
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

januari / februari 2020
21e jaargang no. 1-2

nieuwsSenioren

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

Floraal       Vormgever

Voor al uw grafarrangementen
T: 06 53382872 ● E: rgulikers49@gmail.com

René   Gulikers!

op vertoon van de Senso-ledenpas 
5% KORTING bij

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

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

op vertoon van de Senso-ledenpas
ontvangt u 5% KORTING

(niet nog eens extra korting 
met pas van Vinitor) 

SLIJTERIJ  -  WIJNHANDEL
kerkple in  34  -  te l .  045  575 1173

op vertoon van de Senso-ledenpas 10% KORTING bij

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

Senso-contributie     € 40,- per jaar.
Yoga, Sen. Gym, Volksdansen, 
Sport & Spel, Tai-Chi, Line-Dance  € 50,- per jaar.
Tekenen en schildercursus  € 40,- per jaar.
Bridgen   € 40,- per jaar.
Muziek luisteren   € 30,- per jaar.
Jeu de Boules/koersballen  € 20,- per jaar.
WorkShops   € 2,50 per keer.
Kienen: € 5,- voor grote kaart, of € 1,- voor losse kaart.

Tarieven
voor 
2020:

De activiteitencommissie heeft
voor de komende maanden 

de volgende planning gemaakt:

29 december  filmmiddag
20 januari  info-avond: valpreventie Let op:  
  in Kunderkruis Heerlerweg 
 7 februari  themamiddag: "De schat van Simpelveld"
 9 februari  filmmiddag 
13 februari  carnavalsavond verzorgd door:
  de Naate en de Kaatboere 
15 maart  filmmiddag
19 maart  themamiddag: ID-Hats
 9  april  Paasbrunch
11 juni  dagtocht 

Tekenen en schilderen blijkt een groot 
succes te worden. Daarom heeft Nathalie 
Schure besloten om in 2 groepen te gaan 
werken, namelijk groep 1 op de eerst en 
derde woensdag van de maand en groep 
2 op de tweede en vierde woensdag van de maand. Voor janu-
ari betekent dit, dat groep 1 op 8 en 22 januari en groep 2 op  
15 en 29 januari altijd van half 10 tot half 12 kan schilderen en 
tekenen in de Biljartzaal van het Kunderhoes.

Niet alleen met de fiets, ook in huis 
kunt u vallen en u lelijk bezeren. 
Op maandag 20 januari hebben wij 
deskundige dames uitgenodigd, 
die u wellicht tips en aanwijzingen 
kunnen geven hoe u een val kunt 
voorkomen. 
De avond begint om 19 uur en is 
gratis. Koffie / thee zijn voor eigen 
rekening. De avond is niet zoals u gewend bent in het Kunder-
hoes, maar in café Kunderkruis aan de Heerlerweg. 
U hoeft zich niet aan te melden.

INFO-AVOND: Valpreventie in café Kunderkruis

Op vrijdag 7 februari brengen wij een bezoek aan het voormalige 
zusterklooster in Simpelveld. Behalve de vaste collectie is er ook 
een tentoonstelling van kerststallen. Deze bevat kribbes van traditi-
onele aard, maar ook zeer moderne varianten. 
Wij vertrekken om 13 uur vanaf het OLV-Plein. Er is de mogelijkheid 
om te carpoolen. De chauffeur krijgt dan € 2,-. 
In het klooster krijgen wij een rondleiding. Rolstoelen smaller dan 90 
cm kunnen mee naar binnen, scootmobielen niet. 
De kosten zijn € 7,-. Heeft u interesse, dan graag voor 30 januari 
aanmelden via internet o.v.v. uw lidnummer en “De schat van Sim-
pelveld”. (Bankgegevens voor op dit blaadje) Na betaling bent u 
aangemeld. Bent u in het bezit van de museumjaarkaart en u neemt 
deze 7 februari mee naar het museum, dan zorgen wij ervoor, dat u 

de € 7,- krijgt teruggestort. 
Na het bezoek aan het mu-
seum is nog de gelegen-
heid om op eigen kosten 
een kop koffie of thee te 
drinken. Wij vragen u om 
bij de aanmelding te  ver-
melden of u meegaat. Wij 
kunnen dit dan reserveren.

THEMAMIDDAG: De schat van Simpelveld !!

In januari en februari dient bij de Senso-
activiteiten rekening gehouden te worden 
met activiteiten van de CV de Kaatboere.
Op donderdag 13 februari is er geen Koers-
bal i.v.m. de Senioren Carnavalszitting.

 TEKENEN EN SCHILDEREN



VARIABELE 
WEEKACTIVITEITEN  

VANAF JANUARI 2020
KIENEN: alleen Senso-leden met introducé’s op de 1e maan-
dag in de maand (niet in juli en augustus).
Let wel: Op de 3e maandag in de maand is er ook nog kienen geor-
ganiseerd door KUNDERHOES!

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:   1e en 3e woensdagen in de maand.
GROEP 2:   2e en 4e woensdagen in de maand.
           van 9.30 tot 11.30 uur in Biljartzaal van het Kunderhoes. 

