
Op het moment van het schrij-

ven van dit stukje staat de 

versoepeling voor de deur. 

Vanaf vrijdag 18 februari mag de

horeca tot 01.00 uur open en moet

een coronatoegangsbewijs worden

getoond. Het mondkapje hoeft in

onze horecabedrijven dan niet

meer en ook een vaste zitplaats en

1,5 meter afstand hoeven dan niet meer. Vanaf vrijdag 25 februari

gelden de normale openingstijden weer en hoeft geen coronatoe-

gangsbewijs meer te worden getoond.

Het virus is echter niet weg. Daarom vraagt de Overheid de basis-

regels in acht te houden: handen wassen, niezen in elleboog, thuis

blijven bij klachten, ventileren, enzo-

voort.

Dit betekent dat er nu gelukkig toch

mogelijkheden zijn om samen carna-

val te gaan vieren, dus ook in Sint

Joost. 

Het jeugdwerk, de Kroekestöp, de Bok-

keriejers, de APC, ’t Patronaat, Cafe ‘t

Heukske en friture Bie Os hebben in goed overleg het programma

inmiddels bijgesteld. Het wordt elke dag concreter! Volg de actuele

ontwikkelingen via Facebook en de websites!

We nodigen iedereen uit om de huizen en straten te versieren. 

Posters Kroekestöp zijn te krijgen in ’t Patronaat, Boerderijwinkel

Lizette, Friture Bie Os en Electro van Engelen. Kleurplaten zijn 

op die plaatsen ook verkrijgbaar. Vlaggen zijn te koop bij De 

Bokkeriejers.
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,t Klökske
Vastelaovendj 2022 Programma voor 

de vastelaovendj
25 februari Vastelaoveskidsquiz en disco

18.33 ‘t Patronaat

Vastelaovesquiz-night

20.33 Café ‘t Heukske

26 februari Vlag hijsen

17.11 Café ‘t Heukske

Uitreiking monument Stille wèrker

18.11 Café ‘t Heukske

Uitreiking groatorde Vrijwilligers

18.33 Café ‘t Heukske

Masked singers

19.11 Café ‘t Heukske

27 februari Vastelaoves matinee, digitale optocht, 

bekendmaking

prijzen kleurwedstrijd en mooist 

versierde gevel en ….?

14.11 ‘t Patronaat

28 februari Vastelaovesactiviteit voor de jeugd

13.11 ’t Patronaat

Vastelaovend Boete toet sloete

13.11 Café ‘t Heukske

1 maart Speurtocht

14.11 ‘t Patronaat

Prijsuitreiking speurtocht

18.11 ‘t Patronaat

Afscheid Kroekestöp

19.45 ‘t Patronaat

Vlag strijken

21.11 Café ’t Heukske

Stille Zoeper 2022

2 maart Hieëring biete

19.30 Café ‘t Heukske

informatieblad van
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H. Missen en Misintenties maart 2022

Woensdag 2 maart 2022 (Aswoensdag)

09.30 uur. Maria Hoop.

19.00 uur. Echt.

19.15 uur. Pey.

Zaterdag 5 maart 2022

19.15 uur. H. Mis

Voor: Jaardienst ouders Linssen-Tholen en overleden 

kinderen (stg.); jaardienst Jan en Toos van Engelen-Theelen

(stg.); Zus Janssen en overleden familie Janssen-Brouwers

(stg.); Voor een zekere intentie.

Zaterdag 12 maart 2022

19.15 uur. H. Mis

Voor alle zieken van onze parochie.

Zaterdag 19 maart 2022

19.15 uur. H. Mis

Voor: Toon Hodzelmans zeswekendienst; Mia Mestrom-

Craenen en haar zoon Harold.

Woensdag 23 maart 2022

19.00 uur. Vormsel viering, Deken Lauvenberg.

Zaterdag 26 maart 2022

19.15 uur. H. Mis

Opgeluisterd door 

Fanfare St. Judocus.

Voor: Thei van Wegberg 

zeswekendienst; 

Voor een zekere intentie.

Aswoensdag

Op 2 maart is het Aswoensdag, een dag die het begin van

de Vastentijd markeert.

Hoe dit jaar Aswoensdag gevierd kan worden, zal afhangen

van de ontwikkeling van het coronavirus. Vorig jaar was er

in plaats van het askruisje een gezegende gebedskaart. 

