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,t Klökske
Digitale vastelaovendj in Sint Joas

’t Coronavirus haef Sint Joas neet klein gekrege. Ondanks

det alle groate activiteite neet door kôste gaon, haef Sint Joas

nao meugelikhede gezôch ôm de vastelaovendj toch op ein

anger maneer te kinnen viere. Det gebeurdje mit ein fantas-

tische Kroekestoppegezèt, die op ein gans angere maneer is

vormgegaeve. Ein ech doe-book veur de jeug mit hieël-väöl

aktiviteite. Daonao is mit ontzettend väöl vriewilligers ge-

wèrk aan ein digitaal vastelaovesprogramma. En die zeen

stök veur stök ein succes gewaore! Hieëlväöl Bokkeriejers

en Kroekestöp höbbe hiej mit väöl plezeer aan mitgedaon!

En auch hieëlväöl minse (auch van ver boete Sint Joas) höbbe

via Youtube mitgekeke. ’t Patronaat en Café ’t Heukske kôste

gebroek waere es wèrkplaats en studio, ômdet die veur ho-

reca-activiteiten woore geslaote. Det koom veural in de kaoj

periode veur de vastelaovendj dus good oet.

De activiteite

Eine greep oet de (digitale) aktiviteite: Bôntje Middig mit play-

backwedstrijd, eine Kroekestoppekwis en eine Bokkeriejers-

kwis, de Aaftrapaovendj mit ’t monument en de Maskzengers,

de digitale optoch, de kinjerbingo, op dinsdig de speurtoch en

’s aoves ein gezellige aafsloeting van deze vastelaovendj. 

Daonaeve nog activiteit wie de groate kluërplate, ’t stoepkriete

en neet te vergaete de tieners die geweldig sjoane köp van 

papiermaché höbbe gemaak, die dinsdig in ’t dörp zeen

tentoangestèldj. Ein geweldige ervaring veur häör en natuurlik

hieël väöl plezeer!

Dank

Hieëlväöl dank aan ederein dae in welke vorm den auch aan

dit succes haef mitgewèrkt. Det zeen natuurlik alle vriewilli-

gers, vereniginge en auch sponsors. In ôngerstaondje aafbeel-

ding zeen ze allemaol genumd. Haopelik is nemes vergaete!

Moch det per ôngelök waal zoa zeen, den aevegood de dank

biej deze!

Mit deze alternatieve vastelaovendj zeen allerhande nuuj

ideeje ontstange die bie volgende activiteite (auch nao de co-

ronapandemie) weer gebroek kinne waere. En daobiej höbbe

de vriewilligers weer väöl gelieërd van al dees nuuj ervaringe!

En auch det is sjiek!

Extra koste

Mit al dees activiteite zeen extra koste gemeujd, die neet truuk

verdeend kinne waere. Daorôm numtj Stichting Gemeen-

schapsbelangen alle extra koste veur häör raekening. Die

waere betaald oet ein fonds wo eder jaor 500 euro in weurd

gestort. Det geldj is bedoeld veur kleinschalige nuuj activiteite

in Sint Joas. Per activiteit kan ederein maximaal 100 euro oet

dit fonds aanvraoge.
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H. Missen en Misintenties maart 2021

Zaterdag 6 maart 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Mia Evers-Palmen zeswekendienst, 

Ouders Linssen-Tholen en Sef, Jan en Harry Linssen, 

Zus Janssen en overleden leden familie Janssen-Brouwers,

Wil Op het Veld ( c ). 

Zaterdag 13 maart 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Joep Nizet ( c ).

Zaterdag 20 maart 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor  Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Mia Mestrom-Craenen vanwege verjaardag en 

zoon Harold.

Zaterdag 27 maart 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Mia Evers-Palmen ( c ).

In verband met het beperkte aantal mensen dat wij mogen

ontvangen, wordt u aangeraden u vroegtijdig aan te melden

bij Jeannie van der Goot, 482071, tussen 19.30 en 21.00 uur.

Kijk voorbij deze horizon 
en zie betere tijden gloren
Leef uit je vertrouwde bron, 
zo wordt de hoop geboren

Wij maken samen een moeilijke en zorgelijke tijd door, ook

als parochie. We missen de volle kerken, omdat het aantal

bezoekers beperkt moet zijn. 

Wij nemen afscheid van dierbaren in kleine kring. 

