
1. Fietsverkeer vanuit Sint Joost gaat nu

via de onverharde Bandertlaan vanuit

de Rijksweg naar het Leisurepark, deze

verbinding ontbreekt nu. Omdat op de

Bandertlaan langs de brandweerka-

zerne geen fietsers mogen fietsen zal

iedereen om moeten fietsen via de Wil-

helminalaan. Graag een oplossing hier-

voor aandragen in het plan.

2. Het fietspad langs de Roermondseweg,

wat er al lang ligt, is niet ingetekend in

het plan, sterker nog, deze ruimte

wordt zelfs ingetekend als groen

blauwe inrichting langs het industrie-

terrein! De in het plan gereserveerde

ruimte voor deze groenstrook is dus

niet juist.

3. Bij de aanleg van het fietspad van Sint Joost naar Echt langs

de Roermondseweg is uitdrukkelijk gekeken naar de hoogst

mogelijke verkeersveilige oplossing voor de situering van het

fietspad. Tot onze verbazing wordt dit fietspad nu doorkruist

door de enige ontsluitingsweg (2600 verkeersbewegingen per

dag) van het industrieterrein. Ontsluiting via het Leisurepark

wordt bewust niet toegestaan. In principe hoort een ontslui-

ting van zo’n terrein rechtstreeks op de rijksweg plaats te vin-

den. Ontsluiting via de Roermondseweg is onacceptabel in het

kader van de veiligheid voor de fietsers.

4. Omdat Sint Joost een dorp is in het open landschap dient deze

situatie ook behouden te blijven. Dit willen we graag gewaar-

borgd zien door de Bandertlaan als definitieve begrenzing van

de bestemming industrie.

Langs de Bandertlaan zien we graag een robuuste groenstrook

met waterberging. Op deze berging kunnen de tegenoverlig-

gende bedrijven gemakkelijk hun hemelwater afvoeren en

laten infiltreren. Zo ontstaat een robuuste groene zone waar-

door de bio diversiteit een boost krijgt. Dit in tegenstelling tot

wanneer alle bedrijven allemaal eigen maatregelen moeten

treffen voor waterberging, die meestal het sluitstuk zijn van

investering en onderhoud en daarmee geen bijdrage leveren

aan een mooie en duurzame inrichting. 

5. Door alle groenstroken groen blauw in te richten waarin alle

oppervlakte water kan infiltreren, hoeft er geen zwaar riole-

ringsstelsel te worden aangelegd om alle water naar de grote

wadi af te voeren langs de Rijksweg.

Onze feedback op het plan zal in de verdere uitwerking 

worden meegenomen. Zo ook de opgehaalde feedback tijdens

de inloopavond op 13 juli. Wij volgen de verdere ontwikkeling

van het plan met grote belangstelling en blijven hierover met de

gemeente Echt-Susteren in contact.
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De gemeente heeft Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost op de hoogte gesteld van de plannen. Tijdens het overleg 

voorafgaand aan de inloopavond op 13 juli hebben we een aantal zaken aangedragen die we voor Sint Joost erg belangrijk vinden.

Onderstaand een opsomming.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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H. Missen en Misintenties 

september 2022

Zaterdag 3 september 2022

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Alle zieken van onze parochie; Ouders Emiel Thoolen

en Gert Thoolen Meuwissen, Har van der Goot. (vanwege

hun verjaardagen).

Maandag 5 september 2022 Octaaf van Schilberg

19.00 uur H. Mis in de tent bij de kapel van Schilberg,

kapelaan Schreiber - diaken Mestrom.

m.m.v. de St. Jooster Gemeenschap.

Voor: Al onze zieke parochianen.

Zaterdag 10 september 2022

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

Voor: Alle eenzame mensen; Ter ere van O.L. Vrouw van

Schilberg.

Zaterdag 17 september 2022

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

Dameskoor H. Judocus

Voor: Toon Hodzelmans (stichting); Ouders Laumen-Mans

(jaardienst).

Zaterdag 24 september 2022

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

Voor: Al onze parochianen.

Welkom in onze 

geloofsgemeenschap 

Op zondag 21 augustus jl. werd gedoopt Jill Schroeder,

dochter van Kenny Schroeder en Petra van Buggenum. 

Graag willen wij de ouders en naaste familie van harte feli-

citeren met het ontvangen van het doopsel door kapelaan

Schreiber. Wij wensen hen heel veel geluk en een mooie toe-

komst toe.

De doop is een blij geheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.

Reizen zonder bestemming?

Op de muur van het kerkhof in Pey prijkt sinds kort een

bordje met een spreuk in het dialect. In vertaling luidt de

tekst “In het leven telt de reis, niet de bestemming”. Het

bordje hangt precies op de goede plek: aan de buitenkant

van de muur, langs een drukke weg. Mensen haasten zich

over die weg, van het een naar het ander, in een wereld

waarin menigeen nauwelijks nadenkt over de bestemming

van het leven. Uiteraard is het belangrijk om je reis door

het leven zo goed mogelijk te maken, maar zonder een be-

stemming zal menige reis doelloos worden. 

