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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), en de leden mw. T. 

Moonen en dhr. Fr. Roijen. Het aantal bestuursleden was bij de start van het jaar dus 6. 

Het aantal bestuursvergaderingen in 2018 was 11x AB - vergaderingen met een 5-tal DB’s 

ter voorbereiding op een (AB)vergadering.  
 

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 iedere maand het 

Senso-nieuws.  Vanaf medio 2018 nog 1x/2 maanden. 

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 2018 bedroeg het aantal leden 392. In de loop van het jaar werden 24 

nieuwe personen ingeschreven en werden 62 personen uitgeschreven: 7 wegens overlijden 

en 55 wegens opzegging van lidmaatschap of verhuizing.  

Het aantal leden per 31 december 2018 / 1 jan. 2019 is daarmee 354. 
 

Contributie: 
De contributie bedroeg  in 2018 voor mensen in en buiten de gemeente Voerendaal € 35 

per jaar.  Sommige activiteiten met professionele begeleiding (MBVO) zijn    € 40 à € 45 

per jaar. De nieuwe activiteiten Tai-Chi en Line-Dance werden in 2018 vastgesteld op een 

bijdrage van  € 80,- op jaarbasis. 
 

Activiteiten: 
 

Kwajongen: 
De bijeenkomsten werden gehouden op de 2e maandag van de maand gedurende de vier 

eerste en de vier laatste maanden van het jaar. De animo hiervoor is ook dit jaar niet  
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verbeterd en werd zelfs de meeste keren  afgelast, omdat er niet genoeg deelnemers 

aanwezig waren. Het bestuur heeft daarom besloten deze activiteit te beëindigen 
 

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 nog plaatsen vrij voor aanmelding! 
 

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

doorgegroeid naar het max. aantal deelnemer, echter gezien regelmatige afwezigheid en 

afmeldingen wegens ziekte  is er geen stop op nieuwe deelnemers ingesteld. 
 

Muziek luisteren: 
2x per maand op 1e en 3e donderdagmorgen kwamen een 13-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 10 personen. 
 

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

deelnemers bridge gespeeld. Na de zomervakantie werd de locatie voor bridge in overleg 

gewijzigd naar ’t Brook, Furenthelazaal. Sommige deelnemers vinden de nieuwe behuizing 

enigszins te krap, zeker als op de woensdagmorgen Tekenen & Schilderen ook aanwezig is; 

ook is er veel weerstand t.a.v. het voorgenomen invoeren van een extra financiële bijdrage 

ad € 40,- in het nieuwe jaar. 
 

Kienen: 
Op de eerste maandagavond van de maand wordt er gekiend; aantal deelnemers ± 30 

De inkomsten op deze avond bleven ver achter op de kosten en daarom had het bestuur 

besloten per 2018 de kaartprijs te verhogen. De grote kaart ging daarbij naar € 5,- en de 

kleine naar € 1,-. Deze activiteit is daardoor in 2018 minder verliesgevend. 
 

Soosmiddagen: 
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag is er soos waar gekiend kan worden en waar men 

gezamenlijk kan kaarten; het aantal deelnemers is varieert van 3 tot 8 personen per keer. 

Ook wordt op donderdagmiddag tijdens de soos koersbal gespeeld door ± 15 personen.  

Mede door het lage aantal deelnemers werd na de zomervakantie het kienen op donderdag-

middag verplaatst naar de huiskamer van Meander aan de Tenelenweg.  

Aan het einde van het jaar  werd ook voor de dinsdagmiddag besloten deze activiteit in 

het nieuwe jaar te beëindigen wegens te weinig deelnemers en een chronisch tekort aan 

VW-ers voor deze middag. 
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Sport en Spel: 
In sportcomplex de Joffer werd iedere dinsdagmiddag door een 35-tal leden sportieve 

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

het deelnemersaantal nog verder gestegen naar 38 personen. 
 

Seniorengym: 
Op maandagmiddag zijn 2 gymgroepen actief in het Kunderhoes. Tegen het einde van het 

jaar wordt inmiddels deelgenomen door 42 leden.  
 

Biljarten en Kaarten: 
Het biljarten is bij de heren weer in trek; op dit moment wordt er door een 10-tal 

ingeschreven personen  gespeeld op dinsdagavond. 

Op vrijdagmiddag werd  er nog aan een tafel gekaart en ook  gebiljart. 
 

Koersbal: 
Op  dinsdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond wordt er door een vaste groep van 

een 15-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 

gespeeld. 
 

