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Ruimte voor Ruimte Limburg is voornemens om zes 

woningbouwkavels voor zelfbouwers te realiseren op het

perceel aan de Weijenpasweg te Sint Joost, gelegen 

tussen de huisnummers 33 en 41.  

Hiervoor dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Op donderdag 8 december 2022 vanaf 18.30 uur is er een

inloopbijeenkomst inzake deze plannen.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u de plannen inzien en aan

de hiervoor aanwezigen vragen stellen. 

Dit zijn:

• Ruimte voor Ruimte Limburg

• Adviesbureau BRO

• Gemeente Echt-Susteren

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst, die tussen

18.30 en 20.00 uur plaatsvindt in het gemeenschapshuis 

’t Patronaat te Sint Joost. U kunt gewoon binnenlopen, 

zonder u vooraf aan te melden.

Aanmelje leedjes en
Prinseoetrope 2023
Leef Bôkkeriejers, Bôkkeriedsters en Kroekestöpkes

Béste vastelaovesvrunj.

Op 8 Jannewarie is ’t gelökig weer zoaver det w’r

ein(e)nuuj(e) Prins(epaar)  gaon oetrope. Vanaaf 17 oer 11

zeentje g’r allemaol welkom in ’t patronaat ôm te

kômme kieke waem dit jaor de scepter geit zweije äöver 

’t Bôkkeriejersriek.

Auch wie inmiddels 

tradiesie, is den ooze leed-

jesmiddig. De aanmeljinge

väör de leedjesmiddig

zeen langzaam binne 

gedröppeld. De opname-

daag is vasgelag op 17 

desember wo alle leedje

weer op cd oetgebrach

gaon waere. Nuuj is dit

jaor det w’r de leedjes auch op usb-stick oetbrénge.

Ômdet de aanmeljinge nag binne kénne kômme, kénne w’r

nag neet alle titels en groepe bekénd maake. In ’t volgende

klôkske väör uch te laeze zeen welke groepe mitdoon en

wie de titels van de leedjes zeen.

Auch mooge w’r den weer diverse gastvereniginge biej ôs

verwelkômme. De Uul van de Grauwert oet Mofert. De Foe-

kepotters oet Grathem mit häör kepel door Diek en Dun,

en natuurlijk de Kroekestöp en de Awt prinse van Sint Joas

zölle den aanwezig zeen. Saame gaon w’r der den weer, wie

van ouds, eine leuke daag van maake.

Op 21 Jannewarie zal den de bôntje aovend zeen wo w’r

weer diverse leuke artieste väör geboek hôbbe en op 22

Jannewarie haef ooze nuuj(e) Prins(epaar) de resepsie.

CV De Bôkkerierjers.
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H. Missen en Misintenties 

december 2022

Zaterdag 26 november 2022. 1e Zondag Advent

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Harie Vergoossen, zeswekendienst.

Zaterdag 3 december 2022

15.00 uur. Doopsel Luna Katzenbauer, 

kapelaan R. Schreiber.

Zaterdag 3 december 2022, 2de Zondag Advent

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Zaterdag 10 december 2022, 3de Zondag Advent

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

Fanfare St. Judocus.

Voor: Har Bongaerts, zeswekendienst; Levende en overle-

den leden van fanfare St. Judocus; Ouders Emiel Thoolen

en Gert Thoolen-Meuwissen, jaardienst; Har van der Goot;

Mia Mestrom-Craenen en zoon Harold.

Zaterdag 17 december 2022, 4de Zondag Advent

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Ouders Wil op het Veld en Mia op het Veld-Heiligers.

Zaterdag 24 december 2022, Kerstavond

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

Kerstspel kinderen en Jeugdfanfare St. Judocus.

Voor: Joep Dircks; Ouders Frans Janssen en Elisabeth 

Janssen-Brouwers en overleden kinderen; Ouders Aben-

Rutjens en Corrie Mertens; Overleden familie Hoorens en

Gijsen; Ouders Nol en Anna Janssen-Watrin en Wiel Watrin.

Maandag 26 december 2022, Tweede Kerstdag

10.30 uur: H. Mis, pastoor Mom – diaken Mestrom.

Dameskoor H. Judocus.

Voor: De Vrede in de wereld.

Zaterdag 31 december 2022, Oudjaarsavond

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Biddend uit handen gegeven

Harie Vergoossen (87 jaar).

Onze oud dorpsgenoot Harie Vergoossen is na een 

kortstondige ziekte in het bejaardentehuis “De Eghte” 

overleden. We wensen zijn familie veel kracht en sterkte.

De zeswekendienst is op zaterdag 26 november.

Alles heeft zijn tijd,

een tijd om het leven te vieren

een tijd om afscheid te nemen.

