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Bestuur: 
Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:  

dhr. H. Vernes (voorzitter), dhr. W. Thiessen (secretaris/plv. voorzitter), mw. L. Muris-

Eerkens (penningmeester), mw. M. Braun-Henssen (2e secretaris) 

De leden mw. T. Moonen en dhr. Fr. Roijen gaven aan het begin van het verslagjaar aan hun 

bestuursfunctie wegens persoonlijke redenen op te zeggen. 

Het aantal bestuursvergaderingen in 2019  was  9 x AB – waarvan 3 x gezamenlijke 

vergaderingen met de AC. 
 

Vrijwilligers: 
Om haar activiteiten te kunnen uitvoeren werd het bestuur bijgestaan door een groot 

aantal vrijwilligers: nl. 22 dames en 11 heren. Ook een aantal ereleden helpen daarbij nog 

een handje. 

De damesvrijwilligers zorgen o.a. voor de contacten naar de leden in hun wijk en bezoeken 

de leden bij verjaardagen of wanneer zij ziek zijn; ook bezorgen zij 1x/2 maanden het 

Senso-nieuws.  Tevens zijn zij werkzaam bij de diverse activiteiten als thema- en 

feestavonden. 

De herenvrijwilligers functioneren o.a. als contactpersoon tussen bestuur en de diverse 

activiteitengroepen, zoals biljarten, koersballen, kaarten, ouderenkoor, seniorenorkest, 

sport en spel enz. 

Tweemaal per jaar resp. op 19 maart en 24 september is er een bijeenkomst gehouden met 

alle vrijwilligers om met het bestuur de gang van zaken te bespreken. 
 

Ledenaantal: 
Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal leden 352. In de loop van het jaar werden 28 

nieuwe personen ingeschreven en werden 50 personen uitgeschreven: 6 wegens overlijden 

en 44 wegens opzegging van lidmaatschap of verhuizing.  

Het aantal leden per 31 december 2019 / 1 jan. 2020 is daarmee 330. 
 

Contributie: 
De contributie bedroeg  in 2019 voor mensen in en buiten de gemeente Voerendaal € 40 

per jaar.  Sommige activiteiten met professionele begeleiding (MBVO) zijn € 50 per jaar. 

De nieuwe activiteiten Tai-Chi en Line-Dance werden in 2019 vastgesteld op een bijdrage 

van  € 80,- op jaarbasis: m.i.v. 1-1-2020 wordt dit gelijk getrokken met de andere MBVO-

activiteiten, t.w. € 50,-/jaar. 
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Activiteiten: 
 

Yoga: Iedere vrijdagmorgen wordt er onder deskundige begeleiding yoga gegeven door 

Mw. Karin Pijpers-Schmeets. Er zijn momenteel nog 3 groepen voor de yoga actief, die elk 

met wisselend aantal personen bezet zijn; er zijn dus nog plaatsen vrij voor aanmelding, 

vooral in de 2e groep! 
 

Tai-Chi en Line-Dance 
Sinds de start is het deelnemersaantal bij beide activiteiten gestaag doorgegroeid naar 

het max. aantal deelnemer; bij Tai-Chi  wordt per 1-1-2020  een stop op nieuwe 

deelnemers ingesteld. Nieuwe geïnteresseerden worden dan op een wachtlijst geplaatst. 
 

Muziek luisteren: 
2x per maand op 1e en 3e donderdagmorgen kwamen een 10-tal leden bij elkaar om 

deskundige uitleg te krijgen over bepaalde muziek en/of componist.  

Aan het einde van het jaar is de groep teruggelopen tot 9 personen. 
 

Bridgen: 
Iedere maandagmiddag en woensdagmorgen wordt er door een nogal wisselend aantal 

deelnemers bridge gespeeld. Vorig jaar na de zomervakantie werd de locatie voor bridge in 

overleg gewijzigd naar ’t Brook, Furenthelazaal. In het 1e deel van het jaar nog erg krap 

vanwege de  combinatie  met Tekenen & Schilderen; na de vakantieperiode werd dit vanwege 

het sterk gestegen aantal deelnemers weer teruggehaald naar het Kunderhoes, waar nu 2 

groepen met een 8-tal deelnemers resp. 1e en 3e woensdag en 2e en 4e woensdag actief zijn. 

