
Iets later dan gebruikelijk starten

we met de vastelaoves-activitei-

ten. Een vol programma waar 

iedereen aan mee kan doen, jong

en oud. In hoeverre de activitei-

ten fysiek of digitaal zullen zijn,

dat kunnen we nu nog niet voor

alle activiteiten aangeven. We

zullen dat tijdig laten weten via

de sociale media, facebook, 

website en de gebruikelijke tamtam. Dat de activiteiten doorgaan,

kunnen we met zekerheid zeggen. Het jeugdwerk, de Kroekestöp,

de Bokkeriejers, de APC, Café ’t Heukske, Friture Bie Os en Stg

Patronaat hebben gezamenlijk weer een programma opgezet.

Hierbij rekenen ze op medewerking van iedereen. Meedoen dat

is het belangrijkste!

Op 25 januari is de volgende perscon-

ferentie. Dan zal er meer duidelijkheid

komen over de mogelijkheden binnen

cultuur en horeca. Het aftreden en uit-

roepen van het jeugdprinsenpaar van

de Kroekstöp zal in ieder geval nog 

digitaal worden uitgezonden via een

livestream. Wat daarna gaat gebeuren,

is nu nog niet geheel duidelijk.

Er komt dit jaar in ieder geval weer de vasteloavesgezèt van de 

Bôkkeriejers en van de Kroekstöp, waar alle info verder terug te 

vinden zal zijn. De optocht zal in een alternatieve vorm (vorig jaar

digitaal) ook zeker doorgaan, al is nog niet bekend in welke vorm.

We willen wel iedereen alvast vragen na te denken wat je kunt/wilt

doen en vooral om mee te doen.

Wil je graag versieren en de vastelaovesvlag van St. Joost uithangen,

dat is hartstikke leuk. Heb je nog geen vlag dan is dit geen probleem,

deze zijn gewoon te koop bij De Bokkeriejers.

nummer 26
februari 2022

1

,t Klökske
Vastelaovendj 2022 Totale programma

22 januari Aaftraeje Prins Erwin II & Prinses Wendy

29 januari Rôndjgank Kér

30 januari Aaftraeje Prins Dean I & Prinses Noa I

CD presentatie mit bekindjmaking winnaar 2022

Oetrope nuuj jeugprinsepaar

31 januari Verstrekken kleurplaten via de basisschool, 

Friture Bie Os en Boerderijwinkel Lizette

5 februari Rôndjgank Kér

6 februari Receptie Kroekstopperoad en 

uitreiking groatorde Kroekestöp

7-12 februari Rondbrengen Kroekestoppegezèt

12 februari Verkoup gezèt en CD Bokkeriejers

20 februari Bôntje Middig & Playbackwedstrijd

25 februari Vastelaoves kids quiz en disco 

Vastelaovesquiz-night

26 februari Aaftrapaovendj Sint Joaster vastelaovend mit

vlagheise, oetreiking monument Stille wèrker

en Masked singers

27 februari Optoch en bekendmaking prijzen 

kleurwedstrijd en mooist versierde gevel

28 februari Vastelaovesbingo

1 maart Speurtocht en oetslaag 

Aafschied Kroekestöp

Stille zoeper 

Vlag strieke

informatieblad van
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H. Missen en Misintenties februari 2022

Zaterdag 5 februari 2022

16.00 uur. H. Mis.

Voor: Joep Dircks (stichting); Theo Janssen en Truus 

Janssen-Roumen (stichting);

Anna en Sjeng Mestrom – Cremers jaardienst.

Zaterdag 12 februari 2022

16.00 uur. H. Mis.

Voor: Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen,

Har van der Goot; voor een bijzondere intentie.

Zaterdag 19 februari 2022

16.00 uur. H. Mis.

Voor: Alle zieken van onze parochie.

Zaterdag 26 februari 2022

16.00 uur. H. Mis.

Voor: Jan en Toos van Engelen-Theelen, jaardienst en 

ouders van Engelen-Eykelberg-Fleischeuer (stichting).

Zolang de coronamaatregelen van toepassing blijven, zal de

mis om 16.00 uur plaatsvinden.

Misdienaars

Zijn er kinderen die het 

afgelopen jaar de communie 

hebben gedaan en graag 

misdienaar willen worden? 

Zij kunnen zich opgeven 

bij het parochiekantoor of 

bij Pastoor Mom.

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.