Wij wachten af wat de bisschoppen dit jaar gaan besluiten.

Gezien de huidige pastorale bezetting zijn er die dag drie

vieringen in onze federatie. 

9.30 uur, Maria Hoop - 19.00 uur, Echt - 19.15 uur, Pey.

Overleden

Zondag 30 januari is na een kort ziekbed Toon Hodzelmans

overleden, in de leeftijd van 95 jaar. Na een plechtige uit-

vaartdienst in onze kerk is Toon begraven op ons parochie-

kerkhof. Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte.

Na jaren van zelfstandigheid

naderde ineens de horizon.

De tijd werd tot eeuwigheid,

en het nieuwe leven begon.

Bedevaarten naar Lourdes en Assisi
De Parochiebedevaarten naar Lourdes vinden dit jaar plaats

van 3 tot en met 8 mei en van 12 tot en met 17 september.

Op verzoek van Mgr. Van Rens, organiseert de stichting Bon

Pasteur een 9-daagse bedevaart/cultuurreis, van 28 april

t/m 6 mei 2022, naar Assisi. De spiritualiteit van de Heilige

Franciscus is daarbij de leidraad. 

Voor meer informatie over deze reizen kunt u terecht in de

kerk, waar achterin folders klaarliggen, of op donderdag-

middag tussen 13.00 en 15.30 uur bij het Parochiekantoor.
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Zegenende handen
Tweehonderd jaar geleden werd in het dorp Munstergeleen

een zoon geboren in het gezin Houben. Wie had toen 

kunnen vermoeden dat hij ooit ver weg begraven zou 

worden in het Ierse Dublin? Hij zou bekend worden als

pater Karel, die intrad bij de passionisten. Hij maakte zich

de spiritualiteit van die religieuze gemeenschap eigen en

ontwikkelde een passie voor mensen die kwetsbaar in het

leven stonden. Zij waren bij hem letterlijk in goede handen,

want Hij was mensen nabij naar het voorbeeld van Jezus.

Pater Karel legde zieken de handen op en menigeen werd

genezen. Hij kon luisteren en troosten als geen ander; zelfs

al was zijn Engels beperkt, de taal van zijn hart was ver-

staanbaar. Pater Karel was een man van gebed, dat was de

bron van zijn goede werken. 

De paus riep onlangs een heilig jaar uit voor pater Karel,

dat gevierd zal worden in Munstergeleen en in Dublin …

van wieg tot graf. Deze in 2007 heilig verklaarde Limburger

werd bekend als “de pater met de zegenende handen”. 

Pater Karel stond vaak met lege handen, hij leefde arm en

eenvoudig. Maar hij wist hoop te geven, hij legde een hand

op een gebogen schouder, hij zegende kinderen en zieken.

Zoveel liefde sprak uit zijn gebaren, dat mensen hem al 

tijdens zijn leven als een heilige beschouwden. 

Ook in onze tijd zijn er mensen met zegenende handen.

Ouders die kindertranen wegvegen, verpleegkundigen die

hart in het werk van hun handen leggen. Kunstenaars 

die weten te ontroeren, mensen die elkaar vasthouden in

moeilijke tijden. 

Dit heilig jaar nodigt ons uit, om te kijken naar onze eigen

handen en naar de taal die ze spreken. Pater Karel legde

zijn handen in die van Jezus, daarom kon hij troosten en

helen, bemoedigen en vergeving schenken. Jezus wil ook

ons bij de hand nemen, om samen met Hem deze wereld

tot zegen te zijn. 

Pastoor Bert

Onderhoud kerkhof: 
vrijwilligers 
beginnen weer!
Na een winterstop in de maanden januari en februari, 

starten de vrijwilligers van het kerkhof weer op donder-

dag 17 maart van 13.00 - 16.00 uur.

Iedereen is welkom om te komen meehelpen. Tijdens de

pauze: koffie/thee en iets lekkers!

In de maand november en december zijn de vele bladeren

op het kerkhof geruimd (zie foto). Met dank aan de firma

Goertz Asperges van de Veestraat, die de bladeren komt

ophalen met een tractor en shovel. De bladeren worden als

compost gebruikt! Het ophalen bespaart de vrijwilligers al

enkele jaren veel werk Voorheen werden de bladeren met

kruiwagens in het omliggende bos afgevoerd. Daar verteren

ze maar langzaam; composteren is beter. 

