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Naar aanleiding van de laatste inloopavond op 5 september is in de afgelopen periode het plan voor de straatrenovaties in

Sint Joost, te weten de Kantstraat vanaf de basisschool en de Sint Joosterzijweg en het Kloosterveld (Kloosterveldstraat, 

Wijerstraat en Plevitsstraat), verder uitgewerkt en gereed gemaakt voor uitvoering. 

Op 21 oktober wordt gestart met de werkzaamheden. Deze zullen in eerste instantie bestaan uit voorbereidende werkzaam-

heden en het verwijderen van de bestaande groenvoorzieningen en bomen. De bewoners van de betreffende straten zullen

vooraf huis aan huis worden geïnformeerd over de exacte werkzaamheden, de contactpersonen 

bij vragen/calamiteiten, de planning en de fasering. 

Uiteraard wordt er alles 

aan gedaan om eventuele 

overlast tot een minimum 

te beperken, maar helaas 

valt dit niet geheel te

voorkomen. Wij hopen 

op uw begrip hiervoor. 

De definitieve tekeningen 

zijn in pdf-formaat te 

downloaden vanaf 

www.sintjoas.nl. 
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H. Missen en Misintenties 

oktober 2022

Zaterdag 5 november 2022. Allerheiligen

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Toon Hodzelmans (st); Familie Hoorens en Gijsen;

Thei Cremers en Helena Cremers-Brouwers en Neske 

Brouwers; Ouders Linssen-Tholen en overleden kinderen; 

Ouders Truke van Buggenum-van Buggenum; Frits Verheesen;

Jacques Meuwissen jaardienst; Ouders Evers-Steffanie; 

Ouders Kuipers- Smeets; Mia Evers-Palmen; Corrie Knoben-

Steskens; Sjra Knoben; Jack (Sjaak) Tholen; Margaretha

Cremers-Erkens; Harie Cremers.

Zondag 6 november 2022. Allerzielen

15.00 uur. Zegenen graven kerkhof, kapelaan Schreiber.

Met voorlezen van een kort gedicht.

Zaterdag 12 november 2022

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

Voor : Har van der Goot 3de jaardienst; Ouders Jan van der

Goot en Lies van der Goot-Maessen; Ouders Emiel Thoolen-

Meuwissen en Gert Thoolen-Meuwissen.

Zaterdag 19 november 2022

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

en overleden familie Janssen-Brouwers; Ouders Verheesen-

Bonekamp jaardienst.

Zaterdag 26 november 2022, 1e Advent

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

Voor: Al onze zieke parochianen.

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.

Een steen van mijn hart
Nu de herfst begonnen is, verandert gaandeweg de aanblik

van onze begraafplaatsen. De geraniums en begonia’s, 

getekend door de warmte en droogte van de zomer, 

verdwijnen in de container. Steeds meer graven worden

klaargemaakt voor het najaar. Rond Allerzielen zal menig

graf een tuintje zijn, met liefde aangelegd. 

Een parochiaan wees met een glimlach naar het graf van

haar overleden echtgenoot; daar lagen enkele stenen zorg-

vuldig op een rijtje. Ze zei: “Kijk, die van ons zijn weer hier

geweest!” De kleinkinderen waren bij het graf van Opa ge-

weest en hadden mooie steentjes gezocht en achtergelaten. 

Wanneer je een Joodse begraafplaats bezoekt, dan zie je op

vele graven stenen liggen. Ook volwassen bezoekers laten

daar een steen achter, zo blijft symbolisch een stukje van

henzelf achter bij het graf. Joodse graven zijn gemaakt voor

de eeuwigheid, niets mag de rust verstoren. Op sommige

orthodoxe begraafplaatsen groeien zelfs geen bomen, om

te voorkomen dat de wortels de rust zouden verstoren.
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Maar wel zie je overal stenen op de grafmonumenten. Wie

een graf bezoekt, draagt herinneringen mee, samen met

verdriet, dankbaarheid, hoop op leven en pijn om het 

verlies. Dat alles laat de bezoeker symbolisch achter, een

deel van jezelf blijft bij het graf … stille getuigen van een

diepe verbondenheid.

