
Door Ton Tonnaer

Wist u dat kinderen gemiddeld 400 keer per dag lachen? Hier

tegenover staat dat volwassenen slechts 15 keer per dag lachen.

Echter leden van de Geiteclub lachen bij hun jaarvergadering

gemiddeld 311 keer. Niet slecht dus. 

De vergadering begint om 18:00 uur in ons clublokaal café ’t

Heukske. Traditiegetrouw beginnen we met het zingen en uitvoeren

van het clublied: ”weer zeen de fans van Iris….höbbe eeuwig trouw

belaoftj. Daarna wordt iedereen voorzien van een neutje geitenmelk. 

Ook de  leden van de geiteclub werden aan de 

“coronaketting” gelegd. Vandaar dat alleen de werk-

stage in 2021 doorgang kon vinden. Uiteraard zal deze

stage uitgebreid geëvalueerd worden. Het bestuur

heeft begin maart 2022 een workshop gevolgd met als

thema: weten en meten na corona. Enkele opmerke-

lijke bevindingen die zeker ter sprake komen tijdens

de vergadering: ”Hoe dommer de fout hoe wijzer de

les, je leert meer van een domme vraag dan van een

wijs antwoord, waar een wil is, is een omweg, handel

snel maar denk langzaam, wil men chaos creëren, dan

moet men alles proberen te regelen, sterkste wapen

tegen een slecht idee is een beter idee”.  Iris heeft 

tijdens het laatste bezoek aan haar, om de jaar-

vergadering voor te bereiden, iets verteld dat de

moeite waard is. Wisten jullie bijvoorbeeld dat de geit

jarenlang het boegbeeld is geweest in de filmwereld

van de Dikke en de Dunne en Charlie Chaplin? 

Conclusie: vandaar dat Iris zich zo goed thuisvoelt bij

de geiteclub. Maar er zijn ook jaren geweest dat de geit

werd afgeschilderd als het alternatief van satan/dui-

vel. Ook hier ziet Iris een relatie met onze geiteclub.

Gelukkig hebben ze een geit die een combinatie is van

humor en satan en een liefdevol jaar heeft gehad

samen met Elvira in de wei bij de Schrevenhof. 

nummer 28
april 2022

,t Klökske
Jaarvergadering
”Geiteclub Iris 2”
Sint Joost 9 april

Dit dankzij het werk van onze geitenhoeders! Na de vergadering is

er een workshop met als thema: humor in relatie tot vriendschap.

Een van de stellingen is dat onderstaande van toepassing is op de

geiteclub. Als u meer plezier wilt maken, is het handig u te omringen

met mensen waar u prettig contact mee hebt. Grappige, vrolijke

mensen zijn inspirerend en sfeerverhogend. Onderhoud, vooral nu,

goed contact met de mensen die u altijd een glimlach bezorgen,

breng tijd met ze door en leer van de manier waarop zij humor toe-

passen. Wilt u eens proeven hoe het is om lid te zijn van de geite-

club? Dat kan! Mail dan even naar de secretaris: vos.ton@ziggo.nl

Of bel even naar café ‘t Heukske: 0475-486874. 

Op het programma staat onder andere nog: fietstocht 14 mei, 

18 juni onderhoudsdag geiteresidentie, 09 juli visfestijn,

23 september werkstage, 27 december winterwandeling en op 

01 januari 2023 de nieuwjaarsreceptie.

Iris en Elvira raekene op uch. Tot zaoterdig 9 april.

informatieblad van
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H. Missen en Misintenties april 2022

Zaterdag 2 april 2022

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

Voor: Toon Hodzelmans namens de Buurt.

Zaterdag 9 april 2022 Palmpasen

19.15 uur. H. Mis, Vicaris Van Rens - Diaken Mestrom.

Voor: Ouders Coenen-Hees.

Donderdag 14 april 2022 Witte Donderdag

19.00 uur H. Mis ECHT (pastoor Mom) en PEY 

(vicaris Van Rens)

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag

Lezing Lijdensverhaal

19.00 uur. H. Mis, Vicaris Van Rens - Diaken Mestrom.