Spreekuur Pastoor - Bereikbaarheid parochie kantoor

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.

Het parochie kantoor (in de dagkapel) is iedere donderdag-

middag open van 13.00 uur tot 15.30 uur. Zoekt u informatie

over de parochie of heeft u zin in een praatje, dan bent u

van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 14.00 uur tot

15.00 uur.

Pastoraat in de parochiefederatie

In september werd het pastorale team van onze federatie

gehalveerd, zodat pastoor Bert Mom de enige benoemde

priester is voor vijf parochies met 13.000 parochianen.

Het Bisdom heeft onlangs aangegeven dat gezocht wordt

naar aanvulling van het pastorale team. Wij hopen dat er

over enkele maanden een kapelaan benoemd wordt. De ko-

mende maanden zullen wij verder gaan met een beperkte

pastorale bezetting. Het huidige Misaanbod zal voorlopig

voortgezet worden. De voorbereiding op Communie en

Vormsel zal begin 2022 starten, dit zal iets bescheidener

worden dan we gewend waren. Maar laten we ook kijken

naar de vele pastorale momenten die op vertrouwde wijze

doorgaan en bidden we vooral om kracht zodat we het

samen volhouden. Wanneer een kapelaan gevonden wordt,

zal deze samen met de pastoor het team vormen voor alle
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vijf de parochies. De aanvulling is zeker ook nodig om te

blijven bouwen aan de eenwording en vitalisering van de

parochies. In de weekenden blijft vicaris Wilbert van Rens

assisteren als voorganger. Pastoor Bert en vicaris Van Rens

blijven rouleren in alle vijf de parochies. 

De laatste eer bewijzen

De afgelopen tijd waren er de nodige verdrietige blikken,

want we moesten afscheid nemen van heel wat mede-

parochianen. In de kerken van onze Federatie kwamen

we menige keer samen om het levensverhaal van een 

geliefd mens in het Levensverhaal van God te leggen. 

Menigeen was een openbaring van goedheid en zal erg

gemist worden; daarvan vertelden de tranen, vaak 

verborgen achter een mondkapje. 

Er waren ook vermoeide blikken, bij uitvaartverzorgers,

grafdelvers, zangers en parochievrijwilligers. Samen doen

wij ons best om ieder afscheid zo waardig en troostvol 

mogelijk te maken, maar soms zakte even de moed in

de schoenen wanneer alweer de telefoon ging om een over-

lijden te melden. Tegelijkertijd is het mooi om juist op zo’n

donker moment een houvast te kunnen bieden. We zeggen

niet voor niets dat we iemand “de laatste eer bewijzen”. 

De Bijbelse Tobit uit het Oude Testament kan daarbij een

voorbeeld zijn. De koning van Assyrië viel Galilea binnen

en een deel van Joodse volk werd weggevoerd naar Nineve.

De Joden kregen het nog moeilijker toen een nieuwe koning

op de troon zat, deze verbood het Joodse geloof en ver-

moordde menigeen in razernij. Tobit blijft in die moeilijke

tijd trouw aan het geloof van zijn voorouders, hij deelt zijn

brood wanneer iemand honger heeft, hij kleedt de naakten

… en hij begraaft de doden! Wanneer de koning mensen

laat vermoorden, worden de doden over de stadsmuur 

gegooid, alsof het afval was. Met gevaar voor eigen leven

begraaft Tobit de doden van zijn volk. Wanneer hij betrapt

wordt, moet hij zelfs onderduiken, maar dat weerhoudt

hem niet ervan om de laatste eer te blijven bewijzen.

In het jaar 1207 werd het begraven van de doden 

toegevoegd aan de lijst met werken van barmhartigheid. 

De toenmalige paus liet zich inspireren door het verhaal

van Tobit en door de tijd waarin hij zelf leefde. In de 

dertiende eeuw was de dood alomtegenwoordig, door 

oorlogen, pest en andere besmettelijke ziektes. 

Het begraven van de doden was riskant, maar toch waren

er mensen die deze taak op zich namen. 

Het hoort bij een beschaafd samenleven, dat wij onze

doden de laatste eer bewijzen. Wij kleden ons netjes, 

vrijwel niemand zal in zijn oudste spijkerbroek naar een

uitvaart gaan. Wij noemen de naam van een dode met 

respect en delen in het verdriet van nabestaanden door

onze nabijheid. 

