
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

mei / juni  2019
20e jaargang no. 5-6

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
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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

3 mei  –  wandelen 
6 juni  –  dagtocht
7 juni  –  wandelen 
5 juli   –  wandelen

WANDELEN MET SENSO
Er wordt op vrijdag 3 mei, 
7 juni en 5 juli om 9.30 uur  
vertrokken op het OLV-
Plein. Uiterlijk 13.30 uur zijn 
we weer terug. Het is ver-
standig 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.

  6 september  –  wandelen
20 / 27 sept.    –  middagtocht
  4 oktober       –  wandelen 
26 oktober       –  feestavond

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 willen zingen. Heeft u zin, kom dan gerust 
eens kijken, u zult er gegarandeerd geen spijt van krijgen.

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

Elke donderdag om 10.45 – 11.45 uur in  
Kunderhoes, Hogeweg 74, Voerendaal.

Chinese Bewegingsleer - Ontspanning van  
lichaam en geest door beweging!

Beiden onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.
TAI CHI CHUAN komt uit de krijgskunst en is een serie onon-
derbroken bewegingen achter elkaar.
CHI KUNG is ouder, zijn los-
se eenvoudige energie oe-
feningen, voortkomend uit 
het streven om de levens-
processen bewust vorm te 
geven en de ideale levens-
verwachting te bereiken.
Neem vrijblijvend contact 
met ons op en neem deel 
aan een GRATIS proefles!
Secretariaat SENSO: Tel. 045 575 2044,  
e-mail: stichting senso@gmail.com.  
Zie ook de website: www.senso-voerendaal.nl

KOERSBAL >> JEU DE BOULE
Vanaf 30 april wordt Koersbal weer Jeu de Boule op de 
buitenbaan met koffie in de kelder!

 

Met ingang van 2019 
hebben Tiny Moonen 
en Frans Roijen hun 
bestuurslidmaat-
schap wegens per-
soonlijke redenen 
beëindigd. Hun plaat-
sen zullen voorlopig 
niet opnieuw ingevuld 
worden.

SENSO ZOEKT NIEUWE DEELNEMERS 
VOOR DE BRIDGE-ACTIVITEIT.

Om de bridgegroep van Senso nieuw leven in te bla-
zen wil het bestuur een nieuwe bridgecursus voor 
beginners opstarten.
Heeft u interesse neem dan con-
tact op met het secretariaat via  
e-mail:stichtingsenso@gmail.com, 
of per telefoon op 06 4707 3377. Bij 
genoeg aanmeldingen (min. 10 pers.) 
stellen wij ons voor om na de vakan-
tieperiode (september) te starten en 
v.w.b. de kosten is voor 2 lesuren per week (dag in overleg te 
bepalen) een bedrag van € 5,- per week gemoeid. 
Duur van de cursus naar schatting 3 maanden.

Iedereen die in mei of juni
jarig is: hartelijk 
gefeliciteerd namens  
alle leden van Senso!



WEEKACTIVITEITEN SENSO
VARIABELE WEEKACTIVITEITEN  

IN MEI EN JUNI:
KIENEN: maandag 6 mei en maandag 3 juni is er kienen van 19 tot 
21 uur in de voorzaal.

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

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:  woensdagen 1 en 15 mei, 5 en 19 juni.
GROEP 2:  woensdagen 8 en 22 mei, 12 en 26 juni.
van 9.30 tot 11.30 uur in FurenthelaZaal ‘t Brook. 

MUZIEKLUISTEREN:
vanaf mei t/m september is er geen muziekluisteren.

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

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 
2019 

In de maand mei en juni willen wij een workshop  
"Papier maken” aanbieden op de soosdinsdagen  

7 en 21 mei en 4 en 18 juni.
 

HET OUDE AMBACHT PAPIER MAKEN
In het jaar 105 na Christus werd in China het Papier uit-
gevonden. Er bestonden voordien al wel beschrijfbare en 
bedrukbare bladen als Papyrus en Perkament. Pas in de 
Middeleeuwen kwam de techniek van het papierscheppen 
naar Europa. 
Vroeger werd papier gemaakt van lompen. Een groep van 
6-8 vrouwen scheurden de lompen kapot. Dat was een vies 
karweitje, een echte luizenbaan. De lompen werden ge-
kookt in een ketel met water en een beetje loog, net zolang 
tot de lompen zacht werden. Vanuit de kookketel ging het 
in de hamerbak waar het werd verpulverd. Later werd de 
hamerbak vervangen voor de kollergang. Hierna werden ze 
vermalen in een zogenoemde "Hollander".
Tegenwoordig gebruikt men bijna geen vodden en lompen 
meer. Veel kleding wordt tegenwoordig gemaakt van kunst-
stof. Dit is niet meer te gebruiken als grondstof voor het 
maken van papier. Grondstoffen zijn tegenwoordig natuur-
lijke vezels van pure katoen en linnen, hennep, (cellulose 
manilla (abaca) van de bananenboom) en houtcellulose 
(naaldhout). 

