
Even wat geschiedenis. Iris is

een Nederlandse witte geit

en sinds 1990 het boegbeeld

van de Stichting, de Witte

Geit, oftewel Geiteclub Iris 2.

De leden van de Geiteclub

zijn bij festiviteiten te her-

kennen aan de kleding te

weten: witte klompen, 

geitenwollen sokken, een

wit poloshirt met het 

embleem van de Geiteclub en een rode zakdoek om de nek

die met een klein houten klompje bij elkaar wordt gehouden. 

Iris zelf heeft een eigen landgoed met een prachtige geitenresi-

dentie. Het is de stichting Limburgs Landschap die dit mogelijk

heeft gemaakt. Ook zorgt deze stichting voor het onderhoud van

o.a. de omheining. Dit gebied is namelijk eigendom

van deze stichting. De tegenprestatie is natuurbe-

heer in de vorm van ijverig grazen door Iris en haar

vriendinnetje Elvira. Iedere maand worden de leden

geacht om een bezoekje te brengen aan het land-

goed achter Schrevenhof te Sint Joost. Iris stelt deze

bezoekjes zeer op prijs. Het niet op bezoek 

komen en het niet tekenen van de bezoekerslijst 

betekent 2 euro boete per maand. 

De laatste tijd begon Iris te mekkeren over het 

onderhoud van haar residentie. Naar aanleiding

hiervan is een commissie onderhoud en service in

het leven geroepen. Zij gaan samen met een project-

manager aan de slag onder het motto: bouwen aan

de toekomst. Een aantal wensen van Iris zijn helaas

niet uitvoerbaar, zoals een ontvangstruimte voor de

leden en bezoekers. Ook een aparte behandelkamer

voor Iris, dit als de dierenarts op bezoek komt, 

nummer 30
juni 2022,
t Klökske

Renovatie 
geitenresidentie 
van Iris 2 
te Sint Joost

is geschrapt. Wel komt er  o.a. in de wei een nieuw breder voet-

pad voor de hoofdingang van de residentie. Dit in het kader van

een Europees adviesrapport inzake  regelgeving over veiligheid

en gemekker in de Europese Unie. De geiteclub kennende gaan

ze zeer slagvaardiger te werk. Op korte termijn te weten 18 juni

worden al de eerste werkzaamheden uitgevoerd. Een account-

manager heeft hiervoor groen licht gegeven. Ze starten op deze

zaterdag om 10.00 uur. Veel leden van de geiteclub zijn in hun

vakgebied zeer talentvol. Vandaar dat ze geen gebruik hoeven

te maken van een uitzendbureau om schilders, timmerlieden,

loodgieters, etc te werven.

Meer lachen en minder mekkeren is het motto van onze club

waar Humor, Plezier en Vriendschap  ook op deze dag alweer

met hoofdletters wordt geschreven. 

Ton Tonnaer

informatieblad van
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H. Missen en Misintenties 

juni 2022

Zaterdag 4 juni 2022 Pinksteren

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

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Zondag 5 juni 2022 Pinksteren

14.00 uur. Doopsel Siem Smeets, kapelaan Schreiber.

Zaterdag 11 juni 2022

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

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

en overleden kinderen. 

Zaterdag 18 juni 2022 Sacramentsdag

19.15 uur. H. Mis, vicaris Van Rens - diaken Mestrom.

Dameskoor H. Judocus St. Joost.

Voor: Ouders Frits Ramakers en 

Gertruda Ramakers-Halmans; Toon Hodzelmans (c). 

Zondag 19 juni 2022

14.00 uur. Doopsel Sem Stultiens en Jacky Thissen, 

kapelaan Schreiber.

Zaterdag 25 juni 2022

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

Voor: Theo Janssen en Truus Janssen-Roumen; 

Ouders Christina Bongaerts- Hilkens; Thei van Wegberg(c);

Toon Hodzelmans (stg.); Een bijzondere intentie; 

Ouders Aben-Rutjens; Bair Aben en Corrie Mertens.