Vertrouwde geloofsmomenten zijn aangepast aan de coro-

namaatregelen. 

Maar intussen houden wij elkaar ook vast, al is het op af-

stand. 

Aan de Vieringen wordt nog steeds alle zorg besteed of er

nu weinig of veel mensen naar de kerk kunnen komen.

De weekendpreek vindt u elke week terug op onze website

www.parochiesintjoost.nl (zie Hoofdmenu > Preken > Jaar

B). Regelmatig ontvangen zieken en stervenden de zieken-

zalving, ook wanneer diegene met corona besmet is.

Tijdens uitvaarten doen we ons uiterste best om persoon-

lijk en met eerbied afscheid te nemen, om te troosten en te

bemoedigen. 

Het parochiecomité heeft ook tijdens de corona-tijd niet stil

gezeten. De dagkapel is van betere banken voorzien. Dank

aan allen die meehielpen!

De hoognodige renovatie van het voegwerk van de toren

staat in de planning. Ook zijn wij vanaf dit jaar deel van

een parochiefederatie.

Een nieuwe stap van samenwerking omdat wij geloven in

de toekomst van de kerk in onze streek. 

Bestuursleden en vrijwilligers blijven achter de schermen

actief; zij zorgen voor gebouwen en organisatie, en met hart

voor mensen. 

Het Klökske en het Waekblaad bieden informatie en inspi-

ratie. Menigeen ziet extra om naar een zieke of oudere en

biedt een helpende hand. 

Zo leven wij uit de vertrouwde bron. Zo delen wij hoop en

houden elkaar vast. Zo zien wij uit naar betere tijden.
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Kom mee, om te zien…

Kom mee om het te beleven, om te leven…

Het leven is een vraag,

een stille uitnodiging,

een wenk en een knipoog,

of misschien maar een blik

om er iets van te maken

dat de moeite waard is

en er niet langer mee te wachten.

Het leven is een uitdaging,

een opdracht om meer mens te worden,

een mens van vrede en geluk

en je niet langer te verschuilen

achter alles wat je niet gelukkig kan maken.

Het leven is een kans,

een aanbod om te graven

onder de harde laag in je hart,

tot op de bodem

tot waar je helemaal op adem komt

en rustig wordt.

Het is de moeizame weg

van ‘gisteren’ naar ‘morgen’,

de weg van ‘ik-alleen’ naar ‘wij-samen’

Het leven is ingaan 

op die uitnodiging van ‘kom en zie’,

op weg gaan zonder te weten wat het wordt.

Heb jij daar in de voorbije 

week ‘ja’ tegen gezegd?

Nam je boeiende risico’s van liefde

of zat je vast in valse schijn en 

valse zekerheden die je uiteindelijk 

toch niet gelukkig maakten?

Kom en zie…

Wil je?

Onderhoud kerkhof – Vrijwilligers gezocht

Zoals bekend wordt ons kerkhof maandelijks door een

groep van 13 vrijwilligers onderhouden.

Na de winterstop komen de vrijwilligers op donderdag

11 maart om 13.00 uur weer bij elkaar.

Iedereen is van harte welkom om mee te helpen! 

Graag zelfs. Er wordt gewerkt van 13.00 tot maximaal

16.00 uur.

Natuurlijk wordt er halverwege een koffiepauze (met iets

lekkers erbij) gehouden. Coronaproof!

Graag verwelkomen we 11 maart nieuwe vrijwilligers!
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Sint Joostertrimloop
gaat niet door

Het moge geen verrassing meer zijn maar helaas kan de

trimloop, welke gepland staat voor zaterdag 6 maart in ver-

band met de maatregelen tegen het corona virus, niet door-

gaan. Om na een versoepeling weer met plezier deel te

kunnen nemen aan de trimloop is het wel van belang dat

de conditie op peil wordt gehouden. Dit kan uiteraard door

alleen of conform de richtlijnen van het RIVM in kleine

groepen te rennen over de bospaden in de mooie bossen

rondom het sportpark Tussen De Berken. 

