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(Een gedetailleerde omschrijving van een verenigingsjaar met beperkingen) 
 

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 2021 was 8 x AB – waarvan 3 x gezamenlijke 

vergaderingen met de Activiteiten Commissie, samengesteld uit Geert Gremme en Annie 

Heusschen en als toegevoegd bestuurslid Marianne Braun. De AC kwam ook nog soms ter 

voorbereiding op AB in vergadering bijeen. 
 

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

aantal vrijwilligers: nl. 18 dames en 11 heren. Ook diverse van 12 ereleden 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 à 3 maanden het 

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

feestavonden (voor zover van toepassing dit jaar). 

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 22 maart (afgelast wegens ‘Lock-Down’) en 30 augustus  is er 

een bijeenkomst gehouden met alle vrijwilligers om met het bestuur de gang van zaken te 

bespreken. Ter compensatie van het gebruikelijke VW-uitje werd op di. 21 september nog 

een gezellige avond gehouden  
 

Ledenaantal: 
Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal leden 310. In de loop van het jaar werden 27 

nieuwe personen ingeschreven en 35 personen uitgeschreven: 10 wegens overlijden en 25 

wegens opzegging van lidmaatschap of verhuizing.  

Het aantal leden per 31 december 2021/ 1 jan. 2022 is daarmee (+27 -/- 35) 302. 

In september overleed Mia Linden-Rijken; zij was actief bij SENSO vanaf 1994; o.a. 

was zij 22 jaar actief als vrijwilligster tijdens de soosmiddagen en onderhield zij ook onze 

wijk 12. Bij het VOLKSDANSEN en het Sen. Koor was zij zelfs na haar benoeming tot 

ERE-lid in 2016 nog actief, totdat corona alsook haar gezondheid alle activiteiten 

blokkeerde. Op de website van Senso is een IN MEMORIAM opgenomen.  

Verder namen we afscheid door overlijden van Mw. M. Savelkoul-Wouters, dhr. E. v. Eyk en 

mw. B. Rhoen-Koeymans.  De anderen zijn genoemd bij hun activiteit. 
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Ook namen we dit jaar afscheid van Lambert Hazen, de oudste van onze mannelijke 

leden. Diverse jaren werd hij op de avond van Senioren Carnaval hiervoor geëerd. 

 

Contributie: 
De aangepaste contributie bedroeg in 2021 voor mensen in en buiten de gemeente Voerendaal  

nihil. De meeste activiteiten met professionele begeleiding (MBVO) zijn € 25 (resp. €20) /jaar.  

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

2021 te verrekenen middels een korting van 50% die bepaald werd toen bekend was dat we op 

7 juni weer van start konden met de meeste activiteiten. Ter verdere compensatie werd ook in 

de oorspronkelijke vakantie periode doorgegaan met de meeste activiteiten. 
Corona-crisis met ‘Lock-Down’. 
Door de wereldwijde CORONA-pandemie ontstond ook dit jaar een aantal perioden waar 

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

Het bestuur prijst zich gelukkig dat we ook dit jaar, mede door de dubbele vaccinatie van 

de meesten van onze senioren en de strakke protocollen van gemeente, Stichting 

Kunderhoes en bestuur Senso, ook in 2021 van ernstige gevolgen bewaard gebleven zijn. 

 

Activiteiten: 
 

(MBVO) 

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

Mw. Karin Pijpers-Schmeets. Er waren vanaf de herstart nog 2 groepen voor de yoga 

actief, met in totaal een 30-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 25-tal. Ook moest de groep 1, wegens overlijden, afscheid nemen van Suzanne van 

Dinther. Er is in groep 2 nog plaats vrij voor aanmeldingen! 
 

Tai-Chi en Chi Kung 
Chinese Bewegingsleer - Ontspanning van lichaam  en geest.  

Sinds de start is het deelnemersaantal bij 

deze activiteit onder enthousiaste en 

deskundige leiding van Joke Huppertz, gestaag 

doorgegroeid naar het max. aantal deelnemers 

dat op 20 is vastgesteld; bij Tai-Chi  is in 2021 

een stop op nieuwe deelnemers ingesteld en 

dit is met enig verloop in het jaar bij de start 

van 2022 ook nog zo.  

We houden hier echter nog plekken open 

voor aanmelding van mannen! 