Voor nodige aanvulling van de bridgegroep werd in het laatste kwartaal gestart met een 

beginnerscursus bridge onder leiding van mevr. Wies Rogge; de 8 deelnemers 

konden dit aan het begin van het nieuwe seizoen afronden, waarna ze kunnen invloeien in de 

bestaande groep. 
 

Kienen: 
Op de eerste maandagavond van de maand wordt er gekiend; 

aantal deelnemers ± 25. De grote kaart kostte dit jaar € 5,- 

en de kleine € 1,-. Deze activiteit werd daardoor in 2019 

minder verliesgevend. Op verzoek van St. Kunderhoes is na 

de vakantieperiode een aantal maanden een “open” kienavond 

onder auspiciën van St. Kunderhoes georganiseerd. Senso-

leden waren daar uiteindelijk niet voor en werd dit op de 1e 

maandag weer teruggedraaid. Op de 3e maandag zal deze 

“open” vorm wel doorgang vinden met medewerking van dames van vrouwenbond St.Anna. 
 

Soosmiddag: 

Iedere donderdagmiddag is er soos waar koersbal kan worden gespeeld en waar men 

gezamenlijk kan kaarten; het aantal deelnemers  varieert van 10 tot 15 personen per keer. 
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Sport en Spel: 
In sportcomplex de Joffer werd iedere dinsdagmiddag door een 38-tal leden sportieve 

bezigheden gedaan onder deskundige leiding van Maria Mekes. In de loop van dit jaar is 

het deelnemersaantal gezakt naar 32 personen. 
 

 

Seniorengym: 
Op maandagmiddag zijn 2 gym-groepen actief in 

het Kunderhoes.  

Tegen het einde van het jaar werd deelgenomen 

door 41 leden. Kort na de vakantie bereikte ons 

het droevige bericht dat de 102 jaar oude Miep 

Sillekens-Sampers (tot kort voor de vakantie nog 

actieve deelneemster) was overleden. Ze werd 

eind september onder grote belangstelling van de 

groep ten graven gedragen in de Laurentiuskerk 

met een leuk en typerend afscheidswoord door Jacqueline Hagelstein, de MBVO-

instructrice van de groep. 

 
 

Biljarten: 
Het biljarten is bij de heren weer tanend; op dit moment wordt er nog door een 6-tal 

ingeschreven personen  gespeeld op dinsdagavond. 

 

Koersbal: 
Op  donderdagmiddag wordt er door een 10-tal mensen koersbal gespeeld. In de 

wintermaanden van november tot april spelen de Jeu de Boulers ook koersbal binnen.  

In totaal wordt er dan door ± 25 mensen per week binnen gespeeld. 

 

Jeu des Boules: 
Achter het Kunderhoes  op de overdekte Jeu des Boules-banen wordt er door een 

enthousiaste groep van ~15  mensen op dinsdag- en donderdagavond van april tot en met 

oktober gespeeld. Afhankelijk van de herfst- en/of lente-inval en de temperatuur 

 ’s avonds wordt er binnen koersbal gespeeld. 

 

Volksdansen: 
De groep volksdansen komt iedere woensdagavond van 18.15 – 19.15 uur bij elkaar en 

bestaat uit ~15 personen; na afloop is er nog gezellig koffiedrinken in de biljartzaal. 
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Seniorenkoor: 
Iedere woensdagavond repeteert het ouderenkoor. Het aantal leden is in de loop van het 

jaar sterk verminderd; nieuwe aanwas is dan ook van harte welkom.  

Zij luisteren de Adventviering op en geven ook regelmatig uitvoeringen in ’t Brook, evenals 

gebruikelijk een kerstconcert in ’t Brook, i.s.m. Gemengd koor Jubilate Deo en SOV. 

 

Seniorenorkest Voerendaal (SOV): 
Het seniorenorkest  telt nu nog 18 leden; deze repeteren iedere dinsdagavond in de 

Borenburg. Optreden o.a. op onze jaarlijkse feestavonden in maart en oktober; ook 

daarbuiten treden zij in Voerendaal en omstreken op.  