Dank aan allen die met toewijding werken in de uitvaart-

zorg en alle moeite doen om een waardig afscheid mogelijk

te maken. Dank aan alle medewerkers in onze parochies,

die telkens klaarstaan voor de uitvaartliturgie, de zang, het

maken van gedachteniskruisjes, de zorg om het kerkhof. 

Veel goede werken gebeuren net zo verborgen als bij Tobit,

maar ze zijn onmisbaar om de laatste eer te kunnen 

bewijzen. Het is niet voor niets een werk van barmhartigheid!

3



4

Leef Bôkkeriejers, 

Bôkkeriedsters 

en Kroekestöpkes

Hiej ônger zeentj g’r ein aantal dinger die w’r es bôkkeriejers

gaon doon uiteraard mit inachnumming van alle geljende

maotregele.

22 jannewari t Aaftréje van Prins Erwin II & Prinses Wendy.

Dit zal door de raod de Awt Prinse en ’t jeugprinsepaar Prins

Dean I & Prinses Nao gebeure boete biej de Bôkkeriejer.

29 jannewari De Rôndjgank mit de Kér door ’t dörp.

05 fibberwari De Rôndjgank mit de Kér door ’t dörp.

12 fibberwari De verkoup van de carnavalsgezèt en de vas-

telaoves CD. Hiej ônger zeentj g’r alle leedjes. 

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 11 De veteranen.

Haoj uch gezôndj.

C.V.de Bôkkeriejers

Boerebroedspaar 2022

Bèste miense,

Ut is toch neet mieër veur te stelle maar weer haje nog ein

fiëske zónger QR-code, eine polonaise en gesjoenkel zónger

1,5 maeter aafsjtandj, plezeer en gefieës zónger eine eind-

tied en van lockdown haje weer toen nog noëts geheurdj.

Weer ginge veur 1 joar boere-huwelik mer det zeen d’r 

oeteindelik 2 gewoare. Weer hubbe eine prachtige tied gehad

same. Mer, ….. de lockdown, wo weer nog nooit van geheurdj

haje, kwaam der en haet os oeteindelik oet-ein gedreve. Weer

moge elkaar nog hieël erg mer soms loupe dinger angers.

Weer zeen es vrunj biej-ein gekòmme en goan noe auch 

es vrunj oet-ein (vrunj toet de allerlètste runj).

Weer wille ederein bedanke veur de sjoane tied. Weer hoape

det ’t nuuje boerebroedspaar net zoaväöl kint genete es weer

höbbe gedoan.

Blief allemoal gezôndj en gebroek uch boere-verstandj!

Väöl leefs, Roelie & Nicolien
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Kroekestöp 2022

De start voor de Kroekestöp is verschoven naar

30 januari. De hoop was natuurlijk dat we deze

middag fysiek konden houden, echter dat zal met

de huidige regelgeving nog niet gaan lukken.

Dit neemt niet weg dat die middag Prins Dean I en Prinses

Noa I zullen aftreden. Uniek daar zij als jeugdprinsenpaar

twee jaar hebben geregeerd. Dankzij corona hebben zij alle

facetten twee keer mogen beleven maar zeer divers in uit-

voering. Natuurlijk hebben ze dit niet alleen gedaan maar

alles samen met de Kroekestopperoad. 

Tijd voor een nieuw jeugdprinsenpaar. Een geheel nieuwe

raad van de Kroekestöp staat klaar om te starten. De kroe-

kestopperaad 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.

Hiervan heeft een aantal jongens en meisjes laten weten dat

ze graag jeugdprins/prinses willen worden. Het is natuur-

lijk nog even spannend wie ons nieuwe jeugdprinsenpaar

gaat worden. Op 30 januari zullen we gaan zien wie er

wordt uitgeroepen als jeugdprinsenpaar 2022. 

Kleurplaten

Op maandag 31 januari zullen via de school 

kleurplaten worden verstrekt aan alle kinderen.

Iedereen die niet naar de basisschool in St. Joost

gaat, kan de kleurplaten afhalen bij Friture Bie Os en 

Boerderijwinkel Lizette. Iedereen mag een kleurplaat inkleu-

ren en ophangen voor het raam. Meedoen mag iedereen.

Voor de mooist gekleurde kleurplaat zijn natuurlijk prijzen

beschikbaar. 

Poster

Naast de kleurplaat zal in de Kroekestoppegezèt een poster

worden opgenomen, ontworpen door Har Gootzen. Deze

mag natuurlijk ook iedereen voor het raam hangen. We

hopen in het dorp dan vele kleurplaten en posters te zien.

