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Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

13.00 – 14.00 uur

Gevarieerd Boerenbuffet

met allerhande ‘ouderwetse’ lekkernijen

14.00 - 16.00 uur

Gezellige muziek met

De Beesehofkapel Sweikhuizen

Gratis toegang!

Deelname aan het Boerenbuffet kost slechts 8,50 euro per 

persoon inclusief koffie en thee.

Aanmelden uiterlijk maandag 10 oktober op gemeen-

schapsbelangen@sintjoas.nl of telefonisch bij José van Bug-

genum (0475-485383) of Adrie Rohs (06-30626920).

Betaling op 14 oktober. Inloop vanaf 12.30 uur.

In september hebben de bezorgers en andere vrijwilli-

gers van de verenigingen de jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage voor ’t Klökske huis aan huis opgehaald. We zijn

erg blij dat weer veel inwoners met hun financiële steun

blijk van waardering voor ons mooie dorpsblad hebben

gegeven.

Mocht de envelop nog niet zijn opgehaald, dan kun je deze

alsnog in de daarvoor bestemde box bij Boerderijwinkel 

Lizette deponeren. Je kunt ook je bijdrage per bank 

overmaken op rekeningnummer 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 adviesbedrag van 12 euro

kun je naar believen aanpassen.

Wij danken alle donateurs van harte voor hun financiële

bijdrage in de kosten van ’t Klökske! Alleen met deze steun

blijft het mogelijk ons maandelijkse dorpsblad te blijven

uitgeven.

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost
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H. Missen en Misintenties 

oktober 2022

Zaterdag 1 oktober 2022

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: levende en overleden leden van de 

stichting Theresiakapel St Joost.

Zaterdag 8 oktober 2022

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

Voor: Neske Brouwers (verjaardag) en 

Lena Cremers-Brouwers en Thei Cremers.

Zaterdag 15 oktober 2022

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Joep Dircks en overleden familie Dircks –Claessen;

Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers 

en overleden kinderen; Ouders Emiel Thoolen en 

Gert Thoolen-Meuwissen en schoonzoon Har van der Goot.

Zaterdag 22 oktober 2022

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

Voor: Neske Brouwers( jaardienst) en Lena Cremers-Brou-

wers en Thei Cremers; Ouders Gerard Vossen en Gré Vos-

sen- van der Werff; Ouders Tjeu en Marlies Coenen-Hees

jaardienst.

Zaterdag 29 oktober 2022

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Theo en Truus Janssen-Roumen.

Zaterdag 5 november 2022, Allerheiligen

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

Dameskoor H. Judocus.

Voor: Thei Cremers en Helena Cremers-Brouwers en 

Neske Brouwers; Ouders Linssen-Tholen en 

overleden kinderen; Toon Hodzelmans; 

Overleden familie Hoorens-Gijsen.

Zondag 6 november 2022, Allerzielen

15.00 uur Zegenen graven kerkhof, kapelaan Schreiber.

Allerheiligen en Allerzielen 

5 en 6 november

Zaterdag

18.00 uur Maria Hoop Allerheiligen

19.15 uur Pey Allerheiligen

19.15 uur Sint Joost Allerheiligen

Zondag

09.30 uur Koningsbosch Allerheiligen

10.30 uur Koningsbosch Zegenen graven kerkhof

12.00 uur Maria Hoop Zegenen graven kerkhof

15.00 uur Pey Allerzielendienst 

in de kerk, aansluitend 

zegenen graven kerkhof

10.00 uur Echt Allerheiligen

11.00 uur Echt (Landricus) Zegenen graven kerkhof

12.00 uur Echt (Annahof) Zegenen graven kerkhof

15.00 uur Sint Joost Zegenen graven kerkhof

2



Met de hoed in de hand …

Onlangs ontmoette ik een jonge parochiaan, met een mo-

dieus hoedje op zijn hoofd. Hij fietste langs, tilde even zijn

hoedje op als groet en fietste verder. Een mooi gebaar van

vriendelijke beleefdheid, dat je nog maar zelden tegen-

komt. 