Zaterdag 16 april 2022 Paaswake

20.00 uur Paaswake Echt (vicaris Van Rens) en Pey 

(pastoor Mom)

Zondag 17 april 2022 Eerste Paasdag

10.30 uur. H. Mis, Vicaris Van Rens - Diaken Mestrom.

Voor: Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen, 

Har van der Goot, Jacques Meuwissen

Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag

9.30 uur H. Mis Pey (vicaris Van Rens) 

10.00 uur H. Mis Echt (pastoor Mom)

Zaterdag 23 april 2022

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

Voor: Theo Janssen en Truus Janssen-Roumen jaardienst

Toon Hodzelmans namens de Ontspanningsvereniging

Thei van Wegberg

Zaterdag 30 april 2022

19.15 uur H. Mis, Diaken Mestrom.

Voor: Toon Hodzelmans
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Nieuwe kapelaan 
voor Koningsbosch, Maria Hoop, Sint Joost, Echt en Pey

Met ingang van vrijdag 1 april wordt Ralf Schreiber 

benoemd tot kapelaan in de parochiefederatie van 

Koningsbosch, Maria Hoop, Sint Joost, Echt en Pey. Dat

is in het weekeinde van 5/6 maart in de betreffende 

parochies bekendgemaakt. Schreiber is nu nog actief in

de parochiefederatie Maasdorpen in Noord-Limburg. 

Ralf Schreiber (1965) werd in 2013 tot priester gewijd. 

Tot 2019 was hij actief als kapelaan in de samenwerkende

parochies van Maasbracht, Brachterbeek, Linne en Stevens-

weert. In 2019 vertrok hij naar de Maasdorpen, een samen-

werkingsverband van zeven dorpen in het dekenaat Horst.

Volgende maand keert hij terug naar Midden-Limburg, waar

hij samen met pastoor Bert Mom het pastorale team gaat

vormen voor de federatie van de parochies O.-L.-Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch, O.-L.-Vrouw Moeder

der H. Hoop in Maria-Hoop, H. Judocus in Sint-Joost,

HH. Landricus en Edith Stein in Echt en O.-L.-Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen in Pey,

Cucina povera
Sommige streken van Italië staan bekend om hun “Cucina

povera”, oftewel armeluiskeuken. In tijden van armoede en

tekorten, leerden mensen om te koken met de eenvoudigste

ingrediënten. Men voegde daar kruiden aan toe en kookte

met heel veel liefde. Dat smaakte zo goed, dat vele gerech-

ten nog steeds op de menukaart terug te vinden zijn.

Inmiddels is de Vastentijd begonnen, veertig dagen lang

worden wij uitgenodigd om wat soberder te leven. Met een-

voudige ingrediënten kan het leven immers ook heel goed

smaken. En wat we delen met anderen, dat geeft het leven

pas echt smaak.

Ook Jezus probeerde de ogen van de mensen te openen, toen

hij zag hoe moeilijk zij soms hun leven maakten. Hij bracht

hen terug naar de natuur en zei: “Kijk eens naar de vogels in

de lucht, hoe zorgeloos ze rondfladderen. Kijk eens naar de

bloemen op het veld, hoe kleurrijk ze bloeien.”

Jezus leert ons om het leven niet onnodig ingewikkeld te

maken, maar om de ingrediënten te gebruiken die echt nodig

zijn. Open je ogen om de schoonheid van de schepping te

zien. Open je hart om te houden van de mensen om je heen.

Open je ziel om de aanwezigheid van God te ervaren.

Onze moderne tijd reikt ons vele middelen aan die het

leven kunnen vergemakkelijken. De computer voert je 

binnen in een wereld van mogelijkheden en communicatie-

middelen, je mobiele telefoon maakt dat je overal bereik-

baar bent en een vliegtuig kan je binnen enkele uren naar

een verre bestemming brengen. Maar het is goed om 

kritisch om te gaan met al die middelen, want voor je het

in de gaten hebt, beheersen ze heel je dagelijks ritme. 

