
Aktiviteiten 

 
De vereniging houdt de navolgende vaste activiteiten: 

 
1. Contactdagen: 

Normaliter vindt op donderdag om de 14 dagen de 

contactmiddag plaats in het patronaat te Pey. 

Aanvang 14.00 uur. De middag wordt dan door de 

voorzitter geopend en vervolgens wordt er vlaai en 

koffie geserveerd. Daarna volgen 8 rondes kienen, 

het pauzekienen en vervolgens weer 8 rondes kienen. 

De middag wordt dan om 17.30 afgesloten. Alle 

leden kunnen met een extra bus het Patronaat 

bereiken en na afloop brengt de bus hen weer thuis. De kosten bedragen  

€ 2 retour. 
 

Een van de contactdagen is de drie koningen viering. Middels drie koningen 

gebak worden dan drie koningen gekozen. De drie 

koningen krijgen een surprise aangeboden door de 

vereniging. Het programma wordt vervolgt als een 

normale contactdag. 

 

Een volgende contactdag staat in het teken van de 

Carnaval. De vlaai wordt die dag vervangen door 

nonnen votten. Tevens zijn er drie prijzen voor de mooist verklede deelnemers. 

Het programma verloopt vervolgens als een normale contactdag. 

 

Rond Sinterklaas bezoekt de Sint met zijn zwarte Piet 

de contactdag. Alle leden krijgen een surprise ter 

waarde van 10 euro aangeboden. Een “toet” noemen 

we dat in Pey. De waarde van de “toet” komt ongeveer 

overeen met het bedrag van de contributie ongeveer 10 

euro. Verder is er dan een gratis loterij. De contactdag 

verloopt verder als een normale contactdag er is echter geen pauze kienen en de 

vlaai wordt vervangen door speculaas. 
 

 



Rond Pasen en Kerstmis staat de contactdag in het 

teken van deze feesten. Tijdens de paasviering wordt 

de vlaai vervangen door paasbrood en paaseieren en 

worden de tafels gedekt in paas sfeer. Tijdens de 

kerstviering is er kerstbrood en wordt de zaal in 

kerstsfeer gebracht. Met de kerstviering wordt 

normaliter het verenigingsjaar afgesloten. 

 

Viering verjaardagen. 

Alle leden die 80 jaar en ouder worden, worden gehuldigd tijdens een 

contactdag in de maand waarin ze jarig zijn. Van allen worden de namen 

genoemd. Zij die op de contactdag aanwezig zijn ontvangen een verjaardags- 

Geschenk. Zij die niet aanwezig zijn op de contactdag krijgen de 

verjaardagskaart door de wijkleider thuis bezorgd. 

Bij het bereiken van de 90ste  de 95ste en 100ste verjaardag wordt elk lid thuis 

bezocht en wordt een fruitschaal of cadeaubon ad 15 euro aangeboden. 

  

 


