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In het weekend van 7 - 9 september willen we er op gepaste wijze bij
stilstaan dat 60 jaar geleden de voormalige noodkerk van Kunrade,
tot stand gekomen met de “dubbeltjes en kwartjes” van de parochieanen, gereed kwam en daarmee Kunrade tot zelfstandig rectoraat
verheven werd. Toen 10 jaar later de kerk aan het O.L.V.-plein gereed kwam, kreeg het zijn huidige functie: GEMEENSCHAPSHUIS.
Uitgangspunt voor het feestweekend is dat het voor alle inwoners is!
Derhalve is ook geprobeerd om alle gebruikers van het Kunderhoes
bij het feest te betrekken: van de kinderjudoka’s tot onze senioren.
De enthousiaste kartrekkers van 60 jaar geleden zijn nu krasse ouderen geworden, die op hun manier nog altijd een steentje proberen
bij te dragen aan de leefbaarheid van de parochiegemeenschap.
Maak nu dus alvast een notitie in uw agenda.

De activiteitencommissie
heeft voor de komende maanden
de volgende planning gemaakt:
7 september
21 september
5 oktober
20 oktober
2 november
19 november
7 december
20 december

wandelen
themamiddag – bezoek aan L1
wandelen
feestavond in de Borenburg
wandelen
info-avond: jaaroverzicht
wandelen
kerstviering
op vertoon van de Senso-ledenpas
5% KORTING bij

Schoonmaker/Glazenwasser Dave Gorenjec
Hogeweg 76 - Tel. 045 545 8495
op vertoon van de Senso-ledenpas
10% KORTING bij

Doe Het Zelf van Alphen Bike point
Heerlerweg 4 - Tel. 045 575 1272

”Korting geldt niet voor fietsen en elektrische apparatuur”
op vertoon van de Senso-ledenpas 10% KORTING bij

René

Floraal

Gulikers!
Vormgever

Voor al uw grafarrangementen

T: 06 53382872 ● E: rgulikers49@gmail.com

Voorverkoop bij:
Bikepoint v.Alphen - Bijsmans tabakspeciaalzaak
DA-Duysings - ’t Kaeshuys Furenthela - v/d Poel slagerij

Onze septemberwandeling zal een
WANDELEN MET SENSO
wijnwandeling worden.
vrijdag 7 september
Met deze wandeling gaan we onder
en vrijdag 5 oktober
deskundige leiding van Jos Wachelder
verschillende wijngaarden bezoeken.
Leden die niet mee wandelen kunnen zich op het eind van de wandeling bij de groep voegen en krijgen in de wijngaard van Jos uitleg over
de wijnbouw. Vertrek wandelaars: O.L.V.plein om 9.30 voor carpoolen.
Vertrek wandeling: 9.45 uur vanaf het
Bernardusplein Ubachsberg. Onze pauzeplaats is in Eyserheide. Tussen 13 en
13.30 uur zijn we in de wijngaard van Jos
Wachelder, waar we tegen een redelijke
vergoeding een glaasje kunnen proeven.
De leden die alleen interesse hebben in wijnbouw kunnen zich om 13
uur melden bij Annie Heusschen, Minnegardsweg 18, Ubachsberg.

Iedereen die in september of
oktober jarig is: hartelijk gefeliciteerd
namens alle mensen van SENSO !

sensosensosensosensosensosenso

Vanaf 25 mei j.l. is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
Daarom attenderen wij u op de mogelijkheden om uw contactvoorkeuren
in te zien en eventueel aan te passen.
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u met ons deelt. Wij wijzen u via deze e-mail op de
mogelijkheid om uw contactvoorkeuren aan te passen op basis van uw huidige wensen en kunt u dit te allen tijde naar uw
wensen aanpassen.
Afhankelijk van uw contactvoorkeuren kunt u onderstaande
type berichten van ons verwachten. Deze berichten zijn nu
onderverdeeld in drie contactprofielen:
Wat voor soort berichten kunt u van ons verwachten?
Email:
Ja (indien u dat heeft aangegeven)
Telefoon:
Ja
Post:
Ja
Wilt u dit profiel wijzigen, neem dan contact op met het
secretariaat!
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Senioren nieuws
september /
oktober 2018

