
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

maart / april 2022
23e jaargang no. 3-4
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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

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

» De zondagse filmmid-
dagen zullen voorlopig (1e 
helft van het jaar) geen 
doorgang meer vinden. 
Wel wil het bestuur inven-
tariseren of er behoefte 
is dat we dit in het najaar 
weer opstarten.

Let wel: het gebruikelijke kaartje zal bij de leden met  
e-mail-adres per e-mail worden verzonden.  

De leden zonder e-mail krijgen het nog in de bus!

Iedereen die in maart  
of april jarig is: hartelijk 
gefeliciteerd namens alle 
leden van de Senso!

Variabele Weekactiviteiten 
KIENEN: De 1e maandag in de maand; 7 maart, 4 april van 
19--21 uur in de voorzaal. Let wel: het kienen van Stichting 
Kunderhoes gaat NIET door!

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
GROEP 1: wo. 2 maart en 16 maart, wo. 6 april en 20 april van 
9.30 tot 11.30 uur in de Kleine Voorzaal. 

GROEP 2: wo. 9 maart en 23 maart, wo. 13 april en 27 april 
van 9.30 tot 11.30 uur in de Kleine Voorzaal

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

Bij het Volksdansen op de vroege 
woensdagavond zit men ook drin-
gend verlegen om nieuwe dan-
sers. De laatste jaren is de groep 
diverse goede krachten kwijt ge-
raakt door de ouder wordende le-
den waarbij de beentjes het lieten 
afweten, door overlijden van en-
kele leden en natuurlijk heeft de 
Corona-pandemie ook hier haar 

Op vrijdag 4 maart is 
onze eerstvolgende wan-
deltocht. Vanaf 9.30 uur 
wordt door de poolers 
vertrokken vanaf de par-
keerplaats bij het mortu-
arium achter de kerk in 
Voerendaal; deelnemers 
die vanwege het coro-
nagevaar nog niet willen 

Vanaf dinsdag 8 maart beginnen de workshops weer. De 
workshops zijn in een nieuw jasje gestoken. Je hoeft je nu 
niet meer in te schrijven voor elke afzonderlijke workshop 
maar je kunt je opgeven voor een heel jaar. Daarnaast is 
er de mogelijkheid een bepaalde techniek voor langere tijd 
uit te proberen. Als je dus in plaats van 
een klein dienblad de tuintafel wilt mo-
zaïeken, heb je daar nu de kans voor. 
Gelukkig komen alle bekende technie-
ken weer aan de orde, zoals schilderen 
met vreemde materialen, vilten, achter 
glas schilderen, papier maken, tempe-
raschilderen, mozaïeken en nog veel 
meer. De workshops zijn elke tweede 
en vierde dinsdag van de maand van  
14-16 uur in de kelder van het Kunderhoes. Dinsdag 8 maart 
beginnen we met schilderen met en op vreemde materialen. 
Nathalie Schure, nathalieschure@gmail.com  
Er is nog plaats voor enkele deelnemers, dus wees er snel 
bij om nog een plekje te bemachtigen in de inmiddels vaste 
groep. Let wel: u dient Senso-lid te zijn en de vas-
te jaarlijkse activiteitbijdrage is €50,-.

Neem dan per e-mail, of telefonisch contact op met een van 
de bestuursleden. Zie voorkant!
» Nogmaals, zoals al eerder aangegeven zal met ingang 
van 2022 het Nieuwsblaadje per e-mail worden verzonden; 
voor leden zonder e-mail komt het nog in de bus! 

In Kunderhoes ligt voor de liefhebber de  
papieren versie nog om mee te nemen!

Volksdansen

sporen nagelaten. Is deze vorm van dansen iets voor u, loop 
dan gerust even binnen op de woensdagavond; ook mannen 
zijn van harte welkom! We zullen u hartelijk ontvangen.

Workshops nieuwe stijl

poolen kunnen ook op 
eigen gelegenheid naar 
het vertrekpunt op de 
parkeerplaats bij station 
Kerkrade toe rijden. 
De tocht van 11 km voert 
door de landelijke om-
geving van Kerkrade 
vnl. langs de Anstelbeek 
zonder noemenswaar-
dige stijgingen en ook 
lopen we een eindje op 
Duits grondgebied (Pan-
nesheide), met aan het 
einde een idyllisch gele-
gen rustplaats: Brasserie 
Elisabeth (bij Iris) aan de 
Hammolenweg 7C, waar 
koffie en vlaai, of iets ste-
vigs genuttigd kan wor-
den, of natuurlijk de zelf 
meegenomen boterham. 
Goede schoenen zijn 

aan te raden. Ook op de website 
kunt u de wandeling bekijken.  
Tevens is vanaf startpunt parkeer-
plaats station Kerkrade ook een 
korte route vastgelegd om ook net 
als in februari bij de “Loempia-wan-
deling” de wandelaars voor kortere 
afstanden in de gelegenheid te 
stellen mee te gaan. Lengte onge-
veer 4 km naar eigen inzicht uit te 
breiden met kleine omweggetjes.
Uiterlijk 14 uur zijn we weer terug.
Voor de wandeling dient u zich 
vooraf aan te melden bij:
Albert v.d. Dries, mailadres: 
a.v.d.dries@gmail.com of telefoon-
nummer 0644046739, of bij Wiel Thies-
sen stichtingsenso@gmail.com, tel. 
0647073377.

