
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

maart / april 2020
21e jaargang no. 3-4

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

sensosenso
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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

  6 maart  wandelen
15 maart filmmiddag
19 maart themamiddag – ID-Hats
  3 april wandelen 
  9 april Paasbrunch
11 juni dagtocht 

leven lang voetbal mogelijk 
wordt. En een spelvorm waar-
bij spelplezier en plezier ma-
ken met elkaar voorop staan. 
Zodat deelnemers niet alleen 
fysiek maar ook mentaal fit 
worden en/of blijven.
Om hiermee te starten wor-
den nog enkele deelnemers 
gezocht om de huidige groep 
te versterken. Voor verdere 
informatie en aanmelding 
kunt u zich wenden tot ons 
bestuur of  bij de voorzitter 
van de voetbalvereniging Jo 
Consten ( 0650225459). Bin-

nenkort zullen 
we een proef-
sessie organi-
seren op het 
v o e t b a l v e l d 
van RKVV-
Voerendaal. 
Hopelijk mo-
gen we u dan 
ook begroe-
ten; ook da-
mes zijn wel-
kom. Aarzel 

niet om te bewegen want: 
Rust Roest, komt achter de 
geraniums vandaan; een 
wereld van plezier en ge-
zondheid gaat voor u open.

Dit is ook het beleid van de 
Senso: Meer bewegen is 
goed voor Lijf en Leven.  
De activiteiten welke door de 
Senso worden aangeboden 
zijn niet alleen gezelligheid 
maar zeker bewegen en actief 
bezig zijn bv: Senioren gym, 
Volksdansen, Tai Chi, Line 
dance, Wandelen, Fietsen, 
Koersballen / Jeu de Boules 
en Sport en Spel. We gaan 
een nieuwe beweegactiviteit 
toevoegen in samenwerking 
met de plaatselijke voetbal-
vereniging RKVVVoerendaal.  

Het al zeer bekende Wal-
king Football. 
De naam zegt het al, dat is 
voetbal zonder rennen. Een 
spelvorm die de fysieke ge-
steldheid van 60-plussers 
respecteert, waardoor een 

WALKING-FOOTBALL
MET DE SENSO GEZOND OUDER WORDEN

Wij vragen uw aandacht voor 
een (GRATIS) lezing op 
maandag 9 maart in de 

BIBLIOTHEEK VOERENDAAL
Waarover: Nepnieuws: Hoe herken je het en hoe 
bescherm je je er tegen? 
Nepnieuws, hoaxes, misinformatie, deep fakes, trol-
len, clickbait, spoofs; het vliegt ons om de oren.  
Vooral online. 
Het aanbod van (mis)informatie was nog nooit zo groot 
en complex. Hoe zit dat nu precies met nepnieuws? Waar 
komt het vandaan? En wat kun je er tegen doen? 
Door: Vincent Janssen en Stefan Jongen:  
   14 - 15.30 uur.
Aanmelden via: 045-575 24 71 of info@bibliotheek-
voerendaal.nl / balie bibliotheek

 » Op zondag 15 maart vindt de voorlopig laatste 
 FILMMIDDAG plaats. Zie het artikel hierover!
 » Op Witte Donderdag  9 april is er vanwege de 
 PAASBRUNCH die middag GEEN Soos/koersbal! 
 » Op Paasmaandag 13 april zijn er GEEN Senso-
 activiteiten.

De activiteitencommissie heeft
voor de komende maanden 

de volgende planning gemaakt:

Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben 
het al aangetoond dat met bewegen en sociale 
kontakten het verouderingsproces niet gestopt 

doch zeker vertraagd wordt. 



Ik kom op 15 maart met          personen naar de film.