Vergeet niet die eenvoudige ingrediënten, proef af en 

toe de eenvoud, hoor de stilte, zie de schoonheid van de

schepping en dank de Schepper. In tijden van tekorten, 

ontstond in Italië de cucina povera, met een heel eigen

creativiteit. Moeders en grootmoeders wisselden hun 

ervaringen uit en deelden waar dat mogelijk was. Wellicht

een recept voor samenleven, dat ook in deze Vastentijd

goed kan smaken.

Pastoor Bert 3
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Pastoraat in de 
parochiefederatie 
In september werd het pastorale team gehalveerd, zodat

pastoor Bert sindsdien de enige benoemde priester is

voor heel de federatie met zo’n 13.000 parochianen. 

Er daagt hoop aan de pastorale horizon, want het Bisdom

heeft met ingang van vrijdag 1 april Ralf Schreiber tot 

kapelaan benoemd. Zie het bericht op pagina 3. 

Wij zijn vicaris Wilbert van Rens erg dankbaar voor zijn 

assistentie, met name in de weekendvieringen. Wanneer de

kapelaan daadwerkelijk begint, zal het Misaanbod opnieuw

bekeken worden. 

Onlangs versoepelden de bisschoppen de coronaregels. 

In de kerk vervielen de anderhalve meter regel en de mond-

kapjesplicht. Voelt het prettiger om een mondkapje te 

dragen, voel u dan vrij om dat te doen. Ook priesters 

kunnen een mondkapje blijven dragen tijdens het uitreiken

van de Communie en andere momenten waarop hen grote

groepen mensen tegemoet treden.

Het collecteren met mandjes die worden doorgegeven is

nog steeds verboden, ook blijven de wijwaterbakjes in de

kerk voorlopig nog leeg. Bij de uitgang staat een collectebus

voor uw gave voor kerk!

Spreekuur
In deze coronatijd zal het wekelijks spreekuur van pastoor

Bert voorlopig vooral telefonisch blijven. 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.

Dopen
Er zijn momenteel maandelijks twee doopvieringen in de

grotere parochies, waar ook de meeste dopen plaatsvinden:

iedere tweede zondag van de maand om 14.00 uur in Echt,

iedere derde zondag van de maand om 14.00 uur in Pey.

Er zijn maximaal drie dopelingen in een viering.

Dopelingen uit de kleinere parochies wordt voorlopig 

gevraagd om aan te sluiten bij een van deze doopvieringen. 

Kerkbalans
Parochiebijdrage

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk ontroert

Mijn kerk viert

Mijn kerk helpt

We hebben de kerk nodig. 

We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert en

rouwt, bidt en meeleeft, verbindt en inspireert.

Maar om levendig te blijven, is geld nodig.

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan

onze gemeenschap. 

De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.

Met de parochiebijdrage houdt u uw parochie in leven:

Parochie H. Judocus St. Joost

NL97 RBRB 0954 5229 07

o.v.v. Parochiebijdrage

en uw naam en adres

Hartelijk dank!



Vastenactie
Dekenaat Susteren

Kansarme Dalit-vrouwen in Tamilnadu-India

In 2022 blijven de parochies van het dekenaat Susteren de

kansarme Dalit-vrouwen in India steunen. Door de jaar-

lijkse “Vastenactie” wordt geld ingezameld om deze vrou-

wen aan een eigen levensvoorziening te helpen. Ondanks

de corona-pandemie hebben vele parochianen in de afgelo-

pen jaren hun steentje bijgedragen. Missiebureau Roer-

mond heeft in 2020 een donatie van € 7000 en in 2021 een

donatie van € 6000 kunnen overmaken aan de kansarme

Dalit-vrouwen. 

Door deze giften zijn tot nu toe 200 Dalit vrouwen uit tien

verschillende bisdommen voorzien van rond de 100 geiten

en 2500 kippen. 

De parochiepriesters ter plaatsen konden deze vrouwen

voorzien van de benodigde hulpmiddelen waardoor zij

voortaan zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voor-

zien. Kapelaan Amir uit de parochiefederatie Susteren heeft

zichzelf ervan kunnen overtuigen dat de door de Vasten-

actie bijeengebrachte geldmiddelen goed worden besteed. 