Harie heeft nu alle tijd, bij God.
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Har Bongaerts (75 jaar).

echtgenoot van Kitty Pansters

Op zaterdag 5 november hebben we in de kerk afscheid 

genomen van Har Bongaerts. Hierna werd hij door de 

familie begeleid naar het crematorium in Roermond. Voor

hem zal de zeswekendienst op zaterdag 10 december zijn.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Heel bijzonder,

heel gewoon,

gewoon een 

heel bijzonder persoon.

Sinds Allerzielen 2021 zijn vanuit onze parochie aan de

Heer aanbevolen:

†  Netje Vranken-Cremers 103 jaar

†  Thei van Wegberg 92 jaar

†  Toon Hodzelmans 95 jaar

†  Marlou Severins-Heusschen 64 jaar

†  Har Caris 71 jaar

Welkom in onze geloofsgemeenschap 
Op zaterdag 12 november jl. werd gedoopt Emiliano

Brundu, zoon van Alicio Brundu en Adriana Brundu. Graag

willen wij de ouders en naaste familie van harte feliciteren

met het ontvangen van het doopsel door kapelaan 

Schreiber. Wij wensen hen heel veel geluk en een mooie 

toekomst toe.

“Met jouw handje in mijn hand, 

droom ik van een wereld van vrede, 

waarin jij mag opgroeien om je geluk te vinden. 

O ja, je bent welkom!”

Doophartjes
De doophartjes van de dopelingen uit de jaren 2021 en

2022 kunnen afgehaald worden op het Parochiekantoor. 

Dit is geopend op donderdagmiddag tussen 13.00 uur en

15.30 uur.

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.

Vieringen met Kerstmis

Zaterdag 24 december (Nachtmis)

18.00 uur Maria Hoop

19.30 uur Sint Joost

20.00 uur Koningsbosch

21.30 uur Echt

22.30 uur Pey

Zondag 25 december (Dagmis)

09.30 uur Pey

10.00 uur Echt

Maandag 26 december (Tweede Kerstdag)

09.30 uur Koningsbosch

10.30 uur Sint Joost

11.00 uur Maria Hoop

Prijzen van de kaarsen
Vanwege de stijgende inkoopprijs van kaarsen,

zijn wij helaas genoodzaakt om ook de verkoop-

prijs aan te passen.

Vanaf 1 december kost een noveenkaars 5 euro

en een devotiekaarsje 50 eurocent.

Wij hopen op uw begrip, deze verkoopprijs zal

gelden in alle kerken van de federatie.

Poetshulp gezocht!
Voor het schoonhouden van onze kerk, kapel en sacristie

zijn wij op zoek naar een betrouwbare poetshulp. Heb jij

op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur tijd om ons

te helpen de kerk en kapel in een mooie en schone staat te

houden, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.

In overleg zijn ook andere dagen en tijden mogelijk. 

Uiteraard staat er een behoorlijke vergoeding tegenover.
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Sint Barbara (4 december)

Jaren geleden gingen de mijnen dicht,

schacht en steenberg verdwenen uit ‘t zicht.

Met het sluiten van iedere toegangspoort

ging ook een stuk van Limburg overboord.

Want al snel werd de koempel vergeten,

wie zou nog iets over al zijn geploeter weten?

De dagen waren lang, diep onder de grond

en het kolenstof verraderlijk, zo ongezond.

Eén is zeker de koempel trouw gebleven,

zij is met zijn werk en leven nauw verweven.

Ook zij raakte langzaam in de vergetelheid,

al bleef menige mijnwerker haar toegewijd.

Berbke, zegen allen die werkten in de mijn

door met uw hulp en liefde bij hen te zijn.

Voorbij is het zwoegen aan het kolenpand,

maar wat bleef, dat is uw beschermende hand.

Advent is uitkijken

Advent is uitkijken waar God aan het werk is.

Advent is luisteren of God ons niet oproept

om muren af te breken die rondom Hem zijn opgetrokken:

de dode muren van een zelfgenoegzame gemeenschap

die zich beter acht en beter weet.

Dikke muren van onverstaanbaar geworden woorden 

en gebaren,

oude muren uit verleden tijden, verzilt en verziekt.

God laat zich niet opsluiten,

mensen wel…

Meanderen 

Ooit was het een vertrouwd beeld in het Limburgs 

landschap: beken en riviertjes die slingerend hun weg 

zochten langs vele krommingen. De grond die in de ene

bocht werd meegenomen, bleef achter in een volgende. Zo

bracht de waterstroom leven voort. Een dichterlijke ziel

schreef in vroeger tijden “De Geul meandert en bijt daarbij

haast in haar eigen staart”. 

