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Voorbereiding renovatie Kloosterveld

Zoals in het vorige Klökske al gemeld heeft de Gemeenteraad
unaniem de door Mascha Verkoulen (CDA) ingediende motie

Resterende stukje Sint Joosterbaan tot aan Kantstraat

De gemeente Echt-Susteren heeft de firma Bloem inmiddels

(ondersteund door de coalitiefracties PNES, DES, Groenlinks

opdracht gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden op dit

wen. Het betreft de vernieuwing van de wegen, de trottoirs

zaamheden aan de Sint Joosterbaan / Strumenkampstraat

en PVDA) gesteund om het Kloosterveld volledig te vernieu-

en het groen. De riolering zal niet worden vernieuwd, omdat

uit onderzoek is gebleken dat deze nog minimaal 15 – 20 jaar

meegaat. Wethouder Peter Ruijten heeft de motie in zijn

geheel overgenomen en zal voor de uitvoering gaan zorg-

dragen. Hij heeft ons inmiddels laten weten, dat hij er samen
met ons voor wil gaan zorgen dat Sint Joost met de uitvoe-

ring van dit plan nóg mooier wordt. Op korte termijn hebben

wij een eerste afspraak met wethouder Peter Ruijten en de

deel van de Sint Joosterbaan. De firma Bloem heeft ook de werk-

uitgevoerd. De werkzaamheden starten enkele weken na de bouw-

vakvakantie. De aanwonenden worden met een bewonersbrief
geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

betrokken ambtenaren over de scoop en de aanpak van het

plan. De bewoners van deze straten zullen nauw bij de

planvorming worden betrokken. We rekenen op ieders

enthousiasme en medewerking om er samen iets moois van
te maken!

Wordt vervolgd in het volgende Klökske.

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 september 2021
Zaterdag 4 september 2021

Afscheidsdienst Pastoor Kanke

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

Voor: Uit dankbaarheid.

Zaterdag 11 september 2021

19.15 uur. H. Mis, Vicaris Quadvlieg - Diaken Mestrom.

Onderhoud kerkhof, vrijwilligers welkom!

Na de oproep in ’t Klökske van maart hebben we weer
enkele nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud van ons

kerkhof mogen begroeten, waaronder ook de eerste vrouw!

Zoals bekend komen de vrijwilligers één donderdagmiddag

per maand bij elkaar van 13.00 tot max. 16.00 uur (inclusief

een koffiepauze met iets lekkers). In de zomervakantie en

in de wintermaanden zijn er geen bijeenkomsten. Er is werk

voor iedereen, ongeacht ervaring in het onderhoud van een

Voor: Uit dankbaarheid, Voor alle zieken van onze parochie.

kerkhof (tuin)!

Zaterdag 18 september 2021

donderdag 9 september om 13.00 uur.

19.15 uur. H. Mis, Vicaris Quadvlieg - Diaken Mestrom.

Voor: Ouders Sjaak Laumen en Netje Laumen-Mans,

De eerstvolgende bijeenkomst - na de zomervakantie - is

Nieuwe vrijwilligers/sters blijven meer dan welkom!

jaardienst.

Zaterdag 25 september 2021

19.15 uur. H. Mis, Vicaris Quadvlieg - Diaken Mestrom.

Voor: Voor al onze zieken.

Pastoor Kanke laat weten dat hij graag pastoor is geweest
in Sint Joost en dat hij dankbaar is voor alle steun en

medewerking die hij mocht ervaren. Hij gaat met dierbare

herinneringen aan zijn nieuwe taak beginnen.
Gedoopt

Op zondag 25 juli 2021 is Jolie Vaessen gedoopt door

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Jean Pierre en Maartje Vaessen-Verheesen en zusje Milou en opa

Kijk voorbij deze horizon

Mgr. Maessen in onze parochiekerk. We feliciteren haar ouders
en oma’s. Jolie, we wensen je heel veel geluk en gezondheid.
Een mens als jij was er niet eerder

en zal er na jou ook nooit meer zijn

Dat is het wonder van Gods kunstwerk,
zolang je leeft, uniek te zijn.
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en zie betere tijden gloren.

Leef uit je vertrouwde bron,
zo wordt de hoop geboren.

