
Op donderdag 24 maart was er feest in St. Joost: op Basisschool

Maria Goretti werd de 100e leerling begroet. 

Raf kwam samen met zijn papa, mama en zusje naar school. Aan

het hek hingen slingers en ballonnen en alle leerlingen van de school

en de peuters van de peuterzaal/BSO Buitengewoon stonden buiten

met muziekinstrumentjes. Na een korte toespraak door de directeur

en de leerlingen van de vijf groepen bijeen geteld waren, kreeg 

de jarige 100e leerling een feestelijke kroon en een 100-ballon. 

Natuurlijk werd er ook gezongen voor Raf en daarna werd juf 

Marion die ook die dag jarig was toegezongen door alle kinderen en

ouders op het schoolplein.
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Door een mooi versierde boog en over de rode loper liep de 100e

leerling naar binnen.

Er was een aangepast programma in groep 1/2  en de peuters met

spellen op het schoolplein. In de andere groepen was er o.a. een

alternatieve gymles in de sporthal.

Bij een feest hoort een traktatie: in de hal werd getoast op de 100e

leerling en de kinderen kregen een wafel. Verder smulden ze nog

van een heerlijk schepijsje tijdens het buitenspelen op het school-

plein, De Wei en Speeltuin. Het was een bijzondere feestdag! 

Nieuwsgierig naar onze school geworden?

Neem contact met ons op! We zijn en blijven de kleinschalige school

waar we samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van de

kinderen.

Waar een kleine school groot in kan zijn!

Op donderdag 14 april werd er om 9.00 uur het startsein gegeven

voor de sponsorloop voor giro 555 op BS Maria Goretti St. Joost. 

We zijn een kleinschalige basisschool met 101 leerlingen. In de 

groepen is de oorlog in Oekraïne regelmatig gespreksonderwerp. De

betrokkenheid van de leerlingen bij de mensen in dit oorlogsgebied

heeft ertoe geleid dat we onze paasviering (paaseieren zoeken, paas-

lunch, spelletjes) na een warming up zijn gestart met een sponsor-

loop. Voor de start werd het eindbedrag bekend gemaakt: €1777,07. 

Daar kwam nog een bedrag bij zodat het uiteindelijke eindbedrag 

€1797,07 werd. We zijn trots op onze leerlingen die zo’n geweldig

bedrag bijeen hebben gebracht. Dus terecht: waar een kleine school

groot in kan zijn!
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H. Missen en Misintenties mei 2022

Zaterdag 7 mei 2022

19.15 uur H. Mis, kapelaan Schreiber – diaken Mestrom

Voor: Ouders Linssen-Tholen en overleden kinderen; 

Joep Dircks

Zaterdag 14 mei 2022

19.15 uur H. Mis, pastoor Mom – diaken Mestrom

Voor : Maria Halmans-Erfkamper; Toon Hodzelmans 

namens De Buurt

Zaterdag 21 mei 2022

19.15 uur H. Mis, kapelaan Schreiber – diaken Mestrom

Voor: Jaardienst ouders Verheesen-Bonekamp; Ouders

Emiel Thoolen jaardienst en Gert Thoolen –Meuwissen,

Har van der Goot; Ouders Frans Janssen en Elisabeth 

Janssen-Brouwers en overleden kinderen als jaardienst;

Pierre Coenen; Ouders Gerard Vossen en Gre Vossen-van

der Werff

Woensdag 25 mei 2022, Hemelvaart

19.15 uur H. Mis, kapelaan Schreiber – diaken Mestrom

Zaterdag 28 Mei 2022

19.15 uur H. Mis, pastoor Mom – diaken Mestrom

Voor: De vrede in de wereld 

Grote opknapbeurt van de kerkbanken en
schoonmaak van de kerk

Het was het parochiecomité al lang een doorn in het oog: de

kerkbanken zagen er heel slecht uit! Ze waren dringend aan

een schuur- en verfbeurt toe. Maar hoe pak je zo’n geweldige

klus aan? En wanneer plan je zoiets, want de kerk moet ei-

genlijk altijd beschikbaar zijn voor bv. een begrafenis.

