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Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2013. 
 
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris. 
 

Aantal leden. We beginnen het jaar 2013 met 455 leden. In de loop van het jaar 
overlijden 20 leden. Er bedanken 14 leden en er melden zich 22 nieuwe leden aan. 
Op 31 december 2013 is het ledenaantal 443 een teruggang van 12 leden. Er zijn 17 
volksdansers, 19 koersballers, 22 gymnastiekdeelnemers en 9 kaarters. 
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het verslagjaar 14. 

 
Contactdagen. 
Het jaar begint met de eerste contactdag op 3 januari: De Driekoningenviering. De driekoningen van 2013 

waren dhr. Krul, Mia Vink en Celina Werens-Christ. Alle drie de koningen kregen een 
surprise aangeboden. 
Op 31 januari vond de Vastelaovesmiddig plaats, ook dit jaar waren er prijzen voor de 
mooist verklede aanwezigen. Onze deskundige jury wees de volgende winnaars aan. 1e  
dhr. Roeters 2e mevr Berkx 3e mevr Wolters. 
Er werden in totaal 23 contactdagen gehouden met vieringen op 3 januari Driekoningen, 
31 januari Vastelaovesmiddig, 14 maart Jaarvergadering, 23 maart St. Jozefviering, 28 

maart Paasviering, 16 mei moederdagviering, 13 juni vaderdagviering, 5 december St. Nikolaasviering en 19 
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 2012 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.   Er kwam geen nieuw kascontrolelid voor 
Graad Beunen.  Normaal treed elk jaar de langstzittende af.  
Bestuursverkiezing: Aftredende leden volgens rooster waren Mia Lotz, Thei 
Mooren en Piet van Wegberg. Alle aftredende bestuursleden stelden zich herkiesbaar. Alle besluiten 
omtrent de bestuursverkiezing werden bij acclamatie aanvaard. 
Besloten werd het bestuursvoorstel over te nemen. Dit houdt in dat het bestuur toestemming heeft om, als 
iemand zich tussentijds kandidaat stelt voor opvulling van vacatures in bestuur en kascontrole commissie, 
hen, na bestuursbesluit, voorlopig aan  te nemen en in de volgende algemene vergadering de kandidaten 
alsnog voor te stellen voor verkiezing. 
In dit verband heeft op 27 juni 2013 een ingelaste algemene vergadering plaatsgevonden waarin Lenie 
Sanders-Hendrickx tot bestuurslid is gekozen. 
In de vacature in de kascontrole commissie heeft zich aangemeld Peter van Neer van de Dorpstraat. 
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Hij is als zodanig door het bestuur benoemd. 
Er waren 110 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 
rapport verschenen over het onderwerp “Is er toekomst voor de seniorenverenigingen”. Dit rapport is in de 
diverse vergaderingen van de koepel uitgebreid besproken. Het is een lijvig rapport geworden dat voor 5 
euro besteld kan worden. 
 
St. Jozefviering. 
Op 23 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 Lei Theunissen. 
Het was voor Lei en Mia het laatste diner in Pey na 21 jaar. Johann Schmits zorgde 
voor de muziek op een manier zoals we dat van hem gewend zijn. Er was een 
optreden in de buut en twee jonge dames gaven een streetdance voorstelling. 
Verder gaven de jongens van de Zank twee zang uitvoeringen. Nadat om 18.30 uur 

iedereen twee belegde halve broodjes had gekregen werd de middag om 19.00 uur afgesloten. 
 
Overlijden Tiny Storken Heijman. 
Op 31 maart 2013 is Tiny Storken-Heijman overleden. Dinsdag 2 april hebben we haar in besloten kring 
herdacht bij het volksdansen en het koersballen. Zaterdag 6 april is ze onder grote belangstelling begraven 
op het kerkhof in Pey. 
 
Picknick. 

19 juni was de Pick nick bij schutterij Wilhelmina op het 

Hingen. Er hadden zich 65 personen opgegeven. Uiteindelijk 

zijn er 56 personen gekomen.  Het was een zeer warme dag, 

er waren temperaturen van 40 graden gemeld. Toch is het 

geheel goed verlopen. 

Koersballen. 

Koersbaltoernooi 2013. Dinsdag 18 juni behaalden Lenie Kurstjens en Lenie Kirkels een derde plaats, brons. 

Donderdag 20 juni behaalden Jan Jeurissen en Theo Graus de tweede plaats, een zilveren plak en Tilla 

Bekkers de derde plaats, brons. Woensdag 26 juni behaalden lenie Kurstjens en Lenie Kirkels de tweede  

plaats, zilver in de finale. 

 
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, gemiddeld waren er 18 deelnemers. Een keer is het fietsen niet 
doorgegaan ivm te warm weer. Omdat er problemen zijn geweest met de 
deelname formulieren is besloten om volgend jaar de formulieren de eerste 
fietsdag gezamenlijk in te vullen. Ook is besloten om volgend jaar te fietsen op de 
dinsdagavond met uitwijkmogelijkheid naar de maandag, ‘s maandags zijn veel 
terrassen gesloten. 
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Reizen. 
De reiscommissie heeft ook in het verslagjaar weer enkele zeer geslaagde reizen weten te organiseren. 

Op 22 mei zijn we met een gezelschap van in totaal 87 personen op reis geweest. 
Hoofddoel was de bruggentocht op de Waal met de pannenkoekenboot. Iets heel 
nieuws het onbeperkt eten van pannenkoeken.  Wel lekker. Vanaf 13.00 uur 
bezochten we het centrum van Nijmegen. Na een diner in het restaurant van 
Antoine in Soerendonck ging het huiswaarts. Het was koud, maar het heeft die 
dag gelukkig niet geregend. Vermeldenswaard is het feit dat in de 3 dagen voor 

de reis nog 13 deelnemers om gezondheidsredenen moesten afzeggen. Van dinsdag op woensdag werden 
zelfs  2 personen opgenomen in het ziekenhuis. 
 
Woensdag 4 september vond de najaars-dag-reis plaats. Zuid Nederland reizen was er met de grootste bus. 
56 personen hebben deelgenomen en vooral genoten van het bezoek aan de druipsteengrot in Attenhölle 
Het bezoek aan het centrum van Winterberg gebeurde onder een stralende zon waardoor het terrasje- 
pikken bij allen de voorkeur genoot. Het afsluitende eten bij Geraeds in Grathem was geweldig. 
 
Op 11 december bezochten we met 66 personen de kerstmarkt in Essen. 
 
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”, dit jaar ingepakt door het gezamenlijke 
bestuur. Ons is nu nog meer duidelijk geworden wat Mia Lotz 
12 jaar lang in haar eentje heeft gedaan. De leden die niet 
aanwezig waren kregen het cadeau aan huis bezorgd door de 
wijkleiders. Mia Lotz werd door Sinterklaas bedankt voor al 
het werk gedurende de voorgaande 12 jaar. 
 

Kerstviering. 
De Kerstviering werd dit jaar gehouden op donderdag 19 december. Er was gezorgd voor een sfeervolle 
aankleding van de tafels. Bertha Dirkx verkocht kerstkaarsen voor haar werkzaamheden in Burundi, ze was 
dik tevreden over de opbrengst en dankt iedereen van harte. 
 
 
Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2013. 
 
 
                                                                                                     Chrit Boonen secretaris.  
 
 

 

 

  

 

 


