
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

november - december 2022
23e jaargang no. 11-12
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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

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

☻ Nogmaals, zoals al eerder aangegeven zal het Nieuws-
blaadje per e-mail worden verzonden.
Voor leden zonder e-mail komt het nog in de bus! 

☻ In Kunderhoes ligt voor de liefhebber nog de papieren 
versie om mee te nemen!
In de kerstvakantie van 26 december t/m 8 januari 2023 zijn 
er geen Senso-activiteiten.

VERDER ZIJN ER NOG DE VARIABELE 
WEEK- MAANDACTIVITEITEN: ☻ Kienen: De 1e maandag in de maand; 7 november 

en 5 december van 19 – 21 uur in de voorzaal. 

☻ TEKENEN EN SCHILDEREN: 
Groep 1: wo. 2 en 16 november, wo. 7 en 21 december, van 
9.30 tot 11.30 uur in de Kleine Voorzaal. 
Groep 2: wo. 9 en 23 november, wo. 30 november (LET 
WEL, afstemmen met deelnemers) en 14 december van 
9.30 tot 11.30 uur in de Kleine Voorzaal.

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!

☻ De zondagse filmmid-
dagen zullen dit jaar geen 
doorgang meer vinden. Wel 
wil het bestuur inventarise-
ren of er behoefte is dat we 
dit in het nieuwe jaar weer 
opstarten.
Neem dan per e-mail, of telefonisch contact op met een 
van de bestuursleden. 

Buiten de vaste weekactiviteiten worden 
de volgende activiteiten  

gepland: 

20 november    videopresentatie: 
     De Geul: een grensover 
     schrijdende schoonheid. 
14 december    kerstviering
16 januari    info-avond 

Heeft u interesse, dan vragen wij u aan 
te melden voor 6 december. Betalen kan 
via de bank: NL45 RBRB 06 98 42 54 13. 
Graag bij betaling uw lidnummer, naam  
introducee en kerstviering vermelden.  

Na betaling bent u aangemeld.  
U krijgt geen bevestiging!

Op woensdag 14 december  
hopen wij u weer een kerstviering 
aan te kunnen bieden.
Deze begint om 16 uur en duurt 
tot ongeveer 19.30 uur. De zaal 
is open vanaf 15.45 uur. 
U wordt ontvangen met koffie/
thee met iets lekkers erbij. Wilt 
u een drankje uit de bar drinken, 

Kerstviering 14 december

kan dat ook. Hiervoor betaalt u de ge-
bruikelijke  prijs. Vanwege de voor ie-
dereen oplopende kosten voor levens-
onderhoud hebben we geen buffet, 
maar hebben we gekozen voor een iets 
goedkopere invulling. Hierdoor kunnen 
we de viering aanbieden voor € 5,00 
voor de leden en € 7,50 voor eventuele 
introducees.  
De viering wordt opgeluisterd door ons 
kerkelijk zangkoor Jubilate Deo, het 
Senioren Orkest Voerendaal en het 
Mergellandmannenkoor.  



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).
    Bewegen met  van 15 uur tot 16 uur in Sporthal
    muziek:  “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 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.
  (alle 4 de data’s is ook mogelijk) in de
  VoorZaal, (KZ) Kunderhoes.
    Senioren koor: Repetitie van 19 tot 20 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:  1 groep van 10 tot 11 uur in de  
  middenzaal.
    Wandelen: Iedere 1e vrijdag in de maand om  
  9.30 uur vanaf Kerkplein Voerendaal. 
  (Andere (vrij)dagen op afspraak).

ACTIVITEITEN 
per week / maand Voor deelname aan de workshops dien je in te schrijven 

voor een heel jaar. De mogelijkheid is er een bepaalde 
techniek voor langere tijd uit te proberen. Er komen alle 
bekende technieken weer aan de orde, zoals schilderen 
met vreemde materialen, vil-
ten, achter glas schilderen, 
papier maken, tempera schil-
deren, 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.  
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, 
de vaste jaarlijkse activiteitbijdrage is €50,-.

Ja, zo mooi is ons Limburgs Landschap. Samen met het IVN 
en de Zonnebloem hebben we Guus Reinartz gecontracteerd. 
Op zondag 20 november verzorgt hij een videopresentatie over 
de Geul van de bron tot de monding in de Maas. Deze wordt 
gehouden in het Kunderhoes. Start 15.00 uur. Zaal open: van-
af 14.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. Wij bieden u een 
kop koffie/thee met vlaai aan. Andere drank is voor eigen re-
kening. De kosten zijn voor Senso-leden €5,- en voor introdu-
cees € 7,50. Heeft u interesse, dan verzoeken wij u om voor 11 
november het geld over te maken op rekeningnummer NL45 
RBRB 069.84.25.413 t.n.v. Senso Voerendaal, onder vermel-
ding van uw lidnummer en videopresentatie. 
Betaald is aangemeld!

Op vrijdag 4 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 niet willen poolen 
kunnen ook op eigen gelegenheid rijden naar het vertrekpunt 
op de parkeerplaats bij de Kornuiten van Koraal aan de Rijks-
weg 120 in Lemiers. Hier vertrekken we om 10 uur.

De tocht van ±10 km voert door de landelijke, in herfstkleu-
ren gehulde en bosrijke omgeving van Lemiers en Holset met 
enkele niet noemenswaardige stijgingen en centraal een rust-
plaats bij de Kornuiten van Koraal, waar koffie en vlaai genut-
tigd kan worden, of natuurlijk de zelf meegenomen boterham. 
Goede schoenen zijn aan te raden. 
Vanwege de mooie uitzichten is deze route onder voorbehoud; 
bij slecht weer kiezen we een andere route!
Ook op de website 
www.senso-voeren-
daal.nl kunt u de wan-
deling bekijken. Uiter-
lijk 14 uur zijn we weer 
terug.
Degene die mee wil 
wandelen dient zich 
vooraf aan te mel-
den bij: Albert v.d. 
Dries,  mailadres:  
a.v.d.dries@gmail.
com of telefoonnum-
mer: 
06-44046739, of bij 
Wiel Thiessen  
stichtingsenso@
gmail.com, tel: 
0647073377

Ook vrijdag 2 decem-
ber kunt u alvast in uw agenda noteren (mogelijk omgeving 
Nuth).

WANDELEN 
maanden november / december

WORKSHOPS  nieuwe stijl

DE GEUL 
een grensoverschrijdende 

schoonheid
zondag 20 november 15 uur