Graag heten we donderdag 17 maart weer één of meerdere

nieuwe vrijwilligers welkom!
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Een uitgestoken Hand
Ik ben het, zegt Gij dan,

kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang,

zegt Gij dan,
want hier is mijn Hand. 
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Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

Stand van zaken 

Kloosterveld, Kantstraat 

en Sint Joosterzijweg

Bij het ter perse gaan van dit Klökske was het voor de 

gemeente in verband met de geldende coronaregels niet 

mogelijk om fysieke bijeenkomsten te plannen. Dit betekent

dat we nog geen data kunnen publiceren voor de toegezegde

bewonersavonden. Zodra dit weer toegestaan is, laten we dit

direct weten.

Wel kunnen we melden dat medio maart wordt gestart met

het aanleggen van de glasvezelkabels.

Wordt zo spoedig mogelijk vervolgd. Volgens afspraak wordt

het karwei voor het einde van dit jaar uitgevoerd!

Zonnebloem St. Joost

Aan alle gasten van de Zonnebloem St. Joost.

Sinds dinsdag 1 februari zijn

we weer gestart met onze

tweewekelijkse welfaremid-

dagen in het Patronaat, 

natuurlijk met inachtneming

van de op dat moment

geldende coronamaatregelen.

We hopen dat we gauw ook

weer andere activiteiten 

en uitstapjes kunnen organi-

seren. Zodra dat gaat gebeuren, horen jullie van ons.

U bent natuurlijk altijd van harte welkom op onze 

welfaremiddagen; ook voor alleen een kopje koffie of een

praatje.

Groeten van alle vrijwilligers.

Informatie 06-22499180 Elise Palmen, secretaris.
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Wensbus Echt-Susteren 

zoekt chauffeurs

Onze Wensauto-organisatie Echt-Susteren verzorgt met

twee Wensauto’s vervoer voor minder mobiele inwoners

van Echt-Susteren. Daarmee dragen wij onder meer bij aan

het oplossen van eenzaamheid voor ouderen in onze ver-

grijzende gemeente.

Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en wordt

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit maakt het mogelijk dat zelfs mensen met een UWV-

uitkering ook vrijwilligerswerk kunnen verrichten.

Door natuurlijk verloop blijven wij dringend op zoek naar

chauffeurs. Dus dames en heren die iets willen betekenen

voor hun minder mobiele medemens en deel uit willen

maken van een enthousiast team vrijwilligers. 

De maximum leeftijd voor onze chauffeurs is 80 jaar.

Wilt u, eenmaal per veertien dagen bv., een paar uurtjes 

beschikbaar zijn en spreekt het voorafgaande u aan, stuur

ons dan een e-mailbericht via secretaris@st-les.nl. Wij laten

u dan kennis maken met onze organisatie zodat u een 

gefundeerd besluit kunt nemen of de functie van ‘chauffeur

Wensauto’ echt iets voor u is.

Samen koken en 

samen eten start weer

Ook onze kookteams zijn blij dat zij na een lange periode

van afwezigheid weer op een veilige manier kunnen gaan

starten. Ook mooi voor alle gasten die zij zo lang hebben

moeten missen en die er ongetwijfeld naar uitkijken om

samen weer te mogen genieten van alle heerlijke gerechten.

En niet te vergeten de daarbij horende gezelligheid!

We beginnen weer op dinsdag 8 maart en op donderdag 

17 maart in ‘t Patronaat. Aanvang 12.30 uur. 

Kosten: € 7,50 exclusief drankjes.

Aanmelden: kookstudio@patronaatsintjoas.nl 

of bij Adrie Rohs (06-30626920).

In de oneven weken wordt op dinsdag een maaltijd geser-

veerd en in de even weken op donderdag. De daaropvol-

gende maaltijden zijn dan op dinsdag 22 maart en op

donderdag 31 maart.

De menu’s worden bij het ter perse gaan van dit Klökske nog

samengesteld. Doch de ‘vaste’ gasten weten dat ze altijd

super lekker zijn! Zodra de menu’s bekend zijn, worden ze

op de bekende wijze gepubliceerd.