 

Fietsen: 
De fietsgroep van Senso verheugd zich 

steeds om te gaan fietsen; de deelnemers 

hebben allemaal een E-bike; dat is ook wel 

fijn voor het heuvelachtig landschap. We 

fietsen steeds op dinsdag en donderdag; het 

vertrek is om 9.30 uur vanaf het 

KUNDERHOES. De routes zijn steeds 

wisselend en ongeveer 30 km 

Op de dinsdag is er een koffiepauze en men 

is dan ongeveer om 12.15 uur terug. Op de 

donderdag is er koffie en een lunchpauze en 

men is dan om 14.00 uur terug. Nieuwe 

deelnemers zijn altijd welkom . 

 

   
Onze Henny Moonen is met haar project 

"Fietsplezier Voerendaal" uitgeroepen 

tot een van de winnaars van het ANWB 

Fonds Samen In Actie. Op 11 november 

was de directie van de ANWB aanwezig 

in het Kunderhoes om de cheque aan 

Henny te overhandigen. Ook werden er 

enkele rondjes gereden met een 

showmodel. Met behulp van al uw 

stemmen is het dus gelukt en daarvoor 

Henny’s en ook onze hartelijke dank. 
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Wandelingen:  

Met Albert van den Dries, vanuit zijn ervaring bij  

IVN  als stuwende kracht, zijn ook dit jaar diverse 

mooie wandelingen gepasseerd.  

Hieronder een opsomming: 
* januari ‘19     wandeling Kunderberg 
* februari ‘19     wandeling Retersbeek - Weustenrade 
* maart ‘19     wandeling Vrouwenheide – Putberg 
* april ‘19     wandeling Walem – Valkenburg  
* mei ‘19     wandeling rondom Bemelen 
* juni ‘19     wandeling Oud Valkenburg 
* juli ‘19     wandeling Eys 
* augustus ‘19     wandeling Euverem 
* september ‘19   wandeling Mesch  
* oktober ‘19     wandeling Wijnandsrade 
* november ‘19    wandeling Oud Lemiers 

 

Cursussen en creatieve Work-Shops: 
 

Schilder-en tekencursus: 
De schilder-en tekencursusgroep is dit 

jaar uitgegroeid tot 2x 6-tal personen 

die op 1e en 3e resp. 2e en 4e woensdag 

onder deskundige leiding van Nathalie 

Schure de technieken van tekenen en 

schilderen krijgen bijgebracht.  

Hierbij is Jesse de Haas via Kompas 

ervaringsdeskundige; het bevalt hem 

daarbij zo goed dat hij ook dit jaar 

graag van de partij is gebleven. Zijn 

inbreng wordt hierbij zeer gewaardeerd. 

 
 
Creatieve 

Er werden een aantal creatieve 

workshops gegeven op 2 dinsdagen in de 

maand onder de vakkundige begeleiding 

van Nathalie Schure. Ook is hierbij dhr. 

Jesse de Haas actief ter assistentie van 

Nathalie. Deze activiteit werd dit jaar 

geboden voor € 4,-/maand. 
 

 

De volgende workshops werden achtereenvolgens aangeboden: 
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Mozaïken: In januari en februari. 

Dit is het versieren van verschillende ondergronden zoals een dienblad, plantenpot, tafelblad 

of de rand van een spiegel met gebroken gekleurde wandtegeltjes naar eigen inzicht. De 

mogelijkheden met mozaïek zijn oneindig en met wat tips kun je zelf vlot van start gaan. 

 

Schilderen met vreemde materialen: In maart en april. 

Het maken van schilderijen waarin verschillende materialen en technieken gecombineerd 

worden. Bijvoorbeeld collage-, servettentechniek, maar ook stoffen en structuren, of 

kleine objecten kunnen in de schilderijen verwerkt worden. Het is een laagdrempelige 

manier om kennis te maken met schilderen. 

 

Papier maken (het oude ambacht of gewoon oud papier): in mei en juni. 