Wij maken samen een moeilijke en zorgelijke tijd door, dat

geldt ook voor onze parochie. We missen de volle kerk,

omdat het aantal bezoekers beperkt is. Wij nemen afscheid

Een plan van aanpak

ten worden aangepast aan de coronamaatregelen. Maar

Op 4 en 5 september 2021 neemt pastoor Kanke afscheid

van dierbaren in kleine kring. Vertrouwde geloofsmomen-

intussen houden wij elkaar vast, al is het op afstand. Aan

de Vieringen wordt nog steeds alle zorg besteed. Tijdens

uitvaarten doen we ons uiterste best om persoonlijk en met
eerbied afscheid te nemen, om te troosten en te bemoedi-

gen. Regelmatig ontvangen zieken en stervenden de ziekenzalving, ook wanneer diegene met corona besmet is.

Vanaf dit jaar is onze parochie deel van een federatie, een
nieuwe stap in de 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, met hart voor mensen.

‘t Klökske biedt informatie en inspiratie. 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. Daarom durven wij ook aan u te vragen: Geef
vandaag voor de kerk van morgen!

Hoe verder in de parochiefederatie?

van

onze

parochiefederatie,

vanwege

een

nieuwe

benoeming te Geleen. Dat betekent dat in september het

pastorale team wordt gehalveerd. Pastoor Bert Mom staat

(voorlopig) alleen voor het dagelijkse pastoraat in onze vijf

parochies met zo’n 13.000 parochianen.

In de weekenden zal vicaris-generaal Harry Quaedvlieg

assisteren als voorganger. Pastoor Bert en de vicarisgeneraal zullen rouleren in alle vijf de parochies.

Het is de bedoeling dat er een nieuwe priester naar onze

federatie komt, maar op dit moment is er nog geen zicht
op aanvulling van het pastorale team. Dit alles betekent dat
(voorlopig) het pastoraat anders gestructureerd wordt.
Het Misaanbod vanaf 6 september

Zaterdag

18.00 uur Maria Hoop
19.15 uur Sint Joost
19.15 uur Pey

Zondag

09.30 uur Koningsbosch

Maandag

19.00 uur Koningsbosch

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

10.00 uur Echt

19.00 uur Echt

09.30 uur Maria Hoop

19.00 uur Pey

Dopen

Vanaf september zijn er maandelijks twee doopvieringen
in de grotere parochies, waar ook de meeste dopen plaats-

vinden: 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 tijdens een viering.

Vanwege de coronaregels kunnen maximaal 20 gasten per

Een parochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van

dopeling naar de viering komen. Dopelingen uit de kleinere

parochies wordt voorlopig gevraagd om aan te sluiten bij

parochianen. In deze tijd van de coronacrisis vallen inkom-

een van deze doopvieringen.

beperkte aantallen kerkgangers ontvangen mogen worden.

Uitvaarten

sten weg, minder collectegeld bijvoorbeeld omdat er maar
Maar de vaste lasten gaan gewoon door. Mogen wij een
beroep op uw goedheid doen?

In principe komen alle uitvaarten bij pastoor Bert terecht,

dit betreft gemiddeld zo'n 95 uitvaarten per jaar. Vieringen

Doet u nog niet mee aan de parochiebijdrage, help ons dan

in een verder weg gelegen crematorium of begeleiding naar

Doet u wel mee, dan zijn wij u heel dankbaar, blijf ons

lijk. Op donderdag is er geen uitvaart mogelijk.

door bij te dragen.

alstublieft steunen.

Misschien zelfs door een extra bijdrage voor uw parochie?
Alleen met uw hulp kunnen wij voortbestaan.

PAROCHIE SINT JOOST NL97 RBRB 0954 5229 07

o.v.v. Kerkbijdrage en uw naam en adres.
Dank u wel!

een verder weg gelegen begraafplaats zijn niet meer moge-

Ziekenzalvingen

In principe worden ziekenzalvingen in de vijf parochies en

in de verzorgingshuizen verzorgd door pastoor Bert.

Op donderdagen is pastoor Bert mantelzorger en niet

beschikbaar voor de parochies. Dan verwijst de voicemail

naar een contactpersoon, die een andere priester kan
oproepen voor een ziekenzalving.

3

Spreekuur

Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf

van Pey. In deze coronatijd is dit een telefonisch spreekuur

zijn.”

Pastoor Bert heeft wekelijks een spreekuur in de pastorie
op dinsdagavond tussen 20.00 - 21.00 uur. Tel. 0475-

481428 of 06-10711759. Het spreekuur vervalt op 14, 21
en 28 september.

Het federatiebestuur zal de komende tijd verder zoeken

naar de meest efficiënte manier van samenwerken. Wan-

neer een nieuwe priester gevonden kan worden, zal het pastorale aanbod voor heel de federatie opnieuw bekeken

worden.

Jij bent het einde!

