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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 2022 was 10 x AB – waarvan alle gezamenlijk met de 

Activiteiten Commissie, samengesteld uit Geert Gremme en als toegevoegd bestuurslid 

Marianne Braun. Annie Heusschen meldde zich in het begin van het jaar af als lid van AC. 

De AC kwam ook nog enkele keren 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 de 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-nieuwsblaadje. Dit jaar gingen we over tot enkel nog bezorging bij leden zonder e-

mailadres; de papieren versie kon wel nog worden opgepakt in Kunderhoes. 

Tevens zijn zij werkzaam bij de diverse weekactiviteiten 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, ouderenkoor, seniorenorkest, MBVO-

beweegactiviteiten enz. 

Tweemaal per jaar, resp. op 28 maart en 19 september is er een bijeenkomst gehouden 

met alle vrijwilligers om met het bestuur de gang van zaken te bespreken. 

Annie Huijnen, Ellie Cransveld, Tiny Franssen en Regien Crutzen werden tijdens de 

bijeenkomst van 28 maart door het bestuur benoemd tot erelid vanwege hun grote 

verdiensten in lengte van vele jaren. Het gebruikelijke VW-uitje als dank voor al die 

inspanningen werd op vrijdag 15 juli gehouden in Partycentrum Schin op Geul met een 

huifkartocht voor de liefhebbers en daarna nog een uurtje bowling en afsluiting met 

steengrillen. 
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Ledenaantal: 
Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal leden 302. In de loop van het jaar werden 26 

nieuwe personen ingeschreven en 58 personen uitgeschreven: 9 wegens overlijden en 49 

wegens opzegging van lidmaatschap of verhuizing.  

Het aantal leden per 31 december 2022 / 1 jan. 2023 is daarmee (+26 -/- 58) 270. 

 

In het afgelopen jaar overleden de ereleden Finie en Leo Smeets: zij waren actief bij 

SENSO vanaf 1996; Finie was o.a. 16 jaar actief als vrijwilligster tijdens de soosmiddagen. 

Leo de kartrekker van het kaarten en de Jeu de Boule, waarbij hij nauw betrokken was bij 

het realiseren van een overkapping van de banen achter het Kunderhoes en het “om niet” 

gebruik daarvan. In 2012 kreeg hij daarvoor de titel Erelid. 

Eind november overleed vrij plotseling  vrijwilliger Jan Huijnen, sinds 1995 actief bij Jeu 

de Boule en het Senioren-orkest.  

Op de website van Senso is voor hen een IN MEMORIAM opgenomen. 

 

Contributie: 
De contributie bedroeg in 2022 voor mensen in en buiten de gemeente Voerendaal weer € 40. 

De meeste activiteiten met professionele begeleiding (MBVO) zijn € 50 (resp. €40) /jaar.   
Einde Corona-crisis met ‘Lock-Down’. 
De wereldwijde CORONA-pandemie konden we dit jaar gelukkig al vroeg in januari 

afsluiten, zodat alle activiteiten weer voorzichtig doorgang konden vinden. 

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

de meesten van onze senioren, ook in 2022 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. opzegging van enkele 

deelnemers met o.a. lichamelijke ongemakken liep dat tegen het einde van het jaar terug 

tot een 15-tal. Hierdoor waren we genoodzaakt de activiteit terug te brengen tot 1 groep. 
 

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  was in 2021 een stop op nieuwe 

deelnemers ingesteld en dit was met enig verloop in het jaar bij de start van 2022  
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ook nog het geval, echter door toch wel veel afwezigheid in de wekelijkse lessen zijn we 

doorgegaan met inschrijvingen voor deze activiteit; nu 27 inschrijvingen, met gemiddelde 

aanwezigheid van 18 à 20 deelnemers.  

We houden hier nog plekken open voor aanmelding van mannen! 

 

Line-Dance 

Ook voor Line-Dance werd het verloop door het jaar  gecompenseerd met nieuwe 

aanmeldingen! Einde jaar 19 deelnemers ingeschreven. 

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

 

Bewegen met muziek: 
In sportcomplex de Joffer werd bij de start in januari op dinsdagmiddag door een 30-tal 

leden sportieve en muzikaal/ritmische oefeningen en spