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Infoavond Kloosterveld woensdag 3 november
Bij deze nodigen Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost en

de gemeente Echt-Susteren de bewoners van de Kloosterveld-

straat, Wijerstraat, Plevitsstraat uit voor een informatieavond op

De werkzaamheden op de Kloosterveldstraat, Wijerstraat, Plevits-

straat omvatten het updaten van de ‘vloerbedekking’, dus alles wat

bovengronds zichtbaar is. De riolering is gecontroleerd en daarvan

woensdag 3 november om 19.00 uur in ’t Patronaat.

is vastgesteld dat deze nog zeker 15 tot 20 jaar meekan. Voor de

Omdat ook de groenrenovatie van het gedeelte Kantstraat vanaf

die her en der hiermee al zijn ontstaan door wortelgroei.

de school en de Sint Joosterzijweg bij dit plan wordt betrokken,

zijn ook deze bewoners van harte welkom!

Op deze avond wordt onder andere besproken welke werkzaamheden binnen dit project kunnen worden opgepakt, hoe de rol van

bewoners kan worden ingevuld en hoe de planning er uitziet.

woonhuisaansluiting ligt dit anders, wat ook blijkt uit de problemen

Op deze avond zal worden uitgelegd wat de mogelijkheden voor het

updaten van de ‘vloerbedekking’ zijn, ook rekening houdend met

het ondergronds leidingwerk van nutsvoorzieningen. Deze avond
zullen we samen van gedachten wisselen over het gewenste

toekomstbeeld van deze straten, passend binnen de mogelijkheden.
Nu over het totaalbeeld op hoofdlijnen en later per straat met een

kleinere groep mensen op detailniveau.

Eerder dit jaar heeft al een informatie-

avond plaatsgevonden met de bewo-

ners van de Kantstraat en de Sint

Joosterzijweg. Het was de bedoeling dit
najaar al met deze werkzaamheden te

starten. Nu ook met het Kloosterveld

kan worden gestart, is het om finan-

ciële en logistieke redenen verstandiger

om deze werkzaamheden samen met
die van het Kloosterveld op te pakken.

Daarom zijn ook deze bewoners op

3 november van harte welkom!

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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Parochie H. Judocus St. Joost

Caulitenstraat 4, 6112 AL St. Joost. Pastoor Bert Mom 0475-481428 of 06-10711759. E-mail parochie.pey@planet.nl

Diaken Mestrom 0475 48 17 54, Parochiekantoor 06 18 47 78 83. E-mail parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

Internetlink www.parochieecht.nl Regio Bank NL97 RBRB 0954 5229 07

H. Missen en Misintenties november 2021

De overleden parochianen van afgelopen jaar zijn:

Zaterdag 6 november 2021

Wil op het Veld

19.15 uur. H. Mis, Emeritus-Deken W. van Rens - Diaken

Mestrom.

Voor: Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen;

Ouders Jan van der Goot en Lies van der Goot-Maessen;

Har van der Goot 2de jaardienst; Frits Verheesen; Overleden
familie

Hoorens-Gijsen;

Lies

Schoenmakers-Willems

namens de Ontspanningsvereniging; Ouders Janssen-

Brouwers en overleden kinderen;Neske Brouwers, Lena

Cremers-Brouwers en Thei Cremers; Ouders Kuipers-

Smeets.

Zondag 7 november 2021

13.00 uur. Zegening van de graven. Pastoor Mom.

1936-2020

René Wilms

1947-2020

Mia Evers- Palmen

Bella Loven -Peters

Tilla Ruijten-van der Borgh

Lies Schoenmakers-Willems

1939-2020

1934-2020

1929-2021

1925-2021

1931-2021

Na de H. Mis van 6 november kunt u de kruisjes achter in

de kerk afhalen.