Ooit was het gangbaar dat mannen een hoed droegen, die

regelmatig aangetikt of afgenomen werd om een ander te

groeten. Niet voor niets luidt een spreekwoord “Met de

hoed in de hand kom je door het hele land”.

Het liet me denken aan de oud-hulpbisschop Edmond Beel,

broer van de oud minister-president. Een heer van stand,

die een en al vriendelijkheid uitstraalde. Over de tijd dat

hij deken van Brunssum was, wordt verteld dat hij iedereen

groette die hij tegenkwam. In het stadje bepaalde de Mijn

voor een groot deel de rangen en standen. Deken Beel zette

zijn hoed af voor de ingenieur van de Staatsmijn, maar ook

voor de mijnwerker die hij tegenkwam en voor ieder kind

dat hij ontmoette. Dat is toch wel een prachtig gebaar van

beschaving, wanneer je ieder mens groet, ongeacht de so-

ciale positie die iemand bekleedt. Omdat je overtuigd bent,

dat die ander jouw respect waardig is.

Tijdens het voorbereiden van een uitvaart in Koningsbosch,

vertelden kinderen wat zij geleerd hebben van hun moeder.

Zij zeiden: “Mam heeft ons geleerd om ieder mens te groe-

ten en wij hebben dat weer doorgegeven aan onze kinde-

ren.”

Onze samenleving heeft zulke gebaren van beschaving

nodig: een groet op straat voor vriend en vreemde, even een

stap opzij doen om een oudere langs te laten, een vriende-

lijk woord voor degene die je tegenkomt. Het zijn kleine ge-

baren, die het samenleven mooier en warmer maken.

Ook ons taalgebruik kan wat beschaving gebruiken. Zo ont-

ving een bejaarde dame een overzicht van de energiemaat-

schappij, de brief stond van het begin tot het einde vol met

“jij” en “jou”. Het is weinig chique wanneer een instantie

zomaar tutoyeert, alsof de afzender nog bij de mevrouw in

de klas heeft gezeten. 

Het vraagt een beetje zorg en aandacht, maar het maakt

een groot verschil. Waar mensen elkaar groeten, respect

tonen, beleefd zijn, daar wordt ons spreken eerbiediger en

ons samenleven mooier.  

Pastoor Bert
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Spreekuur

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.

Onderweg 

naar de toekomst, 

op weg naar elkaar

De parochies van Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Pey en

Sint Joost, vormen samen een federatie. Dat betekent dat

elke parochie een zelfstandige eenheid is, maar dat alle 

parochies door één bestuur worden bestuurd. Het is een

stap in de goede richting, waardoor we elkaar beter leerden

kennen en als parochies naar elkaar toe konden groeien. 

In de praktijk blijkt dat deze samenwerkingsvorm niet

altijd de meest praktische is. Het bisdom adviseert daarom

het model van de fusie, waarbij meerdere parochies in een

samenwerkingsverband formeel één parochie gaan vormen. 

De kerken en geloofsgemeenschappen behouden hun naam

en een groot deel van hun pastorale eigenheid. Wat plaat-

selijk heilig en dierbaar is, kan gewoon voort blijven 

bestaan. Maar in een fusie kan efficiënter en voortvarender

bestuurd worden. Dat zorgt ervoor dat priesters en vrijwil-

ligers uiteindelijk meer tijd en energie kunnen besteden aan

het vitaal houden van de verschillende geloofsgemeen-

schappen. 

Het federatiebestuur heeft deken Lauvenberg uitgenodigd

om in een bestuursvergadering te vertellen over de stappen

die in Susteren gezet zijn. Zo kunnen we leren uit de prak-

tijk van onze “buren” en het fusieproces ook in onze vijf

parochies in gang zetten.

Uiteraard wordt u gaandeweg geïnformeerd, er zullen t.z.t.

informatiebijeenkomsten en hoorzittingen volgen. Wie rea-

listisch naar de toekomst kijkt, weet dat afzonderlijke pa-

rochies het heel moeilijk krijgen om voort te bestaan; maar

waar samenwerkingsverbanden groeien, daar krijgen kleine

en grote parochies meer toekomstkansen. Het bestuur zal

zeer zorgvuldig dit proces ingaan. Wilt u ons steunen met

uw gebed om wijsheid en inzicht?

