
Alle werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd!

Contactpersonen voor dit deel zijn Truus Rutten, Har Palmen en 

Charrel Toebosch.

Het Kloosterveld (Kloosterveldstraat Wijerstraat en Plevitsstraat)

Op 3 november vond een goed bezochte informatieavond plaats

over de aangekondigde renovatie. Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost heeft deze avond samen met de gemeente voorbereid en

georganiseerd. Wethouder Peter Ruijten legde uit dat het hier om

een luxe onderhoudsbeurt gaat en niet om totale reconstructie. Dit

betekent onder ander dat de ondergrondse infrastructuur blijft

zoals die is. Het rioleringssysteem is grondig geïnspecteerd en zal

nog minimaal 15 jaar meegaan.

Uitgangspunten voor deze luxe onderhoudsbeurt:

• De bestaande wegindeling blijft gehandhaafd. Dit wil zeggen dat

de rijbaan, trottoirs, inritten, bomen en lichtmasten op dezelfde

plaats blijven liggen/staan.

• De verhardingen, asfaltdeklaag (ca. 4 cm), bestratingsmaterialen

worden allemaal vervangen door nieuwe materiaal. Geen gebak-

ken straatstenen.

• Aanwezige kolken blijven op dezelfde plek.

• Bomen worden vervangen en meer groen in de straat.

• Woonhuisaansluitingen van gresbuizen die onder het wegdek 

vallen worden vervangen door pvc-buizen.

• De aanleg van glasvezel vindt voorafgaand aan dit onderhoud

plaats.

Begin volgend jaar wordt in kleinere groepen

met de bewoners van deze straten overlegd hoe

hun straat er uit moet komen te zien. Belangrijk

is wel dat het past bij het totaalbeeld met de

reeds vernieuwde straten. De foto’s tonen enkele

voorbeeldimpressies van de Plevitsstraat in de

toekomst. Samen met de bewoners worden de beste keuzes ge-

maakt! Zij gingen akkoord met de door de gemeente voorgestelde

luxe onderhoudsbeurt.

De PowerPoint presentatie is te vinden op

www.sintjoas.nl en op de website van de ge-

meente Echt-Susteren.

Inmiddels lopen er drie trajecten voor straatrenovaties in Sint

Joost, te weten het laatst deel Sint Joosterbaan tot aan de Kant-

straat, de Kantstraat vanaf de basisschool en de Sint Joosterzij-

weg en het Kloosterveld (Kloosterveldstraat Wijerstraat en

Plevitsstraat). Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost 

organiseert in nauw overleg met de gemeente Echt-Susteren de

bewonersinspraak en treedt op als belangenbehartiger. Coen

Janssen is met zijn civiel- en cultuurtechnische kennis adviseur

van Stichting Gemeenschapsbelangen. Samen, met de zeer

betrokken medewerkers van de gemeente, verantwoordelijk 

wethouder Peter Ruijten, de vele nauw betrokken raadsleden én

natuurlijk de bewoners, wordt het beste in deze plannen voor

Sint Joost naar boven gehaald.

Sint Joosterbaan tot aan de Kantstraat

De werkzaamheden aan het laatste deel van de Sint Joosterbaan 

bestaan globaal uit het updaten van het groen, het opnieuw aanleg-

gen van de trottoirs en een nieuwe asfaltdeklaag. Het plan is samen

met de bewoners gemaakt. Dit is al gegund aan Bloem Infra BV, de

aannemer die ook de Sint Joosterbaan en de Strumenkampstraat

heeft gerenoveerd. Hij zou pas kunnen starten met de werkzaam-

heden nadat de bezwaarprocedure voor de kapvergunning is 

verstreken. Inmiddels is die periode voorbij en zijn er geen bezwa-

ren ingediend. Dit betekent dat de aannemer spoedig kan starten.

Kantstraat vanaf de basisschool en de Sint Joosterzijweg

De groenvoorziening van deze straten is helemaal op en moet 

worden vernieuwd. Samen met de bewoners zijn

ideeën verzameld over de uitstraling van deze

straten en welke eventuele structuurwijzigingen

zouden kunnen worden aangebracht. De ge-

meente gaat dit vertalen in een ontwerp dat weer

met de bewoners wordt besproken.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze

werkzaamheden rond deze tijd zouden zijn/worden uitgevoerd.