Titus Brandsma: 

gewone dingen groots doen!

De Bijbelse profeet Habakuk reikt ons de volgende woorden

aan: “Wie in zijn hart niet deugt kwijnt weg; maar de recht-

vaardige zal leven door zijn geloof.” Dit Bijbelcitaat past

goed bij Titus Brandsma, die rechte wegen ging in een

kromme wereld. Hij werd geboren als Anno Sjoerd

Brandsma, een naam die vertelt over zijn Friese afkomst.

Als jonge man treedt hij in bij de Karmelieten, waar hij de

kloosternaam “Titus” kiest. Hij blijkt een intelligente man

te zijn en studeert in Nederland en Rome, waarna hij terug-

keert in Nederland. Hij wordt hoogleraar aan de Universiteit

van Nijmegen, waar hij in 1932 rector-magnificus wordt.

Titus verdiept zich onder andere in de Middeleeuwse bewe-

ging van de Moderne Devotie, waar vroomheid, kennis en

maatschappelijke verantwoording elkaar versterkten. Dat

Titus geen boekenwurm was, maar oog had voor de ontwik-

kelingen in zijn omgeving, blijkt uit de wijze waarop hij

wijst op het gevaar van het nationaalsocialisme. 

Foto: Titus Brandsma Lyceum in Oss.
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Al in de jaren dertig waarschuwt

hij hiervoor en hij blijft dat doen

wanneer de Duitsers Nederland

binnenvallen. Titus roept journa-

listen op om de waarheid 

te schrijven over de bezetters,

over de onderdrukking van de

meningsvrijheid en de vervol-

ging van bevolkingsgroepen. 

In 1942 wordt hij in Nijmegen

gearresteerd en gevangen gezet

in Scheveningen en vervolgens in

Kamp Amersfoort. Hij leeft vanuit zijn gelovige verbonden-

heid met Christus, waarvan het gebed in de gevangenis een

getuigenis is. De geleerde professor blijkt een gave te 

hebben om medegevangenen te bemoedigen. Zijn lijdens-

weg zal hem naar het concentratiekamp Dachau voeren,

waar hij mishandeld wordt. Ook hier zijn er getuigenissen

van medegevangenen, die troost vinden bij Titus. Bij een

laatste mishandeling raakt hij bewusteloos en op 26 juli

1942 geeft de kamparts hem een dodelijke injectie. 

Op 15 mei jl. werd Titus Brandsma heiligverklaard, om

voor de wereldwijde kerk een voorbeeld te zijn. 

Een stoere Fries, die vanuit zijn geloof leerde om 

rechtvaardig te leven. 

De woorden van Habakuk worden werkelijkheid … wie niet

deugen in hun hart, zullen wegkwijnen als deel van een

donkere geschiedenis. Maar deze rechtvaardige zal leven,

als een lichtend voorbeeld voor alle tijden. 

Het leven van Titus Brandsma stelt een vraag: Welk spoor

volg jij? 

Ga je mee in de stroom van onverschilligheid, of ga je tegen

de stroom in om de waarheid te verkondigen? Zijn je daden

een getuigenis van je geloof? Doe je recht aan degenen die

op jouw pad komen? Moge Titus Brandsma ons inspireren

om rechtvaardig te zijn, want dat is de weg van het Leven.

pastoor Bert.

Kapelaan Schreiber 

stelt zich voor 

Beste parochianen, Beste mensen, 

Sinds 1 april ben ik de nieuwe kapelaan in uw federatie, 

in de parochies Echt, Pey, Sint Joost, Maria Hoop en 

Koningsbosch. De bisschop heeft mij gevraagd om hier te

komen helpen in het pastoraal werk. Ik volg de wens van

de bisschop graag op. 

