Seniorensociëteit ‘St Jozef’ Pey
Secretariaat: Wolfsberg 3 6102 RA Echt

T: 0475 - 483418 E: chritboonen@kpnplanet.nl

Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2011.
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris.
Aantal leden.
We beginnen het jaar 2011 met 479 leden. In de loop van het jaar
overlijden 11 leden waaronder onze secretaris Thei Golsteyn en de ereleden
Lena Leurs en Wil Laumen. Er bedanken 30 leden en er melden zich 27 nieuwe
leden aan. Op 31 december 2011 is het ledenaantal 464. Een teruggang van 15
leden. Er zijn 22 volksdansers, 17 koersballers, 24 gymnastiekdeelnemers en 13
kaarters.
Contactdagen.
Het jaar begint met de eerste contactdag op 6 januari: De Driekoningen
viering. De drie koningen van 2011 waren; Mevr Duinmaijer Bremstraat 16,
Annie Schroeder-Vergoossen Wolfsberg 1A, Mia van Rees-Haanraats De
Egthe. Elke koning(in) kreeg een cadeautje aangeboden.
Op drie maart vond de Vastelaovesmiddig plaats, ook dit jaar waren er
prijzen voor de mooist verklede aanwezigen. Onze deskundige jury wees de
volgende winnaars aan. 1e prijs Mevr. Mestrom, 2e prijs Mevr. Berkx-Vergoossen en de 3e prijs naar trio
De Geestigheid met o.a. Rina
Er werden in totaal 23 contactdagen gehouden met vieringen op 6 januari Driekoningen, 3 maart
Vastelaovendj, 17 maart jaarvergadering, 14 april Paasviering, 28 april moederdagviering, 16 juni
vaderdagviering, 24 november St. Nikolaasviering en 22 december de kerstviering.
Jaarvergadering.
Op 17 maart werd de jaarvergadering gehouden. De voorzitter opende de
vergadering, en sprak ondanks dat dit niet gebruikelijk was, een in memoriam
uit bij het overlijden van onze secretaris Thei Golsteyn. Het jaarverslag dat in
januari nog door Thei geschreven was, werd door Mia Lotz voorgelezen.
Vervolgens kreeg Thei Mooren het woord voor het financieel jaaroverzicht.
Ondanks verminderde subsidie kwamen we uit op een batig saldo van 1633,87
euro. Harie Maesen deelde namens de kascontrolecommissie mede dat alles goedbevonden was, en
vroeg een applaus omdat de penningmeester zijn werk weer goed gedaan had.
Bestuurs verkiezing. Aftredend waren Harie Graus en Leny Kirkels-Op den Kamp. Beiden werden bij
acclamatie herkozen. Fientje Damrow-Douven en Guus Niesen legden na repectievelijk 23 en 21 jaar hun
bestuursfunctie neer. Beiden werden voorgedragen als erelid, waar de vergadering mee akkoord was.
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Nieuwe bestuursleden Jac Stienen en Chrit Boonen werden voorgedragen. Alle voorstellen werden door
de vergadering bij algemene goedkeuring zonder stemming aanvaard.
Het voorstel van het bestuur om de contributie met twee euro te verhogen naar 12 euro werd
aangenomen mits de andere verenigingen uit de oude gemeente Echt dit ook zouden doen.
Bestuur.
Het aantal bestuursleden was aan het einde van het
verslagjaar 14 (op de foto ontbreekt Leny Kirkels-Op den
Kamp wegens ziekte).

Koepel.
De koepel van de seniorenvereniging in de gemeente Echt-Susteren heeft met name de taak het
financieren en regelen van Meer Bewegen Voor Ouderen. De koepel heeft een uitvoerend bestuur waar
Thei Hermans voorzitter van is, en een algemeen bestuur waar Harie Graus en Hein Hawinkels lid van zijn.
Wat men betaalt voor gymnastiek, koersbal, dansen etc. is niet bij elke vereniging hetzelfde. Het is nu de bedoeling
om te komen tot een nivellering van verschillen, of zoals men dat met een ander mooi woord noemt harmonisatie
(men betaalt overal hetzelfde). Vanaf 1 januari 2012 wordt de afrekening met verenigingen enigszins gewijzigd.
Voorlopig blijven de eigen bijdragen voor gymmen, dansen en koersballen gehandhaafd. Voor alle drie de sporten
kunnen nog enkelen zich opgeven.