Echter het goede nieuws dat ook de resterende straten van het

Kloosterveld kunnen worden aangepakt, heeft

doen besluiten om alles in één project op te pak-

ken en uit te voeren. 
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H. Missen en Misintenties december 2021

Zaterdag 4 december 2021

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

Mestrom.

Voor: Peter Beunen; alle levende en overleden leden van 

Dameskoor St. Judocus.

Zaterdag 11 december 2021

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

Voor: Ouders Mia Heiligers; Wil op het Veld.

Zaterdag 18 december 2021

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

Mestrom.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Vrijdag 24 december 2021, Kerstavond 

19.30 uur. H. Mis, Pater Frans Thoolen - Diaken Mestrom.

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

en overleden kinderen;

Familie Smeets; Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-

Meuwissen; Har van der Goot.

Zondag 26 december 2021, 2de Kerstdag

10.30 uur. H. Mis, Emeritus-Deken W.van Rens.

Voor: Vrede in de hele wereld; Voor alle zieken.

Vormselviering in St. Joost 2022

Het vormsel in St. Joost zal plaatsvinden op woensdag 

23 maart 2022 om 19.00 uur. Vormheer is Deken Geert 

Lauvenberg.

Allerzielen 2021

Dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat ook dit jaar

waardig Allerzielen gevierd kon worden. Het kerkhof zag

er keurig uit, allerzielenprentjes werden gedrukt en 

uitgedeeld, en alles was prima verzorgd tijdens de zegening

van de graven. Alle lof voor zoveel inzet en betrokkenheid.

Jubileum diaken Beerkens

Zondag 14 november vierde diaken Beerkens zijn veertig-

jarig ambtsjubileum in de parochiekerk H. Landricus en 

H. Edith Stein. Hij wilde vooral zijn dankbaarheid uitdruk-

ken voor de vele jaren waarin hij dienstbaar mocht zijn in

de kerk. Wij deelden die dankbaarheid met deze trouwe

dienaar van de Heer.

Ziekenzalving en uitvaart

Voor ziekenzalving en uitvaart kunt u terecht bij Pastoor

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

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

Mestrom telefoonnr. 0475-481754. Pastoor Mom heeft 

dinsdagavond spreekuur van 20.00 uur tot 21.00 uur
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Kerstoverweging
Ieder mens is anders. Kijkt u maar eens om u heen. De ene

is lang, de ander wat dikker, de ene heeft wat meer haar op

zijn hoofd. De ene is oud, en de ander jong. Ook onze inte-

resses zijn heel uiteenlopend. Echter hoe verschillend wij

ook zijn, blank of zwart, rijk of iets minder rijk, toch lijken

we heel erg op elkaar. Immers wij hebben hetzelfde nodig.

In het leven lopen wij tegen identieke vragen aan. Wij zoe-

ken brood, respect en zekerheid. Ieder doet dat op zijn

eigen manier. 

Voor een gelukkig leven zijn er eigenlijk maar een paar din-

gen nodig: Voldoende voedsel, kleding en onderdak, een

liefdevolle omgeving (gezin en vrienden), een goede ge-

zondheid, vrede en zekerheid, een doel in het leven en

hoop voor de toekomst.

Maar waar vinden we dat? Laten we dan naar Bethlehem

gaan. Daar zou ons wel eens dat antwoord gegeven kunnen

worden. Daar ligt een boodschap over wat er echt toe doet

in ons leven, over onze maatschappij, vanuit Jezus en over

God.

De naam Bethlehem betekent ‘huis van brood’. Een mooie

naam, vol vertrouwen, vol toekomst en zekerheid. Een vre-

dige plaats, waar het goed toeven is. Bethlehem, waar kan

een kind beter geboren worden?