Zoals een of ander al zeker heeft kunnen horen ben ik 

in Duitsland geboren. Opgegroeid ben ik in de buurt van

Keulen (Köln). Na het volgen van een universitaire opleiding

tot planoloog heb ik, in verband met het werk, ruim 20 jaar

in België gewoond. In die tijd heb ik met name bij de 

Provincie Limburg gewerkt op het Gouvernement in 

Maastricht. Zo leerde ik de provincie, alsook de euregio

beter kennen. 

In het jaar 2007 heeft God mij geroepen om de priester-

opleiding voor het bisdom Roermond op Rolduc te gaan

volgen. In 2012 werd ik eerst tot diaken en vervolgens in

2013 tot priester gewijd. Daarna was ik zes jaar werkzaam

in de parochiefederatie Maasbracht en vervolgens in de 

parochiefederatie Maasdorpen. 

De nieuwe benoeming is voor mij een teken van God, 

uitgesproken door de bisschop, dat mijn inzet op een 

andere locatie noodzakelijk is. Dat wil ik graag doen.

Daarom wil ik u van harte danken voor de mooie ontvangst,

de ondersteuning door vrijwilligers en het vertrouwen dat

u mij schenkt om hier werkzaam te mogen zijn. 

Wij christenen mogen blij zijn want wij weten over onze

toekomst. Dat inzicht heeft ons Jezus Christus geschonken

door zijn inzet als mens voor ons. Dat is de motivatie om

de uitdagingen die het leven met zich mee brengt met

vreugde te aanvaarden. Ik hoop dat ik u van dienst kan zijn

om God beter te leren kennen en de vreugde te ervaren die

u als lid van zijn parochiegemeenschap kunt ervaren. 

Kapelaan Schreiber

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).
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Welkom in onze 

geloofsgemeenschap 

Op zondag 15 mei 2022 werd Liviana Piana gedoopt, 

dochter van Mario Piana en Sherley Penders, en zus van

Lino. Moge Gods zegen met Liviana meegaan, op alle wegen

die zij zal bewandelen. De doop vond plaats in Pey.

Vrede op aarde

Vrede op aarde, 

er wordt over verteld, 

maar wat merk je ervan met al dat geweld? 

Vrede op aarde, 

maar door de strijd om de macht 

worden mensen en rechten verkracht. 

Vrede op aarde,

hier wordt eten gemorst

en ginds sterven mensen van honger en dorst. 

Vrede op aarde,

toch steeds weer geweld, 

in ’t groot en ’t klein, tot op ’t voetbalveld. 

Vrede op aarde,

gevecht voor de poen 

en wij maar roepen: Wat kan ik eraan doen? 

Vrede op aarde, 

willen wij dat echt?

Ja, natuurlijk, maar ik wil wel mijn recht. 

Vrede op aarde, 

geloof jij erin? 

Wis en waarachtig, maar ik wil mijn zin. 

Vrede op aarde, 

was dat maar eens waar. 

We kunnen ’t proberen, zowel hier als ook daar. 

Vrede op aarde, 

klonk ooit door ’t hemels gewelf. 

Maar echte vrede … begint bij jezelf!

Vastenactie 

dekenaat Susteren

Ook in 2022 hebben we mogen rekenen op uw steun voor

de Vastenactie, die dit jaar weer in het teken stond van de

kansarme Dalit-vrouwen in India. 

Door deze Vastenactie wordt geld ingezameld om deze

vrouwen aan een eigen levensvoorziening te helpen. We

mogen dit jaar terugkijken op een succesvolle actie met een

opbrengst van € 667,85. Dank voor uw goede gaven!

Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 4 juni 

de 442ste 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.

Wijngoed 1942 in Sint Joost 

is officieel geopend 

Op zaterdag 14 mei is Wijngoed 1942 officieel geopend

door Wethouder Kim Leurs. Eigenaren Sjack en Anita Bak-

kes en Leander en Nicole Vranken hebben iedereen verwel-

komd in hun prachtige wijngaard. Onder het genot van een

drankje zijn de groeiende druivenstokken bewonderd. Over

een paar jaar mag Sint Joost gaan genieten van haar eerste

officiële wijnen. Het avontuur van Wijngoed 1942 is te vol-

gen via Facebook en via www.wijngoed1942.nl.
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Wensauto Echt-Susteren

zoekt chauffeurs!

