
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
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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

Na een jaar zonder kerstviering willen wij 
dit jaar de traditie weer oppakken en voor 
een hopelijk fijne en gezellige kerstviering 

zorgen. 

Aanmeldstrookje “KERSTVIERING” 
inleveren vόόr 6 december

Naam:                                                lidnummer: 

Naam (eventuele) introducee: 

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

Kerstviering 15 dec .

Dit willen we doen op woensdag 15 december. Waarschijn-
lijk zullen we dit jaar wel nog rekening moeten houden 

met coronabeperkingen die door de overheid zijn opgelegd. 

Wij gaan ervan uit, dat u ook deze regels in acht neemt. Dit 
betekent dus, dat als u zich niet lekker voelt, u niet komt 

en zich afmeldt. Wij kunnen dan misschien iemand anders blij 
maken met een plekje in het Kunderhoes. Dit in het geval er 
een maximalisering van de bezoekers zou gelden. 
De viering begint om 16 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. 
De zaal is open vanaf kwart voor 4. 

U wordt ontvangen met koffie/thee met iets lekkers erbij. Wilt 
u een drankje uit de bar drinken, kan dat ook. Hiervoor be-

taalt u de gebruikelijke prijs. Ook wordt er een heerlijk buffet 
geserveerd. 

De viering wordt ingevuld door het zangkoor Jubilate Deo, 
het Senioren Orkest Voerendaal en de Moselsänger.

Voor dit alles betalen Sensoleden € 10,-. Eventuele introdu-
cees (dit zijn de partners) betalen € 15,-.  

Aanmelden s.v.p. voor 6 december. Dit kan middels onder-
staand strookje of via de mail sensoactiviteiten@gmail.

com. U hoeft dan geen strookje in te leveren. Betalen kan al-
leen via de bank: NL45 RBRB 06 98 42 54 13. Graag bij beta-
ling uw lidnummer vermelden en van uw introducee de naam. 
Na betaling bent u aangemeld. U krijgt hiervan geen bevesti-
ging meer.

MAANDAG:  Kienen: Elke 1e maandag is onze grote kien-
  avond van 19 tot 21 uur in de voorzaal
  (vanaf sept. t/m juni).
 Tafeltennis: Van 10.30-12 uur in de middenzaal.
 Senioren-Gym: Met 2 groepen achtereenvolgens van 
  14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur in 
  de Bühnezaal.
  In Zomer- en Herfstvakantie en van 
  Kerst t/m 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 (van oktober t/m april Koersbal in
  de voor/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 Biljartzaal).

WOENSD: Bridgen:  Van 9.30 tot 12 uur in de VoorZaal (KZ) 
  Kunderhoes 
 Tekenen en  Op de 1e en 3e, 2e en 4e woensdag 
 schilderen: van 9.30 tot 11.30 uur in de voorzaal.
 Volksdansen: Van 18.15 tot 19.15 uur in de  
  middenzaal.
 Senioren koor: Repetitie 19.30 tot 21 uur in de kleine
  zaal.

  
DONDERD: Soosmiddag: Kaarten van 14 tot 16.30 uur in de 
  voorzaal.
 Koersballen: Van 14 tot 16.30 uur in de voorzaal.
 Fietsen: Fietstocht van ongeveer 30 km. Start
  vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.
 Tai-Chi: Elke donderdag van 14.15 tot 15.15 uur 
  in de middenzaal.
 Line-Dance: Elke donderdag van 15.30-16.30 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).
 Muziek luisteren: Op de 1e en 3e donderdag in okt. t/m 
  april, van 10 tot 12 uur in de Biljartzaal.

VRIJDAG: Yoga:  2 groepen achtereenvolgend van 9.15 
  tot 10.15 uur en 2e groep van 10.30 
  tot 11.30 uur in de middenzaal
 Wandelen: Iedere 1e vrijdag in de maand om 9.30 
  uur vanaf Kerkplein Voerendaal.
  (Andere (vrij)dagen op afspraak).

Deelnemers worden verzocht zich te houden aan de geldende  
Corona-maatregelen!!!

Activiteiten per week/maand:
per 1-10-2021 



Aanmeldstrookje “BEWEGEN MET MUZIEK” 
inleveren vόόr 27 november

Naam:                                                Lidnummer: 

Naam (eventuele) introducee: 

Inleveren bij: Hans Vernes, Schilstraat 3, of bij 
Wiel Thiessen, Teggert 85

VARIABELE 
WEEKACTIVITEITEN  

NOVEMBER-DECEMBER 2021
KIENEN: 
1e maandag van de maand: 1 nov. en 6 dec. van 19 tot 21 
uur in de voorzaal. 
Let wel: het kienen van Stichting Kunderhoes op de  
3e maandag gaat NIET door!

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1:   wo. 3 en 17 nov. / 1 en 15 dec.
GROEP 2:   wo. 10 en 24 nov. / 8 en 22 dec.  
            van 9.30 tot 11.30 uur in de kleine voorzaal.

MUZIEK LUISTEREN:  
1e en 3e donderdag: in november (4 en 18) en december  
(2 en 16).
Kijk ook eens op internet: www.senso-voerendaal.nl

WORKSHOP  MARMEREN 
Deze workshops worden aangeboden op de dinsda-

gen 2 en 16 november en 7 en 21 december van  
14 tot 16 uur in de BiljartZaal KH. 

Kosten : € 4,- per bijeenkomst te voldoen bij  
Nathalie Schure.