Wie het bordje achter zich laat en het kerkhof betreedt,

krijgt een andere boodschap aangereikt. Vele graven die je

tegenkomt, getuigen juist van het geloof dat het leven 

oneindig veel waarde heeft, omdat het een bestemming

kent. De graven van onze dierbare doden kruipen als het
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ware tegen de kerk aan, waar de Boodschap klinkt dat wij

onderweg zijn naar het Koninkrijk van God. Ons leven is

meer dan de kleine reis die ieder afzonderlijk maakt. Wij

mogen ons leven leggen in een oneindig verhaal, waarin

zelfs degene die zoekend en struikelend de levensreis

maakt, uiteindelijk thuis kan komen bij God. De weg die we

gaan is belangrijk, omdat het perspectief zo groots is. Onze

bestemming is de Ontmoeting met de Eeuwige. 

Ons verlangen naar vrede, naar rechtvaardigheid zou vaak

doodbloeden, indien we niet een bestemming voor ogen

zouden hebben. Jezus leert ons juist om te leven met een

doel voor ogen, dat zal je gaande houden op de weg die

voor je ligt. De eerste Christenen noemden zichzelf “men-

sen van de weg” … omdat zij geloofden in Jezus als de Weg

die voor ons ligt; Hij is onze reisgenoot én onze bestem-

ming, Hij is het leven en het Eeuwige Leven.

Zou het bordje aan de andere kant van de muur hebben 

gehangen, dan had de tekst moeten luiden:  “In het leven

telt de reis, naar de bestemming”. Pastoor Bert.

Spreekuur en vakantie

Pastoor Bert heeft op dinsdagavond een spreekuur in de

pastorie van Pey. Het spreekuur is bedoeld voor pastorale

vragen, zoals bijvoorbeeld het afspreken van een doop of

huwelijk, het plannen van een afspraak, etc. 

U kunt bellen op dinsdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur.

Tel. 0475-481428.

Vakantie kapelaan Schreiber

Van 12 tot en met 23 september is kapelaan Schreiber 

op vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met 

pastoor Mom.

Om alvast te noteren

Sint Annaviering

Zondag 28 augustus om 11.00 uur bij de Annakapel te 

Gebroek in Echt, m.m.v. Dameskoor H. Judocus St. Joost

Pelgrimsmis Federatie Echt in Susteren

Tijdens de Heiligdomsvaart in Susteren verzorgt elke 

Federatie een Pelgrimsmis. Onze federatie is aan de beurt

op maandag 29 augustus om 10.00 uur in de Basiliek te

Susteren, met zang van het kerkelijk zangkoor uit Pey. 

U bent van harte welkom!

Concert in de kerk HH. Landricus en Edith Stein

Maandag 29 augustus vindt in de kerk van Echt een concert

plaats van het “Wroclaw Baroque Ensemble” uit Polen, met

muziek van de zestiende tot en met de twintigste eeuw. 

In streekbladen zal nadere informatie te vinden zijn.

Het Octaaf van Schilberg 

zal dit jaar plaatsvinden van 3 t/m 11 september. Maandag

5 september om 19.00 uur m.m.v. de St. Jooster gemeen-

schap. www.kapelvanschilberg.nl

Heiligdomsvaart Susteren

26 augustus t/m 11 september 

www.heiligdomsvaart.nl

Dekenale vrijwilligersdag

Een inspiratie-dag voor vrijwilligers in onze parochie, 

over vernieuwende vormen van kerk-zijn op zaterdag 

15 oktober 2022.

Dekenale bedevaart naar Kevelaer

Dinsdag  27 september 2022

Vertrek tussen 07.45 en 08.30 uur (u ontvangt nader 

bericht over vertrektijd en plaats). 

Na aankomst te Kevelaer is er om 11.30 uur een plechtige

Hoogmis in de Basiliek. Om 15.00 uur wordt de rozenkrans

gebeden, gevolgd door de kruisweg. Om 16.00 uur is 

er biechtgelegenheid. De dag wordt afgesloten met een

Plechtig Lof in de Basiliek om 17.30 uur. Daarna vertrekken

wij weer naar huis, waar wij rond 19.45 uur aankomen.

De kosten bedragen € 30,00 per persoon,  bij aanmelding

te voldoen.

U kunt zich opgeven voor deze Bedevaart bij kapelaan 

Ralf Schreiber, Vrijthof 21, 6101 AM Echt, telefoon: 0475-

481659, email: schreiber.echt@gmail.com, of op ’t Parochie-

kantoor, donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Bij opgave worden uw gegevens genoteerd (tevens wordt

het telefoonnummer van een familielid of kennis gevraagd,

om te kunnen waarschuwen bij een ongeval).