Op 4 april is een behoorlijke groep vrijwilligers aan dit 

karwei begonnen. Schuurmachines werden geregeld,

schuurbanden gehaald, verlengkabels aangerukt en natuur-

lijk werd ook de koffie niet vergeten! Maandagmorgen werd

begonnen en iedereen kwam wanneer hij ook maar even

tijd had (of niet…). Donderdagmorgen waren alle 60 

banken geschuurd.

Toen was het op vrijdag de beurt aan de dames die ervoor

zorgden dat alle banken stofvrij waren. Ook hier mochten

we rekenen op een behoorlijke opkomst, zodat ook deze

klus snel geklaard werd.
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Maandag 11 april werd de eerste laag lak gestreken, waarna

dinsdag weer alles opgeschuurd werd. Woensdag waren alle

banken voor de tweede keer in de lak gezet. Ruimschoots

voor Pasen, zodat de lak alle tijd had om uit te harden en

de bezoekers van de Paasmis kunnen genieten van de

mooie kerkbanken en de opgefriste kerk. Want ook dit jaar

hebben de dames gezorgd dat de kerk weer helemaal afge-

stoft en geschobd is.

En, als kers op de taart zijn ook alle staties weer nagekeken

en opnieuw in de lak gezet. Tevens heeft ook de wand tus-

sen de kapel en de kerk een nieuwe laklaag gekregen.

Dames en heren vrijwilligers, zonder jullie was dit niet mo-

gelijk geweest. Dank, dank, dank!

Het parochiecomité.

H. Judocuskerk digitaal ontsloten

Het project van de digitale ontsluiting van de kerk en de

kapel in St. Joost is inmiddels afgerond. Door middel van

360 graden beelden kan een bezoeker van buiten de kerk

toch binnenkijken door met de smartphone QR-code op het

informatiepaneel naast de grote kerkdeur te scannen. Met

dank aan de gemeente Echt-Susteren die dit mogelijk heeft

gemaakt. www.hetsmalstestukjenederland.nl

Wees niet bang

Telkens weer klinken geruststellende woor-

den in de Bijbel: “Wees niet bang … vrees

niet”. Angstige apostelen zullen deze woor-

den horen, wanneer Jezus verrezen is. Zijn

leerlingen zijn op dat moment als de dood,

gevangen in angst en teleurstelling. Jezus

stelt hen gerust: “Vrees niet, Ik ben bij 

jullie”. Het lichaam van Jezus getuigt op dat

moment van de gruweldaden die mensen elkaar aandoen;

zijn handen, voeten en zijde zijn wreed doorboord. Maar

zijn stem klinkt helend: “Wees niet bang”. Het zal even

duren eer de apostelen verstaan wat Jezus te zeggen heeft

en bevrijd worden van hun vrees.

Ook in onze tijd is er veel om angst voor te hebben. In Oost

Europa woedt een oorlog, dagelijks worden wij overspoeld

met beelden van dood en vernietiging. Mensen doen elkaar

verschrikkelijke dingen aan, een oneindige stoet is op de

vlucht. Er is reden tot angst: de schepping kreunt, corona

dreigt nog steeds.

In die gebroken wereld vieren wij Pasen, deze keer net zo

onzeker als die eerste leerlingen van Jezus. Wat zal de

toekomst brengen? Vast en zeker niet alleen goeds. En dan

klinkt vanuit de Bijbel de stem van Jezus: “Vrees niet!”. 

Hij staat opnieuw in ons midden, net zo gewond als velen

in onze tijd. Hij weet hoe onmachtig mensen kunnen zijn,

wanneer het kwaad regeert. Hij kent onze diepste vrees om

alleen te staan tegenover de dreiging van deze tijd.

Wees niet bang, zegt Jezus:

Ik blijf bij je, Ik zie je pijn, 

Ik voel je verdriet,

Ik geef mijn leven ook voor jou.

Wees niet bang, om je hart te volgen

in een wereld vol onverschilligheid.

Wees niet bang, om in vrede te geloven,

in een wereld die roept om meer wapens.

Wees niet bang, om in Mij te geloven,

in een samenleving die Mij doodzwijgt.

Wees niet bang, om een naaste te zijn,

ook al loop je de kans om 

teleurgesteld te worden.

Paus Franciscus zei: “Pasen is het feest van onze hoop, de

viering van de zekerheid dat niets of niemand ons ooit van

God liefde zal kunnen scheiden”. Wees vooral niet bang om

die hoop met elkaar te delen.