Zoals vroeger met lompen, gekookt in water en een beetje loog en daarna verpulverd in een 

hamerbak. Tegenwoordige grondstoffen zijn natuurlijke vezels van pure katoen en linnen, 

hennep en houtcellulose. In veel variaties te maken voor briefpapier of boekjes, dun papier, 

dik papier, decoraties toevoegen, zoals gedroogde bloemblaadjes, draadjes, gekleurd papier.  

 

Marmeren: in juli en augustus, alsook in september en oktober 

Marmeren is een schildertechniek waarmee kleurig papier gemaakt kan worden door er 

patronen vn. waterverf op aan te brengen; ook op houten onderdelen, waarmee echt marmer 

gesuggereerd wordt. Het wordt gedaan in een ondiepe bak met gomwater dat bestaat uit 

een basis van kitre, tragacanth en chondrus crispus of methylcellulose met zacht water. 

 

Linosneden: In november en december 
Tijdens deze bijeenkomsten werd (langzaam maar zeker) materialen als linoleum en hout 

en technieken besproken die bij het hoogdrukken horen. Om delen van het linoleum te 

verwijderen heb je gereedschap nodig als een mes of een zogenaamd gutssetje. Gutsen is 

de techniek van het ‘uitlepelen’ van de stukken linoleum die je niet wilt afdrukken. Wat je 

niet wegsnijdt wordt later ingeïnkt en afgedrukt. 
 

 

Computer: 
De (externe) ICT-deskundigen zijn ook in 2019 doorgegaan met inloopsessies op de 1e en 

3e dinsdag in de maand via de Burgerij in de bibliotheek.  

Hierbij kunnen computerproblemen worden voorgelegd.  
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Info-avonden:  
Info-avond 21 januari 2019:   
Door VVN (Veilig Verkeer Nederland) 

werd een verkeersles aangeboden 

waarin aandacht was voor de meeste 

veranderingen die de laatste jaren 

zijn ingevoerd. Vooral voor de ‘oudere 

weggebruiker’ is het belangrijk up-to-

date te blijven. Een 30-tal 

geïnteresseerden had de moeite 

genomen hierbij aanwezig te zijn!   
                                        Veilig Verkeer 

Info-middag 29 november: jaarevaluatie 
Deze middag stond in het teken van een 

evaluatie over 2019.  Aan de hand van 

foto’s werden alle activiteiten van dit jaar 

samengevat door wederom Geert Gremme. 

Een 40-tal personen waren aanwezig. In de 

pauze was er soep door ‘de mannen achter 

de pannen’. Aan de aanwezigen werd 

gevraagd wat ze van de georganiseerde 

activiteiten vonden en welke activiteiten 

ze er graag bij hadden. Suggesties: de 

meeste suggesties staan al in lijst met 

mogelijke doelen in het nieuwe jaar. 

 
 

Thema’s 
15 februari 2019: St. Gerlach, Houthem   
Carpolend togen ~55 personen  naar Houthem om er in 2 

groepen tijdens een 1 ½ uur durende rondleiding te genieten van 

het prachtige kerkje bij het Chateau en de “schatten van St. 

Gerlag”. Het verhaal over de H. Gerlachus die hier in een holle 

(eiken) boom leefde in de 12e eeuw is alom bekend in de regio, 

waar in die jaren en ook na zijn dood vele boeren met zieke 

dieren genezing vonden door  het vee te laten drinken uit 

geneeskrachtig bronwater. Tot op de dag van vandaag is 

Houthem een bescheiden bedevaartplaats. 

Na afloop was er nog een gezellige bijeenkomst in het 

restaurantje tegenover het kasteel. 
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20 september: Bezoek aan de Jezuïetenberg 
Met 19 personen waren we aanwezig bij een 1,5 

uur durende rondleiding door vrijwilligersgids 

Ger, die ons langs  ‘route 2’  tientallen in het 

mergel uitgehouwen kunstwerken toonde. De 

vroegere Jezuïeten zochten in deze grotten hun 

vertier tijdens hun meestal 3-jarige studie in 

Maastricht. Veelal mythische figuren en met 

houtskool aangebrachte wandschilderingen 

werden zodoende voor het nageslacht in de 

gangen achtergelaten. 

