Natuurlijk zullen de leden die niet mee zijn gaan vissen ook

belangstelling hebben voor het visserslatijn dat wordt 

verteld. We hopen dat de andere leden samen met hun 

De redactie van ‘t Klökske
wenst alle inwoners van Sint Joost

een fijne zomerperiode
en voor iedereen die op
vakantie gaat een goede
reis en veilige thuiskomst.
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partner hun oor te luister leggen en vanaf 15.00 uur smul-

len van de verhalen maar ook van de klaargemaakte vis.

Aan de niet visliefhebber is uiteraard ook gedacht. Voor 

een luttel bedrag per persoon krijgt men 5 consumpties 

inclusief met liefde klaargemaakte forel door Hans van Loo

en Jos Golsteijn Deze doorgewinterde rookmeesters gaan

aan de slag onder het motto ”waar rook is, is vuur”. 

De muziekkeuze tijdens deze middag/avond is het neusje

van de zalm. Daar we beschikken over een prachtig ruim

terras hoeft men niet als haringen in een ton te zitten. 

U kunt hier bijv. een visje uitgooien om een danspartner

aan de haak te slaan. Dit alles onder het motto: “Geneet van

’t laeve “.

Foto: Niet alleen in de vijver wordt gehengeld. 

Ook bomen moeten het ontgelden!!!

“Ne zomeraovendj in

St.Joas - Veldeke Kring Ech

Wat hadden we ons dat goed uitgedacht.... Twee jaar 

geleden!

Lekker een stukje wandelen door St. Joost, langs 4 

markante locaties, met muziek en mooie gedichten. 

En daarna nog een gezellig samenzijn in ’t Patronaat, met

amusement van St. Jooster artiesten. Maar, zoals onze 

koning ook tegen de burgemeester van Maastricht zei, wat

in ’t vat zit, verzuurt niet!

Dus op donderdag 8 september a.s. organiseert Veldeke

Krink Ech in samenwerking met de St. Jooster Gemeen-

schap “’ne Zomeraovendj in St. Joas”. De naam zegt het

al, natuurlijk hopen we op een mooie zomerse avond.

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. Er wordt gelopen in

4 groepen van elk maximaal 20 personen, zodat de voor-

drachten ook voor iedereen goed te verstaan zijn. Op elke

plek heeft de Sjrieverskrink Midden-Limburg gezorgd dat

er een speciaal voor die locatie geschreven gedicht is en dat

zal op die plaats worden voorgedragen, afgewisseld met

een mooi stukje muziek van St. Jooster muzikanten.

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. Van muziek tot gedicht,

van toneel tot verhaal, alles komt aan bod. We mogen ons

verheugen op de medewerking van leden van Fluit- en Tam-

boerkorps St. Joris, Fanfare St. Judocus, Toneelvereniging

Ons Genoegen ’84, Sjrieverskrink Midden-Limburg, voor-

drachten door St. Joostenaren en ‘buitenlanders’ en uiter-

aard Stg. Gemeenschapsbelangen St. Joost.

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

door de entreeprijs van € 4,00 per persoon (inclusief 1 con-

sumptie) 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 deelnemen, dus

niet alleen Veldeke-leden. Als het maximale aantal deelne-

mers van 80 is bereikt, krijgen de te-laat komers 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.



Collecte 

Longfonds

in St. Joost

De huis- aan- huis collecte van Longfonds, van 16 t/m 21

mei, heeft in St. Joost het mooie bedrag van 620,63 euro

opgeleverd. Hartelijk dank aan iedereen voor hun bijdrage

in de collectebus. Hartelijk dank aan de 9 collectanten in

St. Joost voor hun inzet dit jaar en alle voorgaande jaren.

Ontspanningsvereniging 

St Judocus St Joost

Vanaf half januari zijn we inmiddels weer gestart

met onze wekelijkse activiteiten, koersbal, gym en

dansen. Gelukkig zonder onderbrekingen. Ook de

Paasviering hebben we dit jaar kunnen vieren. Dat

was de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Hopelijk

kunnen we nu weer al onze activiteiten voor dit

jaar oppakken.