Op een gegeven moment werden beken en rivieren recht-

getrokken, waarbij het landschap met de meetlat werd

vormgegeven. Het leek veel efficiënter, maar intussen weten

we dat dit een keerzijde heeft. Kleine rivieren kunnen 

zomaar veranderen in kolkende watermassa’s, grond wordt

meegesleurd en de modderstroom brengt verwoesting.

Beken wordt daarom soms hun oude slingerende vorm 

teruggegeven, zodat bijvoorbeeld de Rode Beek weer 

meandert door het Nederlands-Duitse grensgebied. Langs

het water ontstaat ineens meer leven, planten en dieren

keren terug.

Ook onze samenleving is in een stroomversnelling terecht-

gekomen, het leven is vaak haastig en mensen worden op

de hielen gezeten door een stroom aan berichten van hun

sociale media. Het maakt het leven lang niet altijd rijker,

nog maar te zwijgen van ons samenleven dat op heel wat

plekken wegspoelt. Het zou goed zijn wanneer we tijd 

en ruimte kregen, om meanderend door het leven te gaan.

Soms moet je een bocht nemen, om de anderen te ontmoe-

ten, op zoek naar een bedding voor je leven. 

Zeven dagen telt onze week en ze gaan steeds meer op 

elkaar lijken. Winkels stromen vol op zondag, waarbij ons

aangepraat worden dat het vrijheid geeft om alle dagen te

kunnen inkopen. De Bijbel vertelt levenswijs over één dag

die anders is dan alle andere. De heilige Rustdag is bewust

niet zoals de andere dagen, het is geen dag waarop de 

economie alles bepaalt. Geen dag om te verdienen, maar

een dag die je verdient. De Joodse Sabbat of de Christelijke

Zondag, zijn als een bocht in de stroom van het leven. Een

dag om de vaart uit je leven te halen, voordat je weer mee-

genomen wordt in de vaart van het bestaan. Een dag om het

vanzelfsprekende uit je leven te halen, door te danken, te

bidden, samen te genieten. Misschien een dag om je smart-

phone uit te zetten, om de maalstroom van berichten even

te onderbreken. Je zult ontdekken dat de wereld daardoor

niet vergaat, maar dat het wel een wereld van verschil kan

maken.

Om te overleven in deze veeleisende tijd, is het belangrijk

om regelmatig te meanderen. Maak van de zondag weer een

rustdag, gun jezelf de wekelijkse kronkel, waardoor het

leven verder stroomt in jou en door jou.   

Pastoor Bert.
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Sint Jooster trimloop 

vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 3 decem-

ber de 448ste 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 15.00 uur op het sportpark aan de Schreven-

hofsweg. Er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. Het in-

schrijfgeld 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.

15 december:

werken op het kerkhof

Op donderdag 15 december om 13.00 uur komen de vrijwil-

ligers weer bij elkaar om te werken op het kerkhof. 

In de maand november (voor Allerzielen) zijn de bladeren

verwijderd. Dank aan de firma Goertz Asperges die de bla-

deren komt ophalen en deze composteert voor tussen de as-

pergeplanten. Het ophalen bespaart veel extra werk. Ook op

15 december zullen weer bladeren geruimd worden. Nieuwe

vrijwilligers zijn welkom en kunnen gewoon aansluiten.

Tuingereedschap is volop aanwezig. En ook voor warme 

koffie (met iets lekkers erbij) wordt elke keer gezorgd. 

Na 15 december gaat de winterstop. We starten vervolgens

weer in maart. 

Planten poten op  De Wei

Zaterdag 26 november is een extra 

onderhoudsdag voor de groenvoor-

ziening op De Wei ingepland. 

In oktober zijn alle plantvakken 

opgeschoond en is veel snoeiwerk

gedaan. Ook is toen gestart met het

poten van nieuwe plantjes. Het aanplan-

ten wordt zaterdag 26 november afgerond, zodat in het

voorjaar het park mooi in bloei staat. 

Om 9.00 uur wordt met de werkzaamheden gestart. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de betreffende

apps of per mail: gemeenschapsbelangen@sintjoas.nl. 

Contactpersoon voor het groenonderhoud is Ton Vos 

(06-21821599).

Voor koffie/thee en vlaai wordt gezorgd. Het wordt zeker

weer een gezellige werkochtend, waarbij ook nieuwe vrij-

willigers van harte welkom zijn!