In de maanden november en december willen we een work-
shop “MARMEREN” aanbieden, gegeven door Nathalie 
Schure. De kunst van het papier marmeren ontstond onge-
veer 2000 jaar geleden in China. Oorspronkelijk was het een 
geheime techniek. Het werd populair in de 12e eeuw in Ja-
pan, waar het suminagashi (“drijvende inkt”) werd genoemd. 
Het wordt vooral gebruikt door boekbinders. De eerste bij-
eenkomst van een nieuw thema neemt Nathalie zelf materi-
aal mee. De bijeenkomsten daarna kunnen de cursisten zelf 
objecten, canvassen enz. meenemen om te bewerken. Verf, 
lijm en de benodigde gereedschappen zijn aanwezig. U dient 
zich voor 1 november telefonisch op te geven via het secre-
tariaat tel. 0647073377 of per e-mail: stichtingsenso@gmail.
com. Het meedoen per bijeenkomst kost € 4,-. 

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

Op vrijdag 5 november is onze eerstvolgende wandeltocht. 
Vanaf 9.30 uur wordt door de poolers vertrokken vanaf de par-
keerplaats bij het mortuarium achter de kerk in Voerendaal; 
deelnemers die vanwege het coronagevaar nog niet willen poo-
len kunnen ook op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt op 

de parkeerplaats bij 
de kerk in Mechelen 
toe rijden. 
De tocht van ±10 km 
voert door de lande-
lijke, in herfstkleuren 
gehulde en bosrijke 
omgeving tussen Me-
chelen en Vijlen zon-
der noemenswaar-
dige stijgingen met 
centraal een idyllisch 
gelegen rustplaats in 

Melleschet bij Vijlen (onder voorbehoud), waar koffie en vlaai 
genuttigd kan worden, of natuurlijk de zelf meegenomen boter-
ham. Goede schoenen zijn aan te raden. U kunt ook op de web-
site de wandeling bekijken. Uiterlijk 14 uur zijn we weer terug.
Voor de wandeling geldt het Corona protocol: degene die 
mee wil wandelen dient zich vooraf aan te melden bij: Al-
bert v.d. Dries, mailadres: a.v.d.dries@gmail.com of te-
lefoonnummer 06-44046739, of bij Wiel Thiessen, stich-
tingsenso@gmail.com, tel. 06-47073377.z

Ook vrijdag 3 december (omgeving Reijmerstok) 
kunt u alvast in uw agenda noteren.

WANDELEN MET SENSO:

Beste Leden van de Senso,
Na een lange gedwongen pauze willen we nieuwe activitei-
ten opstarten. Het TAFELTENNIS is daar een goed voor-
beeld van en loopt al gesmeerd. Velen hebben door het 
lange thuiszitten enkele coronakilo’s erbij gekregen en zijn 
onze ledematen wat stijf geworden; daar willen we op dins-
dag 30 november wat aan doen en beginnen met:

Wij nodigen graag iedereen uit om gezamenlijk met ons 
te bewegen onder aanvoering van Maria Mekes onze 

sport instructr i-
ce. Mocht u een 
introducee wil-
len meenemen 
mag dat, maar 
moet deze ook 
vooraf aange-
meld worden. Dit 
niet alleen voor 
traceerbaarheid 

bij corona besmetting, maar ook voor het maximaal aan-
tal deelnemers. Wij weten dat u allen snakt naar de ge-
zelligheid van de activiteiten doch vragen wij u toch, 
indien U Corona-achtige klachten heeft, thuis te blij-
ven. Het dragen van sportschoenen is verplicht! Wij 
wensen u een mooie, gezellige beweegmiddag toe. 

Het bestuur.

In oktober zijn we weer gestart met de filmmiddagen. U 
bent nu weer van harte welkom in het Kunderhoes. Als 
er nog coronamaatregelen gelden, zullen we daar reke-
ning mee houden. Ook gaan we ervan uit dat iedereen 
zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en bij klachten 
thuis blijft. De film van november is nog een verrassing. 
In december draaien we de kerstfilm Scrooge. 

Filmmiddag 
op zondag

Wij doen een dringend ver-
zoek om niet zo te komen, 
maar u aan te melden. Dit 
geldt ook voor uw eventu-
ele introducees. Wij serveren 
graag iedereen een stukje 
vlaai en verkopen liever geen 
nee aan de mensen die zich 
wel hebben aangemeld. Dus: 
Wilt u komen? Graag, 
maar wel even aanmel-
den! De film begint om 14.30 
uur. De toegang is gratis. Wij 
serveren 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. Om 
alles goed voor te bereiden 
is het wenselijk dat u zich mi-
nimaal 1 week van te voren 
aanmeldt. Dit kan via onder-
staand strookje of via internet. 
Het e-mailadres vindt u voor-
op dit nieuwsblaadje. 
Wij vinden het wel zo netjes 
dat u zich bij eventuele ver-
hindering afmeldt.

Ik kom op 28 november / 19 december 
met               personen naar de film.

Naam:                                                  Lidnummer: 

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

Buiten de vaste weekactiviteiten worden de 
volgende activiteiten gepland: 

28 november  filmmiddag Let op: deze datum is gewijzigd! 
15 december  kerstviering
19 december filmmiddag

Er zijn geen Senso-activiteiten van 24 dec. t/m 7 jan. 
17 januari info-avond
 6 februari filmmiddag 
18 februari themamiddag

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

Een proefles “BEWEGEN MET MUZIEK”
in de Joffer op dinsdag 30 november van  

15 tot 16 uur. 


