
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

september/oktober 2021
22e jaargang no. 9-10

nieuwsSenioren

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

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

Buiten de vaste weekactiviteiten worden de volgende 
activiteiten gepland: 

 8 oktober themamiddag: bezoek kasteel Hoensbroek
17 oktober	 filmmiddag:	"Hochwürden	drückt	ein	Auge	zu"
20 oktober feestavond
14 november	 feestmiddag	4	ouderenverenigingen
21 november	 filmmiddag
26 november infomiddag 
15 december kerstviering
19 december	 filmmiddag

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

op	 dinsdag	 24	 augustus.	 De	
startsubsidie	 van	 Gemeente	
Voerendaal	was	daarmee	op-
gesoupeerd.	Hopelijk	kunnen	
we	 nog	 een	 extra	 vervolg-
subsidie	 lospeuteren	 in	 het	

kader van het alom bekende 
“Sportakkoord Voerendaal”  
want	 voor	 een	 (te)	 weinig	
aantal	 deelnemers	 wordt	 de	
bijdrage	dan	wel	erg	duur!
Een 6-tal deelnemers gaven 
aan	wel	te	willen	doorgaan	en	
zal met ingang van septem-
ber	a.d.h.v.	een	kostenraming	
een	 voorlopige	 activiteiten-
bijdrage	 worden	 vastgesteld.	
We vragen dan ook eenie-
der bekendheid te geven aan 
dit	 eerste	 initiatief	 en	 via	 uw	
netwerken	 meer	 deelnemers	
te	 kunnen	 verwelkomen.	 Op	
jaarbasis	gaan	we	uit	van	een	
40-tal	 weken	 op	 de	 dinsdag	
morgen	van		11	–	12	uur	op	het	
kunstgrasveld	 bij	 VVVoeren-
daal	aan	de	Goswijnstraat	1. 

U bent van harte welkom!

I.s.m.	RKVV	Voerendaal	heeft	
op	donderdag	5	augustus	een	
infoavond met proeftraining 
plaatsgevonden voor Wal-
king	 Football	 in	 Voerendaal.	
Bij	dit	speltype	mag	er	alleen	
gewandeld	
worden	 en	
dus	 niet	 ge-
rend; dit om 
blessures	 te	
voorkomen 
en	 60-plus-
sers de mo-
gelijkheid	 te	
bieden om 
zo lang mo-
gelijk	te	kun-
nen	 blijven	
voetballen.	
De	 nadruk	
ligt	 op	 het	 bewegen	 van	 het	
lichaam	 en	 het	 is	 tevens	 de	
perfecte	variant	voor	mensen	
die lang niet hebben gevoet-
bald	 of	 nu	 pas	 willen	 begin-
nen met het trappen van een 
balletje.	 Plezier	 en	 sociale	
contacten	 staan	 bij	 Walking	
Football voorop; na de trai-
ning is er dan ook gelegen-
heid om onder het genot van 
koffie	 of	 anderszins	 nog	 wat	
na	te	praten,	de	zgn.	3e	helft!
Het	 eerste	 begin	 is	 er,	 want	
met een 12-tal deelnemers 
werd	deze	 training	onder	 lei-
ding	 van	 MbvO-trainer	 Funs	
Dequelle		afgewerkt	en	bij	de	
evaluatie	 waren	 deze	 deel-
nemers in merendeel erg 
enthousiast,	 zodat	 besloten	
werd	er	een	2e	en	zelfs	een	3e	
proefsessie aan vast te kno-
pent	 op	 do.	 19	 augustus	 en	

WALKING-FOOTBALL
“EEN NIEUWE ACTIVITEIT VAN SENSO”

De activiteitencommissie heeft
voor de komende maanden 

de volgende planning gemaakt:

Beste leden.

Vanaf 3 september 2021 zal bij de wekelijkse activiteiten 
door de Senso geen koffie meer gemaakt worden.
Stichting Kunderhoes heeft een koffieautomaat geplaatst 
waar men verschillende soorten koffie kan krijgen alsook 
Thee en Chocomel.
De prijs voor een kopje koffie bedraagt € 1,-. 
U kunt zelf uw koffie halen en betalen bij de automaat via uw 
pinpas, maar u kunt ook blijven betalen met de consumptie-
kaart of contant bij de vrijwilliger zoals u voorheen deed.
Onze vrijwilliger zal dan i.p.v. koffie maken de koffie bij de 
automaat halen.
Het zal in het begin even wennen zijn maar de koffie zal er 
niet minder om smaken.