OF GEWOON OUD PAPIER
Wilt u zien of zelf maken kom dan naar de workshop  
Papier maken op 7 en 21 mei en 4 en 18 juni, wilt u dit, 
dan dient u zich voor 5 mei telefonisch op te geven via het 
secretariaat tel. 045-575 2044 of  per e-mail: stichtingsen-
so@gmail.com.
Het meedoen kost € 4.- per maand.
Betalen eveneens voor 5 mei op het rekeningnummer 
van Senso: NL 45 RBRB 069 84 25 413. Ook nu weer 
lidnummer en “Workshop papier maken” vermelden.

CREATIEVE WORKSHOPS

Beste Senso leden,

Zoals reeds aangegeven organiseert de activiteitencommissie de dagtocht, 
die net als vorig jaar nu ook weer wordt afgesloten met een lekker diner, 
maar nu onderweg in België. 
U ziet al, we hebben er dit jaar voor gekozen om naar België te gaan…
We vertrekken met de bussen om 9 uur vanaf het O.L.Vrouwenplein en 
vanaf de Rabobank. 
De 1st. stop is: TONGEREN

We verwachten dat we hier rond 10.15 
uur aankomen. 
Hier kunnen we dan eerst genieten van 
koffie/thee en gebak.
Daarna kunt u dan deelnemen aan een 
rondleiding verzorgd door onze eigen 
Sensogids, mevr. Lea Geelen, of u gaat 
op eigen gelegenheid dit geweldige 
stadje verkennen… We vertrekken weer 
rond 12.45 uur richting onze 2de stop.                

                              
De 2 de stop is SINT TRUIDEN
We verwachten hier rond 13.30 uur te zijn. Hier krijgen we  in ”Afspanning 
het Speelhof“ een lunch aangeboden. U kunt genieten van een geweldige 
streek lunch …
Na de lunch heeft u ook hier de mogelijkheid om op eigen gelegenheid dit 
stadje te verkennen, of weer deel te nemen aan de rondleiding, verzorgd 
door onze gids, mevr. Lea Geelen. Rond 17 uur vertrekken wij richting 
Riemst voor onze 3de stop.                                                  
De 3de stop is RIEMST 
Dit zal rond de klok van 18 uur zijn.
Hier worden we ontvangen in “Restaurant Delicia” waar we een diner 
krijgen aangeboden. U kunt in de aanmelding vermelden of u een diner met 
“vis”, “kip”, of “gebraad” wilt gebruiken.
Na het diner, rond 19.45 uur, gaan we weer richting VOERENDAAL. 
Hier verwachten we rond de klok van 21 uur aan te komen. 
Dit is weer teveel voor woorden, dit moet je zelf gezien hebben….dus, kom 
en ga met ons mee en schrijf je snel in …want we hanteren hier VOL =VOL.
We gaan met 2 bussen. Datum van betaling is hier de sleutel die we han-
teren voor inschrijving.
De kosten voor deze geheel verzorgde dagtocht zijn: Senso leden 
€ 45,- per persoon. Niet Senso leden betalen € 55,- per persoon. Inbegrepen 
zijn: busvervoer, rondleidingen, koffie en gebak, lunch, diner en fooi chauffeur.
Betaling via de bank op bank NL45 RBRB 069.84.25.413  t.n.v. Senso Voe-
rendaal, onder vermelding van “Dagtocht 6 Juni 2019” en vergeet niet je 
Senso nummer te vermelden. Inschrijving geschiedt pas na betaling. Vol 
=Vol. Uiterste inschrijfdatum voor deze dagtocht  is 31 mei. Voor meer info, 
bel even met 06-23041017 of  06-10326245.
U kunt reageren op het volgende e-mail adres: sensoactiviteiten@gmail.com

DEELNAME DAGTOCHT 6 JUNI 2019

O   opstapplaats:  O.L.Vrouweplein Voerendaal, vertrek 9 uur.
O   opstapplaats:  Rabo bank Voerendaal, vertrek 9 uur.

Naam:                                             Senso lidnumer: 
Adres:                                               Tel:
Naam Introducé:
Aantal:          personen a € 45,-  p.p.                                                 
Aantal:          personen a € 55,-  p.p. (geen Sensolid).
Inleveren bij Geert Gremme, Joep Nicolaesstr. 3. Hub Meulenberg, OLV-
Plein 53. Leny Muris, Hendrik van Veldekestr. 80. Wiel Thiessen, Teggert 
85, of bij uw wijkvrijwilliger.
U kunt hieronder aangeven wat uw keuze voor het diner zal zijn.
Gebraad (vlees), kip of vis:
Keuze:     1ste persoon                             2de (persoon)

  Dagtocht 6 Juni 2019