Dank u wel, pastoor Bert.
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Sint Jooster trimloop 

VV St. Joost organiseert a.s. zaterdag 1 oktober

de 446ste  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.

De kepelkes van Maria

Oos Leef Vruike van Sjaelberg

Moder van Peijs

help ós óm in peijs en vreej same te laeve

in eine waereld vol oorlog en stried.

Oos Leef Vruike van Spaanshuuske

Eur kepel stuitj oppe grens

mer stuitj gasvrie aope väör ederein.

Help ós óm äöver grenze haer te kieke.

Oos Leef Vruike vanne Deelgaard

Eur kepel stuitj taege-äöver de sjoal

Zaegentj  de kènjer in al oos parochies,

zoadet ze veilig en good gebórge kènne opgreuje.

Oos Leef Vruike vanne Mäölewaeg

Eur kepel stuitj vlakbie de velje vanne Boesj

Zaegentj de boere die zoaväöl zörg höbbe

en laot hun werk riepe vröchte drage.

Oos Leef Vruike van Pej

Eur kepel stuitj op 't kirkhaof

Zörgtj good väö alle luuj die gestórve zeen

en die noe wone in 't Käöninkriek van Eure Zoon.

Zoa baeje weer

zoadet Maria, Ster van Mestreech, Moder van Limburg

'n good wäördje väör ós zal doon.

Ame.

Nieuwe dirigent voor

MK de Wiejerdzangers 

Na 37,5 jaar dirigent en mede-oprichter te zijn geweest van

Mannenkoor de Wiejerdzangers heeft Piet Volders per 1

september 2022 afscheid genomen als dirigent van het

koor. Dat besluit heeft Piet met pijn in het hart moeten

nemen, omdat een aantal fysieke beperkingen aan ogen

en oren het voor hem bijna onmogelijk maakten nieuwe

zangstukken goed in te kunnen studeren en te kunnen 

inoefenen met zijn zangers. Graag had Piet het 40 jarig  

dirigentschap van de Wiejerdzangers in 2025 willen volma-

ken en willen bekronen met een jubileumconcert, maar dat

gaat dus helaas niet meer lukken. 

Mede door het enthousiasme en de inzet van Piet hebben

de Wiejerdzangers door de jaren heen naamsbekendheid

gekregen in binnen- en buitenland. Het koor kan zeer 

tevreden terugzien op de vele mooie concerten en concert-

reizen die onder zijn leiding zijn verzorgd. Uiteraard zal

het koor nog op gepaste wijze het afscheid van Piet vieren

en hem bedanken voor de inspanningen, die hij de afgelo-

pen 37,5 jaren voor het koor heeft gedaan.

Door deze gedwongen stop moeten de Wiejerdzangers op

zoek naar een geschikte opvolger, die de zangers op een
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Ontspanningsvereniging 

St Judocus  Sint Joost

De vakanties zijn voorbij. We zijn weer begonnen met onze

activiteiten, gym en dans. Het werd ook tijd dat we weer

kunnen gaan bewegen. Met het warme weer dat we deze zo-

merperiode hadden, kwam daar weinig van terecht. Ieder-

een was dan ook blij dat weer konden starten. En natuurlijk

was het ook fijn dat we weer samen konden zijn, lekker bij-

praten na de lessen met een kopje koffie. Ook dat hoort

erbij. Hopelijk kunnen we zo doorgaan en niet weer moeten

stoppen zoals de afgelopen 2 jaar.  Maar daar gaan we niet

vanuit. Optimistisch blijven, toch? 

Hebt u interesse in koersbal, gym of dans? Kom eens kijken

in het Patronaat. Misschien is dat ook wel iets voor u. 

vergelijkbare wijze muzikaal kan enthousiasmeren en 

inspireren, die geduld heeft met amateurzangers én die

past binnen de unieke verenigingscultuur. Die zoektocht 

leverde al snel resultaat op. We hebben Koen Vroemen 

bereid gevonden het dirigentstokje over te nemen. Koen is

als 14 jarig muzikaal talent al binnengehaald bij de Wie-

jerdzangers als vaste begeleider op de piano. Hij maakt dus

al 5 jaar deel uit van het koor, is vertrouwd met de vereni-

gingscultuur en kan rekenen op het volledige vertrouwen

van de zangers, ondanks zijn nog jonge leeftijd van 19 jaar.

