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21e jaargang no. 9-10

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

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
Jeustraat 28 - 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

Vereniging Voerendaal ‘SenSo'. Helaas heeft de latere 
wethouder van de PvdA ons er in 1990 weer uitgezet. 
Maar de Senso en het Senioren koor ging gelukkig ver-
der in het Kunderhoes, dat werd onze nieuwe huiskamer.

40 jaar 
Senioren koor 
Voerendaal
Opgericht begin 1980 naar 
aanleiding van de inge-
bruikname van de eerste 
officiële eigen huiskamer 
in de oude huishoudschool  
'Op Weg' door de Senioren 

De initiatiefnemer, tevens 
toenmalige dirigent was 
John Limpens die het stokje 
na twee jaar in 1982 wegens 
gezondheidsklachten over 
droeg aan Hub Visschers, 
de huidige dirigent.
In de beginjaren waren er 
soms meer dan 40 leden. 
Tot het jaar 2000 ongeveer 
waren er in de wijde om-
geving heel wat senioren 
koren, zelfs zoveel dat er 
jaarlijks bijeenkomsten wa-
ren van de diverse senio-
ren koren in de omliggende 
gemeentes maar ook in 
Voerendaal. Zelfs landelijk 
waren er bijeenkomsten en 
uitzendingen op radio en tv 
van seniorenkoren.
Het seniorenkoor van Spek-
holzerheide is zelfs in de 
begin negentiger jaren als 
beste senioren koor van Ne-
derland gekozen.
Na 2000 gingen er steeds 

meer senioren koren verlo-
ren en op dit moment zijn er 
misschien nog 2 of 3 seni-
orenkoren in Zuid Limburg 
aanwezig. 
Ook ons koor is achteruit ge-
gaan; op dit moment zijn er 
nog 20 leden. Maar we gaan 
door en hopen dat er zich 
nog mensen melden die lid 
willen worden.
Naast het jubileum van het 
koor is er ook nog een lid 
dat 40 jaar erbij is, namelijk 
Frans Theunissen, hij is ook 
een van de oprichters en be-
stuursleden van de toenma-
lige SenSo.
Daarnaast zijn er ook nog 
twee mensen die nu 25 jaar 
lid zijn namelijk: Liesbeth 
Ploumen-Schouten en Annie 
Huijnen-Janssen. Wij wen-
sen het koor, maar ook de ju-
bilarissen van harte proficiat 
en hopen dat het koor nog 
lang in ons midden zal zijn.

      WORKSHOPS
In de komende maanden september en oktober willen we 

weer op de dinsdagen 1 en 15 september en 6 en 20  
oktober van 14 tot 16.30 uur een creatieve workshop  

aanbieden: 

 Vilten
Het maken van ver-
rassende objecten van 
stoffen of wol.
Vilt is een niet-gewe-
ven textielsoort die 
wordt vervaardigd door 
samenpersing van wol.
De vezels worden met 
heet water behandeld 
en vormen door krim-
pen de structuur van 
het materiaal.

De kosten ad € 2.50 (per keer) dient u via Nathalie af te 
dragen!

Wilt u weten hoe een en ander in zijn werk gaat, kom dan 
naar de workshop op 1 en 15 september en 6 en 20 oktober. 
U dient zich dan voor 25 augustus telefonisch op te geven via 

het secretariaat tel. 045-575 2044 of per e-mail:  
stichtingsenso@gmail.com.

De workshops worden vakkundig begeleid door 
Nathalie Schure

CREA-
TIEVE



VARIABELE WEEKACTIVITEITEN  
VANAF JULI 2020

KIENEN: alleen Senso-leden met introducé’s op de 1e 
maandag in de maand.
Let wel: Op de 3e maandag in de maand is er ook nog kienen 
georganiseerd door KUNDERHOES!
TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:   1e en 3e woensdag in de maand.
GROEP 2:   2e en 4e woensdag in de maand.
           9.30 tot 11.30 uur in de voorzaal van het Kunderhoes. 