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. Zo

kunnen zij dan deel uit maken van een enthousiast team

vrijwilligers. De maximum leeftijd voor onze chauffeurs is

gesteld op 80 jaar.

Wilt u, eenmaal per veertien dagen bv., voor ons een paar

uurtjes beschikbaar zijn en spreekt het voorafgaande u

aan, stuur ons dan een e-mailbericht viasecretaris@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!

Concert Mannenkoor 

de Wiejerdzangers 

25 juni 2022

Eindelijk, we kunnen weer!!! Na ruim 1,5 jaar in een muzi-

kale pauzestand te hebben gestaan, zowel qua repetities

als qua muzikale optredens, vanwege die vermaledijde 

corona, is nu het moment aangebroken dat MK de Wiejerd-

zangers zich weer aan het publiek kan laten zien, maar

vooral laten horen.

Op zaterdag 25 juni gaat dat gebeuren in t Patronaat in 

St. Joost. Het concert begint om 19.30 uur, maar de zaal

is open vanaf 19.00 uur.

Ruim 3 maanden hebben de Wiejerdzangers wekelijks flink

gerepeteerd om de zangstemmen weer op niveau te krijgen

met nieuw en bekend repertoire. We denken en hopen dat

dit gelukt is. We willen graag aan de inwoners van St. Joost

laten horen dat we nog altijd met veel plezier en passie een

goede zangprestatie kunnen leveren.

Natuurlijk zijn ook liefhebbers van mannenkoorzang uit de

wijde omgeving van harte welkom bij dit eerste concert.

Dit concert is geen traditionele korenavond, zoals u dat 

van ons in de afgelopen jaren van ons gewend bent. Bij het

concert op 25 juni zijn er geen gastoptredens. Ons concert

zal bestaan uit 2 gedeelten. Tussen deze optredens zal er

een pauze zijn en in die pauze zal er een korte ceremonie

plaatsvinden, waarbij we eindelijk onze 4 jubilarissen in

het zonnetje kunnen zetten.

Het concert op 25 juni biedt iedereen de gelegenheid elkaar

weer eens in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten en te 

genieten van de koorzang van MK de Wiejerdzangers. 

We zien u graag in grote getale op zaterdag 25 juni 2022 in

het Patronaat St. Joost, vanaf 19.00 uur, en kijken er naar

uit u te ontmoeten. Tot dan.

Vriendelijke zangersgroeten

Mannenkoor de Wiejerdzangers 

St. Joost.

wensauto

st-les.nl

wensauto

st-les.nl



Vrijdagmiddag 24 juni 

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.

Kofferbakmarkt 

op zondag 19 juni

Heb jij een zolder of garage vol met spullen waar je niks

meer mee doet, maar kun je ze moeilijk weggooien? Ben

je op zoek naar iets unieks en speciaals? Of wil je 

gewoon lekker rondsnuffelen in een walhalla aan 

tweedehands spullen? Breng dan een bezoek aan de 

Kofferbakmarkt in Sint Joost op zondag 19 juni!  

Het aanbod op de Kofferbakmarkt kan variëren van 

antieke spulletjes of meubels uit grootmoeders tijd tot aan

huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken of 

kleding. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het

is te vinden op de Kofferbakmarkt. De markt is voor 

bezoekers geopend van 09.00 uur tot 15.30 uur. 

Verkopers worden vriendelijk verzocht zich vooraf 

aan te melden via www.kofferbakmarkt.eu of via 

06-51930010. 

Agendatip: Zondag 4 september is de volgende en tevens

laatste Sint Jooster Kofferbakmarkt van 2022 gepland. 

Onderhoudsmorgen

speeltuin en De Wei

op zaterdag 25 juni

Zaterdag 25 juni wordt van 9.00 tot 12.00 uur het reguliere

onderhoud gedaan. Altijd weer een gezellige ochtend. Het

gaat om onderhoud in de speeltuin, De Wei en het groen-

onderhoud van de perken.