U kunt zich opgeven voor deze Bedevaart - tot uiterlijk 8

september a.s. 

Vrede

Vrede aan allen die bescheiden te werk gaan, 

die in alle eenvoud doen wat goed is. 

Vrede aan allen die verstandig en wijs 

anderen een richting door het leven wijzen. 

Vrede aan alle arme en zieke mensen van deze wereld, 

aan allen die aanzitten aan het feestmaal van het leven, 

van de ereplaats tot de laatste plaats.
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Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 3 septem-

ber de 445ste 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 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 een

kop koffie gezellig na praten over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto:

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

Vrijwillige bijdrage 

voor ’t Klökske

Je leest nu het 33ste Klökske nieuwe stijl. Weer een fleurige

uitgave met uiteenlopend nieuws over activiteiten in Sint

Joost. Gezien de hoeveelheid aangeleverde artikelen én de

vele positieve reacties van lezers mogen we het huidige

Klökske een groot succes noemen. Iedereen krijgt 

’t Klökske in de bus, dankzij de adequate bezorging door

de vrijwilligers van de verenigingen en het parochiecomité.

Mocht het tóch een keer misgaan, dan liggen meeneem-

exemplaren in ’t Patronaat, in de kerk, bij Boerderijwinkel

Lizette en Friture Bie Os. Wij nemen aan dat iedereen (on-

geacht ja/nee-stickers) ’t Klökske op prijs stelt. Mocht dit

niet zo zijn, meldt het dan aan de bezorger in jouw straat

of per e-mail: klokske@sintjoas.nl.

Kosten

In de week van 29 augustus komen onze vrijwilligers

(meestal jullie persoonlijke bezorger) weer aan de deur

voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wij hopen dat ook

dan de grote waardering weer zal blijken. De kosten van

het huidige (nagenoeg advertentieloze) Klökske zijn voor

ons natuurlijk veel hoger dan ’t Klökske van vóór 2020.

Daarbij komt dat door de sterk gestegen papierprijzen 

’t Klökske vanaf augustus ongeveer 65 euro per maand

duurder is geworden. Desondanks is het adviesbedrag net

als vorig jaar 12 euro, dat is slechts 1 euro voor deze mooie

maandelijkse uitgave. Wij hopen dat nóg meer mensen 

bereid zijn een bedrag te doneren. De hoogte van het 

bedrag mag uiteraard zelf worden bepaald.

Dit Klökske wordt vergezeld van een envelop voor de vrij-

willige bijdrage. Mocht deze envelop onverhoopt niet zijn

opgehaald (omdat de ophalers je wellicht niet thuis trof-

fen), dan kan deze ook in de daarvoor bestemde box bij

Boerderijwinkel Lizette 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 van 

12 euro kun je naar believen aanpassen.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage in de kosten van 

’t Klökske!

De Wiejerdzangers 

Hervatting wekelijkse repetities en
vooraankondiging donateursactie

Vanwege de zomervakantie zijn de wekelijkse repetities

van MK de Wiejerdzangers gepauzeerd. Echter op dinsdag

6 september zullen deze weer om 19.30 uur in het Patro-

naat worden hervat. 

We zijn altijd en voortdurend op zoek naar versterking van

ons koor. Ook al omdat wij de komende 2,5 jaar willen toe-

werken naar ons 40-jarig jubileum in 2025. Een jubileum

dat wij natuurlijk graag willen bekronen met een jubileum-

concert. En daarvoor kunnen we nog wel wat versterking

gebruiken. Enthousiaste mannen, die zingen in een man-

nenkoor leuk en gezellig vinden, willen we daarom uitno-

digen of uitdagen eens bij een van onze wekelijkse

repetities op dinsdagavond aan te schuiven. Zo kun je zelf

ontdekken of zingen in een koor iets voor je is. Je hoeft

geen geweldige zanger te zijn om met ons mee te doen en

je hoeft ook niet solo te kunnen zingen. Ons devies is niet

voor niets “samen zingen we de sterren van de hemel”. 
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3e scootmobieltocht 

St. Joost zaterdag 17 sept.

Op zaterdag 17 september a.s. wordt door Stichting 

Gemeenschapsbelangen St. Joost, in het kader van “Sint

Joas Broesj”, de 3e scootmobieltocht door Echt-Susteren 

gehouden.                    

Gestart wordt op zaterdag 17 september om 13.30 uur in

het Patronaat, Caulitenstraat 6 te St. Joost (naast de kerk).