De Wiejerdzangers zijn dan ook heel blij en trots dat we

Koen bereid hebben gevonden de opvolger van Piet Volders

als onze nieuwe dirigent te willen worden en samen met de

Wiejerdzangers de muzikale uitdaging aan te gaan. De 

komende maanden zullen we samen ontdekken of we tot

een duurzame samenwerking  kunnen komen. Die intentie

is er. We hebben daar ook het volste vertrouwen in.

Graag hadden we Koen als nieuwe dirigent willen voorstel-

len op onze traditionele, jaarlijkse  korenavond, die 

gepland stond voor 15 oktober 2022. Maar omdat we pas

begin oktober samen beginnen te repeteren is dat niet 

mogelijk en hebben we deze korenavond helaas moeten 

annuleren. 

We hopen uiterlijk op dinsdag 11 oktober, 19.30 u. onze

eerste repetitie in de nieuwe opzet te kunnen houden. We

houden Sint Joost en omstreken op de hoogte van de gang

van zaken. Verder zijn én blijven we op zoek naar mannen

met zin in muziek én gezelligheid die zich bij ons willen

aansluiten. Loop eens binnen in onze repetitieruimte aan

de achterzijde van het Patronaat, luister en zing mee!

Hopelijk tot gauw! 

Met de vriendelijke muzikale groeten van Mannenkoor De

Wiejerdzangers.

Donateursactie

MK de Wiejerdzangers 

De in de week van 25 - 30 september geplande donateurs-

actie van Mannenkoor de Wiejerdzangers is opgeschort cq.

uitgesteld naar het najaar. U wordt via ‘t Klökske geïnfor-

meerd wanneer deze wordt gehouden.
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Nieuws van de fanfare

Terugblik jubilarissendag

Zaterdag 10 september plaatste de fanfare haar ju-

bilarissen van 2020, 2021 en 2022 in het middel-

punt tijdens de Jubilarissendag bij de Hompesche

Molen in Stevensweert.

We mochten deze dag maar liefst 11 leden in het zonnetje

zetten (waarvan 9 tijdens deze Jubilarissendag). 

De voorzitter had lovende woorden voor de inzet van deze

jubilarissen en bedankte hen voor de jarenlange inzet en

betrokkenheid bij de vereniging.

De jubilarissen op een rijtje:

2020 Jos van Engelen (50 jr)

2021 Mia Janssen-Wolters (60 jr), Marco Peeters (40 jr), 

Peter Barrois (25 jr), Roel van Engelen (25 jr), 

Ankie Thoolen (12,5 jr)

2022 Huub Hodzelmans (70 jr), Hub Schreurs (40 jr), 

Coen Geurts (40 jr), Door Geurts (25 jr), Margo van

Engelen (12,5 jr).

Normaal gesproken huldigt de fanfare haar jubilarissen 

tijdens de jaarlijkse Judocusviering in december. Vanwege

corona kon deze in 2020 en 2021 geen doorgang vinden.

Om te voorkomen dat dat dit jaar wederom gebeurt, koos

de fanfare voor een nieuwe activiteit: de Jubilarissendag.

Leden, partners, gezinsleden en vrijwilligers begonnen de

dag in Stevensweert met een gezellige activiteit. Er was voor

ieder wat wils: steppen, wandelen of een rondleiding door

de molen. Daarna volgde de huldiging, waarna iedereen kon

genieten van een smakelijke BBQ.

Rondgang Grote Clubactie

Vrijdag 23 september vond de rondgang van de

Grote Clubactie plaats. Heeft u onze (jeugd)leden

gemist, dan is het ook mogelijk online loten te 

bestellen en onze fanfare te steunen. Dit kan via 

de volgende link https://lot.clubactie.nllot/fanfare-

st.-judocus/5640244 of door de QR code te 

scannen. Bij voorbaat dank! 