Jeu des Boules: 
Buiten op de overdekte Jeu des Boules-banen wordt er door een enthousiaste groep van 

~20 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 ~18 personen; na afloop is er nog gezellig koffiedrinken in de biljartzaal. 
 

Seniorenkoor: 
Iedere woensdagavond repeteert het ouderenkoor. Het aantal leden is nog steeds 28; zij 

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

gebruikelijk een kerstconcert in ’t Brook.  

 

 

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.  
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Fietsen: 
De fietsgroep van Senso verheugd zich 

steeds om te gaan fietsen; de deel-

nemers 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 . 
 

Wandelingen:  
Ook dit jaar zijn we doorgegaan met 

wandelingen op de 1e vrijdag in de maand. 

Met Albert van den Dries, vanuit zijn 

ervaring bij  IVN  als stuwende kracht, zijn 

ook dit jaar diverse mooie wandelingen 

gepasseerd. Vermeldenswaardig zijn o.a.:  
Gerendal en St. Geertruid 
Curfsgroeve en omgeving Schinnen 
Simpelveld en Bocholtz 
Wijnwandeling Ubachsberg 
Geleenbeekdal>Munstergeleen 
Arensgenhout en Schimmert 

In september was er een “wijnwandeling” 

vanaf Ubachsberg via Eys (wijngoed 

Pelsers) en Eyserheide (wijngoed Cox) naar 

de wijngaard van Jos Wachelder met 

afsluitende proeverij!           >>>>>> 
 

Dorpsrondje 

I.s.m. Wandelvereniging Voerendaal  en 

Gemeente Voerendaal start op de 3e 

donderdag i.d. maand een laagdrempelige 

dorpswandeling vanuit het Kunderhoes 

tijdens de uren van het WijkSteunPunt; 

vanaf september vanaf de Burgerij in de 

Bibliotheek. Na afloop van de wandeling kon 

men terecht in Kunderhoes en daarna in de 

bibliotheek voor een lichte lunch (mits van te voren gereserveerd à € 2,-) 
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De animo is redelijk gebleken en bij slecht weer kan een week uitgesteld worden, echter  

in de laatste maanden van het jaar kwam er sleet in de deelname. 
 

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 was Jesse de 

Haas via Kompas toegevoegd als 

ervaringsdeskundige; het bevalt hem 

daarbij zo goed dat hij ook dit jaar graag 

van de partij is geweest en blijft.  

Zijn inbreng wordt hierbij zeer gewaardeerd. 
 

Creatieve 
Er werden een aantal creatieve workshops 

gegeven op 2 dinsdagen in de maand tijdens de 

soosmiddag onder de vakkundige begeleiding 

van Nathalie Schure. Ook is hierbij dhr. Jesse 

de Haas actief ter assistentie van Nathalie. 

Deze activiteit werd dit jaar gratis aan 

geboden om te kijken of daarmee het aantal 

deelnemers toe zou nemen. Dit is gelukt! 
 

De volgende workshops werden achtereenvolgens aangeboden: 

Schilderen met vreemde materialen: In januari en februari. 

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. 

Marmeren: In maart en april 
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. 

De kunst ontstond 2000 jaar geleden in China. In Europa kwam het rond de 17e en 18e 

eeuw in de mode als ebru of ‘Turkenpapier’. Tegenwoordig nog steeds in grote 

hoeveelheden gemaakt in Venetië en vooral gebruikt door boekbinders.  
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Papier maken: in mei. 

In veel variaties te maken voor briefpapier of boekjes, dun papier, dik papier, decoraties 

toevoegen, zoals gedroogde bloemblaadjes, draadjes, gekleurd papier enz. 

Papier maché: in juni en 3 juli. 

Met papier-maché (gekauwd papier op basis van papier met lijm) worden gemakkelijk 

werkstukken met een grillige vorm gemaakt. B.v. decorstukken, maskers of ornamenten. 

Tevens wordt het in de modelbouw gebruikt als materiaal om landschap mee te meken.  

Schilderen achter glas:  in september en oktober. 

Broze schildertechniek direct op het glas, waarna het wordt omgekeerd, zodat men door 

het glas naar de afbeelding kijkt. De voorgrond hoeft daarom niet eerst gedoodverfd te 

worden, zoals bij het schilderen op doek of op paneel.  

Vilten: In november en december 
Vilt is een niet-geweven textielsoort die wordt vervaardigd door samenpersing van wol.  

De vezels worden met heet water behandeld en vormen door krimpen de structuur van het 

materiaal. Er kunnen leuke dingen mee worden gemaakt; o.a. sieraden, bloemen, kaarten. 