046 - 20 77 088

wensauto

st-les.nl

wensauto

st-les.nl

wensauto

st-les.nl

Sint Joostertrimloop 

vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 5 maart de

439ste 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 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 praten over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN

WINNEN.
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Voorjaarsbrunch en 

matinee zondag 27 maart

Elke laatste zondag van maart organiseert Stichting 

Gemeenschapsbelangen Sint Joost de jaarlijkse voorjaars-

brunch met aansluitend een matinee in ’t Patronaat. 

Deze activiteit zou in 2020 voor de 7e keer plaatsvinden.

Helaas moesten wij deze gezellige activiteit toen van-

wege het coronavirus afblazen, zo ook in 2021. Nu we het

virus redelijk onder controle hebben, heeft het kabinet

zodanige versoepelingen aangekondigd, die het mogelijk

maken om deze activiteit op zondag 27 maart weer te 

organiseren.

Brunch om 11.30 uur

Ook deze keer wordt weer een heerlijke brunch verzorgd

door Boerderijwinkel Lizette. Voor de brunch dien je je 

tijdig aan te melden. De kosten zijn slechts 8,50 euro per

persoon, tot en met 12 jaar halve prijs. Aanmelden kan tot

uiterlijk maandag 21 maart per mail (brunch@patronaat-

sintjoas.nl) of telefonisch bij José van Buggenum 

(0475-485383). Het zijn aangewezen gereserveerde 

plaatsen. Geef aan als je met een groep samen wilt zitten.

De kaarten kunnen op zaterdag 26 maart tussen 14.00 

en 15.30 uur in ’t Patronaat worden afgehaald en betaald.

Aansluitend op de brunch start om 14.00 uur de gezellige

matinee tot ongeveer 17.00 uur.

Het programma

We zorgen weer voor een zeer gevarieerd programma met

voor elk wat wils. Dat gaan we de komende weken regelen

en zullen we via de diverse media bekendmaken.

De entree voor de matinee is gratis!

Speeltuin gaat open 

en zoekt hulp!

Vanaf april willen wij het winkeltje met toiletgebouw

weer gaan openen. En wij hopen dit jaar met minder

strenge regels en veel goed weer. 

Daarom zijn wij op zoek naar JOU!

Wij hebben een aantal fanatieke vrijwilligers, maar nog lang

niet genoeg om met regelmaat het winkeltje te kunnen 

openen. Jong of oud, vader, moeder of opa en oma iedereen

kan dit. 

Wat kunt u doen?

U opent de deuren van het winkeltje en zet het terras klaar.

Verder zorgt u voor de verkopen van het winkeltje. Als u

koffie kunt zetten lukt de rest ook. Aan het einde van de

middag sluit u het winkeltje. Er is altijd hulp bereikbaar,

mocht iets niet lukken. En natuurlijk wordt alles eerst net-

jes uitgelegd. 

U mag zo vaak helpen als u zelf wilt. Samen met een vriend

of vriendin kunt u dit doen. Wilt u zich aanmelden of wilt

u eerst meer informatie? Mail dan naar info@despeelkoel.nl

of bel naar Linda op nummer 06-29006690. 

Voelt u zich niet geschikt voor het winkeltje 

maar bent u wel heel handig? 

Dan is uw hulp bij het onderhoud van de speeltuin heel erg

welkom. Denk bijvoorbeeld aan het vegen van de stoep,

vuilniszakken vervangen en andere kleine klusjes. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie mail dan naar

info@despeelkoel.nl of bel met Leon op telefoonnummer 

06-22903407.

Ontmoet nieuwe mensen en kom onder de mensen

Het is natuurlijk fijn voor de speeltuin als u helpt, maar ook

voor u is het heel fijn. U ontmoet veel nieuwe mensen. Dat

is in deze tijd met beperkingen, zoals de afgelopen jaren,

natuurlijk ook heel erg prettig. 

Zorg voor een lang bestaan van de speeltuin

We bestaan al ruim 25 jaar. Door extra inkomsten, zoals

van het winkeltje, kan de speeltuin blijven bestaan. Daarom

is het zo belangrijk dat we met regelmaat open kunnen. 

Wij hopen op uw hulp, en verwelkomen iedereen graag weer

in de speeltuin vanaf april voor een drankje en een ijsje. 