MUZIEK LUISTEREN: op 1e en 3e donderdag van januari t/m  
april en oktober t/m december.

WORKSHOPS: De workshops worden aangeboden op de 1e en 
3e dinsdagen in de maand (zie het artikel hierover) van 14 tot 16 
uur in de BiljartZaal Kunderhoes.

Kijk ook eens op internet: www.senso-voerendaal.nl

Iedereen die in januari of
februari jarig is:  
hartelijk gefeliciteerd namens 
alle leden van Senso!

CREATIEVE WORKSHOPS
In de maand januari willen wij een workshop  

SCHILDEREN MET VREEMDE MATERIALEN 
aanbieden op de dinsdagen 7 en 21 januari en 4 en 18 
februari van 14-16 uur in de BiljartZaal Kunderhoes.

U dient zich dan vóór 4 januari telefonisch op te geven 
via het secretariaat tel. 045 575 2044 of per e-mail: stich-
tingsenso@gmail.com
De workshops worden vakkundig begeleid door Nathalie 
Schure. 
SCHILDEREN MET VREEMDE MATERIALEN: Het 
maken van schilderijen waarin verschillende materialen 
en technieken gecombineerd worden. Bijvoorbeeld col-
lagetechnieken, servetten-techniek, maar ook stoffen en 
structuren of kleine objecten kunnen in de schilderijen ver-
werkt worden. Het is een laagdrempelige manier om kennis 
te maken met schilderen.
De kosten ad € 2,50 per keer dient u via Nathalie af te dragen!

De eerste filmmiddag was een succes. 
Daarom hebben wij besloten om deze 
activiteit te herhalen. Op de zondagen 
29 december, 9 februari en 15 maart 
bent u weer welkom in het Kunder-
hoes. Aanvang 14.30 uur. De toegang 
is gratis. Wij serveren u een kop koffie 
met iets lekkers voor € 2,-. Deze € 2,- 
betaalt u bij binnenkomst. De eventu-
ele andere drank kunt u ter plaatse betalen. De zaal is 
open vanaf 14 uur. Om alles goed voor te bereiden is het 
wenselijk dat u zich minimaal 1 week van te voren aan-
meldt. Dit kan via onderstaand strookje of via internet. 
Het emailadres vindt u voorop dit nieuwsblaadje.

Ik kom op 29 december/ 9 februari / 15 maart met
               personen naar de film.
Naam:                                                Lidnummer: 

Inleveren bij: Geert Gremme, Joep Nicolaesstraat 3,  
Henny Moonen, Grachtstraat 64, Wiel Thiessen, Teggert 85

FILMMIDDAG OP ZONDAG

Onze Henny Moonen is met haar 
project "Fietsplezier Voeren-
daal" uitgeroepen tot een van de 
winnaars van het ANWB Fonds 
Samen In Actie. Op 11 novem-
ber was de directie van de ANWB 
aanwezig in het Kunderhoes om 

de check aan Henny te overhandigen. Ook werden er enkele 
rondjes gereden met een showmodel. Met behulp van al jullie 
stemmen is het dus gelukt en daarvoor Henny’s en ook onze 
hartelijke dank.

FIETSPLEZIER VOERENDAAL

Bestuur en Vrijwilligers 
wensen u een 

gezond  en gelukkig

Het Comité Senioren Carnaval  
verzorgt ook dit jaar weer een  

bonte carnavalsavond.  
Deze avond, inmiddels de zevenen-

twintigste in getal, gaat  
plaatsvinden in Kunderhoes  
op donderdag 13 februari.

De avond start om 19 uur met een GRATIS 
echte Limburgse carnavalstraktatie, (de 

koffie en/of thee zelf te betalen met een pen-
ning) waarna om 19.33 uur een zeer gevari-

eerd programma start, waarin kolder, muziek, 
show en zang de boventoon voeren.  

Het einde wordt verwacht rond 22.30 uur.

HET PROGRAMMA ZIET ER 
ALS VOLGT UIT: 

● Dansgroep (Ritmo Jazzballet)

●	 Ziesjoem	(zang)

●	 Buuttereedner	Gilbert	Petit	

●	 Clara	Zoerbier	&	Maria	Prumpeler	

 (kolder en zang)

●	 Buuttereedner	Frits	Pelt

●	 Zangduo	Paul	en	Leo

Kaarten zijn vanaf 2 januari tot 22 januari   
verkrijgbaar bij onze wijkvrijwilligers of bij  

mevr. Regien Crutzen tel. 575 2261.  
LEDEN en NIET LEDEN € 14,-. 

In deze entreeprijs is inbegrepen de toegang tot 
deze avond, de garderobe en de GRATIS traktatie 

aan het begin van de avond.
Vanaf 23 januari zijn uitsluitend nog kaarten  

te koop in het Kaeshuys en Slagerij van de Poel  
à € 14,-     

U BENT VAN HARTE WELKOM !!!

Senioren 
Carnaval


