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Bestuur: 
Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:  

dhr. Hans Vernes (voorzitter), dhr. Wiel Thiessen (secretaris/plv. voorzitter), mw. Leny 

Muris-Eerkens (penningmeester), mw. Marianne Braun-Henssen (2e secretaris/lid AC) 

Het aantal bestuursvergaderingen in 2020 was 2x DB en 9 x AB – waarvan 3 x 

gezamenlijke vergaderingen met de Activiteiten Commissie, samengesteld uit Geert 

Gremme, Henny Moonen-Meessen, Annie Heusschen en als toegevoegd bestuurslid 

Marianne Braun. De AC kwam meestal ook nog ter voorbereiding in vergadering bijeen. 
 

Vrijwilligers: 
Om haar activiteiten te kunnen uitvoeren werd het bestuur bijgestaan door een groot 

aantal vrijwilligers: nl. 19 dames en 11 heren. Ook diverse ereleden (15) steken daarbij nog 

wel eens een handje mee uit. 

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 1x/2 maanden het 

Senso-nieuws. Tevens zijn zij werkzaam bij de diverse week-activiteiten en thema- en 

feestavonden. 

De herenvrijwilligers functioneren o.a. als contactpersoon tussen bestuur en de diverse 

activiteitengroepen, zoals biljarten, koersballen, kaarten, ouderenkoor, seniorenorkest, 

MBVO-beweegactiviteiten enz. 

Tweemaal per jaar, resp. op 19 maart en 24 september (beiden afgelast wegens corona-

uitbraak) zou er een bijeenkomst gehouden zijn met alle vrijwilligers om met het bestuur 

de gang van zaken te bespreken. 
 

Ledenaantal: 
Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal leden 330. In de loop van het jaar werden 19 

nieuwe personen ingeschreven en werden 39 personen uitgeschreven: 7 wegens overlijden 

en 32 wegens opzegging van lidmaatschap of verhuizing.  

Het aantal leden per 31 december 2020/ 1 jan. 2021 is daarmee 310. 
 

Op 7 maart overleed Hub Braun; vanaf 2011 was Hub bij Stichting Senso Voerendaal-

Kunrade actief als bestuurslid en afgevaardigde van Senso in het Stichting-bestuur KH. 

Ook namen we dit jaar afscheid van 2 ereleden, hh. Sjef Klinkenberg (14 maart) en  

Ger Oyen (19 mei). Sjef was vanaf 1957 al actief bij het Bejaarden- en Zieken-comité en 

daarna bij Stichting Senso Voerendaal-Kunrade. Hierin was hij actief als correspondent 

voor publicaties in de dag- en weekbladen en bij Senso bekleedde hij 12 jaar lang de 

functie van penningmeester. Ger was in zijn actieve jaren vanaf 1995 enthousiast en 

fanatiek betrokken als vrijwilliger bij de diverse activiteiten. 

Op de website van Senso is van dit 3-tal een IN MEMORIAM opgenomen. 

mailto:stichtingsenso@gmail.com
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Contributie: 
De contributie bedroeg in 2020 voor mensen in en buiten de gemeente Voerendaal € 40/jaar 

De meeste activiteiten met professionele begeleiding (MBVO) zijn € 50 /jaar.  

I.v.m. het uitvallen van heel veel activiteiten heeft het bestuur besloten dit in de contributie 

van 2021 te verrekenen middels een korting die nog bepaald wordt als bekend is wanneer er in 

het nieuwe jaar weer kan worden opgestart. 

 

Corona-crisis met ‘Lock-Down’. 
Door de uitbraak van de wereldwijde CORONA-pandemie ontstonden een aantal perioden 

waar geen activiteiten mogelijk waren door instelling van ‘Lock-Down’ door de overheid. 

Vanaf medio maart tot medio juli en vanaf medio oktober tot in het nieuwe jaar zelfs bij 

de 2e Lock-down. Hoewel bekend was dat er toch diverse leden door het corona-virus 

waren besmet hebben we gelukkig tot nu toe niet vernomen dat er iemand aan is overleden. 

Het bestuur prijst zich daarvoor gelukkig; mede door de strakke protocollen van 

gemeente, Stichting Kunderhoes en bestuur Senso, zijn we van ernstige gevolgen bewaard 

gebleven. 