Naam:                                                Lidnummer: 

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

VARIABELE 
WEEKACTIVITEITEN  

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

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

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

WORKSHOPS: De workshops worden aangeboden op de 1e 
en 3e dinsdag 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

CREATIEVE WORKSHOPS
In de komende maanden maart en april willen we weer 
op de dinsdagen 3 en 17 maart en 7 en 21 april van  
14 tot 16.30 uur een creatieve workshop aanbieden:                   Vilten   
Het maken van ver-
rassende objecten 
van stoffen of wol. 
Vilt is een niet-gewe-
ven textielsoort die 
wordt vervaardigd 
door samenpersing 
van wol.
De vezels worden 
met heet water be-
handeld en vormen 
door krimpen de structuur van het materiaal.
Wilt u weten hoe een en ander in zijn werk gaat, kom dan 
naar de workshop Vilten. Wilt u dit, dan dient u zich voor  
1 maart telefonisch op te geven via het secretariaat tel. 
045-575 2044 of  per e-mail: stichtingsenso@gmail.com.

De workshops worden vakkundig begeleid door Nathalie 
Schure. De kosten ad € 2.50 dient u per keer via Nathalie 
af te dragen!

De laatste filmmiddag van dit winterseizoen is op 15 maart. 
U bent weer van harte welkom in het Kunderhoes. Aan-
vang 14.30 uur. De toegang is gratis. Wij serveren u 
een kop koffie met iets lekkers voor € 2,-. Deze € 2,- be-
taalt u bij binnenkomst. De eventuele 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 aanmeldt. Dit kan via 
onderstaand strookje of via internet. Het emailadres vindt 
u voorop dit nieuwsblaadje.

Filmmiddag 
zondag 15 maart

Net als vorig jaar organiseert de activiteitencommis-
sie weer een heerlijke paasbrunch op Witte donderdag,  
9 april. Onze eigen “Senso koks” zorgen voor een heerlijk 
soepje. Behalve dat zijn er ook lekkere belegde broodjes, 
paasbrood, paaseieren, rauwkost en paaseitjes die geser-
veerd worden. 
Met muziek van Paul van Loo op de achtergrond hopen wij 
u een gezellige middag te verzorgen. De brunch begint om 
12.30 uur en duurt tot 16 uur. De zaal is open vanaf 12 uur.
De kosten zijn € 7,- voor Sensoleden en € 11,- voor intro’s.  
U kunt zich aanmelden middels on-
derstaand strookje of via internet. 
Heeft u interesse, dan moet u ervoor 
zorgen, dat het geld voor 6 april op 
de rekening staat. (gegevens voor 
op dit blaadje). Na betaling bent u 
aangemeld. 

Naam:                                          Senso lidnummer

Naam Introducé:

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

Paasbrunch

donderdag 9 april

Heeft u altijd al eens willen zien hoe hoedjes en petten ge-
maakt worden? 
Dat kan op donderdag 19 maart. We brengen dan een bezoek 
aan ID-Hats in Voerendaal. Heeft u interesse om mee te gaan, 
dan moet u 13.15 uur aanwezig zijn aan de Valkenburgerweg 
nummer 13.
We worden ontvangen met koffie en vlaai. Dan volgt een rond-
leiding. U krijgt advies, er kunnen hoedjes worden gepast en 
gekocht en er wordt een groepsfoto gemaakt. 
Een en ander duurt tot 16 uur. 
De kosten voor deze themamiddag zijn voor zowel leden 
als voor intro’s € 5,-.
Als u mee wilt gaan, moet u zich voor 13 maart aanmelden 
en betalen. Dit kan met onderstaand strookje of via internet. 
(gegevens voor op dit blaadje) Na betaling bent u aangemeld. 

BEZOEK
AAN
ID-Hats

Naam:                                          Senso lidnummer

Naam Introducé:

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

Iedereen die in maart of april 
jarig is: hartelijk gefeliciteerd 
namens alle leden van Senso!

Er wordt om 9.30 uur  vertrokken op het OLV-Plein. 
Uiterlijk 13.30 uur zijn we weer terug. Het is verstandig 
een boterham en drinken mee te nemen. Ook goede 
schoenen zijn 
aan te raden. 
Enkele dagen 
van te voren 
kunt u op de 
website de 
wandeling be-
kijken. Inlich-
tingen bij Al-
bert v/d Dries. 
a . v d . d r i e s @
gmail.com of 
045-575 3594.

WANDELEN MET SENSO:
vrijdag 6 maart en 3 april