Het is een mooie symboliek. Verdriet is soms een steen

waarover je struikelt, wanneer het gemis je inhaalt. Op 

andere moment geven de herinneringen je kracht, dan is

die ander als een steen waarop je verder stapt richting de

toekomst.

Soms zeggen we dat een steen van ons hart valt, omdat een

last wordt weggenomen. Wat kan het goed doen om 

verdriet te delen, om te zien hoe kleinkinderen hun opa niet

vergeten, om iets van jezelf achter te laten bij je lieve dode. 

Met Allerzielen komen we elkaar tegen op het kerkhof en

er ontstaat ruimte om ons hart te laten spreken. Tijdens

het zegenen van de graven zie je een stille traan, een glim-

lach, een knikje van bemoediging. Even is heel de begraaf-

plaats een tuin van gedenken, waarin wij samen verdriet en

geloof delen. 

Pastoor Bert

Allerheiligen en Allerzielen 

Sint Joost 5 en 6 november

Zaterdag 19.15 uur Sint Joost Allerheiligen.

Zondag 15.00 uur Sint Joost Zegenen graven kerkhof.

Er zal een prentje aangeboden worden, met de namen van

de overledenen sinds Allerzielen 2021. 

Mijmeringen bij het graf 

van een geliefde

Wanneer ik rond Allerheiligen

een bloem kom zetten op je graf,

dan zal ik aan je denken,

en weten dat deze bloem wel verwelkt,

maar telkens weer nieuw leven zaait.

Laat ze maar zeggen dat de dood het einde is:

ik weet dat onze liefde nooit kan vergaan,

want een liefde die ooit eindigt,

is nooit echt begonnen.

Ik zal dan in de wintertijd

de kou van het gemis ervaren.

Goddank zal het haardvuur

in de stilte van mijn bidden

mij de herinnering openbaren

dat je liefde nog steeds leeft

ook al nam de dood je mee.

Dan zal ik in de lente van mijn leven

de ramen openzetten

en verkondigen dat het leven

nog de moeite waard is

omdat God in alles nieuw wordt,

in zijn natuur en in zijn mensen.

Dan zal in de zomer van mijn leven

de hemel weer diep blauw worden

en zullen de stralen van jouw liefde

mijn hart opnieuw verwarmen,

zoals in de tijd van toen.

Met mijn gebed bij dit graf

is er de wens dat God

jouw liefde in mij laat verder bloeien:

ik zal ze bewaren voor altijd.
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Sint Jooster trimloop 

vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 5 novem-

ber de 447ste 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.

Opening van de 

Vastelaovendj

Zowel in Pey als in Echt bestaat de traditie om het nieuwe

Carnavalsseizoen te openen met een Dialectmis. De Aester

van Echt en de Aester Sjaelen Uul van Pey gaan voortaan

samenwerken. De opening van de Vastelaovendj zal wisse-

lend in één van beide kerken plaatsvinden, met medewer-

king van beide verenigingen.

Dit jaar zal de opening plaatsvinden in de kerk van Pey, op

zondag 13 november om 11.11 uur. Tijdens deze Viering

zingt het koor “De Eghtgalm” uit Echt en musiceert de Hof-

kapel van Pey. Een mooi voorbeeld van de kracht van 

samenwerking!

Eerste Communie 

schooljaar 2022-2023

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

Communieviering zijn, waarin pastoor Bert Mom zal voor-

gaan. Het overzicht van de Communievieringen ziet er als

volgt uit:

Zondag 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 Onb. Ontvangen)

Zo. 28 mei 2023 Koningsbosch

(O.L. Vrouw Onb. Ontvangen)

De Communielessen beginnen na de Kerstvakantie.

Nadere informatie over de voorbereiding, de ouderavond,

etc. volgt binnenkort.

Ontspanningsvereniging 

St Judocus  Sint Joost

Het was weer oktober, tijd voor onze jaarlijkse feestmiddag.