Grote rommelmarkt

Na enkele jaren afwezigheid door corona vindt op zaterdag

15 en zondag 16 oktober weer een grote rommelmarkt

plaats in St. Joost. Omdat we verwachten dat iedereen de

afgelopen jaren goed gespaard heeft, worden dit jaar gedu-

rende twee dagen spullen verkocht.

De data op een rijtje:

• 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

Fotobijschrift: v.l.n.r. 

Mia Janssen, 

Door Geurts, 

Jos van Engelen, 

Peter Barrois, 

Marco Peeters, 

Ankie Thoolen, 

Huub Hodzelmans,

Margo van Engelen,

Roel van Engelen. 

Niet op de foto: 

Hub Schreurs en 

Coen Geurts.
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Net als eerdere

jaren kunt u naast

bruikbare huishou-

delijke artikelen,

speelgoed, tassen,

computers, TV’s 

of andere snuis-

terijen, 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. Natuurlijk is tijdens de ver-

koopdagen ook voor de inwendige mens gezorgd. De entree

bedraagt € 2,00.

Voor het ophalen, sorteren en verkopen van alle spullen,

zijn wij voor de periode vrijdag 7 oktober – maandag 17

oktober nog op zoek naar vrijwilligers. Wilt u één of meer-

dere momenten (overdag en/of ’s avonds) een paar uurtjes

helpen, heel graag!! Stuur dan een e-mail naar onze 

Activiteitencommissie: acfanfaresintjudocus@gmail.com. 

Onderhoudsmorgen

De Wei zaterdag 29 oktober

Zaterdag 29 oktober wordt van

9.00 tot 12.00 uur voor de laatste

keer dit jaar het reguliere 

onderhoud gedaan op De Wei en

in de Speeltuin. Alles wordt win-

terklaar gemaakt en er worden

nieuwe planten gezet, die in het voor-

jaar De Wei weer een fleurig aanzicht zullen geven. 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 via de ‘grote klussen

app’ van de speeltuin of per mail: gemeenschapsbelan-

gen@sintjoas.nl. Contactpersonen: voor het groen op de

Wei Ton Vos (06-21821599) en voor de speeltuin Leon 

Verkoulen (06-22903407). Zij kunnen dan een werkplan-

ning maken. Voor koffie, thee, fris, vlaai en een biertje

wordt gezorgd!
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Samen koken en samen eten

Ook in de maand oktober 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 € 8,50 exclusief

drankjes, te betalen na afloop.

Aanmelden kan via kookstudio@patronaatsintjoas.nl of bij

Adrie Rohs (06-30626920).

Per keer kunnen maximaal 40 personen deelnemen.

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 op

kookstudio@patronaatsintjoas.nl of neem contact op met

één van de vrijwilligers, of met Hans Beckers (06-55894972).

De menu’s voor de maand mei.

257  Dinsdag  4 oktober 2022

Kippensoep

Schnitzel met zigeunersaus

Aardappelkroketten

Gemengde sla

Perzikdessert

258 Donderdag 13 okt  2022

Pompoensoep

Kippendij filet

Gekookte aardappelen

Groenten mix

Panna Cotta

259 Dinsdag 18 okt 2022

Doperwtjes soep

Kip Stroganoff

Rösti

Worteltjes

Paplova

260 Donderdag 27 oktober 2022

Broccoli soep

Hete bliksem

Gehakt

Salade

Poire belle Helene

250e keer Samen Koken en Samen Eten

Op donderdag 18 augustus werd voor de 250e keer een drie-

gangenmenu geserveerd voor onze gasten. Deze keer extra

feestelijk! Bij deze gelegenheid werden onze vrijwilligers die

deze wekelijkse activiteit mogelijk maken in het zonnetje

gezet en bedankt voor hun enorme inzet. Een natuurlijk voor

de overheerlijke gerechten die zij steeds weer op tafel zetten.

Deze dank werd onderstreept met een heerlijke fles wijn en

een groot applaus van de aanwezige gasten!
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Jeugdwerk    nieuws
Nieuwe e-mail adressen

Met de komst van de glasvezel zullen de ziggo mail-

adressen de komende maanden verdwijnen. Dat geldt

ook voor het jeugdwerk. Ons standaard mailadres is

info@jeugdwerksintjoost.nl

Verder hebben we een aantal mailadressen toegevoegd voor

onze verschillende afdelingen, te weten:

- administratie@jeugdwerksintjoost.nl

- bivak@jeugdwerksintjoost.nl

- kinderwerk@jeugdwerksintjoost.nl

- kroekestop@jeugdwerksintjoost.nl

- kvw@jeugdwerksintjoost.nl

Het vriendelijke verzoek is om gebruik te maken van een

van onze nieuwe emailadressen.