Bethlehem, huis van brood, een plek waar mensen zichzelf

mogen zijn, waar ze zich welkom kunnen voelen. Geborgen

in Gods hand. Al is het dan ergens achteraf. In een kribbe,

een voederbak, waar de beesten uit vreten. Zeker niet be-

doeld om er een kind in te leggen. Het is dan ook een aan-

klacht tegen onmenselijkheid. Geldig voor iedere situatie

overal ter wereld waar mensen tekort wordt gedaan. Overal

waar de basisbehoeften om te leven ontbreken.

Bethlehem, huis van brood, bron van licht waarin mensen

zich mogen koesteren en van elkaar gaan houden, waarin

mensen onbeschrijfelijk heil ervaren, worden gezegend en

elkaar het goede leven bereiden

Bethlehem, huis van brood. Dat doet denken aan wat het

kerstkind veel later zal zeggen en doen. “Als de graankorrel

niet in de aarde valt, zal hij geen vrucht dragen”. Jezus

noemt zichzelf ‘Levend Brood’. En bij het Laatste Avond-

maal breekt Hij brood en deelt het uit en zegt: “Dit is mijn

Lichaam”, – dit ben ik, voedsel voor het leven.

Maar graan wordt niet zomaar brood. Daar moet hard voor

gewerkt worden en je moet geduld hebben. Het land moet

worden klaar gemaakt, er wordt gezaaid, en dan kan het

wachten gaan beginnen. Waneer het rijp is wordt het ge-

oogst. Het wordt gedorst, uit de aren geslagen, het wordt

geplet en fijn gemalen. Er moet deeg van gemaakt worden

en het moet door de hitte van het vuur om uiteindelijk vers

brood te worden.

Ons leven kent behalve lichtpunten, voorspoed en presta-

ties ook zijn schaduwzijden, dieptepunten, falen en ver-

driet. 

Echt geluk, innerlijk geluk, waar we toch allemaal intens

naar zoeken, is alleen te vinden als we gedorst, gemalen,

gebakken worden door het leven? Er zal voor gewerkt moe-

ten worden. We zullen er veel moeite voor moeten doen.

Het zal pijn doen.

Leven is een proces van vallen en opstaan, van langzaam

rijzen en smaak krijgen.

Leven is dan de kunst om van een voederbak een wieg te

maken, van graan brood, van donker licht. Misschien kan

dat onze kerstwens zijn:

Het betekent dat we het evangelie in de praktijk moeten

brengen daar waar we zijn, thuis en op school, op kantoor

en in fabrieken, in ziekenhuizen en supermarkten, bij

ziekte en ouderdom, op straat en op de markt. In feite

overal waar we zijn. Dan wordt Sint Joost een beetje Bethle-

hem, huis van brood.

Het kan gebeuren: "vrede op aarde",

de angst verdreven, de honger gestild,

het geweld bezworen, het recht gedaan.

Door mensen in wie liefde zichtbaar is,

mensen die zich van harte verbonden weten met de wereld

in al zijn nood;

die met elkaar op weg gaan,

toekomst brengend aan onze verdeelde wereld.

Zalig Kerstmis. 3
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Waem Weurdj de 
(‘t) nuuje Prins(epaar) 
Van de Bôkkeriejers
Ôndanks det w’r nag in eine graote tied van ônzekerheid

laeve is ‘t zôndig 2 jannewari den toch zoaver det Prins

Erwin II & Prinses Wendy wie ’t oetzuut heur regeer-

periode gaon beëindige, en is ’t de beurt aan ein nuuj 

prinsepaar of missjien weer eens eine prins allein zônger

prinses aan zien ziej.

Auch noe wurd d’r alweer stiekem gespekuleerd waem 

d’r weer middels ein akt van ’t P.O.C (’t Prins Oetroop 

Comité) nao väör weurd getoverd.

Tevens zal d’r weer eine leedjesmiddig gehaoje waere mit de

volgende optraejes.

Hiejônger zeentje g’r in volgorde de titels van de leedjes en

auch waem die veur uch geit brénge.

De Kater De mannen van de Raod.

Vastelaovend in St. Joas Ônger ôs.

Ad Narragoniam APC.

Alarm in Limburg Gewasse & Gesjtreeke.

Klaus De Mooshaofzengersj.

Sjpuit 1 De veteranen.