Na twee jaar geen feestmiddag te kunnen organiseren mocht

het dit jaar gelukkig wel weer.  Maandag 10 oktober was het

dan zo ver. 60 personen namen deel. Het was weer heel 

gezellig. Na een lekkere maaltijd, die dit jaar door slagerij

Wolfhagen uit Maasbracht werd verzorgd, was het tijd voor

Tante Agaath die ons vermaakte met enkele liedjes en de

Buut waarmee ze mee wil doen aan de Buutekampioenschap-

pen. Ook regelde ze, met assistentie van Anja, een kleine 

loterij. Daarna was het tijd voor koffie en vlaai. Het was weer

een gezellige dag. Fijn dat deze weer heeft kunnen plaats-

vinden. Hierbij ook nog een van harte bedankje aan iedereen

die geholpen heeft om deze dag te laten slagen.
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Onderhoudszaterdag 

De Wei en De Speelkoel

Zaterdag 29 oktober houden de

vrijwilligers van De Wei en De

Speelkoel hun laatste onder-

houdsdag van dit jaar. 

Alles wordt winterklaar gemaakt,

zowel het groen als de speeltoestellen.

Ook worden nieuwe planten in de vakken gezet. Om 9.00

uur wordt met de werkzaamheden gestart. Vrijwilligers

kunnen zich aanmelden via de ‘grote klussen app’ van de

speeltuin of per mail: gemeenschapsbelangen@sintjoas.nl.

Contactpersonen: voor het groen Ton Vos (06-21821599)

en voor de speeltoestellen Leon Verkoulen (06-22903407).

Voor koffie/thee en vlaai wordt gezorgd. En omdat dit de

laatste keer van dit jaar is, wordt rond het middaguur wat

lekkers op de barbecue gelegd met daarbij een (desgewenst

alcoholisch) drankje!

Het wordt dus weer een vanouds gezellige werkdag, waarbij

ook nieuwe vrijwilligers van harte welkom zijn!

Wafelactie Zonnebloem

12 november Sint Joost

Op zaterdag 12 november a.s.  start de

Zonnebloem afdeling St. Joost met de

huis-aan huis verkoop van wafels in

St. Joost . Vanaf 10.30 uur bellen  onze

vrijwilligers bij u aan met de vraag of

u onze vereniging wilt steunen door

wafels te kopen.  

De wafels kosten 3 euro per pakje ; twee pakjes voor 5 euro.

De opbrengst van deze actie wordt besteed aan het organi-

seren van allerlei activiteiten voor onze zieke, bejaarde of

eenzame medemens in St. Joost. Zoals bijv. de Zonnebloem-

middag, uitstapjes, attenties voor zieken enz.

Wij hopen van harte dat u ons royaal wilt steunen op 

zaterdag 12 november. Alvast  heel hartelijk  bedankt en …

”laat het u smaken”.

Namens alle medewerkers van de Zonnebloem St. Joost
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Nieuws van de fanfare

Roergalmconcert

Zondag 6 november om 11.00 uur 

verzorgt onze fanfare, samen met 

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch, het

Roergalmconcert in gemeenschapshuis

Oos Heem te Koningsbosch (achter de

kerk). Iedereen is welkom en de entree

is gratis.

Rommelmarkt

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de rommel-

markt van dit jaar (na 2 jaar weer mogelijk).  Allereerst 

de familie Smeets voor het beschikbaar stellen van hun

prachtige locatie, de mensen van St. Joost voor het aanbie-

den van (veel) spullen, alle vrijwilligers bij het ophalen, 

sorteren, verkopen en opruimen. En natuurlijk de vele hon-

derden bezoekers. 

De enorm gestegen kosten (afvoeren van niet verkochte

spullen kost € 0,30 per kg) maken het onzeker of in de 

toekomst nog een dergelijke rommelmarkt gehouden kan

worden. Na evaluatie zullen wij iedereen berichten.

Toneelvereniging 

Ons Genoegen ’84

presenteert 

“Kómkómmertied”

Na een noodgedwongen pauze van twee jaar mogen we

op het eind van dit jaar weer een mooi toneelstuk op de

planken zetten. Het is dit jaar een blijspel met als titel

“Kómkómmertied”, onder leiding van regisseur dhr. Wim

Janssen.

