
Seniorensociëteit “St Jozef” Pey 

 

  

                  
                               Secretariaat:  Wolfsberg 3   6102 RA   Echt     T:  0475 - 483418    E: chritboonen@kpnplanet.nl 

           

 

Jaarverslag Seniorensociëteit St. Jozef Pey over 2015. 

 
Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris. 
 
Aantal leden. We beginnen het jaar 2015 met 429 leden. In de loop 
van het jaar overlijden 17 leden. Er bedanken 13 leden en er melden 
zich 14 nieuwe leden aan. Op 31 december 2015 is het ledenaantal 
412 een teruggang van 17 leden. Er zijn 17 volksdansers, 19 
koersballers, 16 gymnastiekdeelnemers en 8 kaarters. 
Bestuursleden. Het aantal bestuursleden was aan het einde van het 
verslagjaar 12. Het verloop in het bestuur volgt in dit verslag. 
 
 
Contactdagen. 

Het jaar begint met de eerste contactdag op 8 januari: de Driekoningenviering. De 
koningen van 2015 waren mevr. Gerda la Mèr en mevr. Mia Vincken. De derde 
koning liet verstek gaan. Alle koningen kregen een surprise aangeboden. 
Op 5 februari vond de Vastelaovesmiddig plaats. Ook dit jaar waren er prijzen voor 
de mooist verklede aanwezigen. Er waren dit jaar meer verkleden dan andere jaren  
De eerste prijs ging naar Fien Mestrom, Tooke Coenen werd tweede en Annie van 
Wegberg kreeg de derde prijs. 
Er werden in totaal 22 contactdagen gehouden met vieringen op 8 januari 
Driekoningen, 5 februari Vastelaovesmiddig, 21 maart St. Jozefviering, 16 april 
Jaarvergadering, 2 april Paasviering, 21 mei moederdagviering, 18 juni 
vaderdagviering, 26 november St. Nicolaasviering en 10 december de Kerstviering 
 

Jaarvergadering. 
Op 16 april vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter opende de 
vergadering met de Christelijke groet, waarna de secretaris het 
jaarverslag over 2014 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. Omdat 
zich geen nieuw kascontrole lid aanmeldde en omdat het langstzittende lid aftreed is besloten om ons ex 
kascontrole lid René Rutten te vragen om in de vacature te voorzien. René stemde hierin toe. 
Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster was de voorzitter Thei Hermans. Hij stelde zich herkiesbaar 
en werd  bij acclamatie herkozen. Prospèr Roeters werd voorgedragen als nieuw bestuurslid en als zodanig 
bij acclamatie gekozen. 
In zijn slotwoord dankte de voorzitter Sjaak Stienen en Lies Bemelen-Jans die terug traden als bestuurslid 
voor hun werkzaamheden in de afgelopen jaren. Sjaak blijft zijn werkzaamheden als bus begeleider 
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voorlopig uitvoeren. Lies Bemelen-Jans werd door het bestuur voorgedragen als erelid en als zodanig bij 
acclamatie gekozen. 
Er waren 83 leden aanwezig op de jaarvergadering. In de rondvraag niets ter tafel komend sloot de 
voorzitter met de christelijke groet. 
 
Ingelaste korte ledenvergadering van donderdag 17 september. 
In juni heeft Mia Lotz haar bestuurstaken neergelegd. Ze werd door het bestuur 
voorgedragen voor het erelidmaatschap. I.v.m. deze voordracht werd op 17 
september een korte ledenvergadering gehouden waar de voordracht met 
algemene stemmen werd aangenomen.  
Tevens werd in deze ingelaste ledenvergadering René Rutten voorgedragen als 
lid van de kascontrole commissie. Ook deze voordracht is met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
Ereleden. 
Er is een oorkonde groot formaat(A4) en een ingelijste oorkonde klein formaat 
(A5) voor te benoemen ereleden vanaf 2015 gemaakt. Er wordt afgesproken dat 
deze oorkondes aan alle ereleden worden aangeboden voor zover de datum van 
erelidmaatschap is te achterhalen. 
 
 
St. Jozefviering. 
Op 21 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 ook dit jaar weer de collecte. Na afloop was er een 
diner in het patronaat verzorgd door Wouter Wolters van 
preuverie “De Toren”. Dj Jopie zorgde voor de muziek. Het eten 
is goed bevallen, ook de broodjes waren goed geregeld. Verder 
was het een waardig feest met goede artiesten o.a. het optreden 
van Jes Lucassen is goed bevallen. Zelfs de buutnereedner was 
op tijd aanwezig.  
 