Zonnebloem Sint Joost

De vrijwilligers van de Zonnebloem St. Joost bedanken

alle mensen in St. Joost die op zaterdag 12 november

onze wafelactie zo royaal hebben gesteund. Met een blij

en tevreden gevoel kijken we terug op deze dag, want

alle wafels zijn verkocht! Het verdiende geld komt geheel

ten goede voor activiteiten zoals de welfaremiddagen, de

jaarlijkse Zonnebloemmiddag, uitstapjes en attenties

voor onze doelgroep.

Tevens willen wij alle mensen 

bedanken die op ons hebben gestemd

tijdens de Raboclubsupport-actie. 

Ook dit mooie bedrag van 242,75 euro

wordt besteed aan attenties voor onze

gasten in St. Joost.

Nogmaals super bedankt!!
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Nieuws van de fanfare

Fanfare St. Judocus sluit in december

haar 70-jarig bestaan af met een aan-

tal activiteiten. Wij hopen u bij een of

meerdere van onze activiteiten te

mogen begroeten.

Zaterdag 10 december om 19:15 uur

in de kerk: St. Judocusviering

Traditiegetrouw verzorgt de fanfare de

H. Mis op de dag van haar patroonheilige. Na afloop gaan

de leden met aanhang naar Café 't Heukske voor een gezel-

lige nazit. Dit in plaats van de gebruikelijke feestavond,

omdat in september al de Jubilarissendag heeft plaatsge-

vonden. 

Zondag 11 december om 13:30 uur in het Patronaat:

Speeldag Myouthic

Op de basisschool doen de groepen 3 en 4 mee aan het pro-

ject ‘Allemaal Blaasmuziek’ van Myouthiccentrum voor

Kunst en Cultuur. Dit is een project om kinderen kennis te

laten maken met de muziek van de fanfare en te ervaren

hoe leuk het is om zelf muziek te kunnen maken. 

Na 4 lessen brengen ze het geleerde ten gehore tijdens een

afsluitingsconcert samen met (Jeugd)fanfare St. Judocus.

Dit zal zijn op zondag 11 december om 13:30 uur. Hiervoor

zijn ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstel-

lenden van harte uitgenodigd!

Gelijktijdig met het afsluitingsconcert van de leerlingen van

groep 3 en 4, vindt ook de voorspeeldag van Myouthic

plaats. Tijdens deze voorspeeldag spelen onze leerlingen

die lessen hebben gevolgd bij Myouthic een stukje op bugel,

trompet, saxofoon, hoorn, euphonium en slagwerk. Hierna

bestaat de mogelijkheid voor alle kinderen en volwassenen

om de verschillende instrumenten van de fanfare onder

begeleiding te bekijken en zelf uit te proberen. 

Tijdens de speeldag is het mogelijk in te schrijven als nieuw

lid van onze fanfare en te starten met lessen op blokfluit

of een instrument (vanaf 9 jaar).

Fotobijschrift: de laatste Myouthic speeldag dateert alweer

van 2019. Wij zijn blij dit jaar weer kinderen van de basis-

school, leerlingen en hun ouders, broertjes en zusjes en

opa’s en oma’s te mogen ontvangen! 

Maandag 19 dec. vanaf 18:00 uur: oud papier ophalen

In de maand december wordt het oud papier niet op de

laatste maandag (Tweede Kerstdag) opgehaald, maar op

maandag 19 december. 

Elk jaar halen de vrijwilligers ongeveer 100.000 kg oud 

papier op in St. Joost. Een welkome bron van inkomsten

voor de fanfare. Vrijwilligers blijven welkom en hoeven

géén lid van de fanfare te zijn!

Zaterdag 24 december om 19:30 uur in de kerk: 

gezinsmis Kerstavond

Ook dit jaar verzorgt de jeugdfanfare tijdens de kerst-

viering in de kerk weer de muzikale omlijsting. Onder 

leiding van jeugddirigent Evelyn Dirix repeteren de jeugd-

leden al volop de kerstmuziek. Uiteraard is iedereen van

harte uitgenodigd voor deze gezinsmis op Kerstavond.

Dinsdag 27 december om 20:00 uur in het Patronaat: 

kienen

Door corona hebben we in 2022 niet elke dinsdag kunnen

kienen (het kienen werd op 22 maart weer opgestart). Toch

kijken we terug op een succesvol kienjaar. Ook tussen Kerst

en Oud en Nieuw bent u van harte welkom!

Elke dinsdag zijn vrijwilligers (50 in totaal) actief om deze

activiteit in stand te houden. Ook hier geldt: vrijwilligers

blijven welkom en hoeven géén lid van de fanfare te zijn. 