 

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 

3 

 

Line-Dance 

Ook voor Line-Dance werd het verloop door het 

jaar  gecompenseerd met nieuwe aanmeldingen! 

En ook hier kunnen er nog wat mannen bij! >> 

 

Sport en Spel: 
In sportcomplex de Joffer werd bij de start in 

juni op dinsdagmiddag door een 20-tal leden 

sportieve en ritmische oefeningen en spel 

gedaan onder enthousiaste en deskundige 

leiding van Maria Mekes.  

In de loop van het jaar is het deelnemersaantal weer toegenomen tot 33 personen. 
 

Seniorengym: 
Op maandagmiddag zijn 2 gym-groepen actief in het Kunderhoes.  

Tegen het einde van het jaar werd nog deelgenomen door 25 leden. Door o.a. enkele 

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

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

groepen. Ook werd in dit jaar, door overlijden, afscheid genomen van Hans Peeters die 

eerder al wegens gezondheidsredenen was afgehaakt. 
 

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

aan het einde van het jaar nog uit ~8-tal personen; na afloop was er nog gezellig 

koffiedrinken in de koffiecorner.  Ook hier is er dringend behoefte aan nieuwe 

aanmeldingen waarbij ook mannen welkom zijn. 
 

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

elkaar om deskundige uitleg te krijgen over klassieke muziek en/of componisten door 

muziekdocent John Slangen. Bach, Beethoven, Mozart en Haydn kwamen daarbij 

regelmatig voor het voetlicht. 

Ook hierbij gooide de coronacrisis vanaf de 3e en 4e ‘Lock Down” roet in het eten. 

Mede hierdoor verminderde het aantal deelnemers dusdanig dat dhr. Slangen in 

het nieuwe jaar niet meer doorgaat met deze activiteit.  
 

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,-.  Het kienen op de (3e) maandag 

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

Anna is na de langdurige Lock Down in het 1e halfjaar niet meer gecontinueerd.  
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Bridgen: 
Iedere woensdagmorgen wordt er door een nogal wisselend aantal deelnemers bridge 

gespeeld. Na de 3e Lock Down (vanaf juni) werd besloten het bridgen weer terug te 

brengen naar de voorzaal Kunderhoes i.c.m. ………………… 

Tekenen & Schilderen… deze groep 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. 

Koersbal: 
Op donderdagmiddag wordt er ook door 

een 10-tal mensen koersbal gespeeld bij 

de soos.  

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 

werd er door een enthousiaste 

groep van ~20 mensen op dinsdag- 

en donderdagavond van juni tot en 

met oktober gespeeld. Afhankelijk 

van de herfst- en/of lente-inval en 

de temperatuur ’s avonds wordt er 

binnen koersbal gespeeld. 

Op kosten van gemeente 

Voerendaal werd de baanoverkapping opgeknapt en verstevigd! 
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Seniorenkoor: 
Op de woensdagavond repeteert het ouderenkoor. Het aantal leden is nog 20 personen.  

Zij luisteren de Kerstsviering op (als die doorgang zou hebben gehad i.c.m. Jubilate Deo) 

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

kon ook geen doorgang vinden.  Op 18 december ontvingen we het droeve bericht dat 

Johan Gooiker was overleden. Hij kwam voor de corona-sluiting nog regelmatig naar de 

repetitie met en ondersteunt door zijn echtgenote Emmy. Ook voormalig deelnemer Hub 

Senden werd te grave gedragen in september. 

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

van enkele leden werd noodgedwongen in 2020 opgeschoven naar 2021. De jubilarissen 

ontvingen al een kleine extra attentie aan de deur. Frans Theunissen werd als nestor 

hiervoor extra in het zonnetje gezet. Op woensdagavond 30 juni werd hier middels een 

gezellige avond nog even bij stil gestaan. We waren hierbij met enkele bestuursleden 

aanwezig en werd het toekomstperspectief besproken onder het genot van koffie en vlaai. 

Er is dringend versterking nodig om verantwoord verder te gaan; zowel mannen als 

vrouwen zijn van harte welkom! 
 

Biljarten: 
Het biljarten is bij de heren weer groeiend; in 2021 werd natuurlijk wanneer dat mogelijk 

was ook hierbij door een 8-tal ingeschreven personen gespeeld op dinsdagavond. 
 