Gastvereniginge

De middig zal bezôch waere door diverse zustervereniginge

oet de regio zoa es de Foekepotters oet Grathem, d’n Uul van

de Grauwert oet Mofert, de Kroekestôp en de Awt Prinse oet

Sint Joas.

De middig zal muzikaal opgeloesterd waere door DJ Bart.

Aanvang is ôm 14:11 oer in ’t Patronaat in Sint Joas.

De entree is vriej.

Onderhoud kerkhof
Het maandelijkse onderhoud op het kerkhof vindt plaats

op donderdag 16 december vanaf 13.00 uur (tot ca. 16.00

uur). De pauze halverwege (met warme koffie en iets lek-

kers) blijft ook in coronatijd mogelijk op veilige afstand

buiten!

Spontaan komen meehelpen wordt zeer gewaardeerd. 

De laatste keer dit jaar zal in het teken staan van het 

verwijderen van de bladeren.

In de maand november werden de vrijwilligers verrast

door een cameraploeg van L1, voor het programma Ónger-

waeg (zie foto). Wanneer de uitzending is, is nog niet be-

kend. Na 16 december wordt een winterstop gehouden,

waarna de vrijwilligers in het voorjaar weer vrolijk van

start gaan.

Douwe Egberts 
punten actie 
voor voedselbank
In de maand december zamelen leden van Lijst Samen-

werking weer DE punten in voor de voedselbank Zuid

Limburg. De DE punten kunnen in St. Joost ingeleverd

worden bij Lieke Vaessen, Op de Baant 32. In totaal wer-

den afgelopen jaar 111.853 punten ingeleverd, goed voor

223 pakken koffie t.b.v. de voedselbank. Dit jaar hoopt

men zo’n resultaat weer te bereiken.

Deze actie maakt onderdeel uit van een grotere actie die

de Lionsclub in Maastricht organiseert t.b.v. de Voedsel-

bank Zuid Limburg. In Zuid Limburg was de actie vorig

jaar goed voor 2200 pakken koffie!
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Fanfare nieuws
Dank u wel!

Dank aan alle leden van de Rabo-

bank Roermond-Echt die tijdens

de Rabo Clubsupport actie een

stem aan de fanfare hebben gege-

ven. Mede door uw steun mochten

wij een mooi bedrag van € 534,21

in ontvangst nemen.

Loten Grote Clubactie

In de maanden september, oktober en november hebben de

jeugdleden van onze fanfare loten verkocht voor de Grote

Clubactie. Heeft u loten gekocht? Vergeet dan niet vanaf 9

december uw lot te checken. Misschien heeft u wel een mooie

prijs gewonnen! 

Geen Nieuwjaarsconcert in 2022

Helaas hebben we als fanfare moeten besluiten het inmiddels

traditionele Nieuwjaarsconcert ook in 2022 –ons 70-jarig 

jubileumjaar– geen doorgang te laten vinden. Dat vinden we

uiteraard bijzonder jammer.

Vanwege het hoge aantal 

besmettingen, de onzekere en 

wisselende coronamaatrege-

len en de onzekerheid die dit

met zich meebrengt en van-

wege de beperkte voorbereiding voor alle muziekverenigin-

gen was dit echter de enige juiste beslissing. 

We hopen u in 2023 weer te mogen begroeten bij deze

muzikale opening van het nieuwe jaar.
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Mannenkoor 
'De Wiejerdzangers'
weer in pauzestand
Op 7 september jl. is Mannenkoor De Wiejerdzangers vol

goede moed weer gestart met repetities. Na meer dan 

anderhalf jaar gedwongen rust zat de stemming bij de

aanwezige leden er weer goed in. Iedereen was blij elkaar

weer te zien, bij te praten, en vooral: weer samen te kun-

nen zingen. Vóór de coronaperikelen waren we druk

bezig met repeteren

voor ons jubileum-

concert dat gepland

stond voor 13 juni

2020. Jammer genoeg

zijn alle moeite en in-

spanningen hiervoor bijna voor niets geweest. In die tijd

hebben we wél kennis gemaakt en gerepeteerd met

nieuwe stukken, waaronder zelfs een Chinees lied. 