Na een kort welkomstwoord met koffie/thee en cake wordt

een tocht van max. 20 km gehouden door Echt-Susteren

met een tussenstop. Ook dit keer zijn weer voldoende 

verkeersregelaars aanwezig om de tocht zo veilig mogelijk

te laten verlopen. Omstreeks 16.30 uur zijn we weer terug

bij het Patronaat. Iedereen die zelfstandig een scootmobiel

kan rijden mag meedoen. Leeftijd, woonplaats of iets 

dergelijks is niet van belang. Wel een volle accu die deze

tocht van max. 20 km aankan (plus de reis naar het 

Patronaat en terug naar huis). Graag een veiligheidshesje

op de achterleuning. Er zijn ook deze keer geen kosten aan

de tocht verbonden! In verband met de organisatie is 

aanmelden nodig bij joverheesen@hotmail.com / telefoon

06-34034515 / 0475-485487. Daar kan men ook terecht

voor meer informatie.

Zonnebloemmiddag St. Joost

Op zaterdag 10 september is er een Zonnebloemmiddag

voor onze gasten in het Patronaat van St. Joas. De zaal is

vanaf 12.30 uur open. We starten om 13.00 uur met een

koffietafel. Verder is er muziek, gezellig samenzijn en een

loterij met leuke prijsjes. 

Ook is er in de zaal een kraampje met handwerkspullen,

gemaakt door de dames van de welfare.

De eindtijd van deze middag is 16.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij een van onze vrijwilligers of 

telefonisch bij  Annie Baaten ( 482803) of Elise Palmen 

(06-22499180). Graag vóór 3 september.

Ook de mensen van St. Joost die in zorgcentra verblijven,

zijn van harte welkom.

De vrijwilligers van de Zonnebloem wensen u alvast een

fijne middag toe.

Steun de Zonnebloem met de Rabo Clubsupport Actie!

Ook dit jaar doet de  Zonnebloem St. Joost mee met de

Rabo ClubSupport actie. Een mooie actie van de Rabobank

waarmee leden van deze bank op hun favoriete lokale club

kunnen stemmen. Hoe meer stemmen voor onze vereni-

ging, hoe meer geld we van de Rabobank ontvangen. Dit

geld kunnen we dan besteden aan activiteiten, uitstapjes

en attenties voor onze gasten van de Zonnebloem in 

St. Joost. Leden van de Rabobank kunnen stemmen van 

5 tot en met 27 september via de Rabo App of online

internet bankieren. Ieder lid mag 3 stemmen uitbrengen op

3 verschillende verenigingen.

Heb je wel een Rabobank rekening maar ben je nog geen

lid? Dan kun je gratis lid worden en daardoor ook stemmen

op onze vereniging. Lid worden gaat eenvoudig: eerst in-

loggen bij je bank, dan via de knop “service” – “zelf rege-

len”- “lidmaatschap”.

Mogen wij rekenen op jullie stem voor Zonnebloem 

St. Joost? Alvast heel hartelijk bedankt!

Geïnteresseerde mannen, durf deze uitdaging aan en kom

eens proeven dat samen zingen bij ons koor heel leuk en

gezellig zal zijn. Het is een mooie toevoeging aan ieders 

sociale leven. Drempelvrees? We komen je graag ophalen

als je even een seintje geeft aan onze voorzitter per email

koos.jans@ziggo.nl of telefonisch onder nummer 

06-21557856. 

In de laatste week van september (26-30 september) zal MK

de Wiejerdzangers de jaarlijkse donateursactie houden.

Zangers van het koor komen in die week huis-aan-huis

langs voor een vrijwillige bijdrage. Voor uw bijdrage zeggen

wij nu reeds: dank u wel.
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Nieuws van de fanfare

1. Rabo ClubSupport
Ook dit jaar doet de fanfare weer mee aan de Rabo

ClubSupport. Leden van de Rabobank kunnen in 

de periode van 5 tot en met 27 september stemmen

op een vereniging. Ons doel voor dit jaar: "Fanfare 

St. Judocus is een echte dorpsfanfare. Jaarlijks wordt een

groot aantal activiteiten opgeluisterd in St. Joost. Speciaal

voor deze activiteiten wil de fanfare als aanvulling op het 

bestaande uniform jacks met logo aanschaffen, zodat de

muzikanten zich onder alle weersomstandigheden netjes

en uniform kunnen presenteren."

Wij hopen dat u ook dit jaar de fanfare weer massaal

steunt. Wij danken u bij voorbaat daarvoor!

2. Jubilarissendag zaterdag 10 september
Door corona is de feestavond in 2020 en 2021 niet door

kunnen gaan. Ook de huldiging van de jubilarissen tijdens

de feestavond dis is dus komen te vervallen. Daarom is er

dit jaar een speciale jubilarissendag gepland op zaterdag

10 september met BBQ. De fanfare huldigt die dag maar

liefst 11 jubilarissen voor 12½, 25, 40, 50, 60 en 70 jaar 

lidmaatschap!

3. Grote Clubactie
Ook dit jaar doet onze jeugdfanfare weer mee aan de 

landelijke Grote Clubactie. 

Vrijdag 23 september vanaf 18.00 uur komen de jeugd-

leden en enkele volwassenen huis aan huis loten verkopen-

voor € 3 per stuk. Niet alleen steunt u op die wijze de

jeugdfanfare; er kunnen ook dit jaar weer mooie prijzen 

gewonnen worden. De hoofdprijs is maar liefst € 100.000.