Mogen zij en de andere Sint Joostenaren rusten in vrede.
Lector - lectrice

Wie zou er in de H. Mis lector of lectrice willen zijn? Het

houdt in dat u een lezing uit de bijbel leest, alsook de

voorbeden. Dit kan geregeld worden met de andere vrijwil-

Zaterdag 13 november 2021

ligsters. Het betekent dat u om de 3 à 4 weken aan de beurt

Voor: Alle zieken van onze parochie.

donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.30 uur.

Zaterdag 20 november 2021

Ziekenzalving en uitvaart

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

bent. U kunt zich opgeven bij het parochiekantoor op

19.15 uur. H. Mis, Emeritus–Deken W. van Rens - Diaken

Voor ziekenzalving en uitvaart kunt u terecht bij Pastoor

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

06-10711759. E-mail parochie.pey@planet.nl, of bij Diaken

Mestrom.

en overleden kinderen.

Zaterdag 27 november 2021

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

Voor: De zieken van onze parochie

Dit jaar hebben we (1 november) geen Allerheiligenmis.

Wel zullen op 7 november om 13.00 uur de graven op het

kerkhof gezegend worden door Pastoor Mom.
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Jan Maes

Mom (donderdag vrije dag) telefoonnr. 0475-481428 of

Mestrom telefoonnr. 0475-481754. Pastoor Mom heeft

dinsdagavond spreekuur van 20.00 uur tot 21.00 uur.

De deuren van de kerk
Als klein jongetje ging ik ooit spelen bij een vriendje.
Ik kwam als laatste binnen en de vrouw des huizes riep mij

toe: “Ben je soms in de kerk geboren?” Ik wist niet wat zij

bedoelde en antwoordde: “Nee, ik ben in het ziekenhuis

geboren”.

Later begreep ik dat het een zegswijze is, wanneer iemand

vergeet om de deur achter zich dicht te trekken. Deuren

zijn gemaakt om te sluiten, behalve de deuren van de kerk

… die zijn gemaakt om open te staan. Dat laatste gaat niet

alleen over houten deuren, maar veel meer over de gemeen-

schap die wij vormen. De kerk hoort een plaats te zijn, waar

mensen zich welkom voelen. Waar je geloof bevestigd
wordt, maar ook zoekers hun vragen mogen stellen. Waar

de deur openstaat voor mensen uit alle culturen, vanuit een

diep besef dat Gods Volk geen grenzen kent, maar een hart.

Waar je welkom bent wanneer je aan de regels kunt

voldoen, maar waar je ook met liefde begroet wordt
wanneer je andere wegen gaat.

Jezus noemt zichzelf “de deur waardoor de schapen

binnengaan”. Een schaapstal bestond in die tijd doorgaans

uit een muur, waarbinnen de schapen werden verzameld.

Via een opening kwamen zij één voor één binnen, zodat de

herder elk van hen kon tellen. Wanneer heel de kudde
compleet binnen was, ging de herder liggen in de opening.

Hij beschermde met zijn eigen lichaam de schapen en werd

zo de deur voor hen allen.

De Goede Herder roept nog steeds zijn schapen, van alle
kanten mogen zij komen. Als geloofsgemeenschap mogen

wij de deuren openhouden, want ieder telt!

Het zal maar zelden gebeuren dat iemand in de kerk

geboren wordt, maar hopelijk voelen mensen zich als
herboren in ons midden. Zoals een lied voor kinderkoren
het verwoordt:

Onderhoud kerkhof 4 november

Op donderdag 4 november om 13.00 uur verzamelen de

(14) vrijwilligers van het kerkhof zich weer voor het maan-

delijkse onderhoud.

Iedereen die wil komen helpen is welkom! We werken tot

maximaal 16.00 uur. Tussendoor een koffie - theepauze

De deuren van de kerk, ze staan weer open
en mensen komen even binnenlopen,

voor een mooi verhaal, een stil moment.