Pastoor Bert.

3



4

Spreekuur

In deze coronatijd zal het wekelijks spreekuur van pastoor

Bert voorlopig vooral telefonisch blijven. 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.

Dopen

Er zijn momenteel maandelijks twee doopvieringen in de

grotere parochies, waar ook de meeste dopen plaatsvinden:

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 in een viering.

Dopelingen uit de kleinere parochies wordt voorlopig 

gevraagd om aan te sluiten bij een van deze doopvieringen. 

Kerkbalans

Parochiebijdrage

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk ontroert

Mijn kerk viert

Mijn kerk helpt

We hebben de kerk nodig. 

We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert en

rouwt, bidt en meeleeft, verbindt en inspireert.

Maar om levendig te blijven, is geld nodig.

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan

onze gemeenschap. 

De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.

Met de parochiebijdrage houdt u uw parochie in leven:

Parochie H. Judocus St. Joost

NL97 RBRB 0954 5229 07

o.v.v. Parochiebijdrage

en uw naam en adres

Hartelijk dank!

Vastenactie Dalit 

Vrouwen India

U kunt uw gift voor de Vastenactie nog steeds overmaken

naar Vastenactie Bisdom Roermond

IBAN: NL 21 INGB 000 300 0046

o.v.v. Vastenactie Dalit Vrouwen India

In maart zijn in St. Joost de enveloppen voor de Vastenactie

uitgedeeld. Deze kunt u nog steeds inleveren in de bussen

die klaar staan in de kerk of in de brievenbus van de kerk

deponeren.

Dank voor uw goede gaven!



Informatie van

Fanfare St.Judocus

Dodenherdenking woensdag 4 mei 

in Echt. Op woensdag 4 mei is Fanfare

St. Judocus één van de verenigingen

die dit jaar haar medewerking verleent

aan de jaarlijkse dodenherdenking in

de gemeente Echt-Susteren. De herden-

king start om 19.30 uur in het gemeen-

tehuis en wordt afgesloten bij het

monument op de Nieuwe Markt. Iedereen is welkom om

deze indrukwekkende herdenking bij te wonen. 

Rommelmarkt verschoven naar oktober

Helaas hebben we moeten besluiten om de rommelmarkt te

verplaatsen van mei naar oktober. Wij realiseren ons dat

velen de spullen-mede door corona- al 2 jaar hebben bewaard

maar we rekenen ook dit jaar weer op de steun en medewer-

king. In een volgende editie volgt meer informatie.

Voorjaarsconcert te Reuver

Op zaterdag 14 mei om 20.00 uur speelt de fanfare in Reu-

ver bij het Philharmonisch Gezelschap tijdens hun voor-

jaarsconcert. De fanfare zal een gevarieerd en luchtig

programma brengen waaraan de laatste weken hard is 

gerepeteerd. Supporters zijn altijd welkom!

Kienen

Na corona zijn de wekelijkse kienavonden weer gestart.

Elke dinsdag in het Patronaat van 20.00 – 22.15 uur 

(zaal open om 18.30 uur). Met uw komst steunt u de 

fanfare. Helpen als vrijwilliger is ook mogelijk! Werkzaam-

heden en tijden in overleg. Neem contact op met ons 

bestuurslid Margo van Engelen: 06-23172169.
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Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 7 mei de

441 trimloop. Het parcours is uitgezet in de

bossen rondom het sportpark “Tussen De Ber-

ken”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 en er zijn douches en kleedruimtes aanwezig.

Inschrijven is mogelijk tot 10 minuten voor de start. 

Het inschrijfgeld bedraagt 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 nakletsen over de geleverde prestatie.

De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehou-

den onder het motto:

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

De vele kaarten, berichtjes en mooie woorden 

hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

Jantje 

Het verlies was er al voordat het afscheid kwam.

Aart Tempelman

Kinderen

Kleinkinderen

Sint Joost, april 2022



Fietstocht Geiteclub Iris 2

nadert met rasse schreden

De fiets was de eerste zelf aangedreven metalen machine

waarbij geen dieren gebruikt werden. Begin 1800 werd

het apparaat aangedreven zon-

der enige vorm van benzine-

toevoer. Om te fietsen is

slechts minimale fysieke

kracht nodig. Daarom wordt

het waarschijnlijk ook door de

leden van de Geiteclub Sint

Joost zo gewaardeerd. Ze weten

dat de fiets het goedkoopste persoonlijke vervoermiddel

is en tevens is het ook nog eens hartstikke gezond om

de fiets te nemen.