7

Onderhoudszaterdag 

De Wei en De Speelkoel 

op zaterdag 12 maart

Zaterdag 12 maart is de jaar-

lijkse landelijke NLdoetactiviteit,

zo ook in Sint Joost. De vrijwilli-

gers van De Wei en De Speelkoel

houden dan hun eerste onder-

houdsdag van dit jaar van 9.00

tot 12.00 uur. De perken worden

bijgewerkt en er wordt hier en

daar gesnoeid. Verder worden houtsnippers aangevuld en

worden de speeltoestellen gecheckt en zo nodig in orde ge-

maakt. En wellicht, als het weer het toelaat, wordt links en

rechts nog een likje verf aangebracht. Vrijwilligers kunnen

zich aanmelden via de ‘grote klussen app’ van de speeltuin

of per mail: gemeenschapsbelangen@sintjoas.nl. Contactper-

sonen: voor het groen Ton Vos (06-21821599) en voor de

speeltoestellen Leon Verkoulen (06-22903407).

We zoeken ook nog iemand die handig is met sanitairwerk

voor wat klusjes in het speeltuingebouw. Deze werkzaam-

heden kunnen op ieder passend moment worden 

ingepland. Voor koffie/thee, vlaai en een drankje wordt

uiteraard gezorgd!

Het wordt dus weer een vanouds gezellige werkdag, waarbij

ook nieuwe vrijwilligers van harte welkom zijn!
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Bivak 2022

Ook dit jaar gaan we weer op bivak. Het bivak is bedoeld

voor kinderen vanaf 4 jaar en tieners tot en met 18 jaar.

We gaan op bivak van 22 tot en met 26 augustus 2022.

Meteen na de vastelaovend starten we met de voorbereidin-

gen. Heb je zin om mee te gaan als leiding of om een dag

te helpen? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het even weten bij

Mirjam Claessen of per e-mail. 

We gaan naar groepsaccommodatie Bekerhof, Beekstraat

9, 6013 RV Hunsel. Een schitterende accommodatie in

een mooie omgeving. 

Voor de deelnemers van groep 1 tot en met 8 is vervoer

geregeld met een bus, de tieners(+) zullen met de fiets op

pad gaan.

Vrijwilligers 

gezocht voor de kookstaf

Het vorig jaar heeft een groot aantal enthousiaste vrijwil-

ligers er samen voor gezorgd dat iedereen elke dag

zijn/haar buikje kon vullen. Zeker vernieuwend en een

uitdaging voor iedereen die heeft meegeholpen. Dit jaar

hopen we op een vervolg van deze benadering en aan-

pak. 

Het is ontzettend leuk als je met een team van vrijwilligers

samen het menu kunt samenstellen en bereiden voor zo’n

grote groep hongerige bivakkeerders. 

Voor de bivakweek zijn we op zoek naar vrijwilligers die

het aandurven om samen met anderen gezellig een dagje

of dagen te komen helpen. Deze vrijwilligers zorgen voor

lekker en voldoende ‘gezond’ eten, het klaarmaken 

van lunchpakketten maar ook het schoonmaken van de 

algemene ruimtes en sanitair. Afhankelijk van de aanmel-

dingen kunnen we dan kijken naar de invulling. De meest

ideale oplossing is dat we een team per dag kunnen vormen

die dan ook willen meedenken over het menu en de inkopen

e.d. Natuurlijk is alle hulp van harte welkom.

Het je interesse laat het even weten bij Mirjam Claessen,

Chantal van Dort of per e-mail jeugdwerk@ziggo.nl

Jeugd  werk
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Actie Jantje Beton

Jantje Beton wil dat kinderen veilig, vrij en avontuurlijk

buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Alle projecten

zijn hierop gericht. Meer informatie is te lezen op de web-

site http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/

Deelname van jeugdclubs aan de Jantje Beton Collecte is

een win-win situatie. Omdat Jantje Beton jeugdclubs die 

bijdragen aan het (buiten)speelplezier van kinderen graag

steunt, wordt de collecteopbrengst gedeeld met de collec-

terende jeugdverenigingen die zich lokaal inzetten.

Dus: 50% van de opbrengst is voor de collecterende jeugd-

organisatie zelf, de andere 50% zet Jantje Beton in voor 

buitenspeelprojecten door het hele land!

De eerstvolgende landelijke actie is van 7 t/m 12 maart

2022. Zoals reeds vele jaren zal het jeugdwerk ook nu weer

collecteren voor Jantje Beton.

Kindervakantiewerk

De vasteloavoandj gaat van start. Maar voor je het weet

is het weer zomervakantie. 