Goed om jou te zien hier, goed dat jij er bent.
De deuren van de kerk, ze staan weer open
en mensen komen even binnenlopen.
Kom met je verhaal, je eigen droom,

met iets lekkers erbij! Wij danken de sponsoren van de

hier ben je bijzonder, hier is dat gewoon.

In de maand november willen we het kerkhof extra mooi

De deuren van de kerk, ze staan weer open

vlaai, wafels en bonbons!

verzorgen in verband met Allerzielen.

In de maand december zal vooral het bladvrij maken veel

en mensen komen even binnenlopen.
Kom je hier alleen, of twee aan twee?

(extra) inzet en energie vragen.

God zal naast je zitten, God doet vrolijk mee.

Mogen wij u op donderdag 4 november om 13.00 uur als

Pastoor Bert Mom

nieuwe vrijwilliger begroeten? Dat zou geweldig zijn!
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Activiteiten
Sint Joas Broesj
komen weer op gang
De activiteiten in het kader van Sint Joas

Broesj komen gelukkig weer langzaam

maar zeker op gang. Zo is Samen Koken
en Samen Eten weer opgestart. En ook op
de vrijdagmiddagen gaan we weer acti-

viteiten organiseren. Zo is er op vrijdag 19 november om
13.30 een informatiebijeenkomst over Veilig Online In-

ternetbankieren. Het actuele programma is te vinden op

de website www.sintjoas.nl.

Samen Koken en Samen Eten

Op donderdag in de oneven weken en op dinsdag in de even

weken. Aanmelden kan tot vrijdag van tevoren: kookstu-

dio@patronaatsintjoas.nl of bij Adrie, of een briefje in de

Nieuwe website
SINTJOAS.NL
Sinds kort is de nieuwe website www.sintjoas.nl in de

lucht. Nog lang niet af, doch er is wel al een goed begin

gemaakt. De oude website was al een aantal maanden on-

bereikbaar, doordat het zogenaamde flash-systeem niet

meer werd ondersteund. Eerder kregen we al veel klach-

ten omdat de website op de meeste apparaten niet te ope-

nen en daarnaast vaak ook moeilijk te lezen was. De

nieuwe website is goed te openen en te lezen op de pc,

brievenbus van ‘t Patronaat, of via de aanmeldlijst.

tablets en telefoons.

Mee koken: 10.30 uur; Eten om 12.30, open vanaf 12.00 uur.

Nieuwsberichten plaatsen

Kosten: € 7,50 excl. drankjes, te betalen na afloop.

Géén plaats reservering. De dagen in november zijn op dins-

dag 2 november, donderdag 11, dinsdag 16, donderdag 25

november en dinsdag 30 november.

Op de Homepage wordt een overzicht van nieuwsberichten

getoond, die de verenigingen zelf kunnen plaatsen. Elke ver-

eniging heeft in juni een uitnodiging ontvangen om een ac-

count aan te maken, met daarbij ook een instructie voor het

plaatsen van nieuwsberichten. Stuur een e-mail aan

info@sintjoas.nl om deze uitnodiging opnieuw te ontvangen.
Informatie over verenigingen

Op de pagina Verenigingen vind je informatie over de Sint

Jooster verenigingen. Deze is overgenomen uit ’t Sint Joas-

Dagelijks vallen internetcriminelen mensen lastig met valse e-mails en
marktplaatsfraude. En steeds meer geldzaken worden online geregeld waardoor dit
alleen maar zal toenemen. Wij willen u graag helpen voorkomen dat u slachtoffer
wordt. Hoe? U hoort het tijdens onze gratis workshop Veilig online bankieren.
U bent van harte uitgenodigd.
Workshop Veilig online bankieren
Tijdens de gratis workshop leren we u hoe u veilig online bankiert.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u:
x
x
x
x

Hoe u internetcriminaliteit herkent.
Welke vormen van internetcriminaliteit er zijn.
In welke situaties u uw gegevens niet moet delen.
Wanneer u een website of e-mail kunt vertrouwen.