Hoewel fietsenop de lange afstand meer inspanning vergt

is het voor de meeste mekkeraars gemakkelijker om te 

fietsen dan een auto te besturen. Ze gebruiken de fiets dan

ook vaak om boodschappen te doen, ook al is er bij café 

’t Heukske geen supermarkt!

Ze komen hier zaterdag 14 mei a.s. bijeen om zich te laten

soigneren voor de fietstocht die om 18.00 uur start. Er zijn

vele voordelen te behalen met deze tocht. Fietsen bespaart

geld en benzine, tevens verbrand je meer calorieën, je krijgt

frisse lucht binnen én bij de bierwinkels kun je altijd goed

parkeren.

Een lid van de Geiteclub zei tijdens de afgelopen jaar-

vergadering: ”Vroeger had ik aan een onderbroek genoeg

om mijn fiets te poetsen, nu kan ik met mijn moderne

onderbroek alleen de bel nog poetsen”. Alles vindt plaats

onder het motto: ‘geluk is het gevoel niet alleen te staan

maar om samen te zijn en gezellig te fietsen met alle 

Geitefans’.

Voor wie als lid van de Geiteclub, niet weet waar hij naar

toe wilt, leidt elke weg wel naar een (tap)punt. Want niet 

alleen de ketting moet gesmeerd worden, maar ook de keel. 

Wil je eens kennismaken

met de Geiteclub dan is dit

een perfecte activiteit om

sfeer te proeven en te erva-

ren waar het eigenlijk om

gaat in het leven.

Zonnebloem St. Joost info 

over uitstapje op dinsdag

10 mei naar Makado Beek

Aan alle aangemelde gasten:

De bus vertrekt om 10.15 uur vanaf de kerk in St. Joost. 

Uw rollator  kan mee in de bus. Het gebruik van rolstoelen

wordt geregeld door de Zonnebloem.

Om 12.30 uur  is de lunch in restaurant De Platschj. (1 con-

sumptie, 1  broodje , belegd met kroket- ei- kaas- rosbief of

ham ,en een stukje vlaai)  Dit  restaurant ligt bij de Action-

winkel.

De kosten voor deze dag bedragen 10 euro ( incl. busvervoer

en lunch)

Rond 14.45 uur verzamelen bij de uitgang, waar we die 

ochtend naar binnen zijn gekomen

Om 15.00 uur brengt de bus ons weer terug naar St.Joost.

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de winkeldag:

Tel. Elise Palmen : 06-22499180

Tel. Grace Kramer: 06-47619153

Tel. Marlies Beckers: 06- 21492500

De vrijwilligers van de Zonnebloem St. Joost wensen u een

leuke dag en veel winkelplezier.
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Uitnodiging openingsfeest

Wijngoed 1942

Vier enthousiaste wijnliefhebbers, een stuk landbouw-

grond en een mooie droom: Welkom bij Wijngoed 1942!

Met ons viertjes gaan wij samen de uitdaging aan om heer-

lijke wijnen te produceren in het midden-Limburgse dorpje

Sint Joost. Graag willen wij jullie uitnodigen voor ons 

openingsfeest op zaterdag 14 mei 2022.

Van 15.00 uur tot 17.00 uur staan wij voor jullie klaar 

in onze wijngaard en kunnen jullie, onder het genot van 

een drankje, kennis komen maken met ons en onze wijn-

druiven. Vragen? Mail gerust naar info@wijngoed1942.nl.

Hopelijk tot ziens op zaterdag 14 mei! 

Met gastvrije groet,

Sjack en Anita Bakkes

Leander en Nicole Vranken

Wijngoed 1942

Onze wijngaard is gelegen op het veld achter Heerdstraat

42 en Kievitstraat 41 - 61 en is bereikbaar via het veldje tus-

sen Heerdstraat 42 en Speeltuin de Speelkoel.