Emmy heeft met het oplossen van een puzzel in de Story

een prijs gewonnen. Het is een 14 daagse vakantie in een

mooi en gastvrij hotel op het platteland voor twee perso-

nen. De secretaresse die met haar baas nog op zakenreis

gaat en een vriendin van het huis. Iedereen komt voor de

rust en om na te denken, maar waarover en over wie ??.

Hebben ze soms geldproblemen of is er trammelant op het

werk of spelen er soms relatieproblemen? Misschien is het

dan nu echt tijd voor vakantie of blijft het kommer en kwel?

Kom kijken om er achter te komen hoe dit mysterie wordt

opgelost.

In tegenstelling met andere jaren is dit jaar de première in

Maasbracht, in zalencentrum De Spil op zaterdag 29 okto-

ber om 20.00 uur. Op zondag 30 oktober, om 20.00 uur, is

eveneens een voorstelling in zalencentrum De Spil. Zondag

20 november is een matinee voorstelling, aanvang 14.00

uur, in ’t Patronaat te St. Joost. Op zaterdag 26 en zondag

27 november, beide keren om 20.00 uur, zijn er ook nog

voorstellingen in St. Joost in ’t Patronaat naast de kerk.  

De zaal gaat een uur voor aanvang van de voorstelling open.

De entree is € 10,00 per per-

soon. Voor jongeren onder 16

jaar is de entree € 5,00 per per-

soon. 

In tegenstelling met andere

jaren dienen de kaarten dit jaar

digitaal gereserveerd te worden

onder: https:/onsgenoegen84.nl

/reserveren.
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13e Buuttegala 
in Sint Joost

Aanmelje 
leedjes 2023

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november organiseert de

Stichting van de buutte Pey-Echt voor de 13e keer haar

groot buutte festival in het Patronaat, Caulitenstraat 6 in

Sint Joost.

Ook dit jaar staan alle grote namen uit Gelderland, Noord

Brabant en Limburg weer paraat om U een onvergetelijke

avond te bezorgen.

Wat te denken van zwaargewicht

Rob van Elst uit Gelderland?

Berry Knapen 9 keer Brabants 

kampioen en Andy Marcelissen,

een Brabantse tonprater, dichter 

en theatermaker. En Dirk Kouwen-

berg,  Buuttekampioen 2019.

Jasper van Gerven zal voor het

eerst komen optreden met een spe-

ciale voordracht.

De Limburgse inbreng op deze avonden is van Ronald

Broers (finalist buutte  finale 2022) en Conny Bruynaers, 

2e bij het buuttekampioenschap 2022.

Er zijn nog enkele kaarten beschik-

baar. Indien U nog een plekje wilt

reserveren kunt U contact opne-

men met Truus Opgenhaffen via:

truusopgenhaffen@hotmail.com of 

06-20260618.

Leef Bôkkeriejers, Bôkkeriedsters en Kroekestöpkes

Naodet auch de väörige Vastelaovend  alweer neet gegange

is wie w’r det gehaop hawwe, gaon w’r dit seizoen haopelik

ein aojerwets seizoen tegemoet.

De geplende datum is 8 jannewari wo w’r den auch weer ’t

prinsoetrôpe mit de leedjesmiddig gaon haoje.

Langzaamaan zölle den auch de aanmeljinge van de leedjes

binne môtte gaon dröppele.

Weer haope den auch det alle leedjessjrievers en kompo-

niste häör inspirasie en kreativiteit de vrieje loup laote, zo-

adet auch ooz(e) nuuj(e)Prins(epaar) weer kan geneete van

eine prachtige nuuje sjlager.

Inlevere en kontakte këntj geer biej

René Simons rmsimons@ziggo.nl

Hennie Heijman hennieheijman@gmail.com of 

cvdebokkeriejerssintjoas@gmail.com

Wer kinne den z.s.m. de deilnumendje artieste van deug-

delikke geluidsbenj veurzeen, veur häör repetisies. 

Veur de tekstsjrievers die zeen oetgerös mit Kompjoeter,

het verzeuk om de tekste leefs zoa snel meugelik digitaal

aan te levere in Word.

De opnamedaag volgt .

Alvas hieël väöl dank väör uch mitwirking 

CV De Bôkkerierjers.