4. Rommelmarkt
Na enkele jaren afwezigheid door corona, vindt dit

najaar weer een grote rommelmarkt plaats in 

St. Joost. Omdat we verwachten dat iedereen de 

afgelopen jaren goed gespaard heeft, worden dit

jaar gedurende twee dagen spullen verkocht.

• Zaterdag 8 oktober: ophalen spullen vanaf 9:00 uur in

heel St. Joost (huis-aan-huis)

• Zaterdag 15 oktober: verkoop van 10:00 – 13:00 uur bij

familie Smeets, Brachterzijde

• Zondag 16 oktober: verkoop van 10:00 – 13:00 uur bij 

familie Smeets, Brachterzijde

Begin alvast met het opruimen van uw zolder of garage,

want over enkele weken breekt oktober al aan! Net als eer-

dere jaren kunt u naast bruikbare huishoudelijke artikelen,

speelgoed, tassen, computers, TV’s of andere snuisterijen,

ook oud ijzer, koper en lood meegeven. Wij nemen geen

grote meubelstukken, witgoed, vloerbedekking, bedden en

matrassen, elektrische orgels, sanitair en overige kapotte

of onverkoopbare spullen mee.

Voor het ophalen, sorteren en verkopen van alle spullen,

zijn wij voor de periode donderdag 6 oktober – maandag

17 oktober nog op zoek naar vrijwilligers. 

Wilt u één of meerdere momenten (overdag en/of 

’s avonds) een paar uurtjes helpen, heel graag!! 

Stuur dan een e-mail naar onze Activiteitencommissie: 

acfanfaresintjudocus@gmail.com. 
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Geiteclub Iris 2 St. Joost 

bouwt aan de toekomst

Werkstage: vrijdag 23 september.

Bezoek aan steenfabriek Vandersanden. 

Vertrek om precies 12.30 uur vanaf café ‘t. Heukske.

Wat nu echt letterlijk bedoeld wordt met

een bouwsteen als zelfstandig naamwoord

heeft de werkstagecommissie van de Geite-

club er toe bewogen om te denken in 

claysolutions. Dan kom je al gauw uit bij

Familiebedrijf Vandersanden  in het Belgi-

sche Bilzen. Dit bedrijf is één van de groot-

ste baksteen-producerende bedrijven in

Europa. Ze hebben 700 werknemers in

dienst. Ze maken gevelstenen, straatstenen

en steenstrippen, en bieden gevel- en straat-

oplossingen aan.

Hun drijfveren zijn bijna gelijk aan die van de Geiteclub.

Zoals co-creatie, innovatie en duurzaamheid. Ze vinden 

oplossingen die inspireren en verbinden, die het collectief

welzijn versterken en borgen. Dat is een grote maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid: zij bouwen mee aan de 

omgeving waar mensen willen leven. Ze willen in de samen-

leving bijdragen aan het geluk van mensen. Ze noemen dat:

collectief welzijn. Vandaar dat het voor Broer Wijnen en

Jean Corten vast stond als een huis dat we dit bedrijf gaan

bezoeken. Een en ander is mede mogelijk gemaakt door een

van onze leden, Stefan Metsemakers, die werkzaam is bij

deze firma. Na de rondleiding zullen diverse leden tijdens

de evaluatie hun kennis over bouwstenen, verbindingen

maken, inspireren, etc. graag delen met de directie. 

Is het nu b.v. een metselsteen of bouwsteen. De Geiteclub

is een hechte vriendenclub waarbij humor de specie om

samen te bouwen aan de toekomst van deze club. Natuur-

lijk maakt een rondleiding in een steenfabriek behoorlijk

dorstig. Dit probleem wordt effectief aangepakt door  rond

de klok van 16.30 uur een authentiek stammineke te bezoe-

ken in Bilzen. Hier is ook een eetgelegenheid

waar men zich kan laven aan de lekkerste

spijzen. Natuurlijk is een bezoek aan deze

streek niet compleet zonder een bezoek te

brengen aan café “den Apostel”. Wie zal

zich hier als eerste melden voor een Judas-

bier? Echter het Petrusbier is er een alsof

een engeltje over je tong piest. Het kaste-

leinsechtpaar dat hier de scepter zwaait is

van een andere planeet. Deze combinatie

maakt een bezoek aan deze biertempel tot

een hemels gebeuren. Rond de klok van

21.00 uur kachelen we met de bus retour

naar ons clublokaal. Misschien is er dan wel iemand 

die zich verraden voelt na het drinken van enkele kelken

judasbier!! 