Ontspanningsvereniging 

Sint Judocus St. Joost

Op maandag 11 april hadden we onze Paasviering. Voor

het eerst na twee jaar corona.  Iedereen vond het heel 

fijn  om weer samen te kunnen zijn.  Het was erg gezellig.

Boerderijwinkel Lizette was de sponsor voor de Paas-

eieren. Ook willen we de dames en heren bedanken die 

geholpen hebben bij het in gereedheid brengen van de

zaal, het koffie inschenken en het afwassen en opruimen.

We zijn dus opnieuw gestart met onze activiteiten. 

De volgende activiteit wordt onze jaarvergadering op maan-

dag 16 mei. We beginnen dan ook om 13.30 uur. 

We hopen dat jullie er dan ook weer bij zijn. Dan kunnen we

o.a. ook weer ons programma voor 2022 samenstellen.

Het bestuur.
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Samen koken en samen eten

Ook in de maand mei bereiden onze beide kookteams

weer wekelijks in een gezellige ambiance een heerlijk

menu. In de oneven weken wordt op dinsdag een maaltijd

geserveerd en in de even weken op donderdag. 

Vanaf 12.00 uur zijn de gasten welkom en om 12.30 uur

wordt het eten geserveerd. De kosten bedragen € 7,50 

exclusief drankjes, te betalen na afloop. Aanmelden kan

via kookstudio@patronaatsintjoas.nl of bij Adrie Rohs 

(06-30626920).

Meehelpen in de keuken?

Wil je als vrijwilliger meehelpen met koken, uitserveren of

de afwas? Dan ben je van harte welkom! Met name op de

donderdagen kunnen we nog enkele enthousiaste vrijwilli-

gers gebruiken. Je kunt ook vrijblijvend een keertje komen

kijken. Belangstelling? Laat het even weten via mail:

kookstudio@patronaatsintjoas.nl of neem contact op met

één van de vrijwilligers.

De menu’s voor de maand mei.

236 

Dinsdag 3 mei 2022

Ribjessoep

Friet met zuurvlees

Gemengde sla

IJs

237  

Donderdag 12 mei 2022

Italiaanse tomatensoep

Lasagne

Groene salade

Limoncello toetje

Koffie met amaretto-room

238  

Dinsdag 17 mei 2022 

Aspergesoep

Beenham met saus van de kok

Asperges/gekookte ham en ei

Gekookte aardappelen - Sla

Gemengd fruit

Donderdag 26 mei 2022

Geen menu i.v.m. Hemelvaartsdag

239 

Dinsdag 31 mei 2022 

Groentesoep met balletjes

Cuisse de poulet (Kippedij)

Gebakken aardappelen

Gemengde sla

Yoghurt/honing/vers fruit

44
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Landelijke collecteweek

Longfonds 16 t/m 21 mei

Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische

ziekte bij kinderen in Nederland. Een longziekte heeft veel

invloed op een kind, het gezin en de omgeving.

Longfonds financiert en faciliteert

onderzoek naar het voorkomen van

astma bij kinderen en zet alles op

alles om een betere behandeling van

astma mogelijk te maken.

We willen samen op weg naar een

wereld waar kinderen geen astma

meer krijgen. Een wereld waarin kinderen opgroeien en spe-

len in gezonde lucht. Een wereld waarin iedereen vrij kan

ademen. Daarom halen duizenden vrijwilligers tijdens de

collecteweek geld op. In St. Joost is er in de week van 16 t/m

21 mei een bus- collecte.

We bedanken u alvast hartelijk voor uw steun.

We zijn nog op zoek naar collectanten die ons team in 

St. Joost willen versterken. Het zou erg fijn zijn als je 1 tot

1,5 uur zou willen helpen met collecteren in die week.

Je kunt je aanmelden bij Elise Palmen, collecte-organisator

St. Joost ( 06-22499180)

Onderhoud kerkhof 

donderdag 12 mei

Na de oproep in ’t Klökske van april hebben we weer een

nieuwe vrijwilliger voor het onderhoud van ons kerkhof

mogen begroeten: de tweede 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 wintermaanden zijn

er geen bijeenkomsten. Er is werk voor iedereen, ongeacht

ervaring in het onderhoud. 

De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 12 mei om

13.00 uur. Nieuwe vrijwilligers/sters blijven welkom!
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Koningsdag in Sint Joost

Woensdag 27 april vieren we weer als vanouds Koningsdag! 