Misschien komt het er nog eens van om dit ten gehore te

brengen onder het 'Nieuwe Normaal', wat dat dan ook zal

zijn.

Intussen heeft het virus weer roet in het eten gegooid. 

Op de laatste bijeenkomst op 9 november jl., bedoeld als

repetitie, hebben bestuur, dirigent en de aanwezige leden

besloten om voorlopig te stoppen met repeteren. Zo willen

we voorkomen dat we elkaar en anderen ongewild besmet-

ten. De gezondheid staat voorop. We zijn geen jongeren-

koor, maar behoren met onze leeftijdscategorie toch tot

een groep die iets meer risico loopt dan gemiddeld.

De bijeenkomst die op het programma stond voor 20 

november a.s. kan eveneens niet doorgaan. Dit samenzijn

was bedoeld om alle leden en partners de gelegenheid te

geven elkaar weer eens te ontmoeten, en ook om onze 

Sint Joostertrimloop 
vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 4 december de 438ste 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 praten over de geleverde prestatie. De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehouden onder

het motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

jubilarissen in het zonnetje te zetten. De zangers, die alle

vier ruim 25 jaar lid zijn willen we met naam noemen: 

Fran Jans, Peter van Neer, Peter Salden en Broer Wijnen.

We hopen, wanneer de situatie in het land het toelaat, in 

januari 2022 weer de repetities op te starten. Dan gaan we

onze jubilarissen alsnog huldigen. Dit wordt tijdig aange-

kondigd in het Klökske. Nieuwe leden heten we van harte

welkom. Repetities zijn er elke dinsdagavond in het 

Patronaat, vanaf 20.00 uur. Kom kijken, luisteren en doe

mee. Véél leuker en gezelliger dan thuis TV te kijken!

Verder willen we iedereen bedanken die ons heeft gesteund

in de afgelopen tijd, via de Rabo club actie of op andere

wijze. Hartelijk dank. We hopen nog lang onze muzikale

bijdrage te leveren aan het leven in Sint Joost en wijde

omgeving.

De groeten van Mannenkoor de Wiejerdzangers, blijf 

gezond en tot ziens!
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Sint Joost doet 
weer mee met de
voedselbank actie 
Wekelijks geeft de Voedselbank Midden-Limburg in de

vorm van een voedselpakket een ruggensteun aan nood-

lijdende gezinnen. Zij worden door deze pakketten met

levensmiddelen tijdelijk geholpen. Er leven helaas meer

mensen in armoede dan wij denken. En juist zij zullen

extra zwaar getroffen worden door oplopende gasreke-

ningen, duurdere benzine en hogere prijzen voor alle-

daagse levensmiddelen. Alleen al in Midden-Limburg zijn

er op dit moment bijna 300 gezinnen aangewezen op

hulp van onze voedselbank. Het gaat om  ongeveer 700

personen, waarvan 350 kinderen. De PvdA in de ge-

meente ondersteunt deze lokale actie.

Wij allen kunnen hen helpen door lang houdbare producten

in te leveren zoals pasta’s, rijst, blikken met groente, vlees

of pastasaus, koffie en thee, pakken houdbare zuivel 

en vruchtendranken, broodbeleg zoals hagelslag, chocola-

depasta, pindakaas, jam en stroop. Verder nog bak- en 

olijfolie.

In de week van 6-11 december (week 49) vindt deze actie

in ons dorp plaats. 

Net als in voorgaande jaren kunnen houdbare producten

tijdens deze periode worden afgegeven op Kantstraat 6. Dit

zal zoals vorig jaar “coronaproof” gebeuren. De basisschool

heeft ook haar medewerking toegezegd. De schooljeugd

kan in die week naar school een eigen gift meenemen en in

een mand deponeren. Verder nemen op zaterdagmiddag 11

december PvdA vrijwilligers producten in ontvangst bij Jan

Linders in Pey. Dus ook daar kunt U terecht voor een gift.

Wanneer corona regels onverhoopt worden aangescherpt

kan deze laatste activiteit mogelijk komen te vervallen.

Uw gedoneerde producten zijn hard nodig en komen goed

terecht! Samen voor de Voedselbank! Helpt U mee om de

actie tot een succes te maken. Bij voorbaat dank. 