Opbergruimte voor tafels gezocht

De fanfare kan tafels van Stichting Gemeenschapsbelangen

overnemen. Deze stonden tot nu toe in Maria Hoop 

opgeslagen, maar door verkoop van de woning/loods is dat

niet meer mogelijk. We zoeken daarom met spoed een 

opbergruimte in St. Joost. Het gaat om 5 pallets met op elke

pallet 10 gestapelde tafels. Wie ons wil helpen, kan contact

opnemen met de voorzitter: joverheesen@hotmail.com 

of 06-34034515. 
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Een tankstation 
op ’t Vonderen?!

Actie voor de
voedselbank St. Joost
5 tot 11 december

Op 20 oktober organiseerde initiatiefnemer EG Groep een

inloopavond over een te realiseren tankstation met fast-

foodketens Burger King, KFC en Starbucks) in de ‘Gouden

Driehoek’ Het Vonderen. Het tankstation wordt voorzien

van een ‘gebiedsaanduidingsmast’ (het mag geen reclame-

mast worden genoemd) van 35 meter hoog. De verkeersin-

tensiteit zal met de realisatie van dit plan enorm toenemen.

Eerder trok de Provincie de stekker uit de plannen voor een

truckparking. EG Groep is van mening dat het huidige plan

ook zonder parking levensvatbaar is. De gemeente Echt-

Susteren wil haar medewerking geven aan het plan.

Duidelijk was dat de aanwezigen zich door dit plan voelden

overvallen, zeker ook de wijze waarop het werd gepresen-

teerd. Dat geldt in het bijzonder voor de mensen die in het

gebied wonen. De aanwezigen en ook Stichting Gemeen-

schapsbelangen Sint Joost zien dit plan, dat ‘nergens voor

dient’, totaal niet zitten. De Stichting heeft inmiddels bij de

gemeente bezwaar gemaakt tegen dit plan.

Meer informatie over het plan en ons bezwaar is te vinden

op www.sintjoas.nl.

Graag willen we een beroep doen op mensen om ook dit

jaar levensmiddelen en/of  koffiepunten van Douwe 

Egberts te doneren. Het leven van de minder bedeelden in

onze samenleving wordt wel heel

schrijnend, zeker als de winter hard

toeslaat, energie en producten sterk

in prijs stijgen en op de achtergrond

een oorlogsdreiging aanwezig blijft.

Er zijn  mensen die qua inkomen hard

achteruitgaan omdat ze ineens geen

werk meer hebben. Er zijn er ook  die

hard werken maar toch een te klein

inkomen hebben om rond te komen.

Soms ontbreekt het hen aan een vang-

net vanuit familie of buurt. Iedere

hulp is daarom heel welkom.

Daarnaast wordt de laatste tijd de groep die een beroep

doet op de voedselbank ook nog steeds groter. In oktober

waren in Midden-Limburg ongeveer 390 gezinnen 

aangewezen op de hulp van de voedselbank. Het ging daar-

bij om 900 personen, waaronder 468 kinderen! Alleen al in

oktober waren er 95 nieuwe aanmeldingen. En het einde

van deze toename is nog niet in zicht. De rekken bij de

voedselbank zijn dan ook veel sneller leeg dan in vooraf-

gaande jaren.

In de week van 5 december is de actieweek voor de voed-

selbanken in Nederland. Op twee plekken in St. Joost 

kunnen dan spullen worden ingeleverd: 

Op de Baant 32 voor de DEkoffiepunten en Kantstraat 6

voor langer  houdbare levensmiddelen zoals rijst, brood-

beleg, pasta’s,  groenten, vlees of vis in blik, olie, enz. 

De basisschool heeft net als het vorig jaar al haar 

medewerking toegezegd. Leerlingen kunnen een eigen gift

meenemen naar school en ter plekke in een mand depone-

ren. Zo leren ze al op jonge leeftijd zorgzaam te zijn voor

een medemens. 

De afdeling PvdA Echt-Susteren en Lijst Samenwerking 

ondersteunen en organiseren al jaren deze burgeractie op

lokaal niveau.

De laatste jaren groeit in ons dorp de bereidheid om aan

deze actie mee te doen.  We hopen dat deze stijgende lijn

zich ook dit jaar zal voortzetten. De nood is hoog. Ieder

die dat wil, kan naar draagkracht een bijdrage leveren.

Daarom deze oproep.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost



Halloween 2022
Super hoe iedereen heeft meegewerkt, geweldige griezelige

spookhuizen en gelukkig veel deelnemers. Iedereen be-

dankt . We kijken terug op een geslaagde Halloween avond.

Ook dit jaar weer een aantal prijzen:

Heerstraat 43 leukste spellen

Strumenkampstraat 10 groots uitgepakt

St. Joosterzijweg 1A creativiteit

8

Jeugdwerk    nieuws
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Kroekstopperaod 2023
De Kroekstopperaod is bekend. Deze bestaat uit: Luke Van

der Looij, Lionne Maes, Evelien van Hoof, Benjamin Schuur-

huis, Sem Coenen, Loek Thissen, Milan Rohs, Fay van Enge-

len, Novi Rademakers, Jill Zwanenberg en Stan Jeurninck.