Ook dit jaar wordt om uw bijdrage gevraagd ter ondersteu-

ning van deze kansarme vrouwen in India. Op de website:

www.dekenaat.rksusteren.nl/vastenactie treft u meer infor-

matie aan. Daar kunt u ook digitaal uw gift doneren. 

U kunt uw gift voor de Vastenactie overmaken naar

Vastenactie Bisdom Roermond

IBAN: NL 21 INGB 000 300 0046

o.v.v. Vastenactie Dalit Vrouwen India

In maart zijn in St. Joost de enveloppen voor de Vastenactie

uitgedeeld. Deze kunt u nog steeds inleveren in de bussen

die klaar staan in de kerk of in de brievenbus van de kerk

deponeren.

Dank voor uw goede gaven!

Geef vrede Heer

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!
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Vormselviering 
in St. Joost
(Vormheer Deken Geert Lauvenberg)

Op 23 maart hebben in St. Joost het vormsel gedaan:

Sem Coenen Britt de Loo

Bruce Dalemans Luke van der Looij

Fay van Engelen Lionne Maes

Evelien van Hoof Nine Paridaans

Tim Koonings Lynn Verkoulen

Dit is een dag, een mooie dag

Licht en warmte om ons heen

Gevoelens van blijdschap en ontzag

Het is Gods liefde door jou heen!

Wij wensen alle vormelingen van harte gefeliciteerd met

het doen van het vormsel en het ontvangen van het

Chrisma.

Feestelijke opening 
speelseizoen 2022
Na de afgelopen 2 jaar is het nu eindelijk tijd om het 

openingsfeest weer op te pakken. Het speeltuinseizoen

gaat namelijk weer van start. Op zondag 3 april zal dit

feestelijk geopend worden. Het terras is dan vanaf 14.00

uur geopend. Uiteraard kan er  weer genoten worden van

een drankje en genoeg lekkers, zoals ijsjes en chips. 

Voor de kinderen is er tijdens deze openingsdag een kleur-

wedstrijd georganiseerd. Bij inlevering van de kleurplaat op

3 april krijgen de kinderen een leuke attentie. Rond de klok

van vier uur is de prijsuitreiking en kunnen leuke prijsjes

gewonnen worden. De kinderen van de basisschool van 

St. Joost krijgen de kleurplaat via school. Andere kinderen

kunnen de kleurplaat downloaden via onze facebooksite,

www.facebook.com/despeelkoel. Of ophalen bij boerderij-

winkel Lizette. 

We hopen op een fijne middag met veel bezoekers en

goed weer. Tot zondag 3 april. 

Mogen wij je wat vragen?

De speeltuin in Sint Joost is het hele jaar toegankelijk 

en dat is fijn. Vanaf april gaat het winkeltje openen in de

middagen op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.  Dit

kan alleen als we daarvoor voldoende vrijwilligers kun-

nen vinden die mee willen helpen. Al is het slechts 1 keer

dan zijn we alweer geholpen. 

Aan jou bij deze vraag of je ons een keertje wilt helpen. 

Dat mag natuurlijk ook samen met iemand die je kent, dan

kunnen jullie het samen gezellig maken. 

Wil je helpen, bel of app dan met Linda Bierens op nummer

06-29 00 66 90. Of mail naar info@despeelkoel.nl.

Je kan ook op 3 april tijdens de openingsmiddag komen 

kijken en infomeren. Namens de speeltuin vrijwilligers en

bezoekers alvast super bedankt als je reageert. 
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Kofferbakmarkt 
mag weer
Na de afgelasting vanwege corona van de eerdere koffer-

bakmarkten in St. Joost mogen we op zondag 10 april ein-

delijk weer van start gaan.

Heb je nog spullen die je wil verkopen, schrijf dan in voor

een plaats op de kofferbakmarkt in St. Joost. Deze gezellige

markt wordt telkens bezocht door vele verkopers en bezoe-

kers. Een markt met voor elk wat wils. De markt is open

vanaf 9.00 uur.

Inschrijven is weer mogelijk op onze site
www.kofferbakmarkt.eu

Schrijf tijdig in zodat je verzekerd bent van een plaats om

je spullen te verkopen of bezoek de markt als bezoeker.