Zonnebloem
Sint Joost
De vrijwilligers van de Zonne-

bloem St. Joost bedanken alle

mensen in St. Joost die op zater-

dag 6 november onze wafelactie

zo royaal  hebben gesteund. Met

een blij en tevreden gevoel kij-

ken we terug op deze dag, want

alle wafels zijn verkocht! Het

verdiende geld komt geheel ten

goede voor activiteiten zoals de welfaremiddagen, de jaar-

lijkse Zonnebloemmiddag, uitstapjes en attenties voor onze

doelgroep.

Tevens willen wij alle mensen bedanken die op ons 

hebben gestemd tijdens de Raboclubsupport-actie. 

Ook dit mooie bedrag van 291 euro wordt besteed aan

attenties voor onze gasten in St. Joost.

Nogmaals super bedankt!!
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Heerlijk struinen in
Kado-shop Biej Paula
In maart van dit jaar startte Paula Savelkoul van Eetcafé 

’t Heukske haar eigen kado-shop. Begonnen met bier-

pakketjes en paaskadootjes, is de shop inmiddels 

uitgegroeid naar een heuse kado-shop op de bovenverdie-

ping van Eetcafé ’t Heukske. Je vindt hier allerhande leuke

snuisterijen, variërend van een kraam-kado tot leuke 

tekstbordjes die op bestelling worden gemaakt. Maar ook

mooie woonaccessoires. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Zoek je een leuk kado voor een verjaardag? Of voor Sint

of Kerst? Of zomaar een aardigheidje voor iemand? 

En heb je misschien nog geen idee wat je wilt schenken?

Het brede assortiment brengt je vast op een idee!

Kado-shop Biej Paula houdt komend weekend 27 en 28 no-

vember van 10.00 tot 16.00 uur opendeurdag. Neem een

kijkje in de vernieuwde zaak en de kado-shop. Dit onder

het genot van een kop koffie met iets lekkers. En natuurlijk

volgens de regels van ‘t RIVM.

De Kado-shop Biej Paula is met uitzondering van dinsdag

en zondag dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

WELKOM

ZATERDAG 
EN ZONDAG
27 EN 28 

NOVEMBER

OPEN DEUR DAG

VAN 10.00 TOT
16.00 UUR

ONDER HET GENOT
VAN EEN LEKKER

KOPJE KOFFIE
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Jeugdwerk
RaboCLubSupport
voor jeugdwerk en
speeltuin

We willen iedereen bedanken voor het

stemmen op het jeugdwerk en de

speeltuin. Hiermee hebben beide een

mooi bedrag voor het inrichten van de

berging in de kerk en het opknap-

pen/vernieuwen van het sanitair in de

speeltuin. Het jeugdwerk zal proberen

dit te realiseren in het voorjaar en de

speeltuin voor de opening 2022. Ieder-

een bedankt voor het stemmen!

Kroekstopperaod
De Kroekstopperaod is bekend. Deze bestaat uit Benjamin

Schuurhuis, Britt de Loo, Bruce Dalemans, Evelien van Hoof,

Fay van Engelen, Flo Thissen, Janne Aben, Lionne Maes,

Luke van der Looij, Lynn Verkoulen, Milan Rohs, Nine-

Paridaans, Sem Coenen, Tim Koonings en Yinthe Cox.

Activiteiten 2022

Woensdag 17 november heeft een groep vrijwilligers 

afgesproken om samen het programma op te stellen voor

de Kroekestop 2022.  Omdat dit na de deadline van het

Klökske (15 november) is, kunnen we het resultaat nu nog

niet plaatsen. We zullen iedereen zo spoedig mogelijk 

informeren over de activiteiten via facebook, de website en

verschillende groepsapps.

Kroekestoppegezèt

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee

willen werken aan de Kroekstoppegezèt. Dat kan door het

schrijven van de laatste nieuwtjes, roddels, weetjes, 

möpkes, verslag actueel dorps-onderwerp (al dan niet 

berust op waarheid). Ben je niet zo van het schrijven maar

meer van foto’s. Dat kan natuurlijk ook, het maken van 

foto’s, uitzoeken, bewerken e.d. Verder ideeën voor de 

invulling van de gezèt zoals tekeningen, puzzels en raad-

sels. Kortom meerdere mogelijkheden.

