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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2012.
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris.
Aantal leden. We beginnen het jaar 2012 met 464 leden. In de loop van het jaar
overlijden 16 leden. Er bedanken 13 leden en er melden zich 20 nieuwe leden aan.
Op 31 december 2012 is het ledenaantal 455 een teruggang van 9 leden. Er zijn 21
volksdansers, 17 koersballers, 20 gymnastiekdeelnemers en 13 kaarters.
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het verslagjaar 13.
Contactdagen.
Het jaar begint met de eerste contactdag op 12 januari: De Driekoningenviering. Helaas kwamen er maar
twee koningen, de derde is niet aangekomen. De twee wel gearriveerde koningen Els Jacobs-Peeters en
Griet Hochstenbach kregen een surprise aangeboden.
Op negen februari vond de Vastelaovesmiddig plaats, ook dit jaar waren er prijzen voor de
mooist verklede aanwezigen. Onze deskundige jury wees de volgende winnaars aan. 1 e
mevr Berkx 2e mevr Mestrom 3e dhr Roeters.
Er werden in totaal 22 contactdagen gehouden met vieringen op 12 januari Driekoningen,
9 februari Vastelaovesmiddig, 8 maart Jaarvergadering, 17 maart St. Jozefviering, 5 april
Paasviering, 3 mei moederdagviering, 7 juni vaderdagviering, 29 november St.
Nikolaasviering en 13 december de Kerstviering.
Jaarvergadering.
Op 8 maart vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet,
waarna de secretaris het jaarverslag over 2011 voorlas. Hierna kreeg de penningmeester Thei Mooren het
woord voor het financiëel jaaroverzicht. Nadat de secretaris en de penningmeester bedankt waren gaf de
voorzitter het woord aan de voorzitter van de kascontrolecommissie dhr Né Rutten. Deze deelde de
vergadering mede dat bij de kascontrole alles in orde was bevonden met dank aan de penningmeester.
Bestuursverkiezing: Aftredende leden volgens rooster waren Tiny Storken-Heijman, Truus MaessenThoolen en Bèr Roubroeks. Tiny en Bèr stelden zich herkiesbaar Truus vanaf 1996 bestuurslid stelde zich
niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelde Truus overeenkomstig de statuten voor ter benoeming tot ere
lid. Alle besluiten omtrent de bestuursverkiezing werden bij acclamatie aanvaard.
Harie Thoolen treedt terug als lid van de kascontrolecommissie, in zijn plaats stelde Math Tillie zich
beschikbaar. De kascontrolecommissie bestaat dus nu uit Graad Beunen, Né Rutten en Math Tillie.
Er waren 112 leden aanwezig op de jaarvergadering. In de rondvraag niets ter tafel komend sloot de
voorzitter met de christelijke groet.
Koepel.
De koepel van de seniorenverenigingen in de gemeente Echt-Susteren heeft met name de taak het
financieren en regelen van Meer Bewegen Voor Ouderen. Vanaf 1 januari 2012 is de afrekening met
verenigingen enigszins gewijzigd. Rekeningen moeten bij de koepel worden ingediend, waarna de koepel
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zorgt voor de financiële afhandeling. De eigen bijdragen voor gymmen, dansen en koersballen zijn
voorlopig gehandhaafd. Voor alle drie de sporten kunnen zich nog enkelen opgeven.
St. Jozefviering.
Op 17 maart vond de jaarlijkse St. Jozefviering plaats. Na de H. Mis die werd opgedragen door pastoor Bert
Mom, en waarin Hein Hawinkels de lezingen verzorgde (Bèr Roubroeks en Harie
Graus verzorgden de collecte), was er een diner in het Patronaat. Aan de St.
Jozefviering namen 108 personen deel. De viering werd ook dit jaar weer op een
voortreffelijke manier van muziek voorzien door Johan Schmitz. Er waren optredens
van de Mouze Band uit Holtum (met een voortreffelijke danseres) en Ivo van der Bijl
zong de sterren van de hemel. Om 19.00 uur gingen we met een voldaan gevoel terug naar huis.
Picknick.
Op 20 juni was de jaarlijkse picknick.De picknick die dit jaar
werd gehouden bij schutterij Wilhelmina op het Hingen is
naar volle tevredenheid verlopen. Iedereen was zeer
tevreden, en het schijnt dat de picknick nog behoorlijk is
uitgelopen voor diverse pesonen.
Koersballen.
Wat vorig jaar net niet lukte, lukte dit jaar wel.
We werden kampioen!!!! En om dit te vieren speelden we een huldigingswedstrijd.
Fietsen in de vakantie.

Al verschillende jaren wordt in de vakantietijd (de maanden juli en augustus) samen
gefietst op de maandagavond. De club telde afgelopen jaar 23 betalende leden. In
totaal werd er acht maal gefietst, en een keer werd het fietsen afgelast. De
gemiddelde deelname was 15 personen. Traditiegetrouw was de fietstocht naar
Heppeneert de afsluiting van het fietsseizoen. De wat langere vakantie is goed bevallen.
Spellenmiddag in de Pejjerhoaf.
De spellenmiddag georganiseerd door de Koepel is prima verlopen. Het was een leuke middag met lekkere
vlaai en een mooie zaal. Men vroeg zich af of de deelnemers van De Hei de spellen vooraf hadden
geoefend gezien het aantal prijzen.
Reizen.
De reiscommissie heeft ook dit jaar weer enkele zeer geslaagde reizen weten te
organiseren.
Op 9 mei was de voorjaarsreis welke ons ditmaal naar Brugge in België voerde. Om
8 uur vertrokken we met twee bussen met in totaal 107 deelnemers naar Brugge.
Om 10.30 uur stopten we in St. Niklaas bij “De Houtmus” voor koffie met twee
broodjes waarna het verder ging richting Brugge waar we rond 12.00uur
arriveerden. In Brugge kon iedereen op eigen gelegenheid tot 16.30 uur de stad verkennen. Rond 17.00 uur
ging het vervolgens richting Soerendonk voor een diner in restaurant Antoine. Om 21.30 uur waren we
terug in Pey en konden we terug zien op een geslaagde voorjaarsreis.
Op 5 september vond de najaarsreis plaats. Reisdoel was de Duitse Eifel. Na een rondreis op de Ruhrsee,
werd bijna 2 uur met de bus door de Eifel gecrost. Het kan ook leuk zijn als de tom tom zich vergist. Op een
veldweg hebben we ervaren dat de chauffeurs van ZN reizen ook goed achteruit kunnen rijden. Ongeveer
een kilometer de bus terug rijden is niet alles. Na een kalte Platte in Maychos, met een bezoek aan een
wijnkelder, kon in Altenahr een terrasje worden gepikt.
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Het afscheids-warm- eten werd genuttigd in Simpelveld. 103 Personen hebben deelgenomen aan deze reis.
Op 19 december bezochten we met 44 personen de kerstmarkt in Duisburg.
Bezoek Claus Centrale.
Op woensdag 14 november brachten we met 23 personen een bezoek aan de Claus
Centrale in Maasbracht. Na ontvangst met koffie en vlaai kregen we een drie uur durende
rondleiding door de centrale. De gids was Jan van de Laar een zoon van Tina en Sjaak van
de Laar. Rond 17.00 uur konden we terugzien op een geslaagde gezellige rondleiding.

St. Nicolaasfeest.
Ook dit jaar was de Sint weer aanwezig met zijn Zwarte Piet. 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 13 december. Er was gezorgd voor een sfeervolle
aankleding van de tafels. Bertha Dirkx verkocht kerstkaarsen voor haar werkzaamheden in Burundi.

Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2012.
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