Dit is het programma van 2022.

10 uur tot 13 uur kindermarkt in de speeltuin. (opbouwen vanaf 9.30 uur, opruimen voor 13.30 uur) Alle kinderen van

groep 1 t/m 8 mogen met één picknick kleed per kind naar de speeltuin komen om daar hun eigen spulletjes te verkopen.

Opbrengst is uiteraard voor jezelf. Ouders houdt er rekening mee dat jullie ZELF toezicht houden. Het is niet de bedoeling

dat er kraampjes of iets dergelijks worden neergezet. Bij slecht weer verplaatsen we de markt naar ‘t Patronaat. Deelname is

uiteraard gratis!

14 uur vertrekken vanaf het kerkplein met je versierde (loop)fiets, step, skelter, buggy, bolderkar enz.! Versiering ontvang

je van je juf op school. Zit je (nog) niet op school in Sint Joost, dan kun je de versiering ophalen bij Friture Bie Os of Boerde-

rijwinkel Lizette. Samen met Fanfare St. Judocus en Schutterij St. Joris lopen we dan het defilé waarna aansluitend op het

kerkplein de feestelijkheden met een springkussen, spelletjes en veel lekkers verder gaan! Als jullie duimen voor een zonnetje,

zorgen we samen voor een feestelijke dag!!!

Om een beetje in te schatten hoe groot de opkomst gaat zijn bij de kindermarkt willen we jullie vragen om de kinderen

vooraf op te geven voor de kindermarkt via de app: 06-14035700.

Jeugdwerk
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Nummer 29, mei 2022

Kopijdatum Klökske juni 15 mei

’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

Fanfare Sint Judocus

Toneelvereniging Ons Genoegen ‘84

De 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

April 2022

Maandag 25-04-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Dinsdag 26-04-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Woensdag 27-04-22 13:30 Jeugdwerk St. Joost Koningsdag 

Mei 2022

Zondag 01-05-22 Schutterij Sint Joris Schuttersfeest Montfort

Zaterdag 07-05-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Dinsdag 10-05-22 10:15 De Zonnebloem Winkeldag Makado Zonnebloem Vertrek kerkplein

Zaterdag 14-05-22 18:00 Geiteclub Iris 2 Fietstocht 't Heukske

Woensdag 18-05-22 19:00 Jeugdwerk St. Joost Herhaling Reanimatie 't Patronaat

Zondag 22-05-22 13:00 Jeugdwerk St. Joost Autowasdag Plein

Dinsdag 24-05-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Maandag 30-05-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 30-05-22 Speelvoorziening St. Joost Donateruractie Huis-aan-huis

Juni 2022

Zaterdag 04-06-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Dinsdag 07-06-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zondag 12-06-22 Schutterij Sint Joris Schuttersfeest Nieuwstadt

Maandag 13-06-22 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Zaterdag 18-06-22 19:00 Warung Ledeng en Patronaat Indonesische Avond t Patronaat

Zaterdag 18-06-22 Geiteclub Iris 2 Onderhoudsdag 

Zondag 19-06-22 9:00 Schutterij Sint Joris Kofferbakmarkt Evenemententerrein

Dinsdag 21-06-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zaterdag 25-06-22 Mannenkoor De Wiejerdzanger Korenavond 

Maandag 27-06-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Juli 2022

Zaterdag 02-07-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Zondag 03-07-22 Schutterij Sint Joris OLS Meijel

Dinsdag 05-07-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Patronaat

Zaterdag 09-07-22 Geiteclub Iris 2 Visfestijn 

Zondag 17-07-22 Schutterij Sint Joris Schuttersfeest Dieteren

Dinsdag 19-07-22 13:30 De Zonnebloem Uitstapje Welfaregroep 

Maandag 25-07-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Woensdag 27-07-22 Jeugdwerk St. Joost Kindervakantiewerk 

Donderdag 28-07-22 Jeugdwerk St. Joost Kindervakantiewerk 

Zaterdag 06-08-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop Voetbalterrein

Maandag 22-08-22 10:00 Jeugdwerk St. Joost Bivak Hunsel

Maandag 29-08-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Maandag 29-08-22 Stg. Gemeenschapsbelangen Rondgang Klökske bijdrage Huis-aan-huis

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