Halloween 2021
Super hoe iedereen heeft meegewerkt. Het waren geweldige

griezelige spookhuizen met gelukkig veel deelnemers. 

Iedereen bedankt. Hoewel het niet het mooiste weer was,

werd het toch weer een geslaagde Halloween avond. 

Ook dit jaar werden weer een aantal prijzen verdeeld:

• Mooiste: Strumenkampstraat 10;

• Groots uitgepakt: friture Biej Os;

• Engste nummer 1: Heerdstraat 22;

• Engste nummer 2: Sint Joosterzijweg 1.
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Lampionnentocht
Sint Maarten
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het meewer-

ken aan een geslaagde lampionnentocht. 

Allereerst iedereen die erbij was. Diegenen die hebben mee-

gelopen of meegeholpen. Aangezien het programma op het

laatste moment vanwege corona maatregelen moest wor-

den aangepast, was alles binnen 24 uur geregeld. Heel veel

dank voor de spontane hulp van velen, met name de 

organisatie en de vrijwilligers, fluit- en tamboerkorps en de

fanfare, friture Bie Os, Café ’t Heukske, de speeltuin en 

‘t Patronaat.  

Winteractiviteit
Woensdag 29 december zal de 

winteractiviteit plaatsvinden. De

organisatie is nog hard aan het

werk om er iets heel leuks van te

maken! Het tijdstip zal te zijner tijd 

bekend worden gemaakt. Via de

groepsapps van het jeugdwerk en

Facebook zal vermeld worden waar

je je kunt opgeven.

Groetjes Indra Breukers & Christa Akkerman



Nummer 24, december 2021

Kopijdatum Klökske januari

14 december

’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

OntspanningsverenigingSt.Judocus

Zonnebloem afd. Sint Joost

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

C.V. De Bôkkeriejers

Loven Intern Transport

t Klökske
,
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Activiteitenagenda 

t Klökske12

November 2021

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

December 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 15.00 voetbalterrein

Di 7 Zonnebloem Welfare                                         13.30 Patronaat

Za 18 Buurtvereniging Put 6 Bloemschikken Cherty

Di 21 Zonnebloem Welfare                                         13.30 Patronaat

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

Ma 27  Geiteclub Iris2 Winterwandeling 13.00 Café ‘t Heukske

Wo 29 Jeugdwerk Winteractiviteit

Januari 2022

Za 01 Geiteclub Iris2 Nieuwjaarsreceptie 11.00 Geiteresidentie

Zo 02 CV De Bôkkeriejers Prinsoetrope

Za 08 CV De Bôkkeriejers Gezètteverkoup

Za 08 Vv St. Joost Trimloop 15.00   Voetbalterrein

Zo 09 Jeugdwerk Kroekestoppemiddig 14.11 ’t Patronaat

Za 15 CV De Bôkkeriejers Bôntje aovend

Zo 16 CV De Bôkkeriejers Resepsie

Za 22 CV De Bôkkeriejers Ôntbènjing Boerebroedspaar

Februari 2022

Za 05 Vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Zo 06 Jeugdwerk Receptie jeugdprinsepaar 14.11 ’t Patronaat

Zo 20 Jeugdwerk Bôntje middig 14.11 ‘t Patronaat

Di 22 Geiteclub Iris2 Ontvangst Blauw Sjuut Café ’t Heukske

Wo 23 CV de Bôkkeriejers Jeugdsleuteloverdracht ‘t Patronaat

Vr 25 Jeugdwerk Carnavalsdisco 18.11 ’t Patronaat

Zo 27 CV De Bôkkeriejers Optoch

Ma 28 CV De Bôkkeriejers Boerebroelof

Maart 2022 

Di 01 CV De Bôkkeriejers Karnavalsdinsdig

Za 05 Vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

April 2022  

Za 02 Vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Za 16 Jeugdwerk Paasactiviteit 14.11 ‘t Patronaat

Wo 27 Jeugdwerk Koningsdag 14.11 ’t Patronaat