Bestuur  Stichting Senso Voerendaal

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



Ik kom op 17 oktober met          personen naar de film.

Naam:																																																Lidnummer:	

Inleveren bij: Geert Gremme, Joep Nicolaesstraat 3,  
of Wiel Thiessen, Teggert 85.

VARIABELE 
WEEKACTIVITEITEN  

VANAF SEPTEMBER 2021
KIENEN: alleen Senso-leden met introducé’s op de 1e 
maandag	in	de	maand	(niet	in	juli	en	augustus).
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	Biljartzaal	van	het	Kunderhoes. 

MUZIEK LUISTEREN: Vanaf	oktober	start	'Muziek	luisteren'	
weer	op	1e	en	3e	donderdag	van	10-12	uur	in	de	BiljartZaal.	

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

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

WORKSHOP  MOZAÏEKEN 
In de maanden september en oktober willen wij een 
workshop “Mozaïeken” aanbieden op de soosdinsda-
gen 7 en 21 september en 5 en 19 oktober.

Met	mozaïek	kan	je	zelf	 leuke	en	
originele	 werkjes	 maken.	 Je	 kan	
het	 louter	 decoratief	 gebruiken,	
maar	je	kan	ook	gebruiksvoorwer-
pen	 zoals	 doosjes,	 bloembakjes	
en	tafels	een	apart	uitzicht	geven.	
De	 mogelijkheden	 met	 mozaïek	
zijn	oneindig	en	met	wat	 tips	kan	
je	zelf	vlot	van	start	gaan.

De workshops worden vakkundig begeleid door Natha-
lie Schure.
Wilt	u	weten	hoe	een	en	ander	in	zijn	werk	gaat	kom	dan	
naar	de	workshop	Mozaïeken	op	7	en	21	september	en	5	
en	19	oktober.	Wilt	u	dit,	dan	dient	u	zich	voor	3	septem-
ber	telefonisch	op	te	geven	via	het	secretariaat	tel:	045-575	
2044	of		per	e-mail:	stichtingsenso@gmail.com.
De kosten voor deze workshop zijn € 4,- per bijeenkomst.

Vanaf	oktober	willen	we	weer	starten	met	de	filmmidda-
gen.	U	bent	dan	weer	welkom	in	het	Kunderhoes.	Als	er	
nog	coronamaatregelen	gelden,	zullen	we	daar	rekening	
mee	houden.	Ook	gaan	we	ervan	uit	dat	iedereen	zijn	ei-
gen	verantwoordelijkheid	neemt	en	bij	klachten	thuis	blijft.	
De	film	begint	om	14.30	uur.	De	toegang	is	gratis.	Wij	ser-
veren	u	een	kop	koffie	met	 iets	 lekkers	voor	€	2,-.	Deze	 
€	2,-	betaalt	u	bij	binnenkomst.	De	eventuele	andere	drank		
kunt	u	ter	plaatse	betalen.	De	zaal	is	open	vanaf	14	uur.	
In	oktober	draaien	we	de	film:	Hochwürden drückt ein 
Auge zu, met o.a. Roy Black en Ushi Glass.
Om	alles	goed	voor	te	bereiden	is	het	wenselijk	dat	u	zich	
minimaal	1	week	van	te	voren	aanmeldt.	Dit	kan	via	on-
derstaand	strookje	of	via	internet.	Het	emailadres	vindt	u	
voorop	dit	nieuwsblaadje.	
Wij	vinden	het	wel	zo	netjes	dat	u	zich	bij	eventuele	verhin-
dering	afmeldt.