Voor wie is de workshop?
-

U wilt beginnen met Online Bankieren en bent onzeker over de veiligheid.
U bankiert al online en u wilt weten hoe u dit veilig kunt doen.

Waar en wanneer?
Patronaat Sint Joost, Caulitenstraat 6.
Vrijdag 19 november 2021 om 14.00 uur
U hoeft geen klant van de RegioBank te zijn om deel te nemen.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Medewerkers RegioBank Echt
Peijerstraat 8, 0475-542600
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terBeukske. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via
info@sintjoas.nl.
Archief

Hier vind je een veelheid aan Sint Joosteruitgaves, foto’s,
films, publicaties, enzovoort uit het (verre) verleden. Aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom.

Agenda

De agenda is gekoppeld aan de activiteitenagenda uit
’t Klökske. Verenigingen kunnen wijzigingen en/of aanvul-

lingen zelf aanbrengen in de Dropbox van ’t Klökske of mel-

den via klokske@sintjoas.nl.
Redactie

Reacties, tips, wijzigingen, aanvullingen zijn altijd van harte

welkom. En niet geheel onbelangrijk: Wil je een redactionele

bijdrage leveren om deze website actueel te houden, laat het
even weten: info@sintjoas.nl. Je bent van harte welkom!

Fanfare nieuws
We repeteren en spelen weer

We repeteren weer zonder de 1,5

meter afstand. En binnenkort kunt
u ons ook weer buiten horen bij de

St. Maartensviering op woensdag-

avond 10 november en bij de

intocht van St. Nicolaas op zondag

21 november. Zin om ook muziek

te komen maken? Loop eens bin-

nen tijdens een repetitie op vrijdag

tussen 18.30 en 22.15 uur en informeer bij de aanwezige

bestuursleden naar de mogelijkheden van opleiding,

instrument en het meedoen tijdens een ‘proefrepetitie’.
We kienen weer

Vanaf dinsdag 12 oktober kienen we weer na ruim 1,5 jaar!

Coronacheck is verplicht, maar voor de rest er is niet veel

veranderd. Gezelligheid en prijzengeld zijn als vanouds. Kom

ook eens samen met anderen kienen en steun op die manier

de fanfare.

We verkopen loten van de Grote Clubactie

De jeugdfanfare heeft huis-aan-huis loten verkocht van de

Grote Clubactie. Ook in de maand november kunnen nog

loten verkocht worden. Was u bij de huis-aan-huis verkoop

We zoeken vrijwilligers

prijs € 100.000)? Bel dan 06-34034515 of informeer bij één

vereniging draaiende te houden. De kosten van dirigenten,

niet thuis en wilt u toch loten kopen (3 euro per stuk; hoofdvan de leden van de fanfare.

De fanfare organiseert jaarlijks vele activiteiten om de
zaalhuur, instrumenten, opleiding, aankoop muziekwerken,

etc. bedragen jaarlijks zo’n € 30.000. Daarvan moet ruim de

helft binnenkomen door het

houden van acties: kienen, oud

papier ophalen, rommelmarkt,
boekenmarkt,

bloemenactie,

verkoop loten Grote Clubactie,

etc. etc. Naast de inzet van de
eigen leden is hulp van vrijwil-

ligers altijd welkom. Wilt u één

of meerdere uren helpen; laat

het één van de leden van de fan-

fare weten of bel 06-34034515.
We danken u

Wij danken iedereen die tijdens

de Rabo Clubsupport een stem

heeft uitgebracht op de fanfare.

In de eerste helft van november

wordt bekend gemaakt hoeveel

elke vereniging ontvangt van de

Rabobank.
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Mannenkoor
De Wiejerdzangers
huldigt jubilarissen!