Alle informatie is terug te vinden op kofferbakmarkt.eu 

of op telefoonnummer 06-51930010.

Team Kofferbakmarkt.

Buutteavonden 
22 en 23 april

Beste Buuttevrienden,

We zijn verheugd om te melden dat de Buutteavonden van

22 en 23 april 2022 door kunnen gaan. 

Wij hebben er zin in en de buuttereedners staan te popelen

om u weer een avond te laten lachen.

Wij hopen u allen deze avonden weer te ontmoeten. 

Indien er nog vragen zijn kan dat via een mail naar

truusopgenhaffen@hotmail.com

Stichting Vrienden van de Buutte Pey
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Ontspanningsvereniging 

St. Judocus St Joost 

We kunnen weer! Gelukkig zijn de Coronamaatregelen

vanaf 23 maart grotendeels van de baan. Dit betekent dat

wij al gaan starten met de voorbereidingen voor onze

paasviering op maandag 11 april. 

Waarschijnlijk zal het niet hetzelfde zijn als voor de Corona.

De tijd daarvoor is kort maar we willen er toch weer een 

gezellige middag van maken. Jullie horen nog wel hoe laat

en wat we gaan doen. Wel zouden we er graag wat vrijwilli-

gers bij willen hebben voor het in orde maken van de zaal

op de maandagmorgen en erna met opruimen en afwassen. 

We worden allemaal wat ouder en het gaat soms niet zo goed

meer. Daarom willen we ook vragen on nieuwe leden, vooral

een paar nieuwe bestuursleden erbij. Ons ledenbestand is

bijna allemaal al wat ouder en niet meer in staat om mee te

kunnen helpen en mee te regelen. Maar onze vereniging

moet toch kunnen blijven bestaan. Dat hebben we de 

afgelopen 2 jaar wel gemerkt dat, vooral de ouderen 

behoefte hebben aan een of meer gezellige middagen of 

morgens waar ze na een activiteit nog samen gezellig samen

een kop koffie kunnen drinken. Ook de mensen die nog geen

lid zijn zou ik willen vragen “’Kom eens kijken bij een van

onze activiteiten , op maandagmiddag, woensdagmorgen of

-middag en donderdagmiddag’’. Misschien denkt u dan ook,

dan zou toch ook wel wat voor mij zijn. Of praat eens met

een of meerdere van onze leden. U kent er vast en zeker wel

een paar.  

Op maandagmiddag is er koersbal en kaarten maar wilt u

graag iets anders doen, bijvoorbeeld sjoelen of Rummikub

of nog iets anders, we hebben nog allerlei spellen in de kast.

Woensdagmorgen is gym voor ouderen. Denk niet te gauw

“dat is niets voor mij’, maar kom eens kijken. Meer bewegen

voor ouderen is altijd goed en het is echt afgestemd op ou-

deren. Woensdagmiddag zijn de koersballers weer aan de

beurt en geloof mij, ze  zijn heel erg blij dat ze aan deze ac-

tiviteit, op maandag en woensdag weer kunnen meedoen.

Dan de donderdagmorgen. Dan is er dansen, volksdansen,

ook afgestemd voor ouderen. Voor de mensen die zich aan-

gemeld hebben, of dat nog willen doen, voor de voorjaars-

brunch van a.s zondag 27 maart, onze dansgroep treedt daar

dan op en als u dat ziet, wie weet denkt u dan ook, dat is

toch wel leuk dat zou ik ook wel fijn vinden. En na deze ac-

tiviteiten is er altijd koffiedrinken, dat hebben de dames en

heren echt wel gemist. 

Dus kortom, help ons om deze en ook andere verenigingen

in ons mooie dorp in stand te houden.

Groetjes namens het bestuur,

Truus Ruijters 

Toon Hodzelmans overleden

Op zondag 30 januari overleed op

95 jarige leeftijd Toon Hodzelmans,

een van onze oudste en trouwste

leden. Op zaterdag 5 februari 

hebben we afscheid van hem 

genomen in de kerk van St Joost.