We staan nu aan het begin van onze vakanties. 

Per 1 juli stopt het koersballen op woensdag. 

De maandagen gaan gewoon door. Ook de gym en

het dansen stopt tot 1 september. Daarna starten we

weer met het dansen, gym en het koersbal op woens-

dag. Als er leden zijn die op maandag mee willen doen 

met koersbal, kaarten of iets anders, kom gerust eens 

vrijblijvend kijken. Ook als jullie gewoon eens koffie mee

Onderhoud kerkhof 7 juli

Op dit moment zijn 16 mensen (mannen én vrouwen) om

de 4 weken actief van 13.00 – max. 16.00 uur (inclusief een

koffiepauze met iets lekkers). In de wintermaanden zijn er

geen bijeenkomsten. Er is werk voor iedereen, ongeacht 

ervaring in het onderhoud; het is gezond werken in de 

buitenlucht én ook nog gezellig!

De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 7 juli om 

13.00 uur. Nieuwe vrijwilligers/sters blijven welkom! 

Vooraf aanmelden is niet nodig: kom gewoon!
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willen komen drinken, jullie zijn altijd welkom. Het is geen

verplichting om ergens aan mee te moeten doen…

De afgelopen twee jaar zijn een moeilijke tijd geweest. 

We zijn heel wat leden kwijt geraakt, hetzij door overlijden

of verhuizing naar een verzorgingshuis of doordat de 

gezondheid het niet meer toe liet. Dus we blijven op zoek

naar mensen die mee willen doen met onze activiteiten of

mensen die ons willen helpen in het bestuur.

Op het programma staat als eerstvolgende het uitstapje. 

Dit zal ergens in augustus plaatsvinden maar daar horen

jullie op tijd meer over.

We wensen jullie alvast allemaal een hele fijne vakantie en

zien jullie graag allemaal gezond en wel weer terug.

Het bestuur.



Nieuws van de fanfare

Graag nodigt de fanfare u deze maand van harte

uit voor een aantal mooie activiteiten:

Dinsdag 28 juni: 

Laatste speciale kienavond

Tijdens onze feestelijke kienmaand juni werd 

en wordt gevierd dat er 50 jaar wordt gekiend in

St. Joost. De eerste weken mocht de fanfare al rekenen op

leuke en dankbare reacties én een aantal extra kieners. 

We hopen onze kienmaand succesvol af te sluiten op 

dinsdag de 28e. Dan ontvangen alle (trouwe) bezoekers en

vrijwilligers een mooie goodiebag, mede mogelijk gemaakt

door onze sponsoren: 

De Valk Zuid BV - Echt, Peusen Uitvaartzorg - Echt,

Boerderijwinkel Lizette - St.Joost, 

Grispen-Küppers Assurantiën en Fin.- Maasbracht,

André Janssen Besturingstechniek - St. Joost, 

Profile Wijnen - Echt, Duizers Bedrijfskleding BV-Echt,

Lempens Heftrucks - Echt, ’t Patronaat - St. Joost, 

Rijschool van Ool - Echt, 

Italiaans restaurant Il Caminetto- Echt, 

Klinkers wonen & slapen - Echt, 

Mia en Lenie. 

U bent van harte welkom te komen kienen: alle dinsdagen

om 20:00 in ’t Patronaat. De zaal is open vanaf 18:30. 

Vrijdag 15 juli: deelname 

Dagboek van een Herdershond

Misschien heeft u ons al gehoord tijdens één van de

looprepetities op de Brachterzijde. Daar repeteren we 

geregeld op de vrijdagavond voor onze deelname aan de

musical Dagboek van een Herdershond! Tijdens de uitvoe-

ring op vrijdag 15 juli vanaf 19:00 vertolken wij de rol van

dorpsfanfare. Wilt u ons in actie zien op vrijdag 15 juli?