Wil je ook dit soort activiteiten meemaken wordt dan 

lid van de Geiteclub. Voor meer info neem contact op met

onze secretaris Ton Vos. Telefoon: 06-21821599, 

mail: vos.ton@ziggo.nl

Niet alleen met 
woorden maar ook 
in de praktijk wordt 
er gebouwd aan 
de toekomst van 
Geiteclub Iris 2
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Jeugdwerk

Clubwerk seizoen 2022 - 2023

Vanaf 1 oktober gaat het nieuwe seizoen weer van start.

Het kinderclubwerk loopt van 1 oktober tot en met 30

april.  We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 

Ook dit seizoen zullen we gevarieerde activiteiten aanbie-

den voor alle groepen. Hiervoor hebben we natuurlijk wel

voldoende vrijwilligers nodig. Wil je meehelpen, geeft het

even door bij coördinatie kinderwerk, Anniek Claessen of

Marianne van Kerkom.

Verder bestaat de mogelijkheid voor het behalen van 

studiepunten of het uitvoeren van stageopdrachten.

Belangrijk bericht uit Spanje

Helaas was er in Spanje digitaal iets misgegaan,

zodat vele kinderen in de kou zouden staan.

De Sint wilde vertrouwen op zijn „computer agenda”-Piet

maar die snapt het in dit razend tempo allemaal blijkbaar

niet.

Gelukkig heeft de alerte organisatie het achter de scher-

men op tijd ontdekt en wist deze blunder om te buigen;

met respect!!

Zoals je mag verwachten van de Sint en zijn gevolg 

werken ze hieraan mee en stellen ze alles in het werk om

er zeker te zijn, al moet het met de slee!

Noteer daarom 20 november 

in jullie agenda.

Details over de nieuwe organisatie 

van deze bijzondere dag, die 

deze keer niet in 't Patronaat 

plaatsvindt, zullen 

snel volgen......

Onderhoudsmorgen

De Wei zaterdag 3 sept.

Op de zaterdag 3 september wordt van 9.00 tot 12.00 uur

weer het reguliere groenonderhoud gedaan. Altijd weer

een gezellige ochtend. 

Ook hier geldt ‘met vele handjes maken we licht werk’. 

Dus als je even tijd en zin hebt, ben je van harte welkom!

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden per mail: gemeen-

schapsbelangen@sintjoas.nl. Contactpersonen voor het

groen is Ton Vos (06-21821599).

Voor koffie, thee, fris, vlaai en een biertje wordt gezorgd!

Stichting Gemeenschapsbelangen heeft voor dit groenon-

derhoud een overeenkomst gesloten met de gemeente Echt-

Susteren. Die betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding,

waarmee we steeds wat extra’s kunnen doen, zoals het aan-

vullen van de boomschors op het schoolplein, de recente

aanleg van het Palenbos en het vullen van de mooie grote

bloembakken met nieuwe plantjes op het kerkplein.

Op een nog nader te bepalen datum in oktober vindt de

laatste onderhoudsdag van dit jaar plaats, waarop ook

nieuwe plantjes worden gepoot, die volgend jaar tot bloei

zullen komen.
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Ontspanningsvereniging

St. Judocus St. Joost

In de vakantie ligt bijna alles stil maar tot 8 augustus kon-

den onze leden zich aanmelden voor ons jaarlijks 

uitstapje. Aangezien we de laatste 2 jaar deze tocht niet

door konden laten gaan vanwege corona, hebben we beslo-

ten om dit jaar rustig te beginnen en in Limburg te blijven.

Onze tocht begon met een ritje door Zuid Limburg. Om

13.00 uur waren we in Maastricht waar de boot van rederij

Stiphout op ons wachtte. Tijdens een rondvaart door de

sluizen werden we verblijd met een lekkere lunch.

Na afloop van de boottocht wachtte het Zonnetreintje ons

al op. Met een mooie rondrit door Maastricht, waar het

treintje op plekken kwam waar we normaal niet komen als

we een bezoek aan Maastricht brengen, was dit ook weer

een leuke attractie. Na afloop hadden we wat vrije tijd in

Maastricht zodat we gebruik konden maken van een 

terrasje of een snel winkelbezoek, totdat het tijd was om

naar de bus te gaan. Deze bracht ons vervolgens naar 

Stevensweert waar we samen in Restaurant In ’t Brook 

genoten van een heerlijk diner. Het was een mooie dag en

iedereen had genoten.

En over een paar weken beginnen de overige activiteiten

ook weer zodat we daarbij nog eens kunnen napraten over

deze mooie dag.

Overigens heeft deze tocht ons een aantal nieuwe leden 

opgeleverd dus als u wilt… We kunnen er best nog wat

meer gebruiken. U bent altijd welkom op een van onze 

activiteiten op maandag, woensdag of donderdag. Ook als

u niet aan deze activiteiten mee wilt doen kunt u lid 

worden, al is het maar om  mee te doen met onze jaarlijkse

activiteiten zoals de feestmiddag in het Patronaat of de

kerst- en paasviering of het jaarlijks uitstapje.