 

Activiteiten: 
 

(MBVO) 

Yoga: Iedere vrijdagmorgen wordt er onder deskundige begeleiding yoga gegeven door 

Mw. Karin Pijpers-Schmeets. Er waren gedurende het jaar nog 3 groepen voor de yoga 

actief, met in totaal een 40-tal deelnemers. Echter door o.a. de corona-crisis en enkele 

deelnemers met lichamelijke ongemakken liep dat tegen het einde van het jaar terug tot 

een 35-tal. Ook moest de groep 1 wegens overlijden afscheid nemen van Maria Speetjens 

alsook van Carla Verheggen (ook bij Tai-Chi actief) In de laatste weken voor de 

hernieuwde “Lock-Down” werd besloten de groepen 2 en 3 samen te voegen. 

Er zijn nog plaatsen vrij voor aanmelding! 
 

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

het max. aantal deelnemers dat op 20 is vastgesteld; bij Tai-Chi  is in 2020 een stop op 

nieuwe deelnemers ingesteld en dit is met enig verloop in het jaar bij de start van 2021 

ook nog zo. Ook voor Line-Dance is dat nu het geval! 
 

Sport en Spel: 
In sportcomplex de Joffer werd op dinsdagmiddag door een 32-tal leden sportieve 

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

het deelnemersaantal weer toegenomen tot 36 personen. 
 

 

mailto:stichtingsenso@gmail.com
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Seniorengym: 
Op maandagmiddag zijn 2 gym-groepen actief in het Kunderhoes.  

Tegen het einde van het jaar werd nog deelgenomen door 38 leden. Door o.a. enkele 

lichamelijke ongemakken waren enkele deelnemers afgehaakt, maar willen na herstel graag 

weer terugkeren bij de door Jacqueline Hagelstein de MBVO-instructrice, geleidde groep. 
 

Volksdansen: 
De groep volksdansen komt op woensdagavond van 18.15 – 19.15 uur bij elkaar en bestaat 

uit ~10 personen; na afloop was er nog gezellig koffiedrinken in de biljartzaal of voorzaal 

(in coronatijd). 

Eind november moest de groep afscheid nemen van Marieke Pleyers-Severens die jammer 

genoeg in besloten kring werd begraven vanwege de coronamaatregelen. Ze was in de groep 

alsook in de Laurentiusparochie graag geziene gast met haar goedlachse verschijning.  
 

Muziek luisteren: 
2x per maand op 1e en 3e donderdagmorgen kwamen een 10-tal leden bij elkaar om 

deskundige uitleg te krijgen over klassieke muziek en/of componisten door John Slangen. 

Bach, Beethoven, Mozart en Haydn komen daarbij regelmatig voor het voetlicht. 

Ook hierbij gooide de corona-crisis vanaf de 1e en 2e ‘Lock-Down” roet in het eten. 
 

(Overig)  
Kienen: 
Op de eerste maandagavond van de maand wordt er gekiend; aantal deelnemers ± 20 

De grote kaart kostte ook dit jaar € 5,- en de kleine € 1,-.  

Op verzoek van St. Kunderhoes was vanaf de vakantieperiode in 2019 een (3e) maandag 

toegevoegd onder auspiciën van de Stichting zelf met hulp van vrouwenbond St. 

Anna. Ook hierbij gooide de corona-crisis vanaf de 1e ‘Lock-Down” roet in het eten. 
 

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

deelnemers bridge gespeeld. In 2018 na de zomervakantie werd de locatie voor bridge in 

overleg gewijzigd naar ’t Brook, Furenthelazaal. Door de sluiting van ’t Brook na de 1e Lock-

Down werd besloten het bridgen weer terug te brengen naar Kunderhoes waar de 

BühneZaal geschikt bleek qua aantal deelnemers. Er wordt vooralsnog alleen op de 

woensdag gespeeld. Tekenen & Schilderen was al eerder teruggehaald naar het 

Kunderhoes vanwege het sterk gestegen aantal deelnemers waar nu 2 groepen resp. 1e en 

3e woensdag en 2e en 4e woensdag actief zijn. 
 

Soosmiddag: 

Iedere donderdagmiddag is er soos waar koersbal kan worden gespeeld en waar men 

gezamenlijk kan kaarten; het aantal deelnemers varieert van 10 tot 15 personen per keer. 
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Koersbal/Jeu de Boule: 
Op donderdagmiddag wordt er door een 10-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 binnen gespeeld. 

Jeu des Boules: 
Achter het Kunderhoes op de overdekte 

Jeu des Boules-banen wordt er door een 

enthousiaste groep van ~15 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. 
 

Seniorenkoor: 
Iedere woensdagavond repeteert het ouderenkoor. Het aantal leden is nog 15 personen.  

Zij luisteren de Adventsviering op (als die doorgang zou hebben gehad) en gaven ook 

enkele uitvoeringen in ’t Brook, toen het nog kon; het kerstconcert in ’t Brook kon ook geen 

doorgang vinden.  Op 2 oktober ontvingen we het droeve bericht dat Elly Veldman- 

Theunissen was overleden. Zij was al enkele jaren opgenomen in Huize Bergweide, maar 

kwam voor de corona-sluiting nog regelmatig naar de repetitie met haar rolstoel. 

De voorgenomen viering van het 40-jarig koorjubileum met daarbij het 25-jarig jubileum 

van enkele leden werd noodgedwongen opgeschoven naar 2021. Hub Visschers is hier al 

sinds het begin de drijvende kracht als dirigent. De jubilarissen ontvingen al een kleine 

extra attentie. Frans Theunissen werd als nestor (hij is al actief vanaf de oprichting in 

1949 van het Zieken-comité als voorloper van Senso) hiervoor extra in het zonnetje gezet. 
 

Biljarten: 
Het biljarten is bij de heren weer tanend; 2020 werd natuurlijk ook hierbij door een 6-tal 

ingeschreven personen gespeeld op dinsdagavond wanneer dat mogelijk was. 
 

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.  
 

Fietsen: 
Afgelopen jaar hebben we ons natuurlijk aan de 

coronaregels moeten houden, maar dat valt niet 

altijd mee. Ondanks al die ophef hebben we toch 

regelmatig mooie fietstochtjes kunnen maken in het 

Limburgse land. Hopelijk kunnen we in 2021 weer 

nieuwe fiets maatjes verwelkomen.  

mailto:stichtingsenso@gmail.com
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Wandelingen:  
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.:  
Rondom Holset (Nieuwjaar) 
Loempiawandeling  
                  (rondom Voerendaal) 
Kwakkerpool >Schin o.Geul 
Dolberg > Schin o.Geul 
Nijswiller in augustus 
Kwakkerpool > plateau Margraten 
> Schin o.Geul 
Eyserbos > wijngoed Salamander 

 

>>>>>> Loempiawandeling 
 

 

Cursussen en creatieve Work Shops: 
 

Schilder- en tekencursus: 
De schilder- en tekencursusgroep is dit jaar uitgegroeid tot 2x 8-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. Ook dit jaar was Jesse de Haas via Kompas 

hierbij toegevoegd als ervaringsdeskundige;  

 

Creatieve 
Er werden een aantal creatieve workshops 

gegeven op 2 dinsdagen in de maand ook onder 

de vakkundige begeleiding van Nathalie 

Schure. Ook is hierbij dhr. Jesse de Haas 

actief ter assistentie van Nathalie.  
 

 

 

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. 

Na deze 1e WorkShop konden de andere geplande WS’s van maart t/m juni geen 

doorgang vinden.  
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Vilten: in september en oktober 

Vilt is een niet-geweven textielsoort die wordt vervaardigd door samen persing 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. 

Papier maché: in november en december. 

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 maken.  

Na de start begin november ging ook dit weer op slot. 

Computer: 

De ICT-deskundigen zijn ook in 2020 doorgegaan met inloopsessies op de 1e en 3e dinsdag in 

de maand via Burgerij (bibliotheek). Hierbij kunnen computerproblemen worden voorgelegd. 

Ook hier vielen diverse maanden alle activiteiten uit door sluiting van de bibliotheek.  

 

Info-middag/-avonden: 
 

Info-avond 20 januari 2020 - Valpreventie 

Deze interessante avond door 2 deskundige 

dames van Physio-Logister uit Welten werd 

door een 25-tal personen bijgewoond en werd 

door zowel de presentators als de bezoekers 

als bijzonder nuttig ervaren. Aan de hand van 

een 6-tal oefeningen werd na de pauze door 

de aanwezigen gewerkt aan versteviging van spieren en verbetering van evenwicht 

met name de lichamelijke factoren die een belangrijke rol spelen bij vallen van 

ouderen. Ook aandacht voor omgevingsfactoren, ogen, schoenen en medicatie is 

belangrijk. De getoonde sheets werden via e-mail nog rondgestuurd. 
 

“Kus door de brievenbus” in de ‘GOEDE WEEK’ 
Eind maart had Henny Moonen van de AC het idee van een ledenactie opgezet met een 

leuke eigengemaakte en versierde kaart en tekst met ‘Vrolijk Paasfeest’.  

Met toevoeging van enkele snuisterijen werden die in 

aanloop naar 

Pasen in alle 

brievenbussen 

bij de Senso-

leden bezorgd.     

“Kus door de 

brievenbus” 

mailto:stichtingsenso@gmail.com
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Inloopmiddag zondag 6 september 
 

 
 

Na een lange gedwongen pauze, veroorzaakt door het coronavirus, mag er langzaamaan 

weer iets georganiseerd worden. Rekening houdend met de coronamaatregelen 

organiseerde Senso op zondag 6 september een inloopmiddag voor de leden. Onder het 

genot van een kop koffie en een stuk vlaai kon men weer eens bijpraten. Er werd een 

presentatie gegeven van reeds georganiseerde activiteiten.  Ook activiteiten die mogelijk 

in de nabije toekomst weer kunnen, kwamen aan de orde. Er was aandacht voor de te 

hanteren protocollen bij de diverse activiteiten.  

Het laatste half uur werd een gedeelte van de film over Voerendaal gedraaid. Dit viel in de 

smaak.  

 

 

Nieuwsbrief november/december. 
Deze nieuwsbrief die was samengesteld op grond van de voorzichtige prognoses van wat er 

mogelijk was moesten we op de valreep voor de bezorging nog begeleiden met een 

supplement betreffen het alsnog annuleren van alle binnen- en buitenactiviteiten voor de 

periode tot zeker 1 december. Dit werd uiteindelijk verlengd tot in het nieuwe jaar 2021. 

 

 

Info-middag 20 november: jaarevaluatie 
Deze avond die normaal in het teken stond van een evaluatie over 2020 kon ook door de 

hernieuwd ingestelde beperkingen ten gevolge van de 2e corona-piek niet ten uitvoer worden 

gebracht. Bij de ‘Inloopmiddag’ op 6 september was al het een en ander voor het voetlicht 

geweest. 
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Thema’s 

Themamiddag - De schat van Simpelveld - 7 februari 2020 
 

 

 

Op 7 februari heeft een groepje van 15 

Senso-leden “De schat van Simpelveld” 

bezocht. In dit voormalig klooster van De 

zusters van het arme Kind Jezus zijn veel 

kostbare schatten te bewonderen, 

gemaakt door de zusters van deze orde. 

De orde is gesticht door Clara Feij. Zij 

stelde zich tot doel, de kansarme 

kinderen en de weeskinderen op te vangen 

en scholing te bieden. De ruimtes van 

Clara Feij zijn nog helemaal ingericht en 

konden worden bewonderd.  Twee gidsen 

vertelden over de zusters en hun historie.  

Met minuscuul kleine borduursteekjes 

werden door de zusters kazuifels, tafel-

kleden, altaardoeken geborduurd. Ook 

kerststallen met wassen beelden waren 

uitgestald. In de kapel was een expositie 

van kerstgroepen uit hout, plastic, stof, 

garen, kurken, ijzer, papier. Deze waren 

gemaakt door kinderen en volwassen 

kunstenaars. 
 

Vrijdag 19 maart: ID-Hats 
Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus ging dit niet door op 19 

maart. Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2021. 

 

Zondagmiddag 20 september: Beleef Kerkrade 
Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus ging dit niet door. 

Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2021. 

 

 

Reizen: 11 juni 2020 

Dagtocht naar Brohl met de Vulkaanexpress 

Deze geplande dagtocht konden we vanwege de beperkende corona-maatregelen geen 

doorgang laten vinden. Hopelijk kunnen we dit in 2021 opnieuw plannen. 