19e jaargang no. 9-10
Secretariaat: e-mail: stichtingsenso@gmail.com
p.a. Teggert 85, 6367XL Voerendaal, tel. 575 2044
website: www.senso-voerendaal.nl
Activiteiten cie.: sensoactiviteiten@gmail.com
Rekeningnummer SENSO:
RegioBank Voerendaal NL45 RBRB 069.84.25.413
Bij betaling per bank ook
het lidmaatschapsnummer vermelden.
Penningmeester:
Mevr. H.C. Muris-Eerkens tel. 06 4669 7174
e-mail: leny.muris@ziggo.nl
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AVG VAN KRACHT

sensosenso

op vertoon van de Senso-ledenpas
ontvangt u 5% KORTING
SLIJTERIJ - WIJNHANDEL
k e r k p l e i n 3 4 - t e l . 0 4 5 5 7 5 11 7 3

(niet nog eens extra korting
met pas van Vinitor)

op vertoon van de Senso-ledenpas ontvangt u
10% KORTING bij

The Netherlands Lindetours
Lindelaufer Gewande 10 - Tel. 045 575 36 36

BESTUURS
MEDEDELINGEN

Financiële
situatie en
toekomst
SENSO

De financiële situatie is de laatste jaren dusdanig alarmerend verslechterd dat het bestuur zich genoodzaakt voelt
vanaf het komende jaar 2019 contributie en diverse activiteitenbijdragen te verhogen c.q. in te stellen bij activiteiten
waarbij dat nog niet het geval was. Dit om de toekomst van
de Senso veilig te stellen.
Na het overleg met onze vrijwilligers in september zal dat
definitief worden vastgelegd en wordt dit gepubliceerd in het
nieuwsblaadje van november/december.
Vooruitlopend op financiële verhogingen zullen vanaf de
start na de vakantieperiode al diverse activiteiten naar een
goedkopere locatie worden omgezet en/of uit het aanbod
worden gehaald. Deze acties zijn noodzakelijk om de
kosten te reduceren.
O.a. verplaatsing naar t Brook:
>
Bridge op maandag en woensdag gaat naar zaal
Furenthela in ’t Brook.
>
Tekenen & Schilderen op woensdag naar zaal
Furenthela in t Brook.
Blijft in het Kunderhous:
>
Soos op dinsdag van kleine (voor)zaal naar
Biljartzaal.
>
Workshops naar de Kelder.
>
Kaarten/Biljarten op dinsdag- en woensdagmiddag vervalt. Wel nog op vrijdagmiddag.
>
Soos op donderdag met koersbal en kaarten blijft
in de kleine (voor)zaal.
Verplaatsing Cicero Tenelenweg 39:
>
Kienen in de Biljartzaal vervalt. De deelneemsters
hieraan kunnen aanschuiven in de huiskamer van
Cicero in het Fortunato-complex aan de
Tenelenweg 39.

THEMAMIDAG 21 SEPTEMBER
Op vrijdag 21 september gaan we met eigen auto’s
naar de L1-studio’s in Maastricht. Om 13.30 uur wordt
er vertrokken op het OLV-Plein. Rijdt u met iemand
mee, dan betaalt u de chauffeur € 2,-. Om 14 uur
wordt bij L1 koffie met vlaai geserveerd. Voor Sensoleden kost deze middag € 10,-. Niet-leden betalen
€ 15,-. U kunt zich aanmelden door voor 12 september het geld over te maken op de rekening van Senso. Dit onder
vermelding van uw lidnummer en L1 Studio’s. Na betaling bent u
aangemeld. Het banknummer vindt u op de voorkant van dit nieuwsblaadje. Heeft u interesse, meldt u dan snel aan. Er kunnen maar
60 personen mee en Vol – is - Vol. Let op: Vanwege veiligheidsvoorschriften wil L1 van iedere bezoeker voor-en achternaam weten. Wij
verzoeken u dan ook om bij aanmelding dit ook te vermelden. Dit
geldt zowel voor Sensoleden als introducees.

ACTIVITEITENKALENDER

2018

MAANDAG: Bridgen:
		
Kienen:
		
Sen. Gym:
		
		
		
		

van 13.30 tot 16 uur in FurenthelaZaal
´t Brook.
elke 1e maandag is onze grote kienavond van 19 tot 21 uur in de voorzaal.
Op maandagmiddag met 2 groepen
achtereenvolgens van 14 tot 15 uur en
van 15 tot 16 uur in de Bühnezaal.
(om 15 uur 1 uur koffiedrinken in de
Biljartzaal).