En de adjudanten 2022 (nog aanwezig tot aftreden): Flo

Thissen en Tim Koonings.

Op zondag 15 januari 
is de Kroekestoppemiddag 
vanaf 14.11 uur
Dan zullen prins Milan I en prinses Fay I aftreden en plaats

maken voor het nieuwe prinsenpaar van 2023 van  de

Kroekstöp.  Aftreden is natuurlijk nooit zo leuk maar Milan

en Fay mogen nog een jaar met de Kroekstopperoad mee.

Het uitroepen is niet zo maar iets. Een team van vrijwilli-

gers zet zich hier reeds jaren voor in om elk jaar weer een

prinsenpaar te vinden vanuit een schitterende sprookjes-

achtig act. We laten ons ook deze keer weer verrassen.

We nodigen iedereen uit deze belangrijke gebeurtenissen

bij te wonen. Tijdens deze middag hopen we natuurlijk ook

veel talenten te kunnen bewonderen in de playbackshow of

soundmix. 

St. Maarten
Elk jaar op vieren we op 10 november St. Maarten. In het

corona jaar een alternatief in de vorm van een lampionnen-

tocht. Jammer genoeg is het dit jaar niet door kunnen gaan.

Wel hebben we goed nieuws namelijk dat inmiddels drie

vrijwilligers zich hebben gemeld voor het organiseren van

St. Maarten in 2023. Super!!😊

Winteractiviteit
Op 28 december is het tijd voor de winteractiviteit van

2022. 

Groep 1 t/m 4 wordt van 10:00u-11:30u verwacht in 

't Patronaat voor een spellenochtend. Bijdrage 3 euro p.p.

Opgeven voor deze activiteit kan 

tot 21 december bij Christa: 

06-47852558. 

Groep 5 t/m 8 komt van 10:00 uur-

11:30 uur naar de sporthal in Mont-

fort voor een workshop freerunnen.

Een aantal kinderen heeft zich hier al

voor aangemeld, er zijn nog een paar

plekken vrij dus als je mee wil doen,

app voor 21 december naar Christa:

06-47852558. Bijdrage 4 euro p.p.

Groetjes Indra & Christa

Windmolenpark 

nabij Sint Joost?

Op 1 en 2 november heeft de gemeente Echt-Susteren 

informatieavonden georganiseerd over een te realiseren

windmolenpark binnen de gemeente. Daarbij zijn drie 

mogelijke locaties gepresenteerd, waarvan één dichtbij

Sint Joost. Het park zou over ongeveer 5 jaar moeten

worden gerealiseerd.

Een aantal inwoners van Sint Joost heeft één van deze 

avonden bezocht, zo ook vrijwilligers binnen Stichting 

Gemeenschapsbelangen Sint Joost, die een werkgroep gaan

vormen om de belangen van de inwoners in Sint Joost in

het traject te gaan behartigen. Inmiddels is al samenwer-

king gezocht met Klankbordgroep Kern Pey om hierin

samen op te trekken. Zo wordt ook met een werkgroep in

Maria Hoop de mogelijkheid voor samenwerking bekeken.

Inmiddels is bekend dat Montfort dat zich met succes heeft

verweerd tegen een Roerdalens windmolenpark, nu ook in

actie komt tegen een park van Echt-Susteren aan hun

dorpsgrens.

Op 1 en 2 november is door de gemeente de Notitie 

Reikwijdte Detailniveau (NRD) gepresenteerd. Dit is een

voorstadium, een startnotitie van een M.E.R. Hierin is ook

de input van twee eerdere informatieavonden in juni 

verwerkt. Het ligt in onze bedoeling om samen met Klank-

bordgroep Kern Pey een zienswijze op deze notitie bij de

gemeente in te dienen.

Voor Stichting Gemeenschapsbelangen is het belangrijk dat

de inwoners van Sint Joost door de gemeente in dit traject

worden gehoord. Daarom is het goed krachten te bundelen.

We organiseren, wellicht nog in december, een avond 

voor de inwoners van Sint Joost om hier samen over van

gedachten te wisselen. Houd de website sintjoas.nl en de

FB SintJoas in de gaten.

Op de website vind je

meer informatie over dit

onderwerp.

Interesse om mee te

doen in de werkgroep?

Laat het even weten op

gemeenschapsbelangen

@sintjoas.nl!

