
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

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

     WORKSHOPS
CREA-
TIEVE

In de komende maanden no-
vember en december willen 
we weer op de dinsdagen 3 
en 17 november en 1en 15 
december van 14 tot 16.30 
uur een creatieve workshop 
aanbieden: 

Papier Machée 
Het maken van verrassende 
objecten van papier, Papier-maché of papierpulp - Her-
komst en techniek.
De Franse term papier-maché is letterlijk vertaald ‘gekauwd 
papier’. Papier-maché wordt vaak gebruikt om een creatieve 
of kunstzinnige techniek aan te duiden. Handvaardigheid en 
knutselen met dit materiaal is eenvoudig en geeft snel hele 
mooie resultaten; er zijn de meest prachtige kunstwerkjes mee 
te maken en het kan op velerlei manieren en ondergronden toe-
gepast worden. Papier-maché is een techniek waarbij je werkt 
met in een oplossing van water en plakmiddel gedrenkt (kran-
ten) papier.
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 3 en 17 november en 1 en 15 decem-
ber. U dient zich dan vόόr 30 oktober telefonisch op te 
geven via het secretariaat tel.: 045-575 2044 of per e-mail:  
stichtingsenso@gmail.com. De workshops worden vak-
kundig begeleid door Nathalie Schure.

MAANDAG:  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
  Voorzaal).
  In de Herfstvakantie en tussen Kerst en
  Nieuwjaar is er geen gym!

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 
  middenzaal).
 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 1e en 3e dinsdag 14-16 uur in de Voorzaal).

WOENSD: Bridgen:  Van 9.30 tot 12.30 uur in de Bühnezaal 
  Kunderhoes.
 Tekenen en  Op de 1e en 3e, 2e en 4e woensdag 
 schilderen: van 9.30 tot 11.30 uur in de kleine  
  voorzaal.
 Volksdansen: Van 18.15 tot 19.15 uur in de voorzaal.
 Senioren koor: Repetitie 19.30 tot 21 uur in de voorzaal
  (voorlopig niet).

DONDERD: Soosmiddag: Kaarten van 14 tot 16.30 uur in de 
  middenzaal.
  Koersballen: van 14 tot 16.30 uur in 
  de middenzaal.
 Fietsen: Fietstocht van ongeveer 30 km. Start
  vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.
 Tai-Chi: Elke donderdag van 10.45 tot 12 uur 
  in de middenzaal.
 Line-Dance: Elke donderdag van 12 tot 13 uur in de 
  middenzaal.
 Jeu de Boules: van 19 tot 21 uur op de Jeu de Boules-
  baan (van oktober t/m april Koersbal in 
  de midden-/voorzaal).
 Muziekluisteren: Op de 1e en 3e donderdag in okt. t/m 
	 	 mei,	van	10	tot	12	uur	in	de	Voorzaal.

VRIJDAG: Yoga:  3 groepen achtereenvolgend van 9.15 
  tot 10.15 uur	(1uur	koffiedrinken	in	de
	 	 voorzaal	door	1e	groep),	10.30 tot 
  11.30 uur en van 11.45 tot 12.45 uur in 
  de middenzaal.
 Wandelen: Iedere 1e vrijdag in de maand om 9.30 
  uur vanaf O.L.V. plein Kunrade.
  Kunrade.
  (Andere (vrij)dagen op afspraak).
Deelnemers worden verzocht zich te houden aan de algemene  

Corona-maatregelen!!!

ACTIVITEITENKALENDER 
per week / maand 2020 

Senioren Koor Voerendaal
Beste leden van het Senioren Koor Voerendaal. 

Helaas is de situatie met Corora nog steeds niet verbeterd.  
Het enige wat ik kan zeggen is dat we binnenkort eens een keer bij 
elkaar kunnen komen om gezellig een kop koffie te drinken en een 
stuk vlaai te eten om op deze wijze in ieder geval een beetje van 
ons 40 jarig bestaan te kunnen vieren. Wanneer dat is zullen wij u 

per brief meedelen. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Seniorennieuws

november / december  
2020

21e jaargang no. 11-12



Aanmeldstrookje kerstviering:  inleveren vόόr 4 december

Naam:                                                             lidnummer:
Komt naar de kerstviering van			O	→		12	–	15	uur
																																																			O	→		16	–	19	uur	
                        (s.v.p. 1 bolletje aankruisen)
Naam (eventuele) introducee: 

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

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 voorlopig nog 
geen 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 in deze 
Senso-bode) van 14 tot 16 uur in de voorzaal van het Kunderhoes.
Kijk ook eens op internet: www.senso-voerendaal.nl

Geachte leden, 
Door Corona moeten we 
bij alle activiteiten welke 
door de Senso georgani-
seerd worden ons aan-
melden, waarbij Vol=Vol 
gehanteerd wordt (dit 
door beperking van het 
aantal deelnemers per 
ruimte).  