Wafelactie 6 nov.
Zonnebloem
Sint Joost

Na veel te lange tijd in de pauzestand gestaan te hebben,

Op zaterdag 6 november a.s.

is Mannenkoor De Wiejerdzangers weer aan de slag met
nieuw repertoire. Sinds enkele weken zingen we weer

samen. Aanvankelijk was dat nog op afstand in de grote
zaal, nu weer in onze eigen repetitieruimte aan de ach-

terzijde van het Patronaat.

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

Het wordt nu ook tijd

steunen door wafels te kopen.

ken die noodgedwon-

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

om zaken op te pakgen te lang zijn blijven

liggen.

We zijn blij dat we nu eindelijk onze jubilarissen, alle vier

25 jaar lid, kunnen huldigen. We willen dit graag doen in

een eenvoudige besloten bijeenkomst op 20 november a.s..

Voor een echte feestavond met tierelantijnen is het nog te

vroeg, maar het samenzijn met ons allemaal, d.w.z. leden

en partners is toch heel belangrijk. Er valt heel wat uit wis-

selen over de ervaringen van de afgelopen periode van meer

dan anderhalf jaar. De jubilarissen die we nu de aandacht
willen geven die ze verdienen zijn: Fran Jans, Peter van

Neer, Peter Salden en Broer Wijnen.

Verder willen we nog wat huishoudelijke info kwijt: Mannenkoor De Wiejerdzangers repeteert elke dinsdagavond in

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 6 november. Alvast heel hartelijk bedankt en …

”laat het u smaken”.

C.V. De Bôkkeriejers
Vastelaovesprogramma 2022
Zo 2 jan Prinsoetrôpe Leedjesmiddig

Za 8 jan Gezetteverkoup de Bôkkeriejers

het Patronaat, naast de kerk in Sint Joost. Nieuwe leden zijn

za 15 jan Bôntje aovend

maar ook een gezelligheidsvereniging, of nog beter gezegd

za 22 jan ôntbénjing Boerebroedspaar

van harte welkom. We zijn niet alleen maar een zangkoor,

zo 16 jan Resepsie

een vriendengroep. Alle mannen met zin in muziek en

wo24 jan Jeugsleuteläöverdrach

Loop binnen, kijk en luister, en doe mee. Elke dinsdagavond

ma28 feb Boerebroelof

vriendschap roepen we op om zich bij ons aan te sluiten.
vanaf 19.30 uur zijn we open voor belangstellenden en

nieuwsgierigen met gevoel voor muziek en kompenie.

zo 27 feb Optoch

di 1 mrt Karnavalsdinsdig

Sint Joostertrimloop
vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 6 november de 437 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 Schrevenhofsweg. Er zijn douches en

kleedruimtes aanwezig. Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. Het inschrijfgeld is 1,50 euro voor volwassenen

en 0,75 euro voor de jeugd jonger dan twaalf jaar. Na afloop kan men in de kantine onder het genot van kop koffie gezellig

na kletsen over de geleverde prestatie. De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehouden onder het motto:
DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN
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Wensauto
Echt-Susteren
Na de Corona-perikelen van de afgelopen maanden rijden

onze twee Wensauto’s weer op volle toeren tussen 9:00

uur tot 17:00 uur. Omdat we nog niet van het virus

verlost zijn, nemen we allerlei beschermingsmaatregelen

in acht. Dat houdt in dat iedereen tijdens de rit een mond-

kapje moet dragen. Wanneer iemand om medische rede-

nen is vrijgesteld van het dragen van een masker, dan
kan die persoon alleen rechts op de achterbank worden

vervoerd. In dat geval worden er daarnaast alleen nog
familieleden van die persoon meegenomen. Mocht u, van-

wege andere problemen niet op de achterbank kunnen
reizen, dan mogen we u helaas niet vervoeren. Wij

verwijzen u dan naar een taxi of Omnibuzz.

Verder vragen wij u, wanneer u een rit naar het ziekenhuis

Buutte Gala
12 en 13 november
Groots Buutte Gala terug in Sint Joost op vrijdag 12
november en zaterdag 13 november 2021.

