
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  2019
20e 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

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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sensosenso

 

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

 1 maart wandelen
 5 april wandelen
 7 april feestmiddag  
 georganiseerd 
 door de 4 ouderen- 
 verenigingen 

WANDELEN MET SENSO
Vrijdag 1 maart en 5 april wordt 
er weer om 9.30 uur  vertrok-
ken 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 ra-
den. Inlichtingen bij Albert v/d 
Dries. a.vd.dries@gmail.com 
of 575 3594.

En Huub Eussen. Hij staat garant voor 
een scala aan Duitse Schlagers. Hij zal zijn 
optreden afwisselen met het Shantykoor.
Tussendoor is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en bij te praten!
Consumptiepenningen zijn in de zaal voor 
€ 2.- te koop. Vanaf 13.30 bent u welkom 
voor koffie en vlaai. U kunt zich aanmelden 
door vóór 1 april € 5.- per persoon over te 
maken op rekeningnummer NL45 RBRB 069.84.25.413  
t.n.v. Senso onder vermelding van: 7 april - Senso lidnum-
mer en e.v. de naam van de introducé. 
Na betaling bent u aangemeld en ontvangt u na 1 april de 
kaart(jes) thuis.

18 april paasbrunch
 3 mei wandelen 
 6 juni dagtocht
 7 juni wandelen 
 5 juli wandelen

Gezellige zondagmiddag

7 april 
in de 

Borenburg

De 4 seniorenverenigingen van 
Voerendaal; Senso, Ouderenver-
eniging Ubachsberg, Socio Pa-
latijn en Vereniging 55 Plussers 
Ransdaal, bieden hun leden en 
partners  deze middag aan.

Zeemans liederen:
De woonboot 
Schön ist die Jugend
John Brown Body
Harrie’s Schicksalsmelodie
Good - Night, ladies
Up she goes
De fles - Jan Boezeroen
Auch Matrozen haben eine heimat
Weil wir freunde sind
The Wild Rover
Goodbye Johnny

Limburgse liederen:
Ich bin blie dat ich Limburger ben 
Oh Bella Luna
O’ich ken een aardig maedje
Roeed zint de roeeze
Sjoen sjenk va Sjang
Uberall auf die welt
De biste sjot
Doa boave in de toere
Geneet van ’t laeve
Het Limburgs volks lied
Wiee ich nog een junkske woar

Het programma is als volgt:
Vanaf 14 uur staan voor u klaar: 

Het Shantykoor uit Schinveld. Dit koor zal een 
diversiteit van liederen bieden. o.a.

6 juni dagtochtOm 
alvast 
te ont-
houden



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

VARIABELE WEEKACTIVITEITEN IN 
MAART EN APRIL:

KIENEN: maandag 4 maart is er geen kienen  / ma. 1 april ’19  van 
19 tot 21 uur in de voorzaal

I.v.m. Kledingbeurs op woensdag 13 maart  kan er rond die 
dag enige hinder ontstaan bij de Senso-activiteiten; gelieve 
hier rekening mee te  houden.
I.v.m. de “Paasbrunch”  is er op Witte Donderdag 18 april geen 
SOOS-middag.

BILJARTEN: naast de dinsdagavond ook op vrijdagmiddag van 
14 tot 16 uur in de biljartzaal.

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:  woensdagen 6 en 20 maart 3 en 17 april
GROEP 2:  woensdagen 13 en 27 maart. 10 en 24 april
van 9.30 tot 11.30 uur in FurenthelaZaal ‘t Brook. 

MUZIEKLUISTEREN:
1e en 3e  donderdag in maart en april.

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

CARNAVAL
I.v.m. Carnaval is er op maandag 4 en dinsdag 5 maart  
GEEN Senso-activiteit in Kunderhoes. 

ATTENTIE: 
Bent u gestopt met een activiteit waarbij u stond inge-
schreven  laat  dat dan even weten via het secretariaat of 
uw activiteitenvrijwilliger.

GEACHTE LEDEN VAN SENSO
De activiteiten geboden door Senso bereiken veel leden; graag 
zouden wij zien dat er dat meer werden. Vaak vragen wij ons af 
hoe dat te bereiken en ook de iets jongere actieve ouderen te 
motiveren om lid te worden van Senso. Daarvoor hebben we 
uw hulp nodig door nieuwe activiteiten te bedenken die onze 
leden, maar ook de eventueel nieuwe leden aanspreken. 
Wij vragen om eventuele suggesties aan ons kenbaar te ma-
ken, zodat deze in een brainstorm-sessie als bron kunnen die-
nen om activiteiten aan de uitgebreide lijst toe te voegen met 
als doel onze leden, maar ook de jongere actieve ouders van-
af 50 jaar voor de Senso te winnen, want…. een lidmaat-
schap van Senso heeft meerwaarde.
Suggesties: graag inleveren bij het bestuur (secretariaat) 
of de Activiteiten Commissie, ook mogelijk bij uw WijkVrij-
williger. Uiterlijk 15 maart inleveren!

1.
2.
3.
4.