Let goed op en blijf gezond,

Vv St. Joost

Ook laatste stukje 

Sint Joosterbaan 

wordt opgeknapt

Aan de Sint Joosterbaan en de Strumenkampstraat

wordt nu volop gewerkt. Daarbij wordt ook de hoek bij

autobedrijf Aerts meegenomen. Nu is besloten om ook

het laatste stukje tot aan de Kantstraat te gaan renove-

ren. Deze wens kwam al naar voren tijdens de groen-

schouw die Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

en de gemeente Echt-Susteren samen met een groep 

inwoners van Sint Joost op 8 februari 2020 organiseer-

den. De groep constateerde toen een onwenselijke situ-

atie: opdruk verhardingen door

bomen (haagbeuk), geringe afmeting

trottoir en slechte (onder)beplantin-

gen. We spraken toen af te bezien of

nog kon worden aangesloten bij in-

fraproject Sint Joosterbaan – Stru-

menkampstraat.

Intussen heeft de gemeenteraad op 4

november 2020 besloten dat in 2021

ook de rest van het trottoir en de

groenstrook nabij de Sint Joosterbaan

kan worden meegenomen bij de reno-

vatie. Het plan is nu om dit deel aan-

sluitend op het infraproject Sint

Joosterbaan – Strumenkampstraat uit

te voeren. Op 10 februari organiseer-

den de gemeente en Stichting Gemeen-

schapsbelangen een Teams-overleg samen met de geïnte-

resseerde aanwonenden. Alle wensen werden besproken

en samen werd bekeken of er oplossingen zijn te beden-

ken die binnen de (financiële) mogelijkheden passen. De

eisen en wensen worden op dit moment door de gemeente

vertaald in een schetsontwerp, dat over enkele weken in

een volgend overleg met de bewoners van dit deel van de

Sint Joosterbaan wordt besproken.

Kantstraat – Sint Joosterzijweg

Het deel Kantstaat vanaf de Merelstraat tot aan Chinees

Restaurant Kam Po én de Sint Joosterzijweg hebben ook

veel achterstallig onderhoud. Dit wordt ook opgepakt op

het einde van het jaar. Binnenkort organiseren we een 

(digitale) bijeenkomst voor de bewoners van deze straten.

We zoeken nog hulp voor de organisatie van een en ander.

Plevitsstraat, Kloosterveldstraat en Wijerstraat

Op de planning van de renovatiewerkzaamheden stonden

ook de Plevitsstraat, Kloosterveldstraat en Wijerstraat op

de agenda. Daarover waren met het vorige College van

Burgemeester en Wethouders afspraken gemaakt. Nu

wordt de renovatie beperkt tot Sint Joosterbaan en 

Strumenkampstraat. Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost zet zich in om ook de renovatie van deze straten

terug op de agenda te krijgen.

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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L1 stationeert 
redacteuren 
bij lokale omroepen

Randy Beaumont is als journalist vanuit L1 gestationeerd bij

SOL2, de lokale omroep van Echt-Susteren. 

Het doel van dit project, een 

samenwerking tussen verschillende

regionale en lokale omroepen en de

NOS – gesubsidieerd door het Rijk, is

om de journalistieke basisinfrastruc-

tuur op lokaal niveau te versterken.

De pilot loopt in ieder geval één jaar.

Nieuwsverhalen worden in eerste

instantie op SOL2.nl geplaatst. Vanaf

ongeveer maart zal er ook met video

verslag worden gedaan. Het doel is tevens dat L1 en de NOS

beter worden van deze inzet bij de lokale omroepen. Nieuws uit

Echt-Susteren kan dus ook zeker landen bij 1Limburg.nl, L1

Radio en TV en de NOS.

Nieuws over Sint Joost kan worden aangeleverd bij Randy 

Beaumont, randy.beaumont@l1.nl of op 06-12415864.

Bedankt

De Bôkkeriejers bedanke eederein dae ein biejdrage haef 

geleverd aan deze digitale vastelaovend.

“Awt Jônk Groat of Klein,
Vastelaovendj is väör eederein”
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Wordt je kind komend schooljaar 4 jaar? Ben je (nog) op

zoek naar een school voor jouw kind? Dan bieden we je de

mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op BS Maria

Goretti na telefonische afspraak (0475-470168). Vanwege

de corona-maatregelen zijn we dit jaar helaas niet in de 

mogelijkheid om een open dag of inloopmomenten te

organiseren. 

Zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid, optimale ontwik-

keling, omgaan met de wereld en met de ander en zorg voor

alle betrokkenen zijn de kernwaarden van ons onderwijs.