Berry Knapen

Dirk Kouwenberg



RaboClubSupport

We bedanken iedereen voor de stemmen die jullie gegeven

hebben aan het jeugdwerk en de speeltuin. We zijn blij met

het resultaat. Een mooi bedrag voor het jeugdwerk van 

€ 493,77 en voor de speeltuin een bedrag van € 486,60. 

Iedereen bedankt voor het stemmen.😊

Bivak 2023
De kosten voor een accommo-

datie en ook de activiteits-

kosten stijgen aanzienlijk. Dat

is de reden dat we voor 2023

hebben afgesproken om de 

bijdrage bivak te verhogen met

5 euro.

De deelnemersbijdrage voor 2023 wordt voor kinderen van

de basisschool € 100 en voor tieners(+) € 110. We begrijpen

dat dit veel geld is en willen daarom de mogelijkheid geven

om nu alvast te starten met het betalen in termijnen.

Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan zelf de hoogte

bepalen van het bedrag en overmaken naar rekening 

NL10 RABO 0142 0109 79 t.n.v. Stg. Jeugdwerk St. Joost.
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Jeugdwerk    nieuws

S.v.p. wel even de naam vermelden van de deelnemer in de

omschrijving.

We willen de drempel zo laag mogelijk houden zodat alle

kinderen mee kunnen gaan.

Regelmatig krijgen we de opmerking waarom we niet meer

vragen, maar dat zou gaan betekenen dat de drempel om

deel te nemen hoger wordt. Het staat eenieder natuurlijk

altijd vrij meer te betalen dan gevraagd wordt.

Naast het betalen in termijnen willen we iedereen attende-

ren op de website www.samenvoorallekinderen.nl. Hier

worden mogelijkheden aangeboden voor een bijdrage aan

activiteiten. 

Waar gaan we naartoe in 2023?

We gaan naar België naar bivakhuizen ’t Driege in 

Opoeteren.
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Kroekestoppemiddag 15 jan. 2023

Het lijkt ver weg maar, volgend jaar, maar voor je weet

is het weer zover.

Op 21 oktober was het aanmelden voor groep 7 en 8 om

mee te doen als Kroekestop in de vasteloavendj 2023 en

heeft iedereen kunnen aangeven of ze prins of prinses 

willen worden. Natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de

nieuwe Kroekstopperoad en wie het prinsenpaar gaat 

worden.

Maar tijdens de Kroekestoppemiddag op 15 januari nemen

we eerst afscheid van ons prinsenpaar 2022, Prins Milan I

en prinses Fay I.

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt tijdens de Kroekstop-

pemiddag een playbackshow gehouden. In het volgend

Klökske meer informatie. Iedereen kan natuurlijk nu al

starten met het uitzoeken van een nummer en alleen of

samen met vrienden/vriendinnen beginnen met oefenen.

Meewerken Kroekstoppegezèt…?

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee

willen werken aan de Kroekestoppegezèt.

Dit kan door:

• Het schrijven van de laatste nieuwtjes, roddels, weetjes,

möpkes, verslag gebeurtenissen in ’t dorp (al dan niet

berustend op waarheid)

• Het maken, uitzoeken en/of bewerken van foto’s

• Het aanleveren van creatieve ideeën zoals tekeningen,

puzzels en raadsels

• Het benaderen van (nieuwe) adverteerders

• Alle elementen vormgeven tot een Kroekestoppegezèt

(met InDesign).

Kortom meerdere mogelijkheden. Wil je meehelpen? Laat

het Mirjam Claessen weten (06 10 21 92 94).
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Lieve kinderen,

Afgelopen week kregen wij telefoon uit Spanje. 
Sint vroeg of hij weer gezellig langs mocht komen 
met zijn pieten in Sint Joost. Natuurlijk mag dat! 
We hebben afgesproken dat hij op 20 november 
van 13 tot 16 uur op bezoek komt. 

Alle kinderen zijn van harte welkom. Maar om een lange
wachtrij te voorkomen vragen we jullie om verspreid te
komen. We starten bij het winkeltje in de speeltuin.