“Wat zegt het Christendom over het einde der tijden?” …

die vraag werd onlangs gesteld door een jonge vrouw die

zich grote zorgen maakt over de tijd waarin wij leven. Op

de ene plek zijn er overstromingen, elders is de droogte
moordend. IJskappen smelten in rap tempo, bosbranden

teisteren grote gebieden, een vulkaan staat op uitbarsten.

Dat is het christelijke antwoord op de tijd die ons gegeven

wordt. Wij kijken met zorg en vrees naar de wereld om ons

heen. Maar wij mogen nooit vergeten dat wij deel zijn van

deze wereld, dat ons leven de aarde heler kan maken.
De eerbied voor de schepping, de liefde die ons beweegt,

de hoop die wij koesteren, dat verlicht zelfs de donkerste

tijd. Dit is de boodschap van Noach, die leefde volgens

Gods bedoelingen en tegen de stroom inging. Dat gaf God

de hoop, dat zijn schepping in goede handen is bij mensen

zoals Noach. Voorbij het verhaal van de zondvloed, volgt
een boodschap van hoop: wanneer de zon weer gaat
schijnen, verbindt de regenboog de hemel met de aarde.

In tijden zoals de onze komt aan het licht, wat in de harten

van mensen leeft. Jezus zegt: Ik ben met jullie tot het einde

van de tijden. Laten wij onze levenstijd zo goed mogelijk

gebruiken om naar Hem toe te leven. Opdat Jezus tot ons

Intussen is er ook nog een pandemie die wereldwijd het

kan zeggen “Jij bent het einde”!

honger en onderdrukking.

Pastoor Bert Mom

leven bedreigt. Op vele plaatsen is er oorlog, armoede,

Het lijken inderdaad apocalyptische beelden. Ook in de

Bijbel wordt immers gesproken over een watervloed die de

wereld overspoelde. Elders is er sprake van oorlog en ziekte

en verwoestende natuurkrachten. De Bijbel zegt niet
wanneer dat alles plaats zal vinden, integendeel … “Gij kent
dag noch uur”.

De Bijbel vertelt wel hoe mensen reageren op al het onheil

dat hen overkomt. Op zulke momenten komt aan het licht,

wat in de harten van mensen leeft; dát is de boodschap

voor ons. Je zag het onlangs, toen bevestigd werd hoe

dramatisch het klimaat verandert. De een ligt er wakker van

en zoekt naar wegen om het tij te keren. De ander zucht

eens diep en zegt “Ik kan er toch niets aan doen”. Weer een

ander haalt de schouders op en gaat gewoon verder met het
uitputten van de aarde. Het is als in de dagen van Noach,

toen een enkeling wilde zien wat gebeurde, terwijl de grote

massa ongegeneerd verder ging met het verwoesten van de
schepping.

Het Christendom is ten diepste een hoopvol geloof. Juist

omdat in tijden als deze aan het licht komt wat in de harten

van mensen leeft. Goddank leeft in heel wat harten ook

zorg, goedheid, eerbied en liefde. In moeilijke tijden komt

het slechtste én het beste aan het licht.

Bisschop Augustinus schreef in het jaar 410 deze woorden:

“Het zijn slechte tijden … dat zeggen de mensen tenminste.
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beter. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zullen de tijden

Feestavond vrijwilligers Jeugdwerk - Speeltuin
Zoals reeds jaren traditie wordt de eerste zaterdag in september de feestavond gehouden voor alle vrijwilligers van het
Jeugdwerk en de Speeltuin. Heb je geholpen tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2021 bij Jeugdwerk of Speeltuin

St. Joost? Heb je geholpen maar geen persoonlijke uitnodiging ontvangen? Dit laatste is dan spijtig maar natuurlijk ben

je ook dan van harte welkom. Laat voor 28 augustus even weten per email of je komt, jeugdwerk@ziggo.nl.

Kinderwerk begint weer
Het kinderclubwerk loopt van 1 oktober tot en met 30 april. Op zaterdag 2 oktober start clubwerk groep 1 en 2, woensdag

6 oktober start clubwerk voor groep 3 en 4, woensdag 13 oktober start het clubwerk voor groep 5 en 6 en op vrijdag 22
oktober start het clubwerk voor groep 7 en 8. De tijden van clubwerk worden gepubliceerd via facebook en ’t Klökske.

Ook dit seizoen willen we gevarieerde activiteiten aanbieden voor alle groepen. Hiervoor hebben we natuurlijk wel

voldoende vrijwilligers nodig. Wil je meehelpen, geeft het even door bij Anniek Claessen of Marianne van Kerkom.