Yes, het kinderclubwerk 
kan weer van start!

Na een succesvol clubwerk seizoen 2021-2022, gaat vanaf

1 oktober het nieuwe seizoen weer van start. De maande-

lijkse opzet van het afgelopen seizoen houden we erin! 

Doelstelling van het kinderclubwerk is samen spelen, leuke

activiteiten organiseren en gezellig met leeftijdsgenootjes

bezig zijn. Dat is wat wij binnen het kinderclubwerk graag

willen. Dat wordt dus dankzij alle vrijwilligers mogelijk 

gemaakt.

De bijdrage voor het clubwerk 

is € 3,00 per keer.

De leiding

De coördinatie is hard op zoek naar enthousiaste vrijwilli-

gers voor club 1/2.

Club 1/2: [ vacatures ]. 

Incidenteel: Maud Reinders, Noa Evers, Indy op de Kamp.

Club 3/4: Linda Fincken-Joppen, Femke Crommentuijn,

Anke Beunen en stagiaires Aukje Vonk, Daantje Zitsen, 

ShiraRoijakkers.

Club 5/6: Fenne van Engelen, Joep Linders, Maud de Loo en

Luca Verheijen.

Club 7/8: Stef Claessen, Fay Meuwissen en Myrna Lamers.

Incidenteel: Tess Bongers, Chloé Meuwissen en Lois Peeters. 

Wanneer is clubwerk?

De voorlopige planning clubwerk  van dit seizoen is als

volgt. Bij datums zijn we afhankelijk van vrijwilligers, wij-

zigingen worden via kinderwerkgroepsapps en facebook

gecommuniceerd.

Wil je graag helpen of heb je vragen? Neem dan contact 

op met de coördinatie van het kinderwerk, Anniek Claessen 

(06-15348966) en Marianne van Kerkom (06-11161494).
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Je kunt bij verschillende activiteiten meehelpen en/of mee organiserenStagemogelijkheden



Bivak 2022

Wij kijken terug op een geslaagd bivak. We waren te gast

bij Groepsaccommodatie Bekerhof in Hunsel. Een schit-

terende accommodatie in een mooie omgeving. Niet ver

van huis, voor de fietsers dan ook niet de kortste route.

Wij zijn trots op onze vrijwil-

ligers, hoe zij enthousiast 

weer alles hebben georgani-

seerd en geregeld, zeker voor

degenen die dit jaar de eerste

keer mee zijn gegaan als 

vrijwilliger.

Voor alle leeftijden weer een

afwisselend programma waar

de vaste onderdelen natuurlijk niet in ontbraken, zoals de

spokentocht, de spellenmiddag, de ouderavond, de disco

en de verkiezing van Mr en Mrs bivak 2022. Daarnaast had

natuurlijk elke groep zijn eigen specifieke programma. 

Fantastisch weer, goed verzorgde locaties met faciliteiten,

leuke deelnemers, enthousiaste leiding, lekker eten …. 

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en dit mogelijk

heeft gemaakt! Natuurlijk ook dank aan onze sponsors.

Verder dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen met

het auto’s wassen en de vrijwilligers die hebben geholpen

tijdens Sjtoppelpop. Hier hebben 11 vrijwilligers geholpen

voor een vergoeding per uur. De vergoeding geheel ten 

gunste van het bivak. 
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Feestavond

Zoals al jaren gebruikelijk is, houden we op de eerste 

zaterdag in september de jaarlijkse feestavond voor

jeugdwerk en speeltuin. Iedereen die als vrijwilliger 

actief is geweest tijdens de afgelopen 12 maanden wordt

hiervoor uitgenodigd. Dit als dank voor de inzet als 

vrijwilliger. 