Begint jouw achternaam met A t/m H dan verwachten we je
tussen 13.00 en 13.20 uur.
Begint jouw achternaam met I t/m P dan verwachten we je
tussen 13.20 en 13.40 uur.
Begint jouw achternaam met Q t/m Z dan verwachten we je
tussen 13.40 en 14.00 uur.

Bij het winkeltje hoor je hoe de middag gaat verlopen! We
kunnen verklappen dat het ouderwets gezellig gaat worden.

In de week van 7 tot en met 13 november zal er weer de 
jaarlijkse Sinterklaas-collecte worden gehouden. 
Dan kunnen jullie een van onze vrijwilligers aan 
de deur verwachten.

Groetjes van de Sint-commissie, 
Josien en Sharon



Nummer 35, november 2022

Kopijdatum Klökske dec. op 15 nov.

‘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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Winteractiviteit voor basisschoolkinderen

Woensdag 28 december mogen alle basisschoolkinderen weer meedoen

aan de winteractiviteit. De organisatie is al hard aan het werk om er iets

heel leuks van te maken! Het tijdstip en de locatie is binnenkort te vinden

op de groepsapps van het jeugdwerk en op Facebook. 

Groetjes Indra en Christa (organisatie winteractiviteit jeugdwerk st joas).

Winterspelletje

Help het meisje de weg naar haar vriend te vinden. Teken alle paden.



Activiteitenagenda Sint Joost 2022
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Oktober 2022

Dinsdag 25- -10- -22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Zaterdag 29- -10- -22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil Maasbracht

Zaterdag 29- -10- -22 09:00 De Wei / Speeltuin Onderhoudsochtend De Wei / Speeltuin

Zondag 30- -10- -22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil Maasbracht

Maandag 31- -10- -22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Halloween Door het dorp

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

November 2022

Zaterdag 05- -11- -22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zondag 06- -11- -22 Fanfare St. Judocus Roergalmconcert 't Patronaat

Dinsdag 08- -11- -22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Woensdag 09- -11- -22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Sint- -Maarten Kerkplein

Zaterdag 12- -11- -22 10:30 De Zonnebloem Wafelactie Huis-aan-huis

Vrijdag 18- -11- -22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Club 7/8 Verzamelen kerkplein

Vrijdag 18- -11- -22 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 t Buujelt

Vrijdag 18- -11- -22 19:30 Vrienden van de Buutte Peij Buuttegala 2022 't Patronaat

Zaterdag 19- -11- -22 19:30 Vrienden van de Buutte Peij Buuttegala 2022 't Patronaat

Zondag 20- -11- -22 13:00 Jeugdwerk St. Joost Intocht Sinterklaas Door dorp

Zondag 20- -11- -22 14:00 Ons Genoegen 84 Matinee voorstelling 't Patronaat

Dinsdag 22- -11- -22 13.30 De Zonnebloem Welfare ‘t Buujelt

Woensdag 23- -11- -22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 ‘t Buujelt

Zaterdag 26- -11- -22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling 't Patronaat

Zondag 27- -11- -22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling 't Patronaat

Maandag 28- -11- -22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis- -aan- -huis

December 2022

Zaterdag 03- -12- -22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Dinsdag 06- -12- -22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Zaterdag 10- -12- -22 Fanfare St. Judocus Feestavond voor leden 't Patronaat

Zondag 11- -12- -22 Myouthic Speelmiddag 't Patronaat

Woensdag 14- -12- -22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 ‘t Buujelt

Vrijdag 16- -12- -22 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 ‘t Buujelt

Maandag 19- -12- -22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 19- -12- -22 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Vrijdag 23- -12- -22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Club 7/8 ‘t Buujelt

Dinsdag 27- -12- -22 Geiteclub Iris 2 Winterwandeling

Woensdag 28- -12- -22 Jeugdwerk St. Joost Winteractiviteit

Januari 2023

Zondag 01- -01- -23 Geiteclub Iris 2 Nieuwjaarsreceptie

Zondag 08- -01- -23 15:00 CV De Bôkkeriejers Leedjesaoven - Prinsoetrôpe 't Patronaat

Zondag 15- -01- -23 14:11 Jeugdwerk St. Joost Kroekestoppemiddig 't Patronaat

Woensdag 18- -01- -23 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 ‘t Buujelt

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