Bovendien zullen ook dit jaar uiteraard ook weer prijzen

beschikbaar zijn voor de mooist versierde gevels.

Lege flessen actie

Regen, wind, kou en corona. Dat alles heeft de Kroekestop

niet ervan weerhouden ook dit jaar weer lege flessen in te

zamelen. Super van de Kroekstöp en iedereen die daaraan

heeft meegeholpen. Iedereen bedankt voor het bewaren en

meegeven van de lege flessen.
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Playbackshow 

en Bôntje Middig

De Playbackshow zullen we dit jaar integreren in het 

programma van de Bôntje Middig. Natuurlijk zullen de

optredens worden gejureerd en zullen er prijzen worden

uitgereikt. Of we deze middag fysiek mogen houden, weten

we pas 25 januari. We willen in ieder geval alle artiesten,

playbacktalenten oproepen om mee te doen met een optre-

den. Mocht het fysiek niet mogelijk zijn, dan wordt er een

livestream gemaakt met alle optredens. Optredens voor de

Bôntje Middag of Playbackshow kunnen vanaf nu tot en met

15 februari worden aangemeld bij Bart Claessen (06 26 96

02 11) of Koen Beunen (06 23 33 70 60). Opgeven kan 

natuurlijk ook via de mail jeugdwerk@ziggo.nl

Vastelaoveskoppen

Het vorig jaar heeft een groep tieners grote koppen 

gemaakt van papier-maché met een geweldig eindresultaat.

Dat kan natuurlijk ook dit jaar. Als er tieners zijn die hierin

interesse hebben, dan laat het even weten. De benodigde

materialen worden natuurlijk verzorgd door het jeugdwerk.

Heb je interesse, dan geef dat even door aan Yvonne 

Linders, tel 06-29568574.

Zodra we weten hoeveel tieners er mee willen doen, zullen

we de eerste bijeenkomst plannen en een locatie regelen

waar we deze activiteit kunnen/mogen doen.

Mocht er iemand zijn die ruimte beschikbaar wil stellen

voor het maken van de koppen, laat het dan ook even weten

aan Yvonne.
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Fanfare St. Judocus 

bestaat 70 jaar

Op 1 februari 1952 werd Fanfare

St. Judocus opgericht. Dat betekent 

dat de fanfare op 1 februari 2022 

precies 70 jaar bestaat! 

Het idee werd geboren tijdens het carnaval van het jaar 

ervoor toen een groep jeugdige St. Joostenaren meetrok in

de carnavalsoptocht in Pey. Zij beeldden de St. Jooster 

fanfare uit. Dit bracht toenmalig rector Beij van St. Joost op

het idee om een eigen fanfare op te richten, omdat bij ieder

kerkelijk gebeuren een beroep gedaan moest worden op

Fanfare St. Joseph uit Pey. Er werd een bestuur samen-

gesteld dat contact zocht met dhr. J. Cuypers uit Pey om de

muzikale leiding op zich te nemen.

Verbluffend eenvoudig wist dirigent Cuypers voor elk 

instrument een bespeler te vinden. Hilarisch was zijn 

methode om uit te zoeken welk instrument het geschiktste

was voor een muzikant. Moest hij bijvoorbeeld een

tubaspeler hebben, dan vroeg hij aan een persoon die hij

geschikt achtte, om even in een bierviltje te bijten, waarna

hij hem zeer serieus mededeelde dat zijn gebit en lippen

perfect waren om tuba te blazen.

Op 20 juli 1952 (ruim 4 maanden na de oprichting) werden

al de eerste communicantjes naar de kerk begeleid met een

processiemars.

Veel over die eerste jaren is terug te vinden op de site van de

fanfare: www.fanfarestjudocus.nl/vereniging/geschiedenis.  

Dit jaar hoopt de fanfare op gepaste wijze het 70-jarig 

bestaansfeest te vieren, waarbij natuurlijk rekening moet

worden gehouden met de dan geldende coronamaatregelen.

Tijdens de jaarlijkse feestavond in december hoopt men

het enige lid vanaf de oprichting, Huub Hodzelmans 

(al ruim 50 jaar wonend in Cadier en Keer!) te huldigen,

naast de vele andere jubilarissen. 