MUZIEK LUISTEREN: op 1e en 3e donderdag van oktober 
t/m december 2020 en van januari t/m april 2021.

WORKSHOPS: De workshops worden aangeboden op de 1e 
en 3e dinsdagen in de maand, (zie het artikel hierover) van  
14 tot 16 uur in de Biljartzaal Kunderhoes.

Op vrijdag 4 september is onze volgende wandeling die 
dit keer zal starten bij de ‘Kwakkerpoel’ nabij kasteel 
Wijlre. Deelnemers die vanwege het coronagevaar niet 
willen poolen kunnen hier ook op eigen gelegenheid 
naar toe rijden. Om 9.30 uur wordt vertrokken op het 
O.L.V. Plein. Tegen 9.45 uur zullen we dan met de poo-
lers arriveren bij de Kwakkerpoel. 

WANDELEN MET SENSO

Iedereen die in september 
of oktober jarig is:  
hartelijk gefeliciteerd 
namens alle leden van Senso!

De tocht zal ons brengen 
langs de mooie natuur van 
omgeving Wijlre-Stockem, 
via het plateau van Mar-
graten naar Schin op Geul 
met uitzicht op de Keute-
berg vanaf de Sousberg (zie 
foto), rustpauze bij Hotel 
Bemelmans. Hier wordt ie-
dereen verzocht om de Co-
rona-maatregelen in acht te 
nemen, maximaal 4 perso-
nen aan een tafeltje. Stoe-
len en tafeltjes mogen be-
slist niet verplaatst worden. 
Iedereen wordt verzocht om 
zoveel mogelijk met gepast 
geld te betalen. Langs de 
Geul via Stockem dan weer 
terug naar de Kwakkerpoel. 
Afstand max. 10 km! 

Het is verstandig een boter-
ham en drinken mee te ne-
men. Ook goede schoenen 
zijn aan te raden. Enkele 
dagen van te voren kunt u 
op de website de wandeling 
bekijken. Uiterlijk 13.30 uur 
zijn we weer terug.
Aanmelden voor deze 
wandeling is verplicht. 
Mensen die koorts hebben 
of verkouden zijn mogen ui-
teraard niet deelnemen aan 
deze wandeling, conform 
de richtlijnen van het RIVM. 
Gezien de recente ontwik-
kelingen is het aanbevolen 
om uit voorzorg een mond-
kapje mee te nemen. Voor 
deze wandeling geldt het 
Corona protocol: degene 

die mee wil wan-
delen dient zich 
verplicht vooraf 
aan te melden 
bij:
Albert v.d. Dries 
mail: 
a.v.d.dries@
gmail.com of tel. 
06 4404 6739
of bij:
Wiel Thiessen:  
stichtingsenso@
gmail.com, tel. 
06 4707 3377.

Er wordt verder dit jaar nog 
gewandeld op de 1e vrijdagen:

2 oktober, 6 november en 4 december.
Droomt u ook nog vaak van deze oude films en artiesten? Deze 
droom kan werkelijkheid worden. De toegang is GRATIS. Wij serve-
ren u een kop koffie met een stuk vlaai voor € 2,-. 
Koffie, vlaai en eventuele andere drank kunt u ter plaatse betalen. 
De zaal is open vanaf 14 uur. Omdat wij graag genoeg vlaai heb-
ben, en vanwege de corona-maatregelen is het nodig dat u zich voor  
14 september aanmeldt. Dit kan via onderstaand strookje of via 
internet. Het emailadres vindt u voor op dit nieuwsblaadje. 

  Ik kom op 20 september met          personen naar de film. 

  Naam:    lidnummer:
  Inleveren bij: Geert Gremme, Joep Nicolaesstraat 3. 
  Henny Moonen, Grachtstraat 64, of Wiel Thiessen, Teggert 85.

Scouting Voerendaal
Scouting Voerendaal is op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het jou 
leuk om samen met ons wekelijks een uitdagende activiteit op 

te zetten voor de Voerendaalse jeugd? 
DAN IS DIT JE KANS! 