We zijn een kleinschalige school die midden in de gemeen-

schap staat door actief de samenwerking met buurtpart-

ners, zoals het huiskamerproject St. Joost en het

Thomashuis, aan te gaan. 

Basisschool 
Maria Goretti, 
daar groei je! 

Door te werken met het principe verbonden onderwijs, is

er veel aandacht voor individuele leerlingen mogelijk. De

open verbinding van onze speelplaats met de Wei, de speel-

tuin en onze schooltuin geeft vele mogelijkheden voor na-

tuurlijk spelen en beleven. 

Samen met de ouders halen wij het beste uit het kind en

zorgen wij voor een leerzame, veilige en prettige schooltijd.

Bovendien hebben we in onze school de voor- en na-

schoolse opvang en de peutergroep van Buitengewoon.

Hiermee werken we nauw samen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op onze 

website: www.bsmariagoretti.nl en neem contact met ons

op. Aanmelden nieuwe leerlingen graag voor 1 april. 

Het aanmeldformulier vind je ook op onze website.
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Groatorde
In 1999 höbbe de Kroekestöp ein biezônjer 

hoesorde ingestèldj. Det is de Groatorde van 

de Kroekestöp. Dees ôngersjeiing weurd eder jaor 

aan twieë vriewilligers oetgereiktj, die zich in ’t biezônjer

höbbe ingezatj veur de jeug van St. Joas. Dit joar is de 

groatorde oetgereikt aan Claudia Janssen en Michael 

Verheijen. Proficiat!

Monument veur ein sjtille 
wèrker achter de sjerme

Sinds 1986 weurd eder jaor door De Bôkkeriejers en 

De Kroekestöp ein monument oetgereik “ter ieëre van

eine Sjtille Wèrker achter de sjerme van de Sint Joaster 

vastelaovendj”. Auch dit jaor is weer ein sjoan monument

gemaak door Wil Hodzelmans. Op zaoterdig 13 fibberwari

waerdje ’t Monument 2021 oetgereik aan Lizette de Loo, det

dit döbbel en diek haef verdeendj! Proficiat!

Michael Verheijen

Claudia Janssen

Jeugdwerk

Stille Wèrker 
2021 

Lizette de Loo 

 
!

!
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De Kroekestöp bedanke alle vriewilligers, alle sponsors, 

de aojers van de Kroekestöp en verder ederein dae heaf

biegedrage aan deze Corona-proof vasteloavendj.

Dit jaar komen we niet met de bekende collectebus 

collecteren voor Jantje Beton. Natuurlijk is het wel 

belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft een 

bijdrage te leveren en daarmee dan ook een bijdrage

geeft aan het jeugdwerk.

Jantje Beton is hét goede doel dat zich, sinds 1968 samen

met kinderen en jongeren, inzet voor meer en uitdagender

speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim

350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van

Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)po-

sities krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat

álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen

spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen

daardoor steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én

het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt

Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

De Collecteweek is van 8 tot en met 13 maart. Online kan

iedereen tot en met 31 maart doneren. Doneren kan heel

eenvoudig door het scannen van de QR code. 

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Jantje Beton
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Nummer 15, maart 2021

Kopijdatum Klökske april

15 maart

’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

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,



Activiteitenagenda 

t Klökske12

Maart 2021

Ma 8 Jeugdwerk Collecte Jantje Beton t/m 13 maart

Za 13 Speeltuin NL Doet

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

April 2021

Za 03 Jeugdwerk Paasactiviteit

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00 voetbalterrein

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 27 Jeugdwerk Activiteit Koningsdag

Mei 2021

Za 01 vv St. Joost Trimloop 16.00 voetbalterrein

Ma 31 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Juni 2021

Ma 28 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Juli 2021

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Wo 28 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Do 29 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Augustus 2021

Ma 23 Jeugdwerk St. Joost Vertrek bivak Bergeijk

Wo 25 Jeugdwerk St. Joost Ouderavond bivak 19.00 Bergeijk

Ma 30 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

September 2021

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Oktober 2021

Vr 1 Jeugdwerk Start kinderwerk

Ma 25 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Zo 31 Jeugdwerk Halloween 18.30

November 2021

Wo 10 Jeugdwerk St. Maarten 18.30

Zo 21 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas 13.00

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

December 2021

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis


