
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

juli / augustus 2019
20e jaargang no. 7-8

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

 5 juli  wandelen
 2 augustus  wandelen 
 6 september  wandelen
27 september  bezoek aan de Jezuïetenberg 
 4 oktober  wandelen 
26 oktober  feestavond
 1 november  wandelen 
29 november  infomiddag –jaaroverzicht 
 6 december  wandelen 
18 december   kerstviering 

Er wordt op de vrijdagen 5 juli en 2 augustus 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.

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

KOERSBAL / 
JEU DE BOULE:
In de vakantieperiode 
kan dit buiten door-
gaan met koffie en 
toilet-gebruik in de 
Biljartzaal.  
(Bij slecht weer echter 
niet naar binnen!)

WANDELEN MET SENSO

VAKANTIEPERIODE MBVO’S EN ANDERE  
ACTIVITEITEN: KUNDERHOES

Senso en soos:                      8 juli t/m 16 aug.
Koor en Volksdansen:                      8 juli t/m16 aug.
Sen.Gym:                      1 juli t/m 26 aug.
Biljarten:                      8 juli t/m 16 aug.
Tai en Line-Dance:                      18 juli t/m 8 aug.
Yoga:                      5 juli t/m 30 aug.

De Joffer
Sport & Spel:                      9 juli t/m 13 aug.

’t Brook: 
Bridge:                      8 juli t/m 16 aug.

De Koersbal-/Jeu de Boule 
activiteit is op zoek naar 
nieuwe deelnemers.
Zoals wellicht bekend ligt 
achter het Kunderhoes een 
dubbele baan voor het spe-
len van Jeu de Boule. In de 
lente- en zomermaanden is 
daar op dinsdag- en donder-
dagavond een groep Senso-
leden actief met onderlinge 
partijtjes. De laatste jaren is 
de groep aardig uitgedund en 
is men op zoek naar nieuwe 
deelnemers cq. leden. Heeft 
u interesse om eens mee te 
doen meldt u zich dan vrijblijvend aan via het secretariaat per 
e-mail: stichtingsenso@gmail.com of tel. 0647073377.
Kijk ook eens op de website: senso-voerendaal.nl

In de koude najaars- en wintermaanden wordt het spel 
verlegd naar binnen op koersbal-matten.

 Koersbal / Jeu de Boule bij Senso



WEEKACTIVITEITEN SENSO
VARIABELE WEEKACTIVITEITEN  

IN JULI en AUGUSTUS:

KIENEN: In juli en augustus is er GEEN kienen.

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:  woensdag 3 juli.
GROEP 2:  woensdag 21 augustus.
          van 9.30 tot 11.30 uur in Biljartzaal. 

WORKSHOPS:
Marmeren: deze workshop wordt aangeboden op de  
dinsdagen 2 juli en 20 augustus van 14 tot 16.30 uur in de 
Biljartzaal.

VAKANTIEPERIODE:
Het bestuur heeft 
bepaald dat van 
maandag 8 juli t/m 
vrijdag 16 augustus 
geen SENSO-activiteiten 
in Kunderhoes zullen 
plaatsvinden.

Voor de betalende 
activiteiten geldt zoals 
ieder jaar een 
vakantiestop van 
6 weken. 

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 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 op dinsdagmiddag in de Biljartzaal)

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 de Biljart-
  zaal.
 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.
  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 

CREATIEVE WORKSHOPS

EVALUATIE DAGTOCHT 
 

Beste mensen,
De Activiteitencommissie heeft allerlei activiteiten  

georganiseerd. Zij probeert dit altijd zo goed mogelijk  
te doen en rekening te houden met de mogelijke  

wensen van de deelnemers. 

Bij de dagtocht van dit jaar is dit helaas niet helemaal 
gelukt. Ondanks het feit dat de voorbereidingen goed 

waren, ging er op de dag zelf van alles mis.  
Als organisatie hadden we daar geen grip op.  

We konden alleen maar achteraf reageren. 

Wij vinden het heel jammer en willen daarvoor onze 
excuses aanbieden. Wij hopen dat dit in de toekomst 

niet meer voorkomt en wij U weer een dagtocht  
kunnen bieden zoals U van ons gewend bent en ieder-

een tevreden kan zijn. 

Het marmeren wordt gedaan in een ondiepe bak met 
gomwater.	Gomwater	bestaat	uit	een	basis	van	kitre,	

tragacanth en chondrus crispus (carragheen of Iers mos) 
of methylcellulose met zacht (of gedestilleerd) water. Het 
gomwater	 moet	 voor	 gebruik	 geheel	 glad	 zijn,	 zonder	
luchtbellen,	 en	 op	 kamertemperatuur.	 Het	 gomwater	 op	
basis van carragheen/kitre is ongeveer 4 à 5 dagen houd-
baar,	maar	wel	als	het	gomwater	gekoeld	wordt	bewaard.
Wilt u weten hoe een en ander in zijn werk gaat kom 
dan naar de workshop Marmeren op de dinsdagen  
2 juli en 20 augustus, wilt u dit, dan dient u zich voor 
1 juli telefonisch op te geven via het secretariaat tel: 
045-575 2044 of  per e-mail: stichtingsenso@gmail.
com.

marmeren In de maand 
juli willen wij 
een workshop  
“Marmeren” 
aanbieden 
op de soos-
dinsdagen 
2 juli en 
20 augustus 
van 14 tot 
16.30 uur 
in de 
biljartzaal. 

Iedereen die in 
juli of augustus 
jarig is:  
hartelijk gefeliciteerd namens 
alle leden van Senso!

Geef uw interesse weer door onderstaand strookje in te 
leveren bij het secretariaat of uw wijkvrijwilliger!

□	film										□	kwajongen,													lidnummer:.........................
(aankruisen wat van toepassing is)

graag uw aandacht!!

Het bestuur vraagt uw aandacht 
voor enkele voorgenomen 
nieuwe	activiteiten,	m.n.	1x	in	
de	maand	een	gezellige	film	
kijken op de zondagmiddag in 
de	wintermaanden,	en/of	een	
kwajongconcours.