 

mailto:stichtingsenso@gmail.com


                
                                      Stichting Senioren Sociëteit Voerendaal/Kunrade 

Secretariaat        www.senso-voerendaal.nl  

Teggert 85, 6367 XL Voerendaal    Regiobank: 

T 045 5752044  e-mail: stichtingsenso@gmail.com  IBAN NL45 RBRB 069 84 25 413 

9 

 

Anders 
Carnavalsavond: 

Op 13 februari werd de 27e carnavalsavond voor senioren gehouden in Kunderhoes. 

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

De avond in een vol Kunderhoes werd door ± 325 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.:  

Dansgroep Ritmo Jazzballet, Ziesjoem, 

buutteredener Gilbert Petit en de 

Brabantse “tonprater” Jan Strik, Clara 

Zoerbier & Maria Prumpeler met kolder 

en zang, alsook zang van Frits Pelt; 

afsluiting door het zangduo Paul en Leo. 

Clara Zoerbier en Maria Prumpeler waren 

zeer gecharmeerd van Prins Lars I 

 

Paasbrunch op Witte Donderdag op 9 april 

Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus werd dit afgelast; 

inschrijfgeld werd teruggestort! Wel kon er op de valreep nog de actie “Kus door de 

Brievenbus” op touw worden gezet (zie hierboven). 

 

Muziek- en feest- en filmmiddagen 
 

Feestavond woensdag 21 oktober 2020 vond geen doorgang. 

Zondagse filmmiddagen: alleen de geplande middagen in januari, februari en 

september konden doorgang vinden. Door de aanwezige leden werden deze middagen als 

bijzonder gezellig ervaren en voor de toekomst zeker aanbevolen voor herhaling. 

 

Diversen: 
Op woensdag 2 januari werd een nieuwjaarsreceptie gehouden in de BühneZaal van het 

KH voor het team van bestuursleden, ereleden en vrijwilligers en hun partners.  Ongeveer 

45 personen wensten elkaar een gezond en gelukkig 2020 toe onder het genot van koffie 

of thee met ‘kerstbrood’, waarna een heerlijke soep en warme snacks en frikadellen 

werden bereid en geserveerd door ‘mannen achter de pannen’  
 

In 2020 was er vanwege de ‘Lock-Down’ geen herhalingscursus 

reanimatie met AED; mogelijk in 2021 combinatie zoeken met 

gemeente-brede organisatie hiervan met o.a. onze 25-tal VW-ers en 

andere geïnteresseerde verenigingen. 
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Kerstviering: woensdag 16 december 2020 
 

Aangezien ook deze geplande viering geen doorgang kon vinden hadden bestuur en 

activiteitencommissie het idee opgevat om in navolging van de actie “Kus door de 

brievenbus” in het voorjaar, nu een “Kerstpakket” voor alle leden te organiseren. 

Na vaststelling van de inhoud en inkoop van de diverse artikelen door de activiteiten-

commissie werd alles opgeslagen in de garage van de voorzitter en op maandag 14 

december togen de 7 bestuurs- en AC-leden hiernaar toe om de pakketten samen te 

stellen en aansluitend te bezorgen bij de toebedeelde adressen.  

  

 
De inhoud voor echtparen; alleen al de 

verpakking zag er fantastisch uit! 

Een groot gedeelte kon tamelijk rap worden bezorgd, 

echter iedereen had wel enkele adressen waar 2 à 3 

keer moest worden teruggegaan; soms uiteindelijk 

maar bij de buren afgezet. Maar daarom niet 

getreurd, want de reacties worden onverdeeld 

positief, zoals ook bij de overburen van Leny, het echtpaar Hub en Corrie Lentzen, die het 

een mooi gebaar van Senso vonden.  
De reacties van de leden aan de deur, via mail, per telefoon of persoonlijk contact 

met een van de rondbrengers waren overweldigend. 

   

Slotopmerking: 
Het hele jaar 2020 stond voor een groot gedeelte in het teken van de wereldwijde 

coronapandemie die ons waarschijnlijk ook komend jaar nog parten zal spelen in het 

organiseren van activiteiten. Samen met de Activiteiten Commissie zal het Bestuur dat 

weer oppakken zo snel als het vaccin de dreiging van besmettingen zal wegnemen. 

 

Secretaris: Wiel Thiessen 
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