Na de rondleiding werden we met enige druk door Ger naar buiten gewerkt en vertrokken 

we naar de enkele honderden meters verderop gelegen uitspanning “Kanne en Kruike” voor 

een afsluitend kopje koffie  met vlaai (net genoeg voor iedereen) en tegen 17 uur weer 

terug in Voerendaal. 

 

Reizen:  6 juni 2019  -Dagtocht naar Tongeren en St.Truiden 
 

Na een moeizame start met de bussen 

van Lindetours, waarvan de chauffeurs 

niet goed waren voorbereid op de tocht 

naar Tongeren en Sint Truiden, werden 

we, rond 10.15 uur aangekomen,  in 

Tongeren gedropt op veel te grote 

afstand van de uitspanning voor koffie 

en vlaai. Dit had tot gevolg dat de 

geplande  rondleiding door onze eigen 

Sensogids, mevr. Lea Geelen, niet geheel volgens plan kon worden uitgevoerd.  

Een gedeelte van de deelnemers ging op eigen gelegenheid 

dit geweldige stadje verkennen. Het vertrek dat rond 12.45 

uur gepland was richting onze 2de stop in St. Truiden liep 

mede daardoor ook vertraging op, eveneens door slechte 

communicatie van de beide chauffeurs. Hier konden we  in 

‘Afspanning het Speelhof’ genieten van een “geweldige” 

streeklunch,  of waar dat dan voor door kon gaan. 

Door alle vertragingen en ‘te grote’ afstand naar het centrum 

werd de geplande rondleiding ook hier ingekort tot een kort 

bezoekje aan de Begijnhofkerk Sint Agnes. 
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Om op eigen gelegenheid dit stadje te verkennen zat er ook niet meer in en werd 

vervangen door een rondrit door het land van Hervé op weg naar Riemst voor onze 3de stop 

bij  “Restaurant Delicia”, waar we konden genieten van een goed verzorgt diner, waarna 

we rond 19.45uur weer richting Voerendaal vertrokken en we rond de klok van 21.00 uur 

arriveerden. 

 

Anders 
Carnavalsavond: 

Op 21 februari werd de 26e carnavalsavond voor senioren gehouden 

in de Borenburg. Deze avond wordt door C.V. de Naate en C.V. de 

Kaatboere beurtelings georganiseerd.  

De avond in de Borenburg  werd door ± 300 mensen bezocht en 

deze werden bij binnenkomst getrakteerd op een echte Limburgse 

Carnaval traktatie. De koffie was  weer voor eigen rekening. In een 

bijzonder gezellige sfeer traden een groot aantal artiesten op, 

o.a.: Dansgroep Ritmo Jazzballet,Tirolerband Wiesnhammer, 

buutteredeners Peter Vaessen, Gilbert Petit, het zangtrio 

Sjnabbel en afsluiting door Marleen Rutten. 
 

 

Muziek- en feestavonden 
7 april 2019 Feestmiddag van       

de 4 ouderenverenigingen -   
De Schinvelder Shanty’s, hebben 

ervoor gezorgd dat zo’n 150 

bezoekers een gezellige middag 

hebben gehad. Er kon worden 

meegezongen en worden gedanst,  

Bij de afsluiting door  Huub Eussen was 

werd de opruimactie van de Shanty’s 

echter niet in dank afgenomen; dit 

werd als zeer storend ervaren.  

Het optreden van Huub werd zeer gewaardeerd. 

     

 

WD 18 april, Paasbrunch  
De Paasbrunch op de Witte Donderdagmiddag was ook een nieuw fenomeen waarvan de 

opkomst vooraf onzeker was. De aanwezigheid van bijna 80 personen was dan ook zeer 

tevredenstellend. Een brunch met soep en belegde broodjes en Paasbrood en –eieren. 

Accordeonist Jo Theunissen zorgde voor de gezellige muzikale omlijsting. 
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Feestavond zaterdag 26 oktober 2019 
Op deze voor een tegenvallend aantal bezoekers 

gehouden feestavond was er een optreden van het 

jeugdorkest van de fanfare Ubachsberg dat  haar 

beste beentje voorzette, waarna het duo     “de 

Tatermenkes” het van hen overnam. Deze 2 uit de 

‘Steinder Reveu’ geboren artiesten brachten 

Limburgs- en Duitstalig repertoire dat ook bij de 

aanwezigen in goede aarde viel. 