Verder bestaat de mogelijkheid voor het behalen van studiepunten of het uitvoeren van stage opdrachten.

Programma Buurtvereniging Put 6
Zaterdag 18 september
Fietstocht
Vertrek om 13.00 uur vanaf Café ’t Heukske
Zaterdag 16 oktober
Feestavond (onder voorbehoud coronaregels)
Aanvang 20.00 uur in ’t Patronaat
Zondag 21 november
Wandeling
Vertrek om 13.00 uur vanaf Café ’t Heukske
21 nov. aanvang 13.00 uur, vertrek cafe 't Heukske
Zaterdag 18 december
Bloemschikken bij Cherty

Sint Joostertrimloop
vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 4 september de 435ste

trimloop. Het parcours is uitgezet in de bossen rondom het
sportpark “Tussen De Berken”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. 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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Laatste schooldag onvergetelijk
Beste inwoners van Sint Joas,

Mede door jullie is onze laatste schooldag onvergetelijk geworden.

Hartelijk bedankt voor het versieren van de straten, de cadeaus, en

het applaus tijdens onze “tour door Sint Joas”.

William, Joes, Roan, Mitchell, Nikki, Thijmen, Nick, Noa en Stan.

Fanfare nieuws
Start van het nieuwe seizoen

Met het Vakantieconcert bij het

Het totale muziekarchief met alle muziekwerken (vier
archiefkasten vol) heeft onder water gestaan. Volgens

deskundigen is er één oplossing die werkt: alles diepvriezen!
Met hulp van fanfare St. Judocus is het hele archief van

Walram nu opgeslagen in vriezers bij de leegstaande slach-

Thomashuis op vrijdag 23 juli

terij Seegers aan de Kerkveldsweg Oost. Dank aan de familie

seizoen af en ging vervolgens met

fanfare (en daarbuiten) begonnen de diepgevroren muziek-

sloot de fanfare een heel bijzonder
vakantie.

Seegers! Binnenkort wordt met hulp van vrijwilligers uit de

werken uit elkaar te halen (schatting: 25.000 vellen papier.....).

Op vrijdag 10 september start het

nieuwe seizoen om 18.30 uur met

de eerste repetitie van de jeugd-

fanfare en om 20.00 uur de eerste repetitie van de ‘grote’

fanfare. Met spanning kijken we uit wat dit seizoen brengt

en wat mogelijk is. Op dit moment hebben we nog geen

duidelijkheid over (bijvoorbeeld) het doorgaan van het

kienen en de rommelmarkt.

Iedereen die ooit een muziekinstrument heeft bespeeld is

welkom als muzikant! Kom gerust eens kijken naar een
repetitie en bespreek de mogelijkheden om -via (enkele)

muzieklessen- in te stromen. Dat geldt ook voor de jeugd die

graag een instrument wil leren bespelen.

Fanfare St. Judocus helpt Harmonie Walram

Tijdens de overstroming van de Geul in Valkenburg is ook

het repetitielokaal van Walram's Genootschap onder water

komen te staan (zie foto). De dirigente van de jeugdfanfare

van St. Judocus is ook dirigente van het leerlingenorkest van

Walram's Genootschap. Instrumenten en (muziek)archief

hebben veel schade opgelopen.
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Grote Clubactie start vrijdag 17 september

Vrijdag 17 september vanaf 18.00 uur zullen leden van de

jeugdfanfare en enkele vrijwilligers weer huis-aan-huis loten

verkopen in St. Joost van de Grote Clubactie.

Deze landelijke actie kan binnen de regels van corona gehou-

den worden en is op dit moment een belangrijke financiële

inkomstenbron voor de fanfare. Wij hopen weer op steun van

St. Joost! De loten kosten € 3,00 per stuk.

Vrijwillige bijdrage voor ’t Klökske
Dit is alweer het 21ste Klökske nieuwe stijl. Weer een fleurige uitgave met
allerhande nieuws over activiteiten in Sint Joost. Gezien de hoeveelheid

,
t Klökske

aangeleverde artikelen én de vele positieve reacties van lezers mogen we

Nummer 21, september 2021

in de bus, dankzij de adequate bezorging door de vrijwilligers van de

Kopijdatum Klökske oktober

het nieuwe Klökske een groot succes noemen. Iedereen krijgt ’t Klökske
verenigingen en het parochiecomité. Mocht het tóch een keer misgaan, dan

liggen meeneemexemplaren in ’t Patronaat, in de kerk, bij Boerderijwinkel

15 september

Lizette en Friture Bie Os. Wij nemen aan dat iedereen (ongeacht ja/nee-

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

de bezorger in jouw straat of per e-mail: klokske@sintjoas.nl.