Met regelmaat komt het voor dat leden zich aanmelden voor een 
activiteit en dan niet verschijnen zonder zich af te melden. Dit is 
voor ons, maar zeker voor andere leden die door deze beperking 
niet kunnen deelnemen, zeer jammer en zelfs verwerpelijk. Wees 
sociaal meld je aan en kom!! Of tijdig afmelden zodat andere le-
den dan wel kunnen komen. 
CONTRIBUTIE 2020/2021
Vanwege het Coronavirus waren we genoodzaakt om alle activi-
teiten begin maart 2020 te stoppen. Half juli zou de vakantiestop 
van 6 weken zijn, maar omdat de meeste van jullie al behoefte 
hadden om weer iets te kunnen doen zijn we begin vakantiepe-
riode toch gestart. Uiteraard met de nodige aanpassingen. Per 4 
september zijn ook Yoga en Seniorengym weer gestart.
Er komen nu vragen binnen 
hoe we omgaan met de contri-
butie van dit jaar. 
Als bestuur hebben we be-
sloten om u te vragen voor dit 
jaar de gebruikelijke contribu-
tie te betalen welke op de fac-
tuur staat die u in januari 2020, 
of bij de start van uw activiteit 
heeft ontvangen, zodat het 
voor de penningmeester ook 
overzichtelijk blijft.
I.v.m. de coronaregel moeten 
we voor een aantal activiteiten 
meer zaalhuur betalen, omdat 
we grotere/andere ruimtes no-
dig hebben voor de 1,5 m af-
stand.
Desondanks hebben we be-
sloten om voor 2021 een aan-
passing voor de contributie te 
doen.
Voor 2021 zullen we voor ie-
dereen die op 1 januari 2020 

ZONDAG F I L M
De volgende filmmiddag is 
op zondag 15 november. U 
bent welkom in het Kunder-
hoes. Aanvang 14.30 uur. 
De toegang is gratis. Wij 
serveren u een kop koffie 
met iets lekkers voor € 2,-.

Op woensdag 16 december organiseert de activteiten-
commissie de jaarlijkse kerstviering. Ze zal dit jaar ech-
ter	anders	zijn	dan	voorgaande	jaren.	Wij	houden	rekening	
met alle coronabeperkingen die door de overheid zijn op-
gelegd.	Wij	gaan	ervan	uit,	dat	u	deze	regels	ook	in	acht	
neemt.	Dit	betekent	ook,	dat	als	u	zich	niet	lekker	voelt,	u	
niet	 komt	 en	 zich	 afmeldt.	Wij	 kunnen	dan	misschien	 ie-
mand anders blij maken met een plekje in het Kunderhoes. 

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

lid was, op de  jaarcontributie 
een korting geven van 25%. 
Jaarcontributie wordt dan in 
2021: € 30,-.
Voor alle activiteiten waarvoor 
een bijdrage wordt betaald 
zullen we in 2021 ook een kor-
ting geven van 25% op de acti-
viteitenbijdrage voor iedereen 
die op 1 januari 2020 lid was.
Bestuur Stichting Senso

P.s.:
Het bestuur is nog steeds op 
zoek naar geïnteresseerden 
voor mogelijk nieuw op te star-
ten activiteiten, o.a.:
Tafeltennis en Walking Foot-
ball.
Graag contact opnemen 
met het secretariaat,  
tel. 0647073377, of e-mail:
stichtingsenso@gmail.com

Iedereen die in november 
of december jarig is:  
hartelijk gefeliciteerd
namens alle leden van Senso!

Buiten de vaste weekactiviteiten worden de volgende  
activiteiten gepland: 

15 november filmmiddag:   Charlies Tante met o.a. Peter Alexander
16 december:   kerstviering

We houden rekening met alle beperkingen waar we door de 
coronamaatregelen aan gebonden zijn.