Toon kwam graag naar onze activitei-

ten. Vooral het koersballen was hem dierbaar. Als het even

kon sloeg hij geen enkele keer over. De laatste 2 jaren waren

dan ook moeilijk voor hem maar gelukkig hebben we het af-

gelopen jaar vanaf mei tot december toch nog kunnen koer-

sen.

Toon was een goede koersballer maar hij vond dat het altijd

nog beter kon. Iedereen mocht hem graag ondanks dat hij

soms aardig kon mopperen, maar dat hoorde bij hem.

We zullen hem missen. Toon, bedankt voor wie je was. We

hopen dat je daarboven nog menig balletje kunt gooien met

tante An, Sjaak, Toos, Sjra, Harie en al diegene die je voor

zijn gegaan.
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Samen koken en 

samen eten start weer

De eerste keer ‘na corona’ op 8 maart was het alweer ‘volle

bak’. Onze gasten waren blij dat het wekelijkse Samen

Koken en Samen Eten weer is gestart. In de oneven weken

wordt op dinsdag een maaltijd geserveerd en in de even

weken op donderdag.

De eerstvolgende maaltijden zijn dan op dinsdag 22 maart, 

donderdag 31 maart, dinsdag 5 april, donderdag 14 april,

dinsdag 19 april en donderdag 28 april.

De menu’s worden zodra ze bekend zijn gepubliceerd op de

website, facebook en op de flyers, die tijdens het eten 

worden verspreid.

Aanmelden bij kookstudio@patronaatsintjoas.nl of bij 

Adrie Rohs (06-30626920). 

Kosten: € 7,50 exclusief drankjes. Aanvang 12.30 uur.

Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 2 april de

440 trimloop. Het parcours is uitgezet in de

bossen rondom het sportpark “Tussen De Ber-

ken”en loopt over 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 en er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start en 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 kop

koffie gezellig nakletsen over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto:

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

Met de Zonnebloem St. Joost 

naar Makado Beek

Aan onze gasten:

Op dinsdag 10 mei is de winkeldag van de Zonnebloem 

St. Joost naar Makado Beek gepland.

We vertrekken per bus om 10.15 uur vanaf het kerkplein in

St. Joost naar Beek.

Om 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch bij restaurant 

De Platschj. Om 15.00 uur vertrekt de bus weer huiswaarts.

De bus heeft een verlaagde instap en u kunt uw rollator

meenemen. Ook kunnen wij een gratis rolstoel voor u 

reserveren bij Makado ( dit vermelden bij opgave).

De kosten voor deze dag bedragen 10 euro per persoon. 

Dat is inclusief busvervoer en lunch.

Aanmelding voor de winkeldag kan bij: Annie Baaten 

(0475-482803) of Elise Palmen ( 06-22499180) of bij één van

onze vrijwilligers. Graag zo snel mogelijk aanmelden; 

in ieder geval  vóór 18 april!

Wij wensen u alvast veel winkelplezier !!

Groetjes van de vrijwilligers Zonnebloem St. Joost
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Bedankt!

We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage aan de

collecte voor Jantje Beton.

Dankzij de vrijwilligers die zijn gaan collecteren hebben

we toch weer een mooi bedrag opgehaald van 526,81

euro. Iedereen bedankt voor de bijdrage. De helft van

deze bijdrage gaat naar Jantje Beton en de andere helft

is voor Stichting Jeugdwerk Sint Joost.

Paasactiviteit

Ook dit jaar komt de paashaas naar St. Joost en wel 

op zaterdag 16 april. De paasactiviteit start om 13.00 uur

bij ‘t Patronaat. Deze activiteit is voor alle kinderen tot

en met groep 8. De organisatie is druk bezig met de voor-

bereidingen. Kinderen zullen zich vooraf moeten aanmel-

den. Hierover volgt nog bericht op de facebook pagina

van Jeugdwerk St. Joost. Tot zaterdag 16 april!

