
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 2019
20e 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

De activiteitencommissie 
heeft voor de komende maanden 
de volgende planning gemaakt:

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

 4 januari   loempia-wandeling
 7 januari   kienavond
21 januari   infoavond verzorgd door Veilig Verkeer
   Nederland 
 1 februari   wandelen
 4 februari   kienavond
15 februari   themamiddag: bezoek aan Houthem 
   St. Gerlach
21 februari   carnavalsavond in de Borenburg 
 1 maart   wandelen
 5 april   wandelen
 7 april   feestmiddag georganiseerd door de 
   4 ouderenverenigingen 
18 april   paasbrunch

WANDELEN MET SENSO
Vrijdag 4 januari maken 
we de "loempia-wande-
ling" rondom Voerendaal 
met afsluiting bij Pom 
Lai.
Vrijdag 1 februari is er 
weer de reguliere wande-
ling.
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 bekijken. Inlichtingen bij Albert v/d Dries. a.vd.
dries@gmail.com of 045-575 3594.

Verkeersregels veranderen, wegen worden drukker en 
er verschijnen nieuwe vervoersmiddelen in het straat-
beeld. Het is voor iedere weggebruiker belangrijk om 
up-to-date te blijven.
Oudere verkeersdeelnemers zijn soms kwetsbaar. Zij 
hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald. In-
tussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssitua-
ties aangepast en is het vooral veel drukker geworden 
op de weg. Daar komt bij dat mensen, naarmate ze ou-
der worden, te maken kunnen krijgen met fysieke en 
mentale veranderingen. Hoewel senioren vaak jaren-
lange ervaring hebben in het verkeer, is de kans op let-
sel bij een ongeval daardoor voor senioren groter. En 
het aantal senioren in ons land groeit. Daarom is veilige 
mobiliteit voor senioren een belangrijk doel voor Veilig 
Verkeer Nederland. 
De activiteitencommissie heeft VVN (Veilig Verkeer Ne-
derland) uitgenodigd om u tijdens de info-avond van maan-
dag 21 januari een “verkeersles” aan te bieden waarin aan-
dacht is voor de meeste veranderingen die de laatste jaren 
zijn ingevoerd. Want zoals al gesteld, veiligheid in het ver-
keer gaat voor alles. 
De info-avond begint om 19.00 uur in het Kunderhoes en 
zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Iedereen is welkom. U 
wordt ontvangen met een gratis kop koffie/thee. Consump-
ties daarna zijn voor eigen rekening. Verder is er geen en-
tree en hoeft u zich ook niet aan te melden. 
U bent allen uitgenodigd door de Activiteiten-

commissie van Senso. 

Redactie en bestuur 
wenst u een

Gelukkig
en Gezond Nieuwjaar

INFO-
AVOND

21
januari



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

VARIABELE WEEKACTIVITEITEN IN 
JANUARI EN FEBRUARI:

KIENEN: maandag 7 jan. en 4 febr. van 19 tot 21 uur in de voorzaal.  

KAARTEN / BILJARTEN: elke vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur in 
de biljartzaal. 

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:     : 9 en 23 jan.  /    6 en 20 febr.
GROEP 2:   : 16 en 30 jan.  /  13 en 27 febr.
van 9.30 tot 11.30 uur in FurenthelaZaal ‘t Brook. 

MUZIEKLUISTEREN:
2e en 4e  donderdag in januari, in februari weer 1e en 3e donderdag.

WORKSHOPS:
Mozaïken: deze workshops worden aangeboden op de soosdins-
dagen 8 en 22 januari, 5 en 19 februari van 14 tot 16.00 uur in de 
Kelder KH. Kosten : € 4,- per maand.

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

Dinsdagmiddagsoos
Vanwege het vaak te lage aantal deelnemers en chronisch 
tekort aan VRIJWILLIGERS op die middag heeft het be-
stuur besloten deze activiteit niet meer te laten doorgaan. 
De deelnemers kunnen wel terecht bij de Burgerij in de 
Bibliotheek.

Muziekluisteren is in januari  niet 1e en 3e donderdag, 
maar 3e en 4e donderdag. In februari weer 1e en 3e don-
derdag.

Koersbal
Op de dinsdagen 15-1 en 12-2 vindt koersbal plaats in de 
middenzaal vanwege de aanwezigheid van ZijActief in de 
voorzaal.

Carnaval
I.v.m. de Senioren Carnavalszitting is er op donderdagmid-
dag en –avond 21 februari geen Senso-activiteit in Kun-
derhoes; eveneens niet op Carnavalsmaandag en Carna-
valsdinsdag 4 en 5 maart.

Attentie 
De penningmeester vraagt u te wachten met het voldoen 
van de contributie tot na 1 januari. U ontvangt een gede-
tailleerde rekening na de jaarwisseling, of met dit nieuwe 
jan/feb ´19-blaadje.
Bent u gestopt met een activiteit waarbij u stond inge-
schreven, laat dat dan even weten via het secretariaat of 
uw activiteitenvrijwilliger.
Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Leny 
Muris-Eerkens, tel. 06 46697174, of e-mail leny.muris@
ziggo.nl. Bij betalingen per bank op het SENSO rek. num-
mer  NL 45 RBRB 069 84 25 413  RegioBank Voerendaal 
ook het lidmaatschapsnummer vermelden.

Er zijn geen Senso-activiteiten van 
24 december 2018 t/m 6 januari 2019 !!! 

Op vrijdag 15 februari heeft de activiteitencommissie 
een rondleiding gepland in Houthem St Gerlach. 
We vertrekken om 13.30 uur op het OLV-Plein in Kun-
rade. We gaan er carpoolend heen. De chauffeur krijgt  
€ 2,- van iedere passagier.
In Houthem krijgen we een rondleiding die ongeveer 1½ 
uur duurt.
Daarna is in het restaurantje (tegenover) koffie/thee met 
vlaai geregeld.
Voor dit alles betalen Sensoleden € 8,- en introducees  
€10,-.
Heeft u interesse, dan vragen wij u zich voor 8 februari 
aan te melden en te betalen via internet.
Betalen op rekeningnummer Regiobank Voerendaal:  
NL45 RBRB 069 84 25 413. Dit onder vermelding van uw 
lidnummer. Na betaling bent u aangemeld. 

Het Comité Senioren Carnaval 
verzorgt ook dit jaar weer een bonte 

carnavalsavond. Deze avond, 
inmiddels de zesentwintigste in 
getal, gaat plaatsvinden in de 

Borenburg. Deze senioren 
carnavalsavond wordt gehouden op 

donderdag 21 februari.

De avond start om 19 uur met een gratis 
echte Limburgse carnavalstraktatie, (de 
koffie en/of thee zelf te betalen met een 
penning) waarna om 19.33 uur een zeer 

gevarieerd 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 (naam
 nog niet bekend)
●	 Tiroler-band	Wiesn-
 hammer
●	 Buuttereedner	
 Gilbert Petit 
●	 Buuttereedner	
 Peter Vaessen
●	 Zangtrio	Sjnabbel
●	 Zangeres	
 Marleen Rutten

Kaarten zijn vanaf 2 januari tot 1 februari 
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, de gratis traktatie aan 

het begin van de avond.
Vanaf 1 februari zijn uitsluitend nog kaarten te koop 

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

U BENT VAN HARTE WELKOM !!!

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

THEMAMIDDAG
HOUTHEM ST. GERLACH

Senioren 
Carnaval