Stichting 

Gemeenschapsbelangen

Sint Joost
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27-12-2022 Winter mekkerwandeling 

Geiteclub Iris 2 Sint Joost  

Nu de kerstlampjes en de nep ledkaarsen weer gedoofd

zijn en de zitbank verworden is tot een groot bed kan men

op dinsdag 27-12-2022 weer energie tanken en de rug

strekken. Op deze dag organiseert Geiteclub Iris 2 te Sint

Joost de humoristische winter mekkerwandeling met als

thema: Walking and Talking. Wandelen is het reizen te voet

in gematigd tempo, zich met stappen voortbewegend waar-

bij de voeten om beurten worden verplaatst

zodat er zich altijd één voet op de grond 

bevindt bij tweevoetige voortbeweging. 

Iedereen, dus óók niet-leden, zijn meer dan

welkom bij deze humoristische wandelhappe-

ning. We starten om 13.00 uur vanaf Café 

’t Heukske aan de Rijksweg te Sint Joost. 

Geniet van de mooie plekjes waar Sint Joost

rijk aan is .De regio van Sint Joost werd ca.

1730-1780 onveilig gemaakt door de Bôkkerie-

jers. De legende vertelt dat deze bende van rovers/moorde-

naars op de rug van een, jawel hoor, een geit reden wiens

hoeven nooit de grond raakten.  Of dit ook bij de leden van

de Geiteclub het geval is na een bezoek aan een bierwinkel is 

niet bekend.    

Geef je ogen onderweg goed de kost want fotografie in 

combinatie met activiteiten - gebeurtenissen in 2022 zijn de

rode raad bij de vragen en opdrachten.  Zo zal er ook gekeken

worden naar de H. Sint Theresiakapel. De eerste kapel werd

in 1929 gebouwd door de adellijke familie Barbou van 

Roosteren, uit dankbaarheid voor genezing. In 1932 werd een

grotere kapel gebouwd, feitelijk de voorganger van de kerk.

In 1935 werd een kerk gebouwd die de functie van de kapel

overnam. De kapel werd verbouwd tot woonhuis. In 2002

werd een nieuwe Sint-Theresiakapel gebouwd. De eerste

steen werd opnieuw gelegd door de familie Barbou van Roos-

teren. Het is een replica van de kapel van 1929. De bakstenen

kapel heeft een spits zadeldak en een driezijdig gesloten

koor. De kapel heeft twee glas-in-loodramen die respectieve-

lijk Sint Judocus en Sint Joris voorstellen. 

De eerste helft van de tocht zal eindigen in de ”kerststal” van

v.v. Sint Joost. Hier staat de pan met soep van oma al te prut-

telen voor de deelnemers. Waarschijnlijk zal de kerstman of

kerstvrouw  even zijn/haar arreslee parkeren en een woordje

richten tot de aanwezigen. Er is ook gelegenheid om het

vochtgehalte op een aanvaardbaar peil te brengen, uiteraard

op eigen kosten; de kerstman is niet ”gekke Henkie of Truus”.

Na deze pauze zal niets meer in de soep lopen en is het weer:

”Sjeng aon de geng”. Na ongeveer 3,5 km is het de hoogste

tijd voor een kleine, gratis, alcoholische versnapering. Dit

geeft weer kracht en energie voor 2! Alle indrukken van de

wandeling kan men verwerken en evalueren onder het genot

van een winterbiertje of warme chocomel in café ’t Heukske.

U komt toch zeker ook naar deze speciale kindvriendelijke

wandeling? Wandelschoenen aanbevolen. 

Op 01 januari 2023  om 11.00 uur treffen de leden van de

geiteclub zich bij residentie van Iris om elkaar een gezond en

vooral humoristisch 2023 toe te wensen. Dit onder het genot

van een goed glas ”champagne” en iets 

sterkers tegen de kou. Proost!

Geer komptj toch ouch allemaol wanjele. 

Groetjes Iris en Elvira.
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Kopijdatum Klökske jan. op 15 dec.

‘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
Echt Bewust

t Klökske
,
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www.Doe-Zen.nu

YOGA NIDRA: 

Liggende yoga voor een diepe ontspanning


Kom tot stilstand en neem rust en tijd voor jezelf. Het kan je concentratie, 
creativiteit, je immuunsysteem en je slaapkwaliteit verbeteren. 

Daarnaast biedt yoga Nidra ondersteuning bij angsten, depressie, burn-out. 
Je mag onproductieve gedachtepatronen en stress loslaten.

woensdag van 17.30 - 18.30 Sint Joost 

Op afspraak kun je ook terecht voor een heerlijk ontspannen klankschaal-massage 

Bel of stuur een whatsapp bericht bij vragen of om je aan te melden.