Toneelvereniging

Ons Genoegen ’84 

speelt “Kómkómmertied”

Na een noodgedwongen pauze van twee jaar mogen we 

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

planken zetten. Zoals gewoonlijk is het een klucht met de

titel “Kómkómmertied”, onder leiding van regisseur Wim

Janssen.

Emmy heeft met het oplossen van een puzzel in de Story

een prijs gewonnen en wel een 14 daagse vakantie voor

twee personen in een mooi en gastvrij hotel op het platte-

land. De secretaresse die met haar baas nog op zakenreis

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

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

Hebben ze soms geldproblemen of is er trammelant op het

werk of spelen er soms relatieproblemen? Misschien is het

dan nu echt tijd voor vakantie of blijft het kommer en

kwel? Kom kijken om er achter te komen hoe dit mysterie

wordt opgelost.

In tegenstelling met andere jaren is dit jaar de première 

in Maasbracht in zalencentrum De Spil op zaterdag 29 

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

uur, is eveneens een voorstelling in zalencentrum De Spil.

Zondag 20 november is een matinee voorstelling, aanvang

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

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

nog voorstellingen in St. Joost in ’t Patronaat. De zaal gaat

een uur voor aanvang van de voorstelling open.

De entree is € 10,00 per persoon. Voor jongeren onder 

16 jaar is de entree € 5,00 per persoon.

In tegenstelling met andere jaren dienen de kaarten dit 

jaar digitaal gereserveerd te worden onder:

https://onsgenoegen84.nl/reserveren.
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Palenbosin Belevingspark De Wei

Op vrijdag 22 juli, de laatste schooldagvan Basisschool Maria Goretti, werd

op De Wei het ‘Palenbos’geopend. Dit bestaat uit 20 dikke palen, die door

de leerlingen van groep 7 en 8 naar eigen ontwerp zijn beschilderd. Het is

een fleurig en afwisselend geheel geworden in ons schitterend belevings-

park. De opening was onderdeel van het schoolverlatersfeest van de 

leerlingen van groep 8. Het Palenbos is een idee van Wil Hodzelmans, die

samen met de leerkrachten dit project heeft begeleid. Hans Linders heeft

voor de zware Robinia-palen gezorgd. De kosten zijn betaald van het 

geld dat de vrijwilligers verdienen met het groenonderhoud op De Wei.

Inloopavond herinrichting straten op maandag 5 september

Maandag 5 september is er

van 19.00 tot 21.00 uur een

inloopavond in ’t Patronaat

over de inrichting van het

Kloosterveld én van de

Kantstraat en Sint Jooster-

zijweg. Ducot Engineering &

Advies heeft in opdracht

van de gemeente Echt-

Susteren van beide gebie-

den een ontwerp gemaakt,

mede op basis van de opge-

haalde informatie tijdens

de bewonersavonden op 

21 april 2022 (Kloosterveld)

en 3 november 2021 (Kant-

straat en Sint Jooster-

zijweg).

Tijdens deze inloopavond

wordt uitleg gegeven over

beide ontwerpen en kunnen

de bewoners van deze stra-

ten aangeven wat zij ervan

vinden. Beide ontwerpen

staan op deze pagina afge-

drukt. Voor details kun je

de ontwerpen in pdf-for-

maat downloaden vanaf de

website www.sintjoas.nl.

Naast de ontwerpers van

Ducot, zullen ook de 

betrokken medewerkers

van de gemeente en wet-

houder Kim Leurs deze

avond aanwezig zijn.
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‘t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is 

’t Klökske digitaal te downloaden van de

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? 

In ’t Patronaat, in de kerk, bij friture Bie

Os en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis

aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per 

bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan

ook per bank worden betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen en donaties worden

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t

Klökske worden in deze colofon vermeld.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Echt-Susteren
Stichting Gemeenschapsbelangen
Jeugdwerk Sint Joost
Speeltuin De Speelkoel
Parochiecomité H. Judocus
Ontspanningsvereniging St. Judocus
Schutterij Sint Joris
Fanfare Sint Judocus
Toneelvereniging Ons Genoegen ‘84
De Zonnebloem afd. Sint Joost
C.V. De Bôkkeriejers
Interhor Insectenwering
Claessen Advies & Training
Loven Intern Transport

t Klökske
,

‘Ne zomeraovendj in St.Joas

Tót 1 september kunt u zich nog aanmelden voor de “Zomeraovendj 

in …St. Joas”, die Veldeke Kring Echt in samenwerking met een vertegen-

woordiging uit de St. Jooster gemeenschap zal organiseren op donderdag

8 september aanstaande, rond en in het ‘t Patronaat.