 
 
Picknick op 18 juni. 
De picknick vond dit jaar plaats in het verenigings lokaal van schutterij Wilhelmina op het Hingen. Er was 
gezorgd voor koffie en broodjes. Verder werden er snacks geserveerd. Er werden oude Peyer foto’s 
vertoond uit het archief van Pejjerlandj. Aan de picknick werd door 55 personen deelgenomen. Voor 
komend jaar is deze activiteit onder voorbehoud opgevoerd. We wachten op suggesties.  
 

Koersballen. 

We werden kampioen in de koersbal competitie 2014/2015 

Bij het koppel koersbaltoernooi op 17 juni bij Böhmerwald op 

Koningsbosch behaalden Lei Reinders en Herman Theuniszen 

een 12e plaats en Graad Beunen en Huub Jeurissen de 15e 

plaats 

Bij het individueel koersbaltoernooi op 21-22 en 23  oktober 

behaalde Prospèr Roeters de 3e plaats en Leny Kirkels de 6e 
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plaats Lei Ophelders werd de uiteindelijke winnaar voor de Slek. 

 
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. Er is zeven maal gefietst. Door de regen is 
het fietsen twee maal afgelast. Gemiddeld waren er tien deelnemers, het 
konden er wat meer zijn. Traditie getrouw stond de laatste fietsdag de rit 
naar Heppeneert op het programma alwaar we de fietsclub aantroffen 
achter een pan met spek en eiëren. 
 
Koepel. 
Mede naar aanleiding van het rapport “Is er nog toekomst voor de seniorenvereniging” heeft de koepel van 
seniorenverenigingen in de gemeente Echt-Susteren, aandacht besteed aan de problemen bij het werven 
van bestuursleden. Men heeft gekeken hoe de verschillende verenigingen deze problemen oplossen. 
Gebleken is dat de problemen overal nagenoeg hetzelfde zijn en nagenoeg op dezelfde manier worden 
opgelost. Alleen in Echt-Noord schijnen er behoorlijke bestuursproblemen te zijn.  
 
Spellenmiddag van de koepel op 21 oktober. 

Het was een leuke spellenmiddag in de harmoniezaal in Susteren met 44 
prijzen. Het geheel is prima verlopen, er waren ongeveer 20 deelnemers 
van onze vereniging waarvan diversen een prijs wonnen. Jammer dat het 
koersbaltoernooi op dezelfde dag viel. 
 
Reizen. 
De voorjaarsreis op 27 mei naar Middelburg. 
Op 27 mei zijn we met 54 personen naar Middelburg in Zeeland geweest. 

Het was een mooie reis maar Middelburg is geen plaats om 2uur te wandelen. Gelukkig was het weer goed 
en de terrassen prima. De bootreis is goed bevallen en het eten in Soerendonk was goed verzorgd. 
Omstreeks 22.00 uur waren we terug in Pey. 
 
De najaarsreis op 17 september naar de Belgische Ardennen. 
Aan de najaarsreis met een dubbeldekker namen 66 personen deel. Het was wederom een mooië reis. Er 
was een rondleiding met gids in twee groepen door de Jaques chocolade fabriek wat heel goed is bevallen. 
Het was jammer dat in Co verschillende attracties dicht waren. 
Het eten bij restaurant “De Bokkerijder” aan het drielandenpunt was prima geregeld.  
 
Bezoek kerstmarkt te Krefeld op 9 december. 
Het was een mooië reis met 58 deelnemers. De kerstmarkt in Krefeld was klein maar er was een heel mooi 
winkelcentrum. We hadden een prima bus en iedereen was tevreden. 
 
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, Hein Hawinkels nam de Sinterklaas taken voor zijn rekening 
en Mariëlle Moors was zoals gebruikelijk de Zwarte Piet en heeft verder de hele 
middag meegeholpen.  De leden die niet aanwezig waren kregen het cadeau aan 
huis bezorgd door de wijkleiders.  
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Kerstviering op 10 december. 
De kerstviering is goed verlopen. Truus Waaiën was ziek waardoor 
we het toegezegde kerstverhaal misliepen. De roomboter voor op 
het kerstbrood was dit jaar goed smeerbaar. Verder was Bertha 
tevreden over de opbrengst van de kaarsenverkoop. Voor volgend 
jaar is het creëren van wat meer kerstsfeer een aandachtspunt. 
Men kan dan denken aan het dimmen van de verlichting en aan het 
spelen van kerstmuziek. Eventueel kunnen er wat lichtbeelden 
vertoond worden. 
 
 
Op 31 december konden we terugzien op een in vele opzichten geslaagd verenigingsjaar 2015. 
 
 
                                                                                                     Chrit Boonen secretaris.  
 
 

 

 

  

 

 