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 via de ‘grote klussen

app’ van de speeltuin of per mail: gemeenschapsbelan-

gen@sintjoas.nl. Contactpersonen: voor het groen Ton Vos

(06-21821599) en voor de speeltoestellen Leon Verkoulen

(06-22903407). Zij kunnen dan een werkplanning maken.

Voor koffie, thee, fris, vlaai en een biertje wordt gezorgd!

Onderhoud kerkhof 9 juni

Gelukkig groeit de groep vrijwilligers voor het onderhoud

van ons kerkhof gestaag. Op dit moment zijn 17 mensen

(mannen én vrouwen) om de 4 weken actief van 13.00 uur

tot 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. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 9

juni om 13.00 uur. Nieuwe vrijwilligers/sters blijven 

welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig: kom gewoon!
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Nieuws van de fanfare

In deze editie van het Klökske een aantal mooie

aankondigingen van de fanfare. Na een lange pe-

riode van relatieve muzikale rust, mogen we rich-

ting de zomer volop van ons laten horen!

Dagboek van een Herdershond

De fanfare van St. Joost is erbij! Het spektakelstuk

Dagboek van een Herdershond!! Sinds zondag 8 mei is deze

musical over de gelijknamige tv-serie in productie en de re-

censies zijn lovend. Passend bij het Limburgse tijdsbeeld

van toen (en nu!) speelt ook de dorpsfanfare - harmonie een

rol in deze musical. Tijdens de uitvoering op vrijdag 15 juli

vanaf 19:00 vertolken wij deze rol. 

Dinsdag 24 mei vond de repetitie in het MECC in Maastricht

plaats. Mogelijk ziet of hoort u ons daarna op vrijdagavond

nog regelmatig buiten repeteren, want onze rol vergt ook

enige lopende vaardigheden die wij in de komende weken

onder de knie moeten krijgen. 

Wilt u erbij zijn op vrijdag 15 juli? Kijk voor meer informa-

tie en tickets op www.dagboekvaneenherdershond.nl/.   

Vakantieconcert bij Thomashuis

Dit jaar sluiten bij ons seizoen af op vrijdag 22 juli met het

inmiddels traditionele Vakantieconcert bij het Thomashuis.

Een week na ons optreden bij Dagboek van een Herders-

hond mag deze muziek natuurlijk niet ontbreken. Wij vra-

gen u –net als andere jaren– om zelf een (tuin)stoel mee te

nemen. Als de weergoden ons niet goed gezind zijn, wordt

het concert verplaatst naar het Patronaat. We maken dit tij-

dig kenbaar via www.facebook.com/fanfarestjudocus.

Fanfare viert 50 jaar kienen in St. Joost.

In het kader van het 70-jarig bestaan van de fanfare, willen

we ook aandacht besteden aan (ongeveer) 50 jaar kienen in

St. Joost. De gloriejaren zijn al lang voorbij. Ook de tijd 

dat er in menige zaal 5 keer per week gekiend werd. Nog

steeds organiseert de fanfare iedere dinsdagavond van

20:00 – 22:15 uur kienen in het Patronaat. Mede dankzij de

inzet van vrijwilligers is dat nog mogelijk. Maar ook 

hier geldt: iedere hulp is en blijft welkom!

Omdat ongeveer 50 jaar geleden (door de voetbal-

club) gestart werd met kienen, willen we in de

maand juni alle trouwe bezoekers bedanken en

trakteren. Daarom deze maand elke week iets 

lekkers bij de koffie en op 28 juni een traktatie

om mee naar huis te nemen. Deze actiemaand is

mede mogelijk dankzij enkele sponsoren, waar-

voor hartelijk dank.