SeniorenOrkest Voerendaal (SOV): 
Het seniorenorkest telt nu nog 25-tal leden; deze repeteren iedere dinsdagavond in de 

Borenburg. Optreden o.a. op onze jaarlijkse feestavond in oktober i.c.m. troubadour Huub 

Eussen; jammer genoeg kon de Kerstviering weer niet doorgaan. Ook daarbuiten treden zij 

in Voerendaal en omstreken op.  

Ook zij hadden een overledene te betreuren in de persoon van Man Pluimen uit Klimmen. 

 

Fietsen: 
Afgelopen jaar kwamen we er ook niet onderuit 

om ons aan de coronaregels te houden en dat viel 

niet altijd mee. Desondanks hebben we toch 

regelmatig mooie fietstochtjes kunnen maken in 

het Limburgse heuvelland. Hopelijk kunnen we in 

2022 weer nieuwe fiets maatjes verwelkomen.  
 

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.:  

Als eerste na de opheffing van de ‘Lock-Down’ was er een puzzeltocht, met opsplitsing in 

groepen van 4 personen……… Voerendaal > Dolberg VV… 
De 2 damesteams gingen met de prijzen aan de haal. 
Eyserbos > wijngoed Salamander…    met afsluitend koffie en vlaai en wijnproeverij. 
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Mechelen, 5 november         Rondom Voerendaal>>Wijnandsrade 

 

Nieuwe activiteit in 2021…..Tafeltennis 
In samenwerking met Sempre Avanti 

vond op maandag 23 augustus een 

eerste proeftraining Tafeltennis plaats 

in de middenzaal van Kunderhoes.  

11 eerste deelnemers waren aanwezig 

en maakten er onder leiding van 

voorzitter Ab Hollanders van Sempre 

Avanti een waar spektakel van. Men kon 

de kneepjes van het spel oefenen en 

daarbij de spieren wat losser maken, 

hetgeen mooi was meegenomen.  

Er waren ‘batjes’ ter beschikking en als 

men er zelf een had werden die meegenomen! Na 

afloop was er koffie en een stukje vlaai en allen waren 

zeer enthousiast om de komende weken door te gaan. 

In die volgende weken steeg het aantal deelnemers 

tot 15 personen, waaronder zelfs 3 nieuwe Senso-

leden en waarbij al snel behoefte ontstond om de tijd 

te verhogen naar 1,5 uur. Er werd dan ook besloten 

vanaf 1 oktober op elke maandagmorgen om 10.30 – 12 

uur een vervolg te geven aan deze gezellig activiteit.  

We zijn daarbij verheugd dat Ab 1x/maand techniek 

training gaat verzorgen. 

Nieuwe deelnemers zijn nog welkom en kunnen dus 

gerust even binnen lopen om de sfeer te proeven en 

misschien eens een balletje meeslaan om de feeling te 

testen.  

 

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 

7 

 

Walking Football 

  
Op 5 augustus vond er een eerste proeftraining plaats op het kunstgrasveld van 

VVVoerendaal. Met 12-tal deelnemers (van 15 aanmeldingen) was de opkomst redelijk te 

noemen. Met een startsubsidie van gemeente Voerendaal konden de kosten worden 

vereffend en konden ook nog een 3-tal vervolgsessies plaatsvinden. Uiteindelijk werden er 

nog enkele pogingen ondernomen om de activiteit vlot te trekken op kosten van de 

overgebleven deelnemers, echter na het afhaken van diverse deelnemers vanwege diverse 

oorzaken werd de bezetting toch te dun om verantwoord verder te gaan.  

Op 22 september werd de stekker uit deze toch wel attractieve activiteit getrokken.  

 

 

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.  
Door teruglopende deelname gaat dit komend jaar 

voorlopig niet door. 

 

 

De volgende workshops werden achtereenvolgens aangeboden: 
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Schilderen met vreemde materialen: in januari en februari. 

Deze 1e WorkShop en de andere geplande WS’s van maart tot juni konden geen 

doorgang vinden.  

Papier maché: in juni en juli.,  

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.  