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

MAANDAG:  Bridgen: van 13.30 tot 16 uur in FurenthelaZaal
  ´t Brook.
 Kienen: elke 1e maandag is onze grote kien-
  avond van 19 tot 21 uur in de voorzaal.
 Sen. Gym: 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: Biljarten: van 18.30 tot 21.30 uur in de biljartzaal.
 Soosmiddag: van 14 tot 16.30 uur in de biljartzaal.
 Jeu de Boules: van 19 tot 21 uur op de Jeu de Boules-
  baan (1 uur koffiedrinken in de kelder),
  (van oktober t/m april Koersbal in de 
  voorzaal).
 Sport en Spel: van 15 uur tot 16 uur in Sporthal 
  “De Joffer”.
 Senioren orkest: repetitie 18.30 tot 20 uur in de  
  Borenburg.
 Fietsen: fietstocht van ongeveer 30 km. Start 
  vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.

(WorkShops mogelijk op dinsdagmiddag tijdens soos in de kelder)

WOENSD: Bridgen:  van 9 tot 12 uur in FurenthelaZaal 
  ´t Brook.
 Tekenen en  op de 1e en 3e, 2e en 4e woensdag 
 schilderen: van 9.30 tot 11.30 uur in FurenthelaZaal
  ´t Brook.
 Volksdansen: van 18.15 tot 19.15 uur in de voorzaal.
 Senioren koor: repetitie 19.30 tot 21 uur in de voorzaal.

  
DONDERD: Soosmiddag: 14 tot 16.30 uur koersballen en kaarten.
 Fietsen: Fietstocht van ongeveer 30 km. Start
  vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.
 Tai-Chi: elke donderdag van 10.45 tot 11.45 uur 
  in de Bühnezaal.
 Line-Dance: elke donderdag van 12 tot 13 uur in de 
  Bühnezaal.
 Jeu de Boules: van 19 tot 21 uur op de Jeu de Boules-
  baan (van oktober t/m april Koersbal in 
  de voorzaal).
 Muziekluisteren: Op de 1e en 3e donderdag van 10 tot 
  12 uur in de biljartzaal, (oktober t/m mei).

VRIJDAG: Yoga:  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.
 Kaarten: van 14 tot 16.30 uur in de biljartzaal.
 Biljarten: van 14 tot 16.30 uur in de biljartzaal.
 Wandelen: Iedere 1e vrijdag in de maand om 
  9.30 uur. Vertrek vanaf O.L.Vrouweplein
  (Andere (vrij)dagen op afspraak)

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

ACTIVITEITENKALENDER 
2018 

KOERSBAL:
Op de dinsdagen 12-3 en 
9-4 vindt koersbal plaats in 
de middenzaal vanwege 
aanwezigheid van ZijActief 
in de voorzaal.

HET SENIOREN KOOR
Het senioren koor bestaat al meer dan 38 jaar, het is een 
groep mensen die iedere week op woensdagavond van 
19.30 uur tot 21 uur bij elkaar komen om samen te zingen 
en plezier te maken. 
Wij zoeken nog mensen die met veel plezier een liedje wil-
len zingen. Heeft u zin, kom dan gerust eens kijken, u zult 
er gegarandeerd geen spijt van krijgen.

CREATIEVE WORKSHOPS
In de maand maart en april willen wij een workshop “Schil-
deren met vreemde materialen” aanbieden op de 
soosdinsdagen 12 en 26 maart en 16 en 30 april. 
De workshops worden vakkundig begeleid door Nathalie Schure. 
SCHILDEREN met vreemde materialen. Het maken van schil-
derijen waarin verschillende materialen en technieken gecom-
bineerd worden. Bijvoorbeeld collagetechnieken, servetten-
techniek, maar ook stoffen en structuren of kleine objecten 
kunnen in de schilderijen verwerkt worden. Het is een laag-
drempelige manier om kennis te maken met schilderen.
Wie aan deze workshops wil deelnemen, dient zich op tijd hier-
voor op te geven. De kosten voor deze workshop zijn € 4,- per 
maand. U dient zich dan voor 7 maart telefonisch op te ge-
ven via het secretariaat tel: 045-575 2044 of  per e-mail: stich-
tingsenso@gmail.com. 

Op witte donderdag 18 april 
vindt er een Paasbrunch 
plaats in het Kunderhoes. De 
brunch begint om 12.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16 uur. 
De brunch bestaat uit 2 soor-
ten soep, belegde broodjes, 
paasbrood en natuurlijk ont-
breken de paaseieren niet. 

P S s

Leden 
Betalen 
7 euro  

Niet 
leden 
10.- 
euro 

Betalen 
via 

bank 
voor  

15 april 

Info: www.senso-voerendaal.nl 

Voor muzikale omlijsting zorgt accordeonist Jo Theunissen. De 
kosten voor deze Paasbrunch bedragen voor Senso leden € 7,- 
en voor niet Senso leden € 10,-. U kunt zich aanmelden door voor 
15 april het verschuldigde bedrag over te maken op bankreke-
ning NL45 RBRB 069 8425 413 ten name van Senso Voerendaal 
onder vermelding van paasbrunch uw naam en lidnummer. Van 
eventuele introducees graag de naam vermelden. Na ontvangst 
van de betaling bent u aangemeld.

Paasbrunch SENSO