Na een jaar uitstel vanwege corona organiseert de

Stichting Vrienden van de Buutte Pey-Echt dit jaar voor de

wilt boeken, dit zo spoedig mogelijk te doen. Vanwege de

12e keer het buutte gala in ‘t Patronaat in Sint Joost.

Probeer ook afspraken met specialist e.d., vanwege drukte,

Ook dit jaar is de Stichting erin geslaagd uitsluitend top-

De Wensauto’s vervoeren u binnen de gemeentegrenzen

behalen. Wat te denken van de 7-voudig Brabants kampioen

beperkte ruimte in onze auto’s zijn ritten snel volgeboekt.

tussen 10.00 en 15.30 uur te regelen.

van voordeur tot voordeur voor € 1,50 per rit/per persoon.

Voor aangrenzende gemeentes, zoals Maasgouw, Grevenbicht, Maaseik, kost dit € 3,00. Naar de ziekenhuizen in

pers naar Sint Joost te halen, die allen hun successen ruim-

schoots in de ton en in grote wedstrijden hebben weten te

Berry Knapen, die de avonden van de lach komt afsluiten!!

De huidige corona maatregelingen zijn van toepassing en

bij binnenkomst in de zaal zal de toegangscontrole plaats-

Sittard, Roermond en Maaseik € 4,50.

vinden. De entreeprijs bedraagt € 14,50 per persoon.

Onze stelregel is wel dat u zelfstandig kunt in- en uitstap-

Voor verdere informatie en het bestellen van entree-

pen en reizen. U boekt uiterlijk een werkdag van tevoren,

dus op vrijdag als u op maandag wilt reizen!

Het nummer is 227199.

bewijzen kunt u contact opnemen met truusopgenhaffen@
hotmail.com of telefonisch 06-20260618.

Bij de boeking geeft uw naam, adres en

postcode door, het adres waar u naartoe
wenst te reizen, en hoe laat u opgehaald

wilt worden. Heeft u een afspraak in het

ziekenhuis of met een andere zorgverle-

ner en weet u niet hoe laat u daar klaar
bent, dan krijgt u van ons een telefoon-

nummer mee dat u kunt bellen om u weer

op te halen.

Heeft u het gevoel verkouden of grieperig

te zijn, maak dan geen gebruik van de

Wensauto! Zorg tevens altijd voor gepaste

betaling.

Meer informatie vindt u op www.st-les.nl

of stel uw vraag via info@st-les.nl
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Jeugdwerk

De jaarlijkse
flessenactie van de
Kroekestöp komt er
weer aan!
In de kerstvakantie komen wij, de

Kroekestöp van 2022, bij u aan de

deur om lege statiegeldflessen op

te halen. Wij zullen de flessen ver-

zamelen en samen met onze ou-

ders inleveren bij de supermarkt.
Met de opbrengst van de flessen-

actie kunnen wij als Kroekestöp dan weer een mooi carna-

valsseizoen beleven! Heeft u ons gemist en wilt u ons toch

helpen? Dan mag u uw lege flessen afgeven bij Boerderij-

winkel Lizette óf u mag uw lege flessen zelf inleveren en

Sint Maartensfeest
woensdag 10 nov.

het statiegeld rechtstreeks aan ons doneren.

Het jeugdwerk organiseert op woensdag 10 november weer

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot gauw!

dat je van de partij bent!

het Sint Maartensfeest. Dus maak je lampion klaar en zorg

De Kroekestöp van Sint Joas
Om 18.30 verzamelen we ons voor de
kerk, waar het verhaal van Sint Maar-

ten verteld zal worden. Daarna gaan

alle deelnemers met hun lampion,

samen met Sint Maarten en de muziekkorpsen, in optocht naar de plek van

het vuur. De optocht zal lopen via de

Caulitenstraat,

Reigelsbroekweg.