Als leiding bij scouting bereid je 
de wekelijkse activiteiten voor 
en voer je ze uit. Je vertelt de 
kinderen wat de bedoeling is en 
begeleidt ze waar nodig. Ont-
dekken en uitdagen staat bij 
scouting voorop, dus afhanke-
lijk van de leeftijdsgroep waar je 
voor staat geef je meer of juist 
minder begeleiding. 
Scouting-ervaring is geen must; 
met een gezonde dosis energie 
en enthousiasme komt het altijd 
goed. Daarnaast sta je er na-
tuurlijk niet alleen voor; je draait 
een activiteit altijd met je leiding-
collega’s die je waar nodig zul-

len helpen. Met deze collega’s 
is er uiteraard ook een boel ge-
zelligheid voor- en na de activi-
teiten en zijn er ook activiteiten 
voor de vrijwilligers van de ver-
eniging. 
De activiteiten vinden wekelijks 
(m.u.v. schoolvakanties) plaats 
op zaterdag en duren twee uur. 
De precieze tijden zijn afhanke-
lijk van de leeftijdsgroep waar je 
leiding gaat geven. Nu al zin om 
te beginnen of wil je meer info? 
Kijk dan op scoutingvoerendaal.
nl/vrijwilliger-worden voor meer 
info of stuur een mailtje naar 
info@scoutingvoerendaal.nl

ZONDAG F I L M
De eerstkomende film-
middag vindt plaats op 
zondag 20 september 
van 14.30 - 17 uur met 
Heinz Rühmann.

BESTE LEDEN VAN DE SENSO,
Na een lange gedwongen pauze willen we weer de re-
gulaire activiteiten opstarten, echter moeten we rekening 
houden met onvoorziene ontwikkelingen betreffende 
Corona. We willen op zondag 6 september beginnen 
met een kopje koffie en vlaai in de grote zaal van het 
Kunderhoes. Daar volgens corona-protocol slechts 50 
personen aanwezig mogen zijn en er registratie van alle 
bezoekers moet plaatsvinden, is aanmelden verplicht. 
Wij weten dat u allen snakt naar de gezelligheid van de 
activiteiten binnen de Senso, echter vragen wij u toch in-
dien u Corona-achtige klachten heeft thuis te blijven. 
Op deze zondagmiddag zullen we naast koffie en vlaai 
een presentatie geven over de verdere plannen van de 
Senso incl. planning. Dit alles onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen. Om een ieder de gelegenheid te geven 
aan deze bijeenkomst deel te nemen willen we 2 evt. 3 
sessies geven. Deze zullen gehouden worden van 13.30 
tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur. Indeling tijdstip volgt 
naar aanmelding. Naast koffie en vlaai (gratis) kunnen 
ook andere drankjes genuttigd worden onder betaling 
van €1,25 (geen wijnen). Bij binnenkomst is handen ont-
smetten verplicht, deze staat aan de ingang en registratie 
bij de receptie, ook krijgt u daar een bon voor de vlaai en 
koffie. In verband met de hygiëne vragen wij u zo mini-
maal mogelijk van het toilet gebruik te maken en daarna 
uw handen te wassen / ontsmetten. Mocht u een introdu-
cee willen meenemen mag dat, maar moet deze vooraf 
aangemeld worden, dit niet alleen voor traceerbaarheid 
bij corona besmetting, maar ook voor het aantal vlaaien. 
Wij wensen jullie een mooie gezellige smaakvolle en in-
teressante informatie-middag toe.

Het bestuur.

AANMELDING: INFORMATIE-MIDDAG 6 SEPTEMBER

Naam:                                                                Lidnr:

Komt met              personen naar de informatie-middag.

Naam introducee: 

Adres:                                                                Tel nr:

Inleveren bij: Geert Gremme, Joep Nicolaesstraat 3. 
Henny Moonen, Grachtstraat 64, of Wiel Thiessen, Teggert 85.