Het thema voor dit jaar was Disney night. Alle gasten

werden welkom geheten door Elza, Mickey en Mini

Mouse. We mogen weer terugkijken op een leuk feestje.

13

!"#$%&'()'*#%(#!+,-".#/0*1*'22'*3#45$16700*1'$!
Het jeugdwerk organiseert ieder jaar op 10 november weer het Sint Maartensfeest. !

Jaren organiseerden Sylvia Qualm en Loes Coenen het Sint-Maarten feest. Nu is het langzaam tijd om dit stokje over te dragen. 
Wil jij in 2022 dit feest (mee-)organiseren?  

Laat het Anniek 06 12 60 80 13 of Marianne 06 11 16 14 94 weten! Het draaiboek ligt klaar! !



14

!""#$%&&'$()*+'#'*$+)'$,''$-)&&'*$+"'*$
!"#"$""%&'(()*&+$,"-."/&0(%&'(12'((3&4&)2%#"$"%&"%&55%&6"+"3"2#"$7&8"&+$,"-."/&)9%%"%&:2;<&*,*&
"%&'"*&./$"(0"1'#$((%'"3#"%&62.&=9;(&>"$<"2."%&02(&#"&'(23?&2%@,A."9+#B"$)/2%*.,,/*7%3&,@&02(&
B<(*/(--?&CDEFDGCHI47&!%#2"%&"$&0$(+"%&:2.%&<,,$&B"&<"*&+$((+J&

!""#$+'$2#)'3'&45)3'*$
K"3#&."&+$2":"3<92/L&/-,,)<92/&,@&3"9)&/-"3&((%L&#(%&:,$+"%&B2.&#(*&<"*&,-&#"&-3(M"+$,%#&B,$#*&
'""+"%,'"%7&

!""#$+'$)*-"*'#6$7%*$809$:""60$
N233"%&.9332"&<"3-"%&#2*&@""/*&*,*&""%&/9;;"/&*"&'()"%&0,,$&#"&)2%#"$"%O&P,$+&#(%&0,,$&2"*/&3"))"$/&
"%&3((*&#"&+$,"-"%&B"*"%&#(*&.9332"&'""#,"%&#,,$&""%&3('-."L&0"$/2"$2%+&,@&2"*/&#"$+"32.)/&692*"%&
((%&#"&#"9$&*"&:"M"%7&>,,$&#"&'"%/"%&#2"&<"*&'""/*&92*&#"&)(/*&<"66"%&+"*$,))"%&:2.%&"$&,,)&
3"9)"&-$2.:"%&*"&B2%%"%7&

=,;(Q"?&0"$:('"3"%&,'&EH?IC&62.&#"&)"$)&"%&,'&GC?CC&99$&2/&#"&(@/392Q%+&2%&R*&S99."3*&T(;<*"$)(%*&
0(%&R*&U(*$,%((*V&

!"#"$%&''$%()%!"#$%&$'()#*"$+,"#"-%#"%+.-#"$"-%/.012%3'-'4%562789%:(:%;82889%<''-%#"%+.-#"$"-%,'-<=%#"%#"9$"-%(>%>"-="-%:"%
,':"-%=01$.++"-2%%

Zondag 31 oktober 

Rabo ClubSupport - Jeugdwerk

Het jeugdwerk doet mee aan Rabo ClubSupport. Het doel

voor dit jaar is het vervangen van geluidsapparatuur. Deze

is inmiddels weer vele jaren oud en heeft regelmatig tech-

nische mankementen. Vervanging van deze apparatuur is

dan ook noodzakelijk

Alle Raboleden kunnen / mogen stemmen op je drie 

favoriete clubs vanaf 5 tot en met 27 september 2022. 

We vragen om je stem te geven aan het jeugdwerk.

Rabo ClubSupport - Jeugdwerk

Het jeugdwerk doet mee aan Rabo ClubSupport. Het doel

voor dit jaar is het vervangen van geluidsapparatuur. Deze

is inmiddels weer vele jaren oud en heeft regelmatig tech-

nische mankementen. Vervanging van deze apparatuur is

dan ook noodzakelijk

Alle Raboleden kunnen / mogen stemmen op je drie 

favoriete clubs vanaf 5 tot en met 27 september 2022. 