Brachterzijde

en

Ter afsluiting van het feest wordt het vuur ontstoken. Alle

kinderen krijgen een beker chocomel en een plak cake.
Voor de volwassenen is er lekkere zelfgemaakte erwtensoep.

Het feest is omstreeks 20.00 uur afgelopen. Daarna is er

geen toezicht meer. Iedereen wordt verzocht om dan naar
huis te gaan.
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Kopijdatum Klökske december
15 november

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Onderhoudszaterdag
20 november De Wei
en De Speelkoel

Sint Joost.

Zaterdag 20 november houden de vrijwilligers van De Wei en De Speel-

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

koel hun laatste onderhoudsdag van dit jaar.

Alles wordt winterklaar gemaakt, zowel het groen als de speeltoestellen. Om
9.00 uur wordt met de werkzaamheden gestart. Vrijwilligers kunnen zich

aanmelden via de ‘grote klussen app’ van de speeltuin of per mail: gemeen-

schapsbelangen@ziggo.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!

’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

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
C.V. De Bôkkeriejers

Loven Intern Transport
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Activiteitenagenda
Oktober 2021

Ma 25 Fanfare St. Judocus

Di 26 Zonnebloem St. Joost

Vr 29 Jeugdwerk

Zo 31 Jeugdwerk
November 2021

Ma 01 Jeugdwerk

Welfare

Aanmelden Kroekestöp
Halloween

Rondgang Sinterklaas t/m 6 nov.

18.00

13.30

Huis-aan-huis

‘t Patronaat

19.00

‘t Buujelt

18.30

Za 06 vv St. Joost

Trimloop

15.00

voetbalterrein

Za 20 De Speelkoel en De Wei

Onderhoudsdag

09.00

Wei

Wo 10 Jeugdwerk

Zo 21 Jeugdwerk

Zo 21 Buurtvereniging Put 6

Ma 29 Fanfare St. Judocus

St. Maarten

Intocht Sinterklaas

Wandeling

18.30

13.00

13.00

Café ‘t Heukske

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Za 04 vv St. Joost

Trimloop

15.00

voetbalterrein

Ma 27 Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

18.00

Wo 29 Jeugdwerk

Winteractiviteit

December 2021

Za 18 Buurtvereniging Put 6

Ma 27 Geiteclub Iris2

Januari 2022

Za 01 Geiteclub Iris2

Zo 02 CV De Bôkkeriejers

Za 08 CV De Bôkkeriejers

Bloemschikken

Café ‘t Heukske

Nieuwjaarsreceptie

11.00

Geiteresidentie

15.00

Voetbalterrein

Prinsoetrope

Gezètteverkoup

Za 15 CV De Bôkkeriejers

Bôntje aovend

Kroekestoppemiddig

Zo 16 CV De Bôkkeriejers

Resepsie

Ma 24 CV De Bôkkeriejers

Jeugdsleuteläöverdrach

Februari 2022

Huis-aan-huis

13.00

Trimloop

Za 22 CV De Bôkkeriejers

Cherty

Winterwandeling

Za 08 Vv St. Joost

Zo 09 Jeugdwerk

14.11

‘t Patronaat

Ôntbènjing Boerebroedspaar

Za 05 Vv St. Joost

Trimloop

Zo 20 Jeugdwerk

Bôntje middig

14.11

Carnavalsdisco

18.11

’t Patronaat

15.00

Voetbalterrein

Zo 06 Jeugdwerk

Di 22 Geiteclub Iris2
Vr 25 Jeugdwerk

Zo 27 CV De Bôkkeriejers

Ma 28 CV De Bôkkeriejers
Maart 2022

Di 01 CV De Bôkkeriejers

Za 05 Vv St. Joost

12

Oud papier ophalen

Receptie jeugdprinsepaar

Ontvangst Blauw Sjuut
Optoch

15.00

14.11

Voetbalterrein

’t Patronaat

‘t Patronaat

Café ‘t Heukske

Boerebroelof
Karnavalsdinsdig

Trimloop