Ook vrijdag 1 april kunt u al-
vast in uw agenda noteren: 
omgeving Berg > Bemelen.

Wandelen met Senso



ID-HATS THEMAMIDDAG   INLEVEREN VOOR 1 MEI

Naam:                                                Lidnummer: 

Naam (eventuele) introducee: 
Inleveren bij Geert Gremme, Joep Nicolaesstraat 3 of

Wiel Thiessen, Teggert 85

Bij het Senioren 
koor zit men drin-
gend verlegen om 
nieuwe zangers. De 
laatste jaren is het 
koor diverse goede 
krachten kwijt ge-
raakt door de ouder 
wordende leden 
waarbij de stem het 
liet afweten, door 
overlijden van en-

kele leden en natuurlijk heeft de Corona-pandemie haar 
sporen nagelaten.  Vanaf februari zijn ze weer bij elkaar ge-
komen, nadat ze in 2020 (uitgesteld naar 2021) nog hun 40 
jarig bestaan hebben weten te vieren. Bent u nog goed bij 
stem, loop dan gerust even binnen op de woensdagavond!  
We zullen u hartelijk ontvangen.

Activiteiten per week/maand:
per 17 januari 2022 

12 mei Themamiddag 
ID-Hats

Heeft u al eens gezien 
hoe hoeden gemaakt 
worden? Wij hebben het 
mogelijk gemaakt. Op 
donderdagmiddag 12 mei 
brengen wij een bezoek 
aan ID-Hats, Valkenbur-
gerweg 13. 

We worden om 14 uur ont-
vangen met koffie. Dan volgt 
een presentatie over het 
maken van hoeden. Ook is 
het mogelijk om in-
dividueel advies 
te krijgen. Als u 
ook nog besluit 
om een hoed te 
kopen, krijgt u 
deze tegen een 
speciale prijs. 
Einde presenta-
tie is voor 16 uur 
gepland. Er is een 
maximum van 25 personen. 

Kosten € 5,-. Heeft u interes-
se, dan moet u zich voor 1 
mei aanmelden. Dit kan door 
het bedrag per bank (NL45 

RBRB 069 84 25 413) 
te betalen onder 

vermelding van 
ID-Hats en uw 
lidnummer. U 
bent dan aan-
gemeld en 
moet zorgen 

dat u om 14 uur 
bij ID-Hats bent.  U 

hoeft geen strookje in 
te leveren. 

Nu alles weer kan doorgaan, willen ook wij weer een 
hopelijk leuke activiteit organiseren. Twee jaar kon het 
niet. Maar dit jaar is er weer een paasbrunch en wel 
op woensdag 13 april. U bent dan van 12.30 tot 16 uur 
welkom in het Kunderhoes. Zaal open vanaf 12.15 uur. 
Wij serveren u dan een lekkere lunch inclusief soep, 
gemaakt door “De-Mannen-Achter-De-Pannen”.
Behalve voor eten is er ook voor amusement gezorgd. We 
hebben Jo Theunissen, Hub Eussen en Hub Stassen voor u 
gecontracteerd. Zij zullen de middag muzikaal invullen. Te-
gen betaling/ penningen kunt u ook fris, pils of wijn krijgen. 
Heeft u interesse, dan moet u zich voor 7 april aanmelden. 
Deze paasbrunch kost voor onze leden € 5,- en voor in-
tro’s € 7,-. Dit bedrag kunt u per bank betalen (NL45 RBRB 
069.84.25.413) onder vermelding van uw lidnummer en 
paasbrunch. Na betaling bent u aangemeld. U krijgt geen 
bevestiging.

PAASBRUNCH     INLEVEREN VOOR 7 APRIL

Naam:                                                Lidnummer: 

Naam (eventuele) introducee: 
Inleveren bij Geert Gremme, Joep Nicolaesstraat 3 of

Wiel Thiessen, Teggert 85

13  april  Paasbrunch

Om alvast te reserveren in  
uw agenda:

Donderdag 16 juni 
Dagtocht 

Meer informatie in het volgende  
nieuwsblaadje!

MAANDAG:     Kienen: Elke 1e maandag is onze kienavond 
  van 19 tot 21 uur in de voorzaal   
  (vanaf sept. t/m juni).
    Tafeltennis: Van 10 tot 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 de zomer- en herfstvakantie 
  en 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 tot 16 uur in sporthal van  
  “De Joffer”.
    Sen. orkest: Repetitie 19 tot 20.30 uur in de  
  Borenburg.
    Fietsen: Fietstocht van ongeveer 30 km. Start  
  vanaf het Kunderhoes om 9.30 uur.
(WorkShops vanaf maart op de 2e en 4e dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur in 
de kelder van het Kunderhoes).

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

  
DONDERDAG  : Kaarten van 14 tot 16.30 uur in de   
    Soosmiddag 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: Van 14.15 - 15.15 uur in de middenzaal.
    Line-Dance: 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 middenzaal / voorzaal).

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

Deelnemers worden verzocht zich te  
houden aan de eventueel nog geldende  

Corona - Maatregelen.