Bonte middag in Pejjerhaof.
Carnavals bonte middag op 6 februari. Deze nieuw ingevoerde activiteit, heeft eenmalig plaatsgevonden.
34 Personen namen deel en kregen een reductie van 2,50 euro op de entreekosten.
St. Jozefviering.
St. Jozef viering 19 maart 2011. Pastoor Mom ging voor in de H. Mis. Hein Hawinkels verzorgde de
lezingen op een manier die voor herhaling vatbaar is. Harie Graus en Bèr Roubroeks gingen rond voor de
collecte. Het was een waardige en mooie viering.
Lei Theunissen en zijn helpsters hadden de tafels in het patronaat feestelijk gedekt. Er waren 100
deelnemers. Peter Vaasen verzorgde een uitstekende buut. Een groep van de Slek verzorgde een leuke
sketch en Johan Schmits zorgde voor de muziek op een manier zoals we dat van hem gewend zijn. Rond
17.30 uur werd een broodje geserveerd en konden we terug zien op een geslaagde middag.
Picknick.
13 juli hielden we onze jaarlijkse Picknick, er hadden zich ongeveer 45 personen aangemeld.
Ook dit jaar was de plaats van handeling de Hubertus Hoeve van Vic Moors. Er was een tocht per huifkar
naar het kasteel in Montfort georganiseerd, en diegene die liever deden kaarten bleven op de Hubertus
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Hoeve. Het weer werkte niet erg mee, het was vochtig en miezerig. Het kasteel was wel interessant maar
voor velen waren de vele trappen een probleem. Bij terugkomst op de
Hubertus Hoeve was er koffie en broodjes. Ook dit
jaar keurig verzorgd door Mia, Truus en Piet. Mia
Lotz organiseerde een kwis met 16 vragen, waarin
we hoofdzakelijk werden getest op onze kennis
van het koninklijk huis. De dobbelstenen moesten
uiteindelijk beslissen wie de beste royalty kenners
waren. Graad Beunen bleek uiteindelijk de beste royalty kenner met Lies
Bemelen als goede tweede, Mia Jacobs werd derde, Leni Langen vierde en Harie Graus vijfde. Om 17.00
uur konden we terugzien op een geslaagde picknick.
Koersballen.
Het kampioenschap werd in de laatste wedstrijd verspeeld aan tegenstander
St. Joost.
De uitslag van het jaarlijks koersbal toernooi van de oude gemeente Echt voor
wat betreft onze deelnemers/-sters, was als volgt. Op 14 juni behaalden Toos
Niessen en Lenie Kirkels Zilver. Op 16 juni behaalden Math Bemelen en Theo
Graus Goud. In de finale op 22 juni was er Zilver plus een beker voor Theo
Graus en Math Bemelen, en Brons plus een beker voor Toos Niessen en Lenie Kirkels.
Fietsen.
Het fietsen in de vakantie was teleurstellend (aantal deelnemers te gering).
Enkelen bezochten de fietsclub op het terras in Heppeneert waar ze
aanschoven achter een pan spek. Traditie getrouw is de fietstocht naar
Heppeneert de afsluiting van het fietsseizoen. Al verschillende jaren wordt in de
vakantietijd (de maanden juli en augustus) samen gefietst op de
maandagavond. We hebben zelfs jaarlijks een fietsclub waarvan lid zijn zij die
mee willen fietsen en daarvoor 1 euro (totaal bedrag) betalen. Het afgelopen jaar waren slechts enkelen
die hebben deelgenomen aan de tochten (in totaal 6 of 7). Het bestuur heeft daarom besloten dat de
fietsclub blijft bestaan echter dat voldoende mensen mee moeten gaan anders wordt niet meer op de
maandagavond gefietst onder leiding van onze vereniging.
Spellenmiddag Nieuwstadt.
De spellenmiddag van de Koepel in Nieuwstadt op 19 oktober is prima verlopen. Het waren mooie spellen en een
geslaagde middag. Er waren 98 deelnemers en 25 man regie.

Reizen.
De reiscommissie heeft ook dit jaar weer enkele zeer geslaagde reizen weten te organiseren.
Op 18 mei hielden we onze voorjaarsreis die ons ditmaal naar Appelterm in Gelderland voerde. Na wat
strubbelingen over wel of geen dubbeldekkerbus en in de Bandert overstappen in andere touringcars
vertrokken we rond 8.30 uur met 107 deelnemers richting Appelterm. In Best hielden we onze eerste stop
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voor koffie en appelgebak bij veel plezier bij Toon Vertier. Na prima appelgebak en iets mindere koffie
ging het verder naar Appelterm voor een prima rondvaart door het land van Maas en Waal en een
uitstekende lunch aan boord. s’Middags was er gelegenheid om te winkelen in s’Hertogenbosch en kon
men de meeste heren tegenkomen op een van de vele terrassen. De reis werd afgesloten met een diner
in Soerendonk waarna we om 8.30 uur op tijd voor het voetballen weer terug waren in Pey.
Op woensdag 21 september hielden we onze najaarsreis die ons door de
Vulkaneifel en het Brohltal naar Bad Breisig bracht. Wij maakten een mooie rit
van 1.5 uur door het Brohltal. Het treintje reed met zo'n 20 km per uur door
het landschap. Aansluitend bracht de bus ons naar Bad Breisig voor een
heerlijke lunch (Kalte Platte). Bad Breisig zelf viel enigszins tegen. Om 18.15
uur stond een heerlijk 3 gangen diner klaar in de Wilhelmina Toren in Vaals.
Om 9 uur kwamen we voldaan terug in Pey. Aan de reis namen 105 leden deel.
Op 14 december bezochten we met 66 mensen de Kerstmarkt in Duisburg.
Informatieavond Laurentius.
Op 19 oktober was er een informatieavond van Laurentius over vergeetachtigheid en dementie. De avond
werd door 26 personen van onze vereniging bezocht. Het was de moeite waard en leerzaam. Men was
vooral gecharmeerd van het optreden van Riki Weber.

St. Nicolaas.
Ook dit jaar was de Sint weer aanwezig met zijn Zwarte Piet. De vaste Piet was ziek en daarom had de Sint
een vervanger moeten regelen, iets wat op het laatste moment nog net gelukt was. Er was een loterij en
na afloop kreeg iedereen de gebruikelijke “toet”, ook dit jaar weer voortreffelijk verzorgd door Mia Lotz.
De leden die niet aanwezig waren kregen het cadeau aan huis bezorgd door de wijkleiders.
Kerstviering.
De Kerstviering werd dit jaar gehouden op donderdag 22 december. Mia Lotz
en Truus Maessen en Co. hadden ook dit jaar weer gezorgd voor een sfeervolle
aankleding van de tafels. In de pauze was er een geslaagd optreden van het
Peyer Kinderkoor onder leiding van Inge Jeurissen.

Op 31 december 2011 konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2011.
Chrit Boonen secretaris.
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