Bijzonder en creatief gebaar

Onlangs kreeg onze jeugddirigente Evelyn een wel heel bij-

zonder paukenvel overhandigd! Wil Hodzelmans, die de

prachtige creatie bedacht en gemaakt heeft, werd geïnspi-

reerd door de overstromingen van vorig jaar zomer: 

"De overstroming in Limburg was hevig en veel vernieti-

gend. Ook het waardevolle archief van Harmonie Walram´s

Genootschap Valkenburg, waar onze jeugddirigente Evelyn

het beheer over heeft, werd zwaar getroffen. Door de over-

stromingen moesten zo'n 70.000 vellen bladmuziek bijna

als verloren beschouwd worden. Evelyn kwam er via een

conservator van een gerenommeerd Nederlands museum

achter, dat als alle nat geworden bladmuziek snel konden

worden ingevroren deze gered konden worden. Slagerij See-

gers in Pey stelde een zevental diepvrieskisten ter beschik-

king. Door de ingevroren muziekwerken geleidelijk te

ontdooien en per stuk ter droging te leggen, werd de waar-

devolle muziek gered!" Dit verhaal was voor Wil de inspira-

tie voor een heus kunstwerk waarop een reddingsboei met

de foto van Evelyn staat. Hieraan vast een touw dat ridder

Walram redt uit het woeste water van de Geul, waarin ook

nog wat muziekwerken drijven. Aan de boei zit tevens een

gered muziekstuk uit 1900 vast. Het reclamebord 'Slagerij

Seegers voor al uw natte partituren' maakt het compleet.

Aangestoken door de enthousiasme van Evelyn hebben,

buiten leden van de Harmonie van Walram, een drietal

teams van Fanfare St. Judocus vele maanden meegeholpen

met uitleggen en sorteren van de bijna 70.000 vellen mu-

ziek bij Slagerij Seegers. De overstromingen en de gevolgen

hiervan zijn (behalve voor de betrokkenen) alweer bijna ver-

geten en dat was Wil de reden om iets blijvends te maken

uit bewondering voor het vele werk dat verzet is.

7
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Samen koken en samen eten

Ook in de maand juni bereiden onze beide kookteams

weer wekelijks in een gezellige ambiance een heerlijk

menu. In de oneven weken wordt op dinsdag een maaltijd

geserveerd en in de even weken op donderdag. Vanaf

12.00 uur zijn de gasten welkom en om 12.30 uur wordt

het eten geserveerd. De kosten bedragen vanaf 1 juni één

euro meer dan gewend, namelijk € 8,50 exclusief drankjes,

te betalen na afloop. Aanmelden kan via kookstudio@

patronaatsintjoas.nl of bij Adrie Rohs (06-30626920).

Meehelpen in de keuken?

Wil je als vrijwilliger meehelpen met koken, uitserveren of

de afwas? Dan ben je van harte welkom! Met name op de

donderdagen kunnen we nog enkele enthousiaste vrijwilli-

gers gebruiken. Je kunt ook vrijblijvend een keertje komen

kijken. Belangstelling? Laat het even weten op

kookstudio@patronaatsintjoas.nl of neem contact op met

één van de vrijwilligers.

De menu’s voor de maand juni

240 Donderdag 9 juni 2022

Aspergesoep

Beenham

Asperge met hollandaisesaus

Aardappelkroketten

Fruitige vlaflip

241 Dinsdag 14 juni 2022

Kippensoep

Hanenbout

Frites

Gemengde sla en Appelmoes

Pudding

242 Donderdag 23 juni 2022

Kippenbouillon

Gepaneerde kiphaasjes

Gebakken aardappelen 

Bloemkool met champignons en tomaat

Perzikdessert

243 Dinsdag 28 juni 2022

Cappuccinosoep

Blinde vinken

Aardappelen

Venkel-of Witlofsalade

Rabarbercompote

De paasspeurtocht 2022

Lieve kinderen en ouders.

Een beetje een late update maar we willen zeker nog even

hierover vertellen! Wat was het een super leuke speurtocht

samen met jullie! Wij als organisatie waren razend 

enthousiast over de vele aanmeldingen! Helemaal top! 