Kijk voor meer informatie en tickets op https://www.dag-

boekvaneenherdershond.nl/.   

Vrijdag 22 juli: 

Vakantieconcert bij Thomashuis

Dit jaar sluiten wij ons seizoen af op vrijdag 22

juli vanaf 19:30 met het inmiddels traditionele 

Vakantieconcert bij het Thomashuis. Een week na

ons optreden bij Dagboek van een Herdershond

mag deze muziek natuurlijk niet ontbreken.

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

mee te nemen. Voor een drankje wordt gezorgd. Als de

weer-goden ons niet goed gezind zijn, wordt het concert 

verplaatst naar het Patronaat. We maken dit tijdig kenbaar

via www.facebook.com/fanfarestjudocus.

Vanaf september: start nieuwe muzieklessen

Voor kinderen én volwassenen, die het leuk vinden om

samen muziek te maken, starten in september 2022 weer

nieuwe cursussen bij de fanfare. Na twee jaar les is het al

mogelijk om mee te spelen in onze jeugdfanfare! In 

september start de opleiding op blokfluit voor kinderen van 

7 jaar en ouder / groep 4. Voor kinderen vanaf 9 jaar is het

ook mogelijk direct op een blaasinstrument of slagwerk te

starten. 

Als lid van de fanfare (€50.00 per jaar voor een jeugdlid)

betaalt de fanfare een deel van het lesgeld voor deze 

opleidingen. 

Voor verdere informatie en aanmeldingen neem gerust 

contact op met Lucy Salden  peter_lucy.salden@planet.nl of

telefoon 06-18672518.
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Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske8

Juni 2022

zaterdag 25-06-22 19:30 Mannenkoor De Wiejerdzangers Korenavond 

zaterdag 25-06-22 09:00 GemBel en speeltuin Onderhoudsdag  Speeltuin en De Wei

Maandag 27-06-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Juli 2022

Zaterdag 2-07-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zondag 3-07-22 Schutterij Sint Joris OLS Meijel

Dinsdag 5-07-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

zaterdag 9-07-22 Geiteclub Iris 2 Visfestijn 

Vrijdag 15-07-22 20:00 Fanfare St. Judocus Dagboek Herdershons MECC Maastricht

Zondag 17-07-22 Schutterij Sint Joris Schuttersfeest Dieteren

Dinsdag 19-07-22 13:30 De Zonnebloem Uitstapje Welfaregroep 

Vrijdag 22-07-22 19:00 Fanfare St. Judocus Vakantieconcert  Thomashuis

Maandag 25-07-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Woensdag 27-07-22 Jeugdwerk St. Joost Kindervakantiewerk 

Donderdag 28-07-22 Jeugdwerk St. Joost Kindervakantiewerk 

Augustus 2022

Zaterdag 06-08-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Maandag 22-08-22 10:00 Jeugdwerk St. Joost Bivak Hunsel

zaterdag 27-08-22 19:00 Stg. Gemeenschapsbelangen Vrijwilligers BBQ 't Patronaat 

Maandag 29-08-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 29-08-22 Stg. Gemeenschapsbelangen Klökske bijdrage Huis-aan-huis

September 2022

Zaterdag 03-09-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Zaterdag 03-09-22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Feestavond 't Patronaat

Zondag 04-09-22 09:00 Schutterij Sint Joris Kofferbakmarkt Evenemententerrein

Maandag 05-09-22 KWF Collecteweek kankerbestrijding  Huis-aan-huis

Donderdag 08-09-22 19:00 Veldeke kring Ech 'ne Zomeraovendj 't Patronaat 

Zaterdag 10-09-22 De Zonnebloem Ziekenmiddag 't Patronaat

Maandag 19-09-22 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Vrijdag 23-09-22 Geiteclub Iris 2 Werkstage 

Maandag 26-09-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Oktober  2022

zaterdag 01-10-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Dinsdag 31-10-22 Jeugdwerk St. Joost Halloween Huis-aan-huis

Maandag 31-10-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

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