 

Computer: 
De ICT-deskundigen zijn ook in 2018 doorgegaan met inloop-sessies op de 1e en 3 dinsdag 

in de maand via WSP/Burgerij (bibliotheek). Hierbij kunnen computerproblemen worden 

voorgelegd.  

 

Info-avonden: 
 

Info-avond 15 januari 2018 
Notaris Simons; testament en erfrecht 

Deze interessante avond werd door een 60-tal personen bijgewoond en werd door 

zowel de presentators als de bezoekers als bijzonder nuttig ervaren. 
 

Info-avond 26 november: jaarevaluatie 
Deze avond stond in het teken van een evaluatie over 2018.  Aan de hand van foto’s werden 

alle activiteiten van dit jaar samengevat. Een 60-tal personen waren aanwezig. Aan de 

aanwezigen werd gevraagd wat ze van de georganiseerde activiteiten vonden en welke 

activiteiten ze er graag bij hadden. Frans Schoenmakers miste foto’s van Jeu de Boule; ook 

was de themamiddag van 2 mooie tuinen gemist, er waren wel foto’s. 

Suggesties: Margriet Kessels zou graag een Info-avond zien met een lezing door een 

‘kruidenvrouwtje”. Ook met de boot over de Maasplassen en tuinen van Appeltern werden 

geopperd. 
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Thema’s 
2 maart 2018: Savelbergmuseum 
In de Gasthuisstraat zijn we met 26 personen op bezoek geweest in 

het voormalige klooster van de Kleine Zusters van de H. Joseph. >>>>> 

Deze orde is in 1872 door Mgr. Savelberg gesticht.  Met behulp van 

een film kregen we te zien wat de zusters vroeger zoal de hele dag 

bezig hield. Zij waren vooral werkzaam in de zorg en het onderwijs. 

Een enthousiaste vrijwilliger wist daarnaast nog een heleboel te 

vertellen. Voordat we in het museum gingen kijken, kregen we koffie 

of thee met peperkoek. 

 

Thema-middag vrijdag 29 juni: 2 prachtige tuinen 
 

>> De eerste tuin “Van 

moeras naar paradijs”  in Gulpen. Nog niet 

zo gemakkelijk te vinden achteraf aan een 

doodlopende weg. Maar daar lag dan ook 

iets moois. We kregen een rondleiding en 

een heerlijke aangeklede kop koffie/thee 

aangeboden.  

Om 15 uur verder naar de tweede tuin. Deze 

tuin, het “Francrever Höfke", ligt in 

IJzeren.  Zeer deskundige eigenaar leidde 

ons rond in deze uitstekend verzorgde tuin. 

Veel hortensia’s allemaal onder parasols 

afgeschermd  voor de zon en buscussen  

(zonder mot) in allerlei vormen geknipt.   

De 16-tal deelnemers aan deze 

tuinbezichtigingen waren vol lof. 

 

Thema-middag 21 september: 

Bezoek L1 

Op 21 september waren we te gast in de 

studio’s van L1.  
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We werden ontvangen met koffie en 

vlaai. Daarna kregen we uitleg. Na het 

praatje werden we rondgeleid door het 

gebouw. We mochten in alle ruimtes 

een kijkje nemen en medewerkers 

vragen stellen. Op het eind van de 

excursie waren we globaal op de 

hoogte over de totstandkoming van een 

programma.  Al met al was het een hele 

interessante middag. Geert was nog even in beeld voor het nieuws van 15 uur ^^ 
 

Middag (bloesem)tocht: 20 april 2018 
 

Prachtig weer en een bus vol enthousiaste 

mensen.  

De fruitbomen puilden uit van de bloesem.  

We hadden het niet beter kunnen treffen.  

De route was mooi met voldoende uitleg 

Op onze stopplaats bij de Schaapskooi op 

de Eperheide was er koffie en vlaai voor 

iedereen. Daarna mochten we in de stallen 

de schapen en de vele lammetjes bewonderen.  

 

Reizen:  4 juni 2018  -Dagtocht naar Nideggen en de Rursee 

Met 2 bussen zijn we ’s morgens ver-trokken naar Nideggen. Hier had Lea Geelen voor 

een rondleiding gezorgd. Wie dat wilde, liep mee naar de burcht en kon luisteren naar 

de interessante uitleg van Lea. Daarna was er ook voor deze mensen gelegenheid om in 

een van de vele cafeetjes koffie te drinken en Kuchen te eten. Tegen de middag 

reden we verder naar Einruhr. 
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In restaurant Eifelhaus stond voor 

iedereen een Eifelplatte klaar. Daarna was 

het tijd voor de boottocht over de 

Obersee tot aan de stuwmuur.  