Dankjewel hiervoor! 

We willen iedereen bedanken die heeft deel genomen, want

zonder jullie zou er geen paasspeurtocht zijn geweest, ook

bedanken we boerderij Lizette voor de sponsoring van 

de paaseieren en natuurlijk onze lieve paashaas die het 

helemaal compleet maakte om de kindjes iets lekkers 

te brengen! 

We hopen dat de kinderen hebben genoten van alle spelletjes

die ze moesten doen, jullie hebben het allemaal even super

gedaan dus iedereen was een winnaar! 

Wij als organisatie vonden het weer heel leuk om alles voor

te bereiden en te plannen... op naar het volgend jaar en we

hopen dat er dan weer veel kindjes meedoen! 

Groetjes van de paashaas organisatie.
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Koningsdag

We kijken weer terug op een geweldige Koningsdag. 

‘s Morgens eerst de kindermarkt in het belevingspark en

speeltuin en ’s middag weer de optocht, als vanouds. Mooi

versierde fietsen/skelters en het geheel onder de muzikale

klanken van fluit- en tamboerkorps St. Joris en fanfare 

St. Judocus. Aansluitend het hijsen van de vlag.

Fijn dat ook vele gedecoreerden aanwezig waren, die samen

de winnaars hebben bepaald voor de mooist versierde 

fietsen/skelters/…..

Iedereen hartelijk dan voor deze gezellige middag, vrijwilli-

gers, muziekverenigingen en natuurlijk de bezoekers.

Jeugdwerk
Kindervakantiewerk 2022

De kindervakantiewerk-dagen

zijn dit jaar op 27 en 28 juli.

Het kindervakantiewerk is

voor iedereen vanaf 4 tot en

met 12 jaar. Een aantal 

vrijwilligers is gestart met de

voorbereidingen en het beloven weer twee fantastische

dagen te worden. Voor groep 5 tot en met 8 is er weer een

super avondprogramma. De exacte tijden en locatie zullen

op een later moment gecommuniceerd worden. 

Het aanmelden voor het kindervakantiewerk loopt dit jaar

geheel digitaal. Kijk op facebook (jeugdwerk), website

www.sintjoas.nl  en in de diverse groepsapps voor de link

naar het aanmeldingsformulier. Mocht dat een probleem

zijn, laat het even weten dan kan dat uiteraard ook op 

andere wijze. Aanmelden kan tot en met 10 juli.

De deelnamekosten bedragen € 8,50 per dag en € 2,50

voor het avondprogramma. S.v.p. het bedrag overmaken

per bank naar IBAN nummer NL10RABO0142010979. 

Tijdens en na KVW wordt beeldmateriaal (bijv. foto's) op

sociale media geplaatst. Mocht u hier niet mee akkoord zijn,

neem dan contact op met de coördinatie van KVW.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Debby Knoben,

tel. 06-43099544 of per mail: kvw@jeugdwerksintjoost.nl.
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Bivak 2022

We gaan op bivak van 22 tot en met

26 augustus 2022. De voorbereidin-

gen zijn gestart en we zijn blij dat

er al vele vrijwilligers mee willen

gaan. Natuurlijk zijn vrijwilligers 

altijd welkom.

Het bivak is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en tieners

tot en met 18 jaar. Iedereen is welkom. Bij het inschrijven

geldt de groep waar je in zit tot aan de zomervakantie

2022. Het bivak kost voor deelnemers van de basisschool 

€ 95,00 en voor tieners(+) € 105,00 Aanmelden kan t/m 17

juli 2022 middels het aanmeldingsformulier. Het formulier

kan worden ingeleverd bij Mirjam Claessen, op de baant 22

of digitaal via jeugdwerk@aiggo.nl

Dit jaar gaan we naar groepsaccommodatie Bekerhof, 

Beekstraat 9, 6013 RV Hunsel. Een schitterende accom-

modatie in een mooie omgeving. 