DINSDAG:

van 18.30 tot 21.30 uur in de biljartzaal.
van 14 tot 16.30 uur in de biljartzaal.
van 19 tot 21 uur op de Jeu de Boulesbaan (1 uur koffiedrinken in de kelder),
(van oktober t/m april Koersbal in de
voorzaal).
van 15 uur tot 16 uur in Sporthal
“De Joffer”.
repetitie 18.30 tot 20 uur in de
Borenburg.
fietstocht van ongeveer 30 km. Start
vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.

Biljarten:
Soosmiddag:
Jeu de Boules:
		
		
		
Sport en Spel:
		
Senioren orkest:
		
Fietsen:
		

WEEKACTIVITEITEN SENSO
Kijk ook eens op internet: www.senso-voerendaal.nl
VARIABELE WEEKACTIVITEITEN IN
SEPTEMBER EN OKTOBER:
KIENEN: maandag 3 sept. en 1 okt. van 19 tot 21 uur in de voorzaal.
KAARTEN / BILJARTEN: vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur in de
biljartzaal.
TEKENEN EN SCHILDEREN:
GROEP 1: 5 en 19 sept. / 3 en 17 okt.
GROEP 2: 12 en 26 sept. / 10 en 24 okt.
van 9.30 tot 11.30 uur in FurenthelaZaal ‘t Brook.
WORKSHOPS:
Komende maanden willen wij een workshop “schilderen achter
glas” aanbieden op de soosdinsdagen 4 en 18 september en 2 en
16 oktober. In de kelder van het Kunderhoes. Opgave voor 1 sept.
tel. secretariaat 045-575 2044 of per e-mail: stichtingsenso@gmail.
com. Kosten: € 4,- per 2 lessen in de maand!

20 oktober - Feestavond
Voerendaalse
Ouderenverenigingen

(WorkShops mogelijk op dinsdagmiddag tijdens soos in de kelder)

WOENSD: Bridgen:
		
Tekenen en
schilderen:
		
Volksdansen:
Senioren koor:

van 9 tot 12 uur in FurenthelaZaal
´t Brook.
op de 1e en 3e, 2e en 4e woensdag
van 9.30 tot 11.30 uur in FurenthelaZaal
´t Brook.
van 18.15 tot 19.15 uur in de voorzaal.
repetitie 19.30 tot 21 uur in de voorzaal.

		
DONDERD: Soosmiddag:
Fietsen:
		
Tai-Chi:
		
Line-Dance:
		
Jeu de Boules:
		
		
Muziekluisteren:
		

14 tot 16.30 uur koersballen en kaarten.
Fietstocht van ongeveer 30 km. Start
vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.
elke donderdag van 10.45 tot 11.45 uur
in de Bühnezaal.
elke donderdag van 12 tot 13 uur in de
Bühnezaal.
van 19 tot 21 uur op de Jeu de Boulesbaan (van oktober t/m april Koersbal in
de voorzaal).
Op de 1e en 3e donderdag van 10 tot
12 uur in de biljartzaal, (oktober t/m mei).

VRIJDAG: Yoga:
		
		
		
		
Kaarten:
Biljarten:
Wandelen:
		

3 groepen achtereenvolgend van 9.15
tot 10.15 uur (1uur koffiedrinken in de
biljartzaal door 1e groep), 10.30 tot
11.30 uur en van 11.45 tot 12.45 uur in
de voorzaal.
van 14 tot 16.30 uur in de biljartzaal.
van 14 tot 16.30 uur in de biljartzaal.
Iedere 1e vrijdag in de maand om
9.30 uur. Vertrek vanaf O.L.Vrouweplein.

De Limburgse Jagers
Ja, deze band is bij ons te gast tijdens de jaarlijkse
feestavond. Dat is dan ook meteen de reden, dat we
zijn moeten uitwijken van het Kunderhoes naar de
Borenburg. Het Kunderhoes is te klein om alle
muzikanten op de bühne te krijgen.
De organisatie nodigt alle 4 de ouderenverenigingen van
Voerendaal uit. Te weten Kunrade/Voerendaal,
Ubachsberg, Ransdaal en Klimmen.
De entree is voor iedereen € 7,-. Dit is inclusief een kop
koffie/thee en een stuk vlaai.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
22 uur. De zaal is open vanaf 19 uur. (Let op: niet eerder!)
U kunt zich aanmelden door voor 15 oktober de entree over te
maken op rekening van Senso NL 45 RBRB 069 84 25 413. Dit
onder vermelding van uw lidnummer en “feestavond”. De week
van te voren, in week 42, wordt het entreekaartje thuis bezorgd.
Dit kaartje moet u meebrengen, want hiermee kunt u
deelnemen aan de tombola tijdens de avond.