Het programma omvat een stukje wandelen door St. Joost, langs 4 markante

locaties, met muziek en mooie gedichten. En daarna nog een gezellig samen-

zijn in ’t Patronaat, met amusement van St. Jooster artiesten. Iedereen die

dat wil, kan deelnemen, dus niet alleen de Veldeke-leden. Deze avond heeft

een dubbel doel, n.l. voor de leden van VKE een nadere kennismaking met

de gemeenschap St.Joost én voor de inwoners van St.Joost e.o. een kennis-

making met activiteiten van Veldeke Kring Echt.

We starten met een wandeling langs belevingspark De Wei, het standbeeld

van De Bokkeriejer, de Theresiakapel en de Kloosterhof, niet perse in die

volgorde. Er wordt gelopen in 4 groepen van elk maximaal 20 personen. 

Op elke plek hebben deelnemers aan de “Sjrieverskrink Midden-Limburg” 

gezorgd dat er een speciaal voor die locatie geschreven gedicht is en dat zal

op die plaats worden voorgedragen, afgewisseld met een mooi stukje muziek

van St. Jooster muzikanten. De afstand totaal is beperkt; wel 4 x even staan

en luisteren.  

Na deze rondwandeling zal het tweede gedeelte van de avond plaatsvinden

in ’t Patronaat. Diverse  vrijwillige medewerkers zorgen ervoor dat er een 

gevarieerd programma op de planken komt. Van muziek tot gedicht, van

voordracht tot verhaal, alles komt aan bod. 

In verband met ’n maximum aantal deelnemers (tijdens de wandeling moeten

de voordrachten namelijk te verstaan zijn) is het noodzakelijk zich vooraf

op te geven. Dat kan alleen door € 4,- per persoon over te maken op het 

rekeningnummer van Veldeke Kring Echt NL65 RABO 0138 6319 64 onder

vermelding van uw naam en het aantal deelnemers. Voor die 4 euro ontvangt

men na de wandeling in ’t patronaat een consumptie. Mocht het maximale

aantal deelnemers van 80 bereikt zijn, dan krijgen de te-laat komers uiter-

aard hun geld terug. Krijgt men geen bericht, dan staat men aangemeld. Zij

worden op donderdag 8 september om 19.15 uur verwacht bij de kerk. Alle

groepen vertrekken tegelijk om 19.30 uur. Alleen wie aangemeld is, kan dan

meelopen. Bij eventueel slecht weer gaat alleen het binnenprogramma door

in ’t Patronaat. Voor eventueel nadere informatie: info@veldekekrinkech.nl.
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Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske12

Augustus 2022

Maandag 22-aug.-22 10:00 Jeugdwerk St. Joost Bivak Hunsel

Zaterdag 27-aug.-22 19:00 Stg. Gemeenschapsbelangen Vrijwilligers BBQ 't Patronaat 

Maandag 29-aug.-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 29-aug.-22 Stg. Gemeenschapsbelangen Rondgang Klökske bijdrage Huis-aan-huis

Dinsdag 30-aug.-22 10:00 De Zonnebloem Bustocht tot 17.30 uur Vertrek kerk

September 2022

Zaterdag 3-sep.-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Zaterdag 3-sep.-22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Feestavond 't Patronaat

Zaterdag 3-sep.-22 09:00 Belevingspark De Wei Groenonderhoud De Wei

Zondag 4-sep.-22 09:00 Schutterij Sint Joris Kofferbakmarkt E-terrein

Maandag 5-sep.-22 KWF Collecteweek  Huis-aan-huis

Donderd 8-sep.-22 19:00 Veldeke 'ne Zomeraovendj in St. Joas 't Patronaat en 4 lokaties in St. Joost

Zaterdag 10-sep.-22 16:00 Fanfare St. Judocus Jubilarissendag Stevensweert

Zaterdag 10-sep.-22 13:00 De Zonnebloem Zonnebloemmiddag 't Patronaat

Dinsdag 13-sep.-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

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

Vrijdag 23-sep.-22 Geiteclub Iris 2 Werkstage 

Maandag 26-sep.-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Dinsdag 27-sep.-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Oktober 2022

Zaterdag 1-okt.-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Zaterdag 8-okt.-22 09:00 Fanfare St. Judocus Ophalen rommelmarkt St. Joost

Zaterdag 8-okt.-22 Buurtvereniging Put 6 Feestavond 

Zaterdag 15-okt.-22 10:00 Fanfare St. Judocus Rommelmarkt St. Joost

Zondag 16-okt.-22 10:00 Fanfare St. Judocus Rommelmarkt St. Joost

Zaterdag 29-okt.-22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil 

Zondag 30-okt.-22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil 

Dinsdag 31-okt.-22 Jeugdwerk St. Joost Halloween Huis-aan-huis

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

November 2022

Zaterdag 5-nov.-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Zaterdag 6-nov.-22 Fanfare St. Judocus Roergalmconcert met K’bosch 't Patronaat

Woensdag 10-nov.-22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Sint-Maarten Kerkplein

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

Zondag 20-nov.-22 13:00 Jeugdwerk St. Joost Intocht Sinterklaas 

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

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

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

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