Stand van zaken renovaties

straten Sint Joost

De renovatie van het laatste deel Sint Joosterbaan tot aan

de Kantstraat is zo goed als gereed. De renovatie van 

Kantstraat, vanaf de basisschool en de Sint Joosterzijweg,

en ook het Kloosterveld (Kloosterveldstraat Wijerstraat en

Plevitsstraat) zal zoals bekend dit jaar zijn beslag krijgen. 

Rond het verschijnen van dit Klökske zal bekend zijn welke

aannemer deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Vanaf dat

moment gaan we samen met de gemeente en de bewoners

aan de slag met het ontwerp. Met de bewoners van de Kant-

straat en de Sint Joosterzijweg zijn in juli al de wensen en

ideeën in kaart gebracht. Dit gaat met de bewoners van

Kloosterveldstraat, Wijerstraat en Plevitsstraat nog gebeu-

ren en zal in februari worden opgepakt. Vervolgens worden

schetsontwerpen gemaakt die met alle bewoners worden

besproken. Daarna volgt het definitief ontwerp. Met de aan-

nemer maken we een planning waarmee we op korte 

termijn voortvarend aan de slag kunnen. Ook gaan we met

aannemer Schie regelen dat hij de glasvezel heeft aangelegd

voordat de nieuwe ‘vloerbedekking’ wordt gelegd.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost



Ontspanningsvereniging

Sint Judocus St Joost

Wat gaat het worden in dit nieuwe jaar 2022?

Allereerst de beste wensen voor jullie allemaal. Het belang-

rijkste is dat we gezond blijven.

We hopen dat we weer gauw onze activiteiten kunnen star-

ten. En weer samen kunnen zijn want dat is toch belangrijk,

dat hebben we wel gemerkt de laatste twee jaren.

De leden hebben allemaal onlangs een brief ontvangen

waarin we de afgelopen twee jaar een beetje op een rijtje

hebben gezet.  We hopen dat deze brief duidelijk is. Mocht

dat niet zo zijn dan kunnen jullie contact opnemen met een

van onze bestuursleden of een mailtje sturen. Het mail-

adres staat op de brief. Mocht dit niet lukken kunt u ook

bellen. 

Telefoonnummer Pierre Smeets 0680048123.

Telefoonnummer Truus Ruijters 0624247000.

We hopen dat we elkaar gauw weer kunnen zien tijdens een

van onze activiteiten.

Het bestuur

Sint bij het Jeugdwerk

Ook afgelopen jaar heeft de

Sint ons mooie Sint Joost niet

overgeslagen! Door de toen

geldende Corona maatrege-

len, zag het feestje er wel iets

anders uit....

De kinderen mochten zich

een voor een melden bij de

kerk. Daar werd gesjoeld met

chocolademunten. 

Vervolgens mochten ze naar

het volgende punt. Daar 

konden ze onder aanmoediging van Piet zaklopen. Bij de

speeltuin was een knutselhoekje gemaakt waar iedereen

een pietenmuts mocht maken. En het laatste punt was bij

`Biej Os`, daar zat de Sint te wachten om met iedereen op

de foto te gaan en een cadeautje te overhandigen. 

Sinterklaas vond het zo gezellig, dat hij heeft beloofd om

ook dit jaar weer langs te komen. Noteer daarom maar 

alvast in jullie agenda`s 27 november!!!

Wij bedanken alle vrijwilligers, Sint en Pieten en friture `Biej

Os` voor de gezellige bijdrage aan deze feestelijke dag.

Groetjes, Josien en Sharon
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Voedselbank 

leeft in St. Joost

De steun aan de voedselbank vanuit St. Joost op touw gezet

heeft in 2021 prachtige resultaten opgeleverd. 

Lieke Vaessen heeft ongeveer 110.000 Douwe Egberts 

punten mogen aannemen en dit aantal zal ingeruild worden

voor 220 pakken koffie. Daarbij was er dit jaar wel een 

uitzonderlijke gift van ruim 37.000 punten. De gehele 

opbrengst in de gemeente was ruim 253.000 punten, goed

voor  506 pakken koffie. 

Bij Els en Peter Barrois werden maar liefst 485 levensmid-

delen afgegeven voor de voedselbank. De inzameling in de

gemeente gebeurde op 9 plaatsen bij particulieren en bij 

2 supermarkten. Dat leverde in totaal 4286 producten op

waarvan alleen al in St. Joost  485. Basisschool Maria Goretti

ondersteunde de actie en met 153 producten leverde de

school een grote bijdrage. 