06-14966677


Liefs Kristel Heemels

Donateursactie Mannenkoor 

De Wiejerdzangers

Afgelopen jaar hebben wij, Mannenkoor De Wiejerdzangers, weinig kunnen

bijdragen aan het muzikale leven in Sint Joost. De coronaperikelen en het 

afscheid van onze zeer gewaardeerde dirigent Piet Volders waren hiervoor

verantwoordelijk. Wij vinden het niet gepast om dan toch nog dit jaar bij elke

deur in Sint Joost aan te bellen om te vragen voor een bijdrage in het kader

van onze donateursactie. Wij werken eraan om in het nieuwe jaar, met onze

nieuwe dirigent Koen Vroemen, en goed gerepeteerd, voor Sint Joost weer aan

de bak te kunnen.  Dan pas gaan we ook weer bij u aanbellen voor een bijdrage

als donateur. We bedanken iedereen voor alle steun, op welke manier dan ook,

in de afgelopen jaren. We hopen zo gauw mogelijk weer voor Sint Joost en

wijde omgeving te kunnen zingen!

Bedankt, en snel tot ziens!



Activiteitenagenda Sint Joost 2022-2023

t Klökske12

November 2022

Dinsdag 22-nov.-2022 De Zonnebloem Welfare 

Woensdag 23-nov.-2022 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 't Buujelt

Zaterdag 26-nov.-2022 20:00 Ons Genoegen '84 Voorstelling 't Patronaat

Zondag 27-nov.-2022 20:00 Ons Genoegen '84 Voorstelling 't Patronaat

Maandag 28-nov.-2022 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

December 2022

Zaterdag 3-dec.-2022 10:30 Jeugdwerk St. Joost Club 1/2 Huis van Sinterklaas

Zaterdag 3-dec.-2022 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Dinsdag 6-dec.-2022 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Zaterdag 10-dec.-2022 20:00 Fanfare St. Judocus Feestavond voor leden 

Zondag 11-dec.-2022 13:00 Myouthic Speelmiddag 't Patronaat

Woensdag 14-dec.-2022 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 't Buujelt

Vrijdag 16-dec.-2022 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 't Buujelt

Woensdag 19-dec.-2022 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Maandag 19-dec.-2022 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Vrijdag 23-dec.-2022 20:00 Jeugdwerk St. Joost Club 7/8 't Buujelt

Dinsdag 27-dec.-2022 Geiteclub Iris 2 Winterwandeling 

Woensdag 28-dec.-2022 13:00 Jeugdwerk St. Joost Winteractiviteit 't Buujelt

Januari 2023

Zondag 1-jan.-2023 Geiteclub Iris 2 Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 7-jan.-2023 15:00 Vv St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zondag 8-jan.-2023 17:11 CV De Bôkkeriejers Leedjesaovend - Prinsoetrôpe 't Patronaat

Zondag 15-jan.-2023 14:11 Jeugdwerk St. Joost Kroekestoppemiddig 't Patronaat

Woensdag 18-jan.-2023 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 't Buujelt

Vrijdag 20-jan.-2023 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 't Buujelt

Zondag 21-jan.-2023 20:00 CV De Bôkkeriejers Bôntje Aovendj 't Patronaat

Zondag 22-jan.-2023 17:00 CV De Bôkkeriejers Resepsie 't Patronaat

Vrijdag 27-jan.-2023 20:00 Jeugdwerk St. Joost Club 7/8 't Buujelt

Zondag 29-jan.-2023 14:11 Jeugdwerk St. Joost Receptie 't Patronaat

Februari 2023

Vrijdag 3-feb.-2023 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 't Buujelt

Zaterdag 4-feb.-2023 10:30 Jeugdwerk St. Joost Club 1/2 - oefenen ovb 't Buujelt

Zaterdag 4-feb.-2023 15:00 Vv St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Woensdag 8-feb.-2023 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 't Buujelt

Zaterdag 11-feb.-2023 10:30 Jeugdwerk St. Joost Club 1/2 - oefenen bôntje middag ovb 't Buujelt

Zondag 12-feb.-2023 14:11 Jeugdwerk St. Joost Bôntje middig 't Patronaat

Vrijdag 17-feb.-2023 20:00 Jeugdwerk St. Joost Vasteloavesdisco 't Patronaat 

Zondag 19-feb.-2023 14:11 CV De Bôkkeriejers en Jeugdwerk St. Joost Optoch Door dorp

Dinsdag 21-feb.-2023 14:11 Jeugdwerk St. Joost Vasteloavesspeurtoch Door dorp

Zaterdag 4-mrt.-2023 15:00 Vv St. Joost Trimloop Voetbalterrein

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