Mozaïeken: in september en oktober 

Met mozaïeken kan je zelf leuke en originele werkjes maken. Je kan het louter decoratief 

gebruiken, maar je kan ook gebruiksvoorwerpen zoals doosjes, bloembakjes en tafels 

een apart uitzicht geven. De mogelijkheden met mozaïek zijn oneindig en met wat 

tips kun je zelf vlot van start gaan. 

Computer: 

De ICT-deskundigen zijn ook in 2021 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 18 januari 2021 – Heemkunde (vond geen doorgang) 
 

 

Info-middag 26 november: jaarevaluatie 
Deze avond die normaal in het teken stond van een evaluatie over 2021 kon ook door de 

hernieuwd ingestelde beperkingen ten gevolge van de 4e corona-piek niet ten uitvoer worden 

gebracht. 

 

Thema’s 
 

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 2022. 

 

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

Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2022. 
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Vrijdag 8 oktober: Bezoek aan Kasteel Hoensbroek 
Het geplande bezoek aan het landelijk “mooiste” museumkasteel van Nederland kon geen 

doorgang vinden wegens te weinig deelname. Mét een museum-kaart was het nog te doen, 

echter zónder werd dit met €10,- extra entree blijkbaar toch te duur. 

 

Reizen: 10 juni 2021 
Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus ging dit ook niet door. 

Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2022. 

 

 

Anders 
Carnavalsavond: 

Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus ging dit ook niet door. 

Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2022. 
 

“Verrassingspakketje aan huis” 
In de ‘Goede week’ voor Pasen werd door het bestuur en de activiteitencommissie   

een huis aan huis verrassingspakketje bezorgt bij de leden. 

Een enveloppe met ‘lekkere’ inhoud en een vrolijk Paaskaartje werd  zeer gewaardeerd 

door de leden getuige de enthousiaste reacties van velen! 

 

Paasbrunch op Witte Donderdag 1 april 

Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus ging dit ook niet door. 

Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2022. 

 

Zondagse filmmiddagen: zo. 17 oktober 
Dit was de enige geplande filmmiddag die doorging; de film “Hochwürden drückt ein Auge 

zu”  werd bezocht door een 15-tal bezoekers die er een gezellige middag van maakten. 

Alle andere film-middagen na oktober konden geen doorgang vinden.  

Door de hoge BUMA-kosten is er bij het bestuur weinig animo om deze activiteit in het 

komende jaar voort te zetten. 
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Muziek-, feestmiddagen 

 

Feestavond woensdag 20 oktober 2021  

Tussen de diverse ‘Lock-Down” perioden waren we nog net in de gelegenheid deze avond te 

organiseren. De animo hiervoor was gelukkig niet al te groot, zodat we in de grote zaal de 

onderlinge afstand redelijk konden handhaven. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Met heerlijke snacks en onder de gezellige klanken van 

het Senioren Orkest Voerendaal en zang van Huub 

Eussen waren de ~60 aanwezigen in hun nopjes.  Ook de 

‘muzikale’ attributen die enkele orkestleden uitdeelden 

aan de aanwezigen werden geestdriftig gebruikt om het orkest te versterken. 

 

Diversen: 
 

In 2021 was er vanwege de ‘Lock-Down’ geen herhalingscursus 

reanimatie met AED; mogelijk in 2022 combinatie zoeken met 

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

ers en andere geïnteresseerde verenigingen/instanties.   

Onze vaste BHV- instructeur Mart Nelissen is gestopt met 

deze  activiteit, dus zullen we op zoek moeten naar iemand 

anders. 
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Kerstviering: woensdag 15 

december 2021 
De viering zou worden ingevuld door ons 

Seniorenkoor icm het zangkoor Jubilate 

Deo, het Senioren Orkest Voerendaal en de 

Moselsänger. Maar ook het 2e jaar werd dit 

geblokkeerd door de Corona-maatregelen. 

Op verzoek van de parochie werd door Ben 

Paas en Albert v.d. Dries nog een Kerststal 

opgebouwd die echter ook geen bekijks 

kreeg vanwege de annulering van de 

geplande Eucharistieviering in Kunderhoes.

           Jammer voor de inspanning van beide heren! 

  

Slotopmerking: 
Ook het jaar 2021 stond voor een groot gedeelte in het teken van de wereldwijde corona-

pandemie 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 incl. de ‘boosterprik’ de dreiging van besmettingen zal wegnemen. 

 

Secretaris: Wiel Thiessen 
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