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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2014.
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris.
Aantal leden. We beginnen het jaar 2014 met 443 leden. In de loop van het jaar
overlijden 16 leden. Er bedanken 15 leden en er melden zich 17 nieuwe leden aan.
Op 31 december 2014 is het ledenaantal 429 een teruggang van 14 leden. Er zijn 17
volksdansers, 19 koersballers, 22 gymnastiekdeelnemers en 8 kaarters.
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het verslagjaar 14.
Contactdagen.
Het jaar begint met de eerste contactdag op 9 januari: De Driekoningenviering. De driekoningen van 2014
waren mevr. Gertie Roeters, Mevr. Gerrits van de Margrietstraat en Mevr. Smeysters
ook van de Margrietstraat. Alle drie de koningen kregen een surprise aangeboden.
Op 20 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
dhr. John Geraads 2e mevr Ria Jansen 3e mevr Gert Wolters.
Er werden in totaal 22 contactdagen gehouden met vieringen op 9 januari Driekoningen,
20 februari Vastelaovesmiddig, 20 maart Jaarvergadering, 22 maart St. Jozefviering, 17
april Paasviering, 15 mei moederdagviering, 19 juni vaderdagviering, 4 december St. Nicolaasviering en 18
december de Kerstviering
Jaarvergadering.
Op 14 maart vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke
groet, waarna de secretaris het jaarverslag over 2013 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 van Neer. Deze
deelde de vergadering mede dat bij de kascontrole alles in orde was bevonden
met dank aan de penningmeester. Er kwam voorlopig geen nieuw
kascontrolelid. Normaal treed elk jaar de langstzittende af.
Bestuursverkiezing: Aftredende leden volgens rooster waren Lies Bemelen-Jans,
Hein Hawinkels en Jan Jeurissen. Alle aftredende bestuursleden stelden zich
herkiesbaar en werden bij acclamatie herkozen.
Voor de vacature in de kascontrole commissie heeft zich later aangemeld Henk Jansen van de Lisweg nr.26.
Hij is als zodanig door het bestuur benoemd.
Er waren 95 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. In 2013 is er van de hand van een stagiaire een
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rapport verschenen over het onderwerp “Is er toekomst voor de seniorenverenigingen”. Dit rapport is in
september 2014 aangeboden aan wethouder Pustjens. Naar aanleiding van dit rapport komt er bij
Menswel een stageplaats voor het maken van propaganda.
Spellenmiddag Menswel woensdag 15 oktober.
De spellenmiddag van Menswel was dit jaar in de Pejjerhoaf. Het was een gezellige middag met 25
deelnemers van onze vereniging. Er moet gezegd worden dat een aantal spellen discutabel was.
St. Jozefviering.
Op 22 maart hielden we de St. Jozefviering. Om 14.00 uur was er een H. Mis opgedragen door pastoor Bert
Mom. Hein Hawinkels assisteerde bij de lezingen en Bèr en Harie verzorgden de
collecte. Na afloop was er een diner in het patronaat verzorgt door Wouter Wolters
van preuverie “De Toren”. Dj Jopie zorgde voor de muziek. Het eten is goed
bevallen ook de broodjes waren goed geregeld, het was alleen wat gehaast. Men
stelt voor om een volgende keer de H. Mis iets eerder te doen. Verder was het een
waardig feest met goede artiesten. Alleen de buutnereedner liet verstek gaan.
Picknick op 18 juni.
De picknick vond dit jaar plaats in het patronaat. Het organisatie comité bestaande uit Hein Hawinkels,
Leny Sanders en Bèr Roubroeks samen met Mia Lotz hadden het geheel goed geregeld. Hein had gezorgd
voor de spellen die uiteindelijk werden gewonnen door Frans Vluggen met 71 punten. Mevr. Engelberts en
Theo Graus behaalden 63,7 punten Mevr Verstraeten 62,7 punten en Mevr. Smeets 56,4 punten. De
opkomst was minder dan voorgaande jaren.
Koersballen.
Koersbaltoernooi op 20 juni 2014.
Bij het koersbaltoernooi op 20 juni bij Böhmerwald op Koningsbosch behaalden
Prosper Roeters en Lenie Kurstjens een zilveren medaille. De wisselbeker ging
voor het derde opeenvolgende jaar op rij naar de Slek. Hubert van Thoor en
Herman van Kempen waren de gouden medaille winnaars.
Individueel koersbal toernooi in oktober.
Bij het individueel koersbaltoernooi in oktober bij Böhmerwald op Koningsbosch behaalde Lenie Kurstjens
van onze vereniging de 1e prijs en Lei Reinders van onze vereniging werd tweede. Er waren 85 deelnemers
Fietsen in de vakantie.
Al verschillende jaren wordt in de vakantietijd (de maanden juli en augustus)
samen gefietst op de maandagavond. Het fietsen in de vakantie is afgelopen jaar
goed verlopen. Door de regen is het fietsen vijf maal afgelast. Gemiddeld fietsten
er vijftien personen mee, een leuke groep. Besloten is om volgend jaar toch weer
op de maandag te gaan fietsen. De een na laatste keer ging de route naar
Heppeneerd. Bij aankomst van de supportersclub bleek de fietsclub de auto
genomen te hebben.
Reizen.
De voorjaarsreis op 21 mei naar Amsterdam.
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Het was een leuke reis met een mooie rondvaart over de Amsterdamse grachten. Men
heeft prima kunnen wandelen en er waren veel interessante terrasjes. Om 19.30 was
er een diner in Soerendonk. De bus was uitstekend en er waren 56 deelnemers.
De najaarsreis op 3 september naar Banneux en La Roche.
Het was een prachtige reis waaraan 92 personen deelnamen. In Banneux was helaas niet alles open. De
koffietafel was goed verzorgd. De treinrit in La Roche was geweldig en het was goed terrasweer. Het eten
in Merkelbeek was goed maar het duurde te lang.
Bezoek kerstmarkt.
Op 10 december bezochten we met 55 personen de kerstmarkt in Dusseldorf.
St. Nicolaasfeest op 5 december.
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 ingepakt door het
gezamenlijke bestuur. Er was dit jaar een wisseling van de
wacht bij Sinterklaas. Hein Hawinkels nam de taak van Thei
Hermans over, iets wat hij naar volle tevredenheid heeft
gedaan. De leden die niet aanwezig waren kregen het cadeau aan huis bezorgd door de
wijkleiders.
Kerstviering.
De Kerstviering werd dit jaar gehouden op donderdag 18 december. Er was gezorgd voor een sfeervolle
aankleding van de tafels. Bertha Dirkx verkocht kerstkaarsen voor haar werkzaamheden in Burundi en was
dik tevreden over de opbrengst en dankt iedereen van harte.

Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2014.

Chrit Boonen secretaris.
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