Jeugd  

De Kroekestöp bedanke 
alle vriewilligers, alle sponsors,
de aojers van de Kroekestöp, 

‘t Patronaat, CV de Bokkeriejers
Café ’t Heukske, Friture Bie Os

en verder ederein dae haef biegedrage 
aan deze geweldige vastelaovendj.
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Vacature Kroekestoppegezèt

We zijn nu op zoek naar een enthousiaste vrijwilligers voor de redactie

en de opmaak van de Kroekestoppegezèt. De laatste jaren is voor de 

opmaak gewerkt met het programma Indesign.

Koningsdag in Sint Joost

Woensdag 27 april vieren we weer als vanouds Koningsdag! 

Dit is het programma van 2022.

10 uur tot 13 uur kindermarkt in de speeltuin. (opbouwen vanaf 9.30 uur,

opruimen voor 13.30 uur) Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen met één

picknick kleed per kind naar de speeltuin komen om daar hun eigen spulle-

tjes te verkopen. Opbrengst is uiteraard voor jezelf. Ouders houdt er reke-

ning mee dat jullie ZELF toezicht houden. Het is niet de bedoeling dat er

kraampjes of iets dergelijks worden neergezet. Bij slecht weer verplaatsen

we de markt naar ‘t Patronaat. Deelname is uiteraard gratis!

14 uur vertrekken vanaf het kerkplein met je versierde (loop)fiets, step,

skelter, buggy, bolderkar enz.! Versiering ontvang je van je juf op school.

Zit je (nog) niet op school in Sint Joost, dan kun je de versiering ophalen bij

Friture Bie Os of Boerderijwinkel Lizette. Samen met Fanfare St. Judocus en

Schutterij St. Joris lopen we dan het defilé waarna aansluitend op het kerk-

plein de feestelijkheden met een springkussen, spelletjes en veel lekkers ver-

der gaan! Als jullie duimen voor een zonnetje, zorgen we samen voor een

feestelijke dag!!!

Om een beetje in te schatten hoe groot de opkomst gaat zijn bij de kinder-

markt willen we jullie vragen om de kinderen vooraf op te geven voor de 

kindermarkt via de app: 06-14035700.

  werk Nummer 28, april 2022

Kopijdatum Klökske mei 15 april

’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

Fanfare Sint Judocus

Toneelvereniging Ons Genoegen ‘84

De Zonnebloem afd. Sint Joost

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

C.V. De Bôkkeriejers

Loven Intern Transport

t Klökske
,

11



Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske12

Maart 2022

Vrijdag 25-03-22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Clubwerk groep 7/8 't Buujelt

Zondag 27-03-22 Stichting 't Patronaat Dorpsbrunch 't Patronaat

Maandag 28-03-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Dinsdag 29-03-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

April 2022

Zaterdag 02-04-22 10:30 Jeugdwerk St. Joost Clubwerk groep 1/2 't Buujelt

Zaterdag 02-04-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Woensdag 06-04-22 19:00 Jeugdwerk St. Joost Herhaling BHV 't Patronaat

Woensdag 06-04-22 Toneelvereniging Ons Genoegen Jaarvergadering

Donderdag 07-04-22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Clubwerk groep 't Buujelt

Zaterdag 09-04-22 Geiteclub Iris 2 Jaarvergadering Café 't Heukske

Zondag 10-04-22 9:00 Schutterij Sint Joris Kofferbakmarkt Evenemententerrein

Dinsdag 12-04-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Woensdag 13-04-22 19:00 Jeugdwerk St. Joost Clubwerk groep 5/6 't Buujelt

Zaterdag 16-04-22 13:30 Jeugdwerk St. Joost Paasactiviteit 't Patronaat

Vrijdag 22-04-22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Clubwerk groep 7/8 't Buujelt

Zaterdag 23-04-22 Stichting 't Patronaat Buutte avond 1 't Patronaat

Zondag 23-04-22 Stichting 't Patronaat Buutte avond 2 't Patronaat

Maandag 25-04-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Dinsdag 26-04-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Woensdag 27-04-22 13:30 Jeugdwerk St. Joost Koningsdag

Mei 2022

Zondag 01-05-22 Schutterij Sint Joris Schuttersfeest Montfort

Zaterdag 07-05-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Dinsdag 10-05-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zaterdag 14-05-22 Geiteclub Iris 2 Fietstocht

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 Donateruractie 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 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

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