Deze	 €	2,-	 betaalt	 u	 bij	 binnenkomst.	 De	 eventuele	 andere	 drank	
kunt u ter plaatse betalen. De zaal is open vanaf 14 uur. 
Om alles goed voor te bereiden is het wenselijk dat u zich minimaal 
1 week van te voren aanmeldt. Dit kan via onderstaand strookje of 
via internet. Het emailadres vindt u voorop dit nieuwsblaadje. Mensen 
die	zich	al	hebben	aangemeld,	hoeven	dit	niet	nog	eens	te	doen.	Wij	
vinden	het	wel	zo	netjes,	als	u	zich	bij	eventuele	verhindering	afmeldt.	

  Ik kom op 15 november met          personen naar de film. 

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

Wandelen met Senso
Op vrijdag 6 november is onze volgende wandeling. Ook op  
4 december is er tenslotte dit jaar nog een wandeling. Deelne-
mers die vanwege het coronagevaar niet willen poolen kun-
nen ook op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt toe rijden.  
Om 9.30 uur wordt vertrokken op het O.L.V.plein. Tegen 9.45 uur 
zullen we dan met de poolers op het vertrekpunt arriveren.
Hier wordt iedereen verzocht om 
de Corona-maatregelen in acht 
te	nemen,	maximaal	4	personen	
aan een tafeltje. Stoelen en tafel-
tjes mogen beslist niet verplaatst 
worden. Iedereen wordt verzocht 
om zoveel mogelijk met gepast 
geld te betalen. Enkele dagen 
van te voren kunt u op de web-
site de wandeling bekijken. Uiter-
lijk 13.30 uur zijn we weer terug. 
Aanmelden voor de wandelin-
gen is verplicht. Mensen die 
koorts hebben of verkouden zijn 
mogen uiteraard niet deelnemen 

aan deze wandeling conform de 
richtlijnen van het RIVM. Ge-
zien de recente ontwikkelingen 
wordt dringend aanbevolen om 
uit voorzorg een mondkapje mee 
te nemen. Voor de wandelingen 
geldt het Corona protocol: de-
gene die mee wil wandelen dient 
zich verplicht vooraf aan te mel-
den bij:
Albert v.d. Dries, mailadres: 
a.v.d.dries@gmail.com of  
tel. 06-44046739 of bij  
Wiel Thiessen stichtingsenso@
gmail.com, tel. 0647073377.

Kerstviering 16 december

Verder is de kerstviering hele-
maal gratis. U moet zich wel 
op	 tijd	 aanmelden,	 nl	 vóór	 4	
december. De voorbereidingen 
vragen vanwege corona meer 
tijd.	 Aanmelden	 kan	 middels	
onderstaand strookje of via de 
mail (sensoactiviteiten@gmail.
com). Vergeet bij het aanmel-
den via de mail niet uw voorkeur 
kenbaar te maken. U hoeft dan 
geen strookje in te leveren. 
De zaal is voor de eerste viering 
om 11.30 uur open en voor de 
tweede viering om 15.30 uur. 
Wij	 vragen	 u	 dringend	 om	 hier	
rekening	 mee	 te	 houden.	 Tus-
sen de 2 vieringen moeten de 
vrijwilligers	alles	opruimen,	poet-
sen en weer klaarzetten voor de 
tweede viering. 

Vanwege het be-
perkt aantal men-
sen per ruimte wil-
len we dit jaar de 
kerstviering in 2 
sessies aanbieden. 
De eerste viering 
is van 12-15 uur 
en de tweede van 
16-19 uur. Op het 
aanmeldstrookje 
kunt u uw voorkeur 
kenbaar maken. Er 
geldt: vol-is-vol. 
Hoort u niets op uw 
aanmelding,	mag	u	
ervan uit gaan dat u een plekje 
heeft. Zijn er teveel aanmeldin-
gen	voor	een	viering,	zullen	wij	
proberen om mensen naar de 
andere	viering	te	verzetten,	ten-
minste als daar nog plaats is. Dit 
altijd in overleg met de betrok-
ken personen. Onder intro ver-
staan we alleen de partner van 
een Sensolid. 
Hoe	 ziet	 de	 viering	 eruit?	 We	
beginnen	 met	 koffie/thee	 met	
iets	 lekkers	 erbij.	 We	 draaien	
een	 mooie	 kerstfilm	 en	 kerst-
muziek. Soep gemaakt door 
De-Mannen-Achter-de-Pannen	
en belegde broodjes maken 
de	viering	compleet.	Wilt	u	een	
drankje	 uit	 de	bar	 drinken,	 kan	
dat ook. Hiervoor betaalt u de 
gebruikelijke  prijs. 

Samsung
Geannuleerd

Samsung
Geannuleerd