Sint Joost.

stickers) ’t Klökske op prijs stelt. Mocht dit niet zo zijn, meldt het dan aan

van Stichting Gemeenschapsbelangen

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

Kosten

In week 37 (dat is de week van 6 september komen onze vrijwilligers (meestal

jullie persoonlijke bezorger) weer aan de deur voor de jaarlijkse

van 1000 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is

’t Klökske digitaal te downloaden van de

vrijwillige bijdrage. Wij hopen dat ook dan de grote waardering weer zal

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In

natuurlijk veel hoger dan wij in het verleden betaalden aan uitgeverij Gilsing.

en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

blijken. De kosten van het huidige (nagenoeg advertentieloze) Klökske zijn

Het adviesbedrag is daarom net als vorig jaar 12 euro, dat is slechts 1 euro

voor deze mooie maandelijkse uitgave.

’t Patronaat, in de kerk, bij friture Bie Os
meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis
aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
Dit Klökske wordt vergezeld met een envelop voor de vrijwillige bijdrage.

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

Mocht de envelop onverhoopt niet zijn opgehaald (omdat de ophalers je

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t

daarvoor bestemde bus bij Boerderijwinkel Lizette

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

wellicht niet thuis troffen), dan kan deze ook in de

worden gedeponeerd. Daarnaast kan de bijdrage
per bank worden betaald: NL24 RABO 0142 0094 66

ten name van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost

onder

vermelding

van

’t

Klökske’.

Dit kan ook gemakkelijk met de afgebeelde QR-

code. Het bedrag kun je zelf desgewenst aanpassen.
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage in de kosten van ’t Klökske!

Klökske worden in deze colofon vermeld.
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
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Activiteitenagenda
Augustus 2021

Ma 30

Di 31

Fanfare St. Judocus

Zonnebloem St. Joost

September 2021

Za 04

Za 04

Di 07

Di 14

Za 18

Ma 27

Di 28

Jeugdwerk St. Joost

Feestavond

20.00

’t Patronaat

Welfare

13.30

’t Patronaat

Buurtvereniging Put 6

Fanfare St. Judocus

Zonnebloem St. Joost

vv St. Joost

Buurtvereniging Put 6

Fanfare St. Judocus

Zonnebloem St. Joost

Jeugdwerk

November 2021

Eerste repetitie

Fietstocht

Oud papier ophalen

Welfare

Start kinderwerk

Trimloop

Welfare

Feestavond (ovb coronaregels)

Oud papier ophalen

Welfare

20.00

13.00

18.00

16.00

voetbalterrein

13.30

20.00

18.00

13.30

‘t Patronaat

voetbalterrein

Zo 21

Jeugdwerk

Intocht Sinterklaas

13.00

Fanfare St. Judocus

December 2021

’t Patronaat

Huis-aan-huis

18.30
15.00

Ma 29

’t Patronaat

Halloween
Trimloop

Buurtvereniging Put 6

Café ‘t Heukske

Huis-aan-huis

‘t Patronaat

vv St. Joost

Zo 21

’t Patronaat

13.30

Za 06

Wo 10 Jeugdwerk

St. Maarten

Wandeling

18.30

13.00

Café ‘t Heukske

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

15.00

voetbalterrein

Za 04

vv St. Joost

Trimloop

Ma 27

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Kroekestoppemiddig

14.11

‘t Patronaat

Receptie jeugdprinsepaar

14.11

’t Patronaat

Za 18

Buurtvereniging Put 6

Januari 2022

Zo 09

Jeugdwerk

Februari 2022

Zo 06

Zo 20

Vr 25

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Jeugdwerk

April 2022

Za 16

Jeugdwerk

Wo 27 Jeugdwerk

8

‘t Patronaat

Zonnebloem St. Joost

MK de Wiejerdzangers

Zonnebloem St. Joost

Di 26

13.30

voetbalterrein

Di 12

Zo 31

Welfare

16.00

Jeugdwerk

Za 16

Huis-aan-huis

Trimloop

Vr 1

Ma 25

18.00

vv St. Joost

Oktober 2021

Za 02

Oud papier ophalen

Bloemschikken

Bôntje middig

Cherty

14.11

‘t Patronaat

Carnavalsdisco

18.11

’t Patronaat

Paasactiviteit

14.11

‘t Patronaat

Koningsdag

14.11

‘t Patronaat