Tenslotte was er nog DJ. William Charlier die tot 

laat in de avond de aanwezigen liet genieten van 

sfeervolle muziek. Men vond het een gezellige avond. 

 
Diversen: 
Op woensdag 2 januari werd een nieuwjaarsreceptie gehouden in de BühneZaal van het 

KH voor het team van bestuursleden, ereleden en vrijwilligers en hun partners.  Hierbij 

werden een 4-tal VW’ers gehuldigd waarvan enkelen bevorderd naar ERE-lid. 

Ongeveer 50 personen wensten elkaar een gezond en gelukkig 2019 toe onder het genot 

van koffie of thee met ‘kerstbrood’, waarna een heerlijke soep en warme snacks werden 

bereid en geserveerd door ‘mannen achter de pannen’  

 

 

In 2019  was er op vrijdag 29 maart een herhalingscursus 

reanimatie met AED;  deze werd onder leiding van onze vaste BHV-

deskundige Mart Nelissen weer bijgewoond door een 25-tal VW-ers 

en enkele andere geïnteresseerden. 

 

 

Vrijwilligersuitje. 

Na een eerste uitstel op 26 juli vanwege een niet beschikbare 

machinist (achteraf maar goed, want het 

was veel te warm) vond dit uitje 

plaats op donderdagmiddag 8 

augustus naar de Miljoenenlijn van 

ZLSM. Leny en Jacques Muris 

hadden een hele wagon 

gereserveerd  met begeleiding van 

een accordeonist die onze 

“volkszangers” uitstekend ondersteunde. Na een retourtocht 

Kerkrade vv Schin op Geul werd in de Simpelveldse station-

brasserie afgesloten met een uitstekend 3-gangen diner. 
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Advent/Kerstviering: woensdag 18 december 2019 

Op 9 december was al een groep 

vrijwilligers bezig geweest om 

een kerststal te bouwen en zo 

kon ook dit jaar de kerstviering  

op woensdag 18 december 

plaatsvinden met uitzicht op 

deze kerststal. Veel vrijwilligers 

hadden ervoor gezorgd, dat de 

zaal sfeervol was ingericht.  

De viering werd geopend door 

voorzitter Hans Vernes door 

met het aansteken van een 

herdenkingskaars kort stil te staan bij de 6 in 2019 overleden leden. Hierna vervolgde  

pastoor Brouwers met een kerstgedachte en aansluitend zong ook het Seniorenkoor enkele 

kerstliedjes afgewisseld met volkszangliedjes uit het verspreidde boekje in samenzang 

met de aanwezigen.  

Ook was er een optreden door het Mergelland Mannenkoor dat was gesponsord door 

dhr. Jos Verhoeven van ID-Hats aan de Valkenburgerweg.  

In de pauze werden een tiental met heerlijke levensmiddelen gevulde schotels verloot. 

Ondertussen was in de voorzaal het buffet klaargezet door slagerij/traiteur Kuypers; 

onder de klanken  van het Senioren Orkest Voerendaal kon dit genuttigd worden.  

Na afloop gingen de ~120 aanwezigen met een fijn gevoel naar huis.  

 

Film op de winterse zondagmiddagen 
Deze nieuwe activiteit was op een eerdere brainstorm-

sessie geboren. En zo kon het gebeuren dat op zondag 

10 november een eerste try-out werd getoond:  

Marina, van Rocco Granata. 

De belangstelling van een 30-tal personen viel niet 

tegen en op 29 december werd de tweede gedraaid;  

De West side Story. 
Gezien de stabiele opkomst zal dit in het volgende jaar zeker herhaald worden. 

 

Slotopmerking: 
Ook dit jaar is er weer een hele lijst met succesvolle gebeurtenissen door Stichting Senso 

de revue gepasseerd. Met dank aan de inbreng van de Activiteiten Commissie. 

 

Secretaris: Wiel Thiessen 


