
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

januari - februari 2023
24e jaargang no. 1-2
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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

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!

In het standaard weekprogramma zijn er enkele  
wijzigingen doorgevoerd. LET WEL:

Op maandag is in overleg met de deelnemers de activi-
teit SENIOREN GYM in 1 groep samengevoegd, alsook 
verschoven naar de maandagmorgen van 10.30-11.30 uur. 
Op woensdag is de REPETITIE verschoven naar 19.30- 
20.30 uur.
Op vrijdag is YOGA tot 1 groep samengesmolten van  
10 -11 uur.

VERDER ZIJN ER NOG DE VARIABELE WEEK-/
MAANDACTIVITEITEN: 

- KIENEN: 
 De 1e maandag in de maand; in januari is er geen 
 kienen en 6 februari van 19 – 21 uur in de voorzaal. 
- TEKENEN EN SCHILDEREN: 
 Groep 1: wo. 18 januari, wo. 1 en 15 februari, van 
 9.30 tot 11.30 uur in de Kleine Voorzaal 
 Groep 2: wo. 11 en 25 januari en 8 en 22 februari van 
 9.30 tot 11.30 uur in de Kleine Voorzaal

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

Zoals welhaast bekend 
wordt het Nieuwsblaad-
je waar mogelijk per e-
mail verzonden; voor 
leden zonder e-mail en 
diegenen die dit aange-
ven komt het nog in de 
bus!
In Kunderhoes ligt voor de liefhebber de papieren ver-
sie nog om mee te nemen!

INFO-
avond
Geldzaken  en internetcriminaliteit 

Bent u ook huiverig om bankzaken via uw computer te rege-
len? Heel begrijpelijk, je hoort veel verkeerde dingen. Toch is 
er veel te voorkomen. We hebben de Regiobank bereid ge-
vonden om u op een infoavond hierover te informeren. 
Waar moet je op letten, wat 
zijn de valkuilen, hoe kun je 
het proberen te  voorkomen, 
en nog meer van deze zaken. 
De avond is op maandag 16 
januari in het Kunderhoes van  
19- 21.30 uur. 
Bij een kop koffie krijgt u dan 
voorlichting over deze toch nog 
vaak onduidelijke zaken. Er is 
plaats voor 25 personen. Als 
er meer belangstelling is, kun-
nen we bij de Regiobank een 

2e sessie plannen. De bijeen-
komst kost € 2,-. Inclusief een 
kop koffie. Heeft u interesse, 
dan graag aanmelden voor 9 ja-
nuari door het geld over te ma-
ken op rekening NL45 RBRB 06 
98 42 54 13 t.n.v. Senso Voe-
rendaal onder vermelding van 
infoavond en uw lidnummer.  
Let op, dit is al heel snel ! 
Na betaling bent u aange-
meld. U krijgt geen bevesti-
ging meer.

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

donderdag 
9 februariCarnavalsavond

Het comité SENIOREN CARNAVAl verzorgt ook dit 
jaar weer een bonte carnavalsavond.
Deze avond, inmiddels de 27e in getal, gaat plaatsvinden 
in Cultureel Centrum de Borenburg. 
Deze zitting wordt gehouden op donderdag 9 februari 
2023 en het programma start om 19.33 uur. 
Zaal open om 18.30 uur.
Een programma met een zeer gevarieerde opzet, waarin 
kolder, muziek, show en zang de boventoon voeren. 
Voor het voetlicht treden: Dansgroep Spirit Partij, buut-
tereedners Peter Vaassen en Har Daniëls. Voor het zang 
en muziek gedeelte zorgen Zanggroep Rempetemp, zan-
geres Marjolein Heijltjes en zangduo Spik en Span.

Daarnaast ook voor de 50 plussers die niet zijn aange-
sloten bij deze verenigingen. De entree bedraagt € 15 per 
persoon. In deze entreeprijs is inbegrepen de toegang tot 
deze mooie carnavalsavond, de garderobe en de gratis 
traktatie (“poeffel”) aan het begin van de avond.
De overige belangstellenden kunnen een kaart kopen bij 
Dolce Vita  Furenthela 14 te Voerendaal, of slagerij van 
der Poel Valkenburgerweg 1 te Kunrade. 
Kaartverkoop dagelijks vanaf 26 januari t/m uiterlijk don-
derdag 9 februari 2023. Er is dus geen kaartverkoop aan 
de zaal.
De presentatie is in handen van Rudy Crutzen, de 
nieuwe president van CV De Naate.

Een besloten avond voor alle duidelijkheid, hetgeen be-
tekent dat de zitting bedoeld is voor alle leden van de 
Stichting Senioren Sociëteit en bewoners van ’t Brook. 
Voor plaatsbewijzen á € 14 kunnen de leden en bewo-
ners zich wenden tot hun vereniging of tehuis.

    SENIOREN - 



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: Op maandagmorgen met 1 groep van
   10.30 tot 11.30 uur in de 
  Bühnezaal.
  

 
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 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 Op 2e en 4e dinsdagmiddag 14-16 uur in 
     de Biljartzaal.