Filmmiddag 
zondag 17 oktober

Op	vrijdag	4	september	is	onze	
eerstvolgende	 wandeltocht.	
In	 omgeving	 Wittem,	 (Kas-
teel)	Cartiels,	Eys	en	Wahlwil-
ler	 wandelen	 we	 in	 een	 schit-
terende	 natuur	 een	 8	 -	 10-tal	
km	 zonder	 noemenswaardige	
stijgingen	in	de	route.	Om	9.30	
uur	 vertrekken	 we	 vanaf	 de	
parkeerplaats	 bij	 het	 mortua-
rium	 naast	 de	 Laurentiuskerk	
in	Voerendaal.	Deelnemers	die	
niet	willen	 poolen	 kunnen	 ook	
op eigen gelegenheid naar het 
vertrekpunt	 bij	 Parkeerplaats	
bij	Klooster	Wittem	toe	rijden.	Rond	9.45	uur	zullen	we	daar	
vertrekken.
Ook	goede	schoenen	zijn	aan	te	raden.	Enkele	dagen	van	te	
voren	kunt	u	op	de	website	de	wandeling	bekijken.	De	totale	
afstand	is	10	km.	Uiterlijk	14	uur	zijn	we	weer	terug	in	Voe-
rendaal.
Mensen	 met	 Corona-achtige	 klachten	 mogen	 uiteraard	 niet	
deelnemen	aan	deze	wandeling	conform	de	richtlijnen	van	het	
RIVM.	Gezien	de	recente	ontwikkelingen	wordt	dringend	aan-
bevolen	om	de	aanbevolen	richtlijnen	in	acht	te	nemen.	Voor	
de	wandeling	geldt	het	Corona	protocol:	degene	die	mee	wil	
wandelen	dient	zich	verplicht	vooraf	aan	te	melden	bij:
Albert v.d. Dries, mailadres: a.v.d.dries@gmail.com of 
telefoonnummer 06-44046739 of bij Wiel Thiessen stich-
tingsenso@gmail.com, tel. 06 4707 3377.

WANDELEN MET SENSO:

In	samenwerking	met	Sempre	Avantie	vond	op	maandag	23	
augustus	een	eerste	proeftraining	Tafeltennis	plaats	in	de	mid-
denzaal	van	Kunderhoes.	
11	eerste	deelnemers	waren	aan-
wezig	en	maakten	er	onder	leiding	
van	voorzitter	Ab	Hollanders	van	
Sempre	 Avanti	 een	 waar	 spek-
takel	 van.	Men	 kon	de	 kneepjes	
van	 het	 spel	 oefenen	 en	 daarbij	
de	spieren	wat	losser	maken,	het-
geen	mooi	was	meegenomen.	Er	
zijn	‘batjes’	ter	beschikking	en	als	
u	er	zelf	een	hebt	dan	graag	mee-
nemen!	 Na	 afloop	 was	 er	 koffie	
en	een	stukje	vlaai	en	allen	waren	
zeer	enthousiast	om	de	komende	
weken	door	te	gaan.	Er	is	dan	ook	
besloten	op	elke	maandagmorgen	om	11	–	12	uur	een	vervolg	te	
geven	aan	deze	gezellige	activiteit.	Voorlopig	t/m	eind	septem-
ber.	Ab	gaat	1x	per	maand	techniek-training	verzorgen.
Komt u gerust even binnen lopen om de sfeer te proeven 
en misschien eens een balletje meeslaan om uw feeling te 
testen.			              Het bestuur

TAFELTENNISSEN met SEMPRE AVANTI !

SPAAR JE CLUB GEZOND.
Steuntje in de rug.

Na een jaar vol beperkingen organiseert de Plus Voeren-
daal een unieke spaaractie om het verenigingsleven in 
Voerendaal een steuntje in de rug te geven.
Vanaf	5	september	tot	13	november	2021	kunnen	klanten	van	
PLUS	Petra	en	Ad	de	Bruijn	euro’s	sparen	voor	hun	club	of	
vereniging	en	dit	bedrag	kan	flink	oplopen.
Hoe werkt de actie?
U	ontvangt	bij	 elke	10	euro	aan	boodschappen	en	wekelijk-
se	actieproducten	een	voucher	met	unieke	code.	U	wijst	de	
actiecode(s)	toe	aan	de	Senso	op	een	speciale	website.	Fami-
lie,	buren,	vrienden	etc,	die	de	Senso	een	warm	hart	toedra-
gen	mogen	ook	hun	vouchers	bij	de	Senso	inleveren.
Na	de	actieperiode	wordt	het	 totale	sponsorbedrag	verdeeld	
over	alle	deelnemende	clubs	of	verenigingen.
U	kunt	zelf	via	internet	de	vouchers	toewijzen	aan	de	Senso.	
Indien	u	dit	niet	zelf	wilt	of	kunt	mag	u	de	voucher	inleveren	bij	
een	van	onze	vrijwilligers	of	aan	de	penningmeester.
De	PLUS	Petra	en	Ad	de	Bruijn	willen	zich	graag	inzetten	voor	
het	verenigingsleven.
Zo	zijn	er	nu	2	acties.	De	Local deal, en Spaar je Club gezond.

SENIORENKOOR VOERENDAAL
We kunnen weer gaan zingen; wel nog met de  
corona regels zoals met anderhalve meter af-
stand. We beginnen de eerste keer weer op 
woensdag 1 september om half acht in het  

Kunderhoes Hebt u interesse kom gerust eens 
luisteren of kijken.