Het kindervakantiewerk start dan ook in maart met de eer-

ste voorbereidingen om ook dit jaar weer twee spetterende

dagen te organiseren voor alle kinderen t/m groep 8. Heb

je ideeën, heb je interesse laat het even weten. Wil je meer

weten over de organisatie? Voor al je vragen kun je terecht

bij Ilona van Gellocom, tel. 06 23 40 23 51 en natuurlijk bij

de vrijwilligers die hebben geholpen tijdens de voorgaande

jaren.

Programma

voor de vastelaovendj

25 februari Vastelaoveskidsquiz en disco

18.33 ‘t Patronaat

Vastelaovesquiz-night

20.33 Café ‘tHeukske

26 februari Vlag hijsen

17.11 Café ‘t Heukske

Uitreiking monument Stille wèrker

18.11 Café ‘t Heukske

Uitreiking groatorde Vrijwilligers

18.33 Café ‘t Heukske

Masked singers

19.11 Café ‘t Heukske

27 februari Vastelaoves matinee, digitale optocht, 

bekendmaking prijzen kleurwedstrijd 

en mooist versierde gevel en ….?

14.11 ‘t Patronaat

28 februari Vastelaovesactiviteit voor de jeugd

13.11 ’t Patronaat

Boete toet sloete

13.11 Café ‘t Heukske

1 maart Speurtocht

14.11 ‘t Patronaat

Prijsuitreiking speurtocht

18.11 ‘t Patronaat

Afscheid Kroekestöp

19.45 ‘t Patronaat

Vlag strijken

21.11 Café ’t Heukske

Stille Zoeper 2022

2 maart Haring biete

19.30 Café ‘t Heukske
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Basisschool Maria Goretti, 

daar groei je! 

Wordt jouw kind komend schooljaar 4 jaar? Ben je (nog)

op zoek naar een school voor jouw kind? Dan bieden we

je de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op BS

Maria Goretti na telefonische afspraak (0475-470168).

Vanwege de corona-maatregelen zijn we ook dit jaar he-

laas niet in de mogelijkheid om een open dag of inloop-

momenten te organiseren. 

Zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid, optimale ontwik-

keling, omgaan met de wereld en met de ander en zorg voor

alle betrokkenen zijn de kernwaarden van ons onderwijs.

Het leerlingenaantal op onze school groeit. Binnenkort 

verwelkomen we onze 100e leerling. Toch blijven we nog

steeds de kleinschalige school die midden in de gemeen-

schap staat door actief de samenwerking met buurtpart-

ners, zoals het huiskamerproject St. Joost en het

Thomashuis, aan te gaan. 

Door te werken met het principe verbonden onderwijs, 

is er veel aandacht voor individuele leerlingen mogelijk. We

maken natuurlijk gebruik van eigentijdse lesmethodes. 

De open verbinding van onze speelplaats met de Wei, de

speeltuin en onze schooltuin geeft vele mogelijkheden voor

natuurlijk spelen en beleven. 

Samen met de ouders halen wij het beste uit het kind en

zorgen wij voor een leerzame, veilige en prettige schooltijd.

Bovendien hebben we in onze school de voor- en na-

schoolse opvang en de peutergroep van Buitengewoon.

Hiermee werken we nauw samen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op onze web-

site: www.bsmariagoretti.nl en neem contact met ons op.

Aanmelden nieuwe leerlingen graag voor 1 april. Het aan-

meldformulier vind je ook op onze website.

Basisschool Maria Goretti
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15 maart

’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

Toneelvereniging Ons Genoegen ‘84

Zonnebloem afd. Sint Joost

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

C.V. De Bôkkeriejers

Loven Intern Transport

t Klökske
,
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Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske12

Februari 2022

Wo 23 CV de Bôkkeriejers Jeugdsleuteloverdracht ‘t Patronaat

Vr 25 Jeugdwerk Kidsvasteloavesquiz en disco 18.33 ’t Patronaat

Vr 25 Café ’t Heukske Vasteloavesquiz 20.33

Za 26 CV De Bôkkeriejers Jeugdwerk Vlaghijse 20.11 Café ’t Heukske

Za 26 CV De Bôkkeriejers Monument stille wirker

Za 26 Café ’t Heukske Masked singer

Zo 27 CV De Bôkkeriejers Optoch

Ma 28 CV De Bôkkeriejers Boerebroelof

Ma 28 Jeugdwerk Vasteloavesbingo

Maart 2022

Di 01 CV De Bôkkeriejers Karnavalsdinsdig

Di 01 Jeugdwerk/Bôkkeriejers Vasteloavesspeurtocht 14.11 ‘t Patronaat

Za 05 Vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein

Za 12 De Speelkoel en De Wei Onderhoudsdag (NLdoet) 09.00 De Wei / speeltuin

Di 15 Zonnebloem                                          Welfare 13.30 Patronaat