WOENSDAG    Bridgen:  Van 9.30 tot 12 uur in de VoorZaal (KZ)
  van 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 19.30 tot 20.30 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. Er is de mogelijkheid een bepaalde 
techniek voor langere tijd uit te proberen. 
Er komen alle bekende technieken weer aan de orde, zoals 
schilderen met vreemde mate-
rialen, vilten, achter glas schil-
deren, papier maken, tempera 
schilderen, mozaïeken en nog 
veel meer. De workshops zijn 
elke tweede en vierde dinsdag 
van de maand  van 14-16 uur 
in de biljartzaal van het Kun-
derhoes.   
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,-.

WORKSHOPS  nieuwe stijl

Of uw vlaai ook zo lekker wordt, weten we niet. We 
gaan in elk geval proberen een lekkere vlaai te bakken. 
Dit gebeurt onder leiding van bakker Lemmens in zijn 
bakkerij: Lindelaufer Gewande 25. 
Heeft u interesse, dan moet u om 10.15 uur bij de bakke-
rij zijn. We starten dan met bakken. Het hele bakproces 
met alles wat erbij komt duurt ongeveer 2½ uur. Daarna 
mag u uw zelfgemaakte vlaai mee naar huis nemen. 
Voor deze activiteit betalen Senso-leden € 10,- en niet-
leden € 12,50. 
Heeft u interesse, dan moet u zich aanmelden voor 25 
februari. Wij vragen u om de bijdrage over te maken 
op rekening NL45 RBRB 06 98 42 54 13 t.n.v. Senso 
Voerendaal. Dit onder vermelding van uw lidnummer 
en bakken. Na betaling bent u aangemeld. U krijgt geen 
bevestiging meer.

VLAAI 

BAKKEN 

Op vrijdag 6 januari 2023 vindt weer onze maandelijkse 
Senso wandeling plaats. Deze keer blijven we in de omge-
ving van de gemeente Voerendaal. Onze wandeling vindt 
plaats in en om de kernen van Retersbeek, Weustenrade en 
Brommelen. Onder de wandeling toasten we op het nieuwe 
jaar. Deze wandeling kent geen hoogte verschillen maar de 
kans bestaat wel dat de paden modderig zijn. Goed schoei-
sel is voor deze wandeling zeker geen overbodige luxe.

Buiten de vaste weekactiviteiten worden 
de volgende activiteiten gepland: 

16  jan. info-avond: internetcriminaliteit
  9  febr. seniorencarnavalszitting
  8  mrt. themamiddag: vlaai bakken 
  5  apr. paasbrunch 
20  apr. themamorgen: rondleiding bij Rd4

Snert’ 

Omdat we ook tijdens deze 
wandeling geen pauzeplaats 
hebben, gaan we na afloop 
van de wandeling naar de 
Burgerij in Voerendaal. Hier 
bestaat de gelegenheid om 
tegen een bedrag van € 5,00 
een kop heerlijke erwtensoep 
met spek en een stukje rog-
gebrood te nuttigen. Moch-
ten er mensen zijn die alleen 
mee willen naar de Burgerij 
voor het nuttigen van een kop 
overheerlijke erwtensoep is 
dat mogelijk, zij moeten zich 
dan om 12:00 uur bij de Bur-
gerij melden, maar zijn wel 
verplicht zich uiterlijk voor 3 
januari 2023 aan te melden bij 
Albert van den Dries, dit van-
wege het feit dat er van te vo-
ren moet worden opgegeven 
met hoeveel personen we die 
vrijdag aanwezig zijn.
Gelieve er wel rekening mee 
te houden dat men niet met 
vieze schoenen de Burge-
rij mag binnenlopen. Aan-
geraden wordt om een paar 
schone reserve schoenen of 
slippers mee te nemen. Deze 

wandeling heeft een lengte 
tussen de 8 en 10 kilometer 
en zijn we rond de klok van 
12:00 uur terug en lopen dan 
gezamenlijk naar de Burgerij.
Verzamelen om 09.30 uur. 
Kerkplein Voerendaal (mor-
tuarium). Degene die mee 
wil wandelen, dient zich voor  
3 januari 2023 aan te mel-
den. Voor inlichtingen over 
deze wandeling kunt u te-
recht bij Albert van den Dries,  
a.v.d.dries@gmail.com of bij 
Wiel Thiessen, telefoonnum-
mer: 06-44046739 of  Stich-
tingsenso@gmail.com
Voor liefhebbers is er korte 
wandeling van ongeveer 4 ki-
lometer onder leiding van me-
vrouw Minie van den Dries; 
deze wandeling is uitermate 
geschikt voor mensen met 
rollators en vertrekt om 10:30 
uur vanaf de Burgerij en ook 
deze wandelaars zijn rond 
de klok van 12:00 uur terug 
bij de Burgerij. Ook hiervoor 
geldt dat ze zich voor 3 janu-
ari 2023 moeten opgeven bij 
Albert van den Dries.

woensdag 
8 maart 

wandeling 