Alles bij elkaar in St. Joost een heel grote opbrengst. 

Lijst Samenwerking en de gemeentelijke PVDA kunnen

daarmee terugzien op succesvolle acties in ons dorp. 

Iedereen  - zowel leerlingen, ouders, personeel, mensen van

binnen en buiten het dorp - namens de voedselbank van

harte bedankt.  

Sint Joostertrimloop 

Waarschijnlijk zijn de corona maatregelen ver-

soepeld als u dit leest, maar desondanks gaat

de trimloop welke gepland staat voor zaterdag

5 februari NIET door. Om te zijner tijd met 

plezier te kunnen deelnemen is het van belang dat jullie de

conditie op peil houden. Dit kan uiteraard door alleen of

conform de richtlijnen van het RIVM in kleine groepen te

rennen op de bospaden in de mooie bossen rondom het

sportpark Tussen De Berken. 

Let goed op en blijf gezond,

Vv St. Joost
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Website SINTJOAS.NL

Vanaf juni 2021 is de nieuwe website www.sintjoas.nl 

in de lucht. Deze website is goed te openen en te lezen

op de pc, tablet en telefoon.

Nieuwsberichten plaatsen

Op de Homepage wordt een overzicht van nieuwsberichten

getoond, die de verenigingen zelf kunnen plaatsen. 

Elke vereniging heeft een uitnodiging ontvangen om een 

account aan te maken, met daarbij ook een instructie voor

het plaatsen van nieuwsberichten. Stuur een e-mail aan

info@sintjoas.nl om deze uitnodiging opnieuw te ontvangen.

Informatie over verenigingen

Op de pagina Verenigingen vind je informatie over de 

Sint Jooster verenigingen. Deze is overgenomen uit ’t Sint

JoasterBeukske. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven

via info@sintjoas.nl.

Archief

Hier vind je een veelheid aan Sint Joosteruitgaves, foto’s,

films, publicaties, enzovoort uit het (verre) verleden. 

Aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom.

Agenda

De agenda is gekoppeld aan de activiteitenagenda uit 

’t Klökske. Verenigingen kunnen wijzigingen en/of 

aanvullingen zelf aanbrengen in de Dropbox van ’t Klökske

of melden via klokske@sintjoas.nl.

Redactie

Reacties, tips, wijzigingen, aanvullingen zijn altijd 

van harte welkom. En niet geheel onbelangrijk: Wil je een

redactionele bijdrage leveren om deze website actueel te

houden, laat het even weten: info@sintjoas.nl. 

Ben je handig en vind je het leuk om de website (mee-) te

onderhouden? Laat het ons weten!
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Nummer 26, februari 2022

Kopijdatum Klökske maart

15 februari

’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

Januari 2022

Za 22 CV De Bôkkeriejers Aaftréje Prins Erwin Prinses Wendy 11.11 De Bôkkeriejer

Za 29 CV De Bôkkeriejers Rôndjgank mit de kér de ganse daag 

Zo 30 Jeugdwerk Aaftraeje + oetrope jeugprinsepaar 14.11 Digitaal

Ma 31 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Februari 2022

Za 05 CV De Bôkkeriejers Rôndjgank mit de kér de ganse daag

Zo 06 Jeugdwerk Receptie jeugdprinsepaar 14.11 ’t Patronaat

Za 12 De Bôkkeriejers Gezetteverkoup

Zo 20 Jeugdwerk Bôntje middig en playback 14.11 ’t Patronaat

Ma 21 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 22 Geiteclub Iris2 Ontvangst Blauw Sjuut Café ’t Heukske

Wo 23 CV de Bôkkeriejers Jeugdsleuteloverdracht ‘t Patronaat

Vr 25 Jeugdwerk Kids vasteloavesquiz en disco 18.33 ’t Patronaat

Vr 25 Café ’t Heukske Vasteloavesquiz 20.33

Za 26 CV De Bôkkeriejers/Jeugdwerk Vlagheise 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 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

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

April 2022

Za 02 Vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

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

Wo 27 Jeugdwerk Koningsdag 13.30 ’t Patronaat

Mei 2022

Za 07 Vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Wo 18 Jeugdwerk Herhaling reanimatie 19.00 ’t Buujelt

Za 22 Jeugdwerk Autowasdag

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

Ma 30 tot met met za 4 Donateursactie speeltuin