Ma 28 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 29 Zonnebloem                                          Welfare 13.30 Patronaat

April 2022

Za 02 Vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Di 12 Zonnebloem                                         Welfare 13.30 Patronaat

Wo 6 Jeugdwerk Herhaling BHV 17.00 ‘t Buujelt

Za 16 Jeugdwerk Paasactiviteit 14.00 ‘t Patronaat

Ma 25 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 26 Zonnebloem                                          Welfare 13.30 Patronaat

Wo 27 Jeugdwerk Koningsdag 13.30 ’t Patronaat

Mei 2022

Za 07 Vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Di 10 Zonnebloem                                          Welfare 13.30 Patronaat

Wo 18 Jeugdwerk Herhaling reanimatie 19.00 ’t Buujelt

Za 22 Jeugdwerk Autowasdag

Di 24 Zonnebloem                                         Welfare 13.30 Patronaat

Ma 30 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Ma 30 t/m za 4 Donateursactiespeeltuin

Juni 2022

Za 04 Vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Di 07 Zonnebloem                                        Welfare 13.30 Patronaat

Di 21 Zonnebloem                                        Welfare 13.30 Patronaat

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



,t Klökske
Vastelaovesbielage

Vriedig 25 fibberwari
Kids Vastelaoveskidsquiz en -Disco
ôm 18.33 in ‘t Patronaat

Vastelaovesquiz-night
ôm 20.33 bie Café ‘t Heukske

Zaoterdig 26 fibberwari
Aaftrapaovendj
ôm 17.11 bie Café ‘t Heukske
mit Vlaghijse, oetreiking monument Sjtille wèrker,
oetreiking Groatorde Kroekestöp en de Masked Singers

Zondig 27 fibberwari
Jurering van de sjoons verseerdje gevels 
en kluërplate 
ôm 10.11 door gans Sint Joas

Optoch 2022 op Sint Joas
ôm 14.11 oer in get aangepasdje vorm
Opstèlle: Op de Baant (Insjrieve kan toet 
zaoterdig op kroekestop@sintjoas.nl of 
tillefonisch biej Adrie Rohs, 06-30626920)
Route: Op de Baant, Boswaeg, Caulitenstraot, 
Sint Joasterbaan, Kantstraot, Heerdstraot, Brantstraot,
Sint Judocusstraot, Caulitenstraot, ’t Patronaat.

Digitale optoch kieke
Aansloetendj in ‘t Patronaat
Optoch-matinee 
Nao de optochte in ‘t Patronaat
mit o.a. 1e fysieke optraeje van de deilnummers Leedjes
2022 en huldiging van de winnaars

Maondig 28 fibberwari
Vastelaovendj Boete toet Sloete
ôm 13.11 oer biej Café ‘t Heukske
mit o.a. Berny, Harrie, Dj Keuf, Duo Echt fout, Monsieur
Maurice, Massimo, Deraan deraan, Dj Jozeppe, 
De Bôkkeriejers (de manne van de raod), De Kroekestôp,
Awt Prinse Club, De Mooshaofzengers, de Veterane en
GRAASHOOK.

Activiteite veur de jeug
vanaaf 13.11 oer biej Café ’t Heukske
o.a. springkösse, stoepkriete, dansjes.

Dinsdig 1 mieert
Vastelaovesspeurtoch
Vertrèk vanaaf 13.11 oer biej ’t Patronaat
Aansloetendj priesoetreiking

Aafsjied van De Kroekestöp
vanaaf 19.45 in ‘t Patronaat
Vlag strieke
ôm 22.11 oer biej Café ‘t Heukske
en bekindjmaking van de Stille Zoeper 2022

Woonsdig 2 mieert
Hieëring biete
ôm 19.33 oer biej Café ‘t Heukske

Actueel Vastelaovesprogram Sint Joas 2022

••

••