We vragen om je stem te geven aan het jeugdwerk.

Rabo ClubSupport - Speeltuin

De speeltuin doet mee aan Rabo ClubSupport. Het doel voor

dit jaar is het vervangen van de kikker in het waterspel. De

kikker staat er al vanaf het eerste jaar dat de speeltuin open

is en is nu wel echt aan vervanging toe. Wij hopen via Rabo

Club Support een eerste aanbetaling te kunnen realiseren.

Alle Raboleden kunnen / mogen stemmen op je drie 

favoriete clubs vanaf 5 tot en met 27 september 2022. 

We vragen om je stem te geven aan de speeltuin.

Maandag
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Kopijdatum Klökske nov. op 15 okt.

‘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
,

Toneelvereniging Ons Genoegen ’84

presenteert “Kómkómmertied”

Na een noodgedwongen pauze van twee jaar

mogen we op het eind van dit jaar weer een mooi

toneelstuk op de planken zetten. Het is dit jaar

een blijspel met als titel “Kómkómmertied”,

onder leiding van regisseur dhr. Wim Janssen.

Emmy heeft met het oplossen van een puzzel in de Story een prijs gewonnen.

Het is een 14 daagse vakantie in een mooi en gastvrij hotel op het platteland

voor twee personen. 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 tram-

melant 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

naast de kerk.  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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Activiteitenagenda Sint Joost 2022

t Klökske16

September 2022

Maandag 19-09-22 19:30 Stg. Gemeenschapsbelangen Bestuursvergadering 't Patronaat

Vrijdag 23-09-22 Geiteclub Iris 2 Werkstage 

Zaterdag 24-09-22 09:00 Belevingspark De Wei Groenonderhoud De Wei

Maandag 26-09-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

Dinsdag 27-09-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Oktober 2022

Zaterdag 01-10-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Vrijdag 07-10-22 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 t Buujelt

Zaterdag 08-10-22 09:00 Fanfare St. Judocus Ophalen rommelmarkt St. Joost

Zaterdag 08-10-22 Buurtvereniging Put 6 Feestavond 

Dinsdag 11-10-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Vrijdag 14-10-22 13.00 Stg. Gemeenschapsbelangen Oktoberfeest ‘t Patronaat

Vrijdag 14-10-22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Club 7/8 ‘t Buujelt

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

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

Woensdag 19-10-22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 ‘t Buujelt

Dinsdag 25-10-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Zaterdag 29-10-22 09:00 Belevingspark De Wei Groenonderhoud De Wei

Zaterdag 29-10-22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil M’bracht

Zondag 30-10-22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling De Spil M’bracht

Dinsdag 31-10-22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Halloween Huis-aan-huis

Maandag 31-10-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

November 2022

Zaterdag 05-11-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Zaterdag 06-11-22 Fanfare St. Judocus Roergalmconcert met Koningsbosch o.v. 't Patronaat

Dinsdag 08-11-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Woensdag 10-11-22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Sint-Maarten  Kerkplein

Vrijdag 18-11-22 19:30 Jeugdwerk St. Joost Club 5/6 ‘t Buujelt

Vrijdag 18-11-22 20:00 Jeugdwerk St. Joost Club 7/8 Kerkplein

Zondag 20-11-22 13:00 Jeugdwerk St. Joost Intocht Sinterklaas Door dorp

Zondag 20-11-22 14:00 Ons Genoegen 84 Matinee voorstelling 't Patronaat

Dinsdag 22-11-22 De Zonnebloem Welfare 

Woensdag 23-11-22 18:30 Jeugdwerk St. Joost Club 3/4 ‘t Buujelt

Zaterdag 26-11-22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling 't Patronaat

Zondag 27-11-22 20:00 Ons Genoegen 84 Voorstelling 't Patronaat

Maandag 28-11-22 18:00 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen Huis-aan-huis

December 2022

Zaterdag 03-12-22 16:00 Voetbalvereniging St. Joost Trimloop  Voetbalterrein

Dinsdag 06-12-22 13:30 De Zonnebloem Welfare 't Buujelt

Zaterdag 10-12-22 Fanfare St. Judocus Feestavond voor leden 

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