Na 2 uur waren we terug en was er 

nog tijd voor een drankje of een 

korte wandeling.  

Om 17.00 uur vertrokken we weer 

richting Voerendaal.  

In de Borenburg werd met een diner deze dag afgesloten. 

 

Anders 
Carnavalsavond: 

Op 1 februari werd de 23e carnavalsavond voor senioren gehouden in het Kunderhoes. 

Deze avond wordt door C.V. de Naate en C.V. de Kaatboere beurtelings georganiseerd.  

De avond in het Kunderhoes  werd door ± 250 mensen bezocht en deze werden bij 

binnenkomst getrakteerd op een echte Limburgse Carnavalstractatie.  De koffie was  weer 

voor eigen rekening. Een groot aantal artiesten traden op; o.a.: 

Ritmo Jazzballet, buutteredeners Frank Vroomen, Wiel Vinken, Gilbert Petit, het 

zangduo Bjorn en Mieke en afsluiting door Thij en Marij. 

 

Muziek- en feestavonden 
 

Muziek- en dansavond  -  16 maart 2018 

De Brooker Shanty’s, Kyle Schielen en 

de Laatbleujers uit Meerssen hebben 

ervoor gezorgd dat zo’n 83 Senso-leden 

een geweldige avond hebben gehad. Er 

kon worden meegezongen en worden 

gedanst, o.a. touwtrekken op muziek 

door enkele stoere gasten. 

Behalve een muzikale invulling was er 

ook voor iedere bezoeker in de 1e pauze 

een belegde tarwebol en in de 2e pauze 

een vol gestoken satéprikker.  Kortom, iedereen kon aan zijn trekken komen. 
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Feestavond 20 oktober 2018 

Met de Limburgse Jagers  
Deze band was bij ons te gast 

tijdens de jaarlijkse feestavond. 

Vanwege het grote aantal 

muzikanten zijn we moeten 

uitwijken naar de Borenburg.  Het 

Kunderhoes was te klein om alle 

muzikanten op de bühne te krijgen.  

De avond werd samen met de 

andere 3 ouderen-verenigingen van 

Voerendaal georganiseerd.           

Wethouder Ruud Braun opende de 

avond en na de koffie met vlaai 

hebben de muzikanten de avond muzikaal geweldig ingevuld. Hun ‘Lady-speaker’ 

kondigde vooraf de gespeelde stukken aan met een verhaal over de inhoud. In de 

pauze was er nog een tombola met enkele leuke prijzen.  Het was een groot succes.  

Ca. 300 personen woonden de avond bij (incl. de 50-tal muzikanten met hun 20-tal 

aanhangers) 
 

Diversen: 
Op dinsdag 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 in het zonnetje 

gezet voor hun 25-jarige inzet. 

Ongeveer 50 personen wensten 

elkaar een gezond en gelukkig 

2018 toe onder het genot van een drankje en koude, gezonde snackjes van topkok 

Miel. 
 

In 2018  was er geen herhalingscursus reanimatie met AED;  

deze is in overleg met onze vaste BHV-deskundige Mart 

Nelissen doorgeschoven naar het voorjaar 2019. 
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Kerstviering: donderdag 20 december 2018 
 

Begin december was al een groep 

vrijwilligers bezig geweest onder 

leiding van onze alom bekende 

kerststalbouwer Ben Paas en 

echtgenote Nelly om een kerststal te 

bouwen.  

De kerstviering vond dit jaar plaats op 

donderdag 20 december. 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 in 2018 overleden 

leden. Hierna vervolgde  pastoor Brouwers met een kerstgedachte gebaseerd op 

teksten van een bekend kerstliedje. Aansluitend zong ook het Seniorenkoor enkele 

kerstliedjes.  Ook het dialect kerstverhaal van Harrie Schaeks oogstte veel bijval.  

Ondertussen was in de voorzaal het 

buffet klaargezet door traiteur 

Quadakkers; onder de klanken  van 

het Senioren Orkest Voerendaal kon 

dit genuttigd worden. 

Vanaf 19 uur zorgden de leerlingen 

van de Harmonicaschool voor de 

verdere muzikale invulling.  

Na afloop gingen de ~160 aanwezigen 

met een fijn gevoel naar huis.  
 

 

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 activiteitencommissie. 
 

 

Secretaris: Wiel Thiessen 