De tieners vertrekken op maandag 22 augustus om 10.00

uur vanaf het kerkplein met de fiets.

De basisschool vertrekt op maandag 22 augustus om 13.00

uur met de bus vanaf het kerkplein.

Alle deelnemers komen terug op vrijdag 26 augustus om

16.00 uur aan het kerkplein.

Tijdens de bivakweek is er een ouderavond op woensdag

24 augustus van 19.00 – 22.30 uur.

Hier zijn familie en vrienden van de deelnemers van harte

welkom. 

Meer info volgt in het volgende Klökske en alle deelnemers

ontvangen ongeveer 2 weken voor vertrek een bivakboekje

waar alles in wordt uitgelegd en wat ze nodig hebben voor

de bivakweek.

Dagje helpen bij de 

kookstaf tijdens het bivak?

Het vorig jaar heeft een groot aantal enthousiaste vrijwilli-

gers er samen voor gezorgd dat iedereen elke dag zijn/haar

buikje kon vullen. Zeker vernieuwend en een uitdaging voor

iedereen die heeft meegeholpen. Dit jaar hopen we op een

vervolg van deze benadering en aanpak.

Het is ontzettend leuk als je met een team van vrijwilligers

samen het menu kunt samenstellen en bereiden voor zo’n

grote groep hongerige bivakkeerders. Voor de bivakweek

zijn we op zoek naar vrijwilligers die het aandurven om

samen met anderen gezellig een dagje of dagen te komen

helpen. Deze vrijwilligers zorgen voor lekker en voldoende

‘gezond’ eten, het klaarmaken van lunchpakketten maar

ook het schoonmaken van de algemene ruimtes en sanitair. 

Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen we dan kijken

naar de invulling. De meest ideale oplossing is dat we een

team per dag kunnen vormen die dan ook willen meeden-

ken over het menu en de inkopen e.d. Natuurlijk is alle hulp

van harte welkom. 

Het je interesse laat het even weten bij Mirjam Claessen,

Chantal van Dort of per e-mail jeugdwerk@ziggo.nl
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Nummer 30, juni 2022

Kopijdatum Klökske juli 15 juni

’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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Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geb. datum

Telefoonnr.

E-mail

Groep / klas

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekeringnr

Medicijnen

Voorkeur  tieners of tieners+

Zwemdiploma

Alle aanmeldingen uiterlijk 17 juli 2022
S.v.p. het bedrag overmaken per bank naar IBAN nummer NL10RABO0142010979.
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Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske12

Mei 2022

Woensdag 18-05-22 19:00 Jeugdwerk St. Joost Herhaling Reanimatie 't Patronaat

Zondag 22-05-22 13:00 Jeugdwerk St. Joost Autowasdag Plein

Dinsdag 24-05-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Maandag 30-05-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 30-05-22 Speelvoorziening St. Joost Donateuractie Huis-aan-huis

Juni 2022

Zaterdag 04-06-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Dinsdag 07-06-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zondag 12-06-22 Schutterij Sint Joris Schuttersfeest Nieuwstadt

Maandag 13-06-22 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Zaterdag 18-06-22 19:00 Warung Ledeng en Patronaat Indonesische Avond 't Patronaat

Zaterdag 18-06-22 Geiteclub Iris 2 Onderhoudsdag 

Zondag 19-06-22 9:00 Schutterij Sint Joris Kofferbakmarkt Evenemententerrein

Dinsdag 21-06-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zaterdag 25-06-22 Mannenkoor De Wiejerdzangers Korenavond 

Zaterdag 25-06-22 9:00 GemBel en speeltuin Onderhoudsdag De Wei en Speeltuin 

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

Juli 2022

Zaterdag 02-07-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zondag 03-07-22 Schutterij Sint Joris OLS Meijel

Dinsdag 05-07-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zaterdag 09-07-22 Geiteclub Iris 2 Visfestijn 

Vrijdag 15-07-22 20:00 Fanfare St. Judocus Deelname Dagboek van een Herdershond 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

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

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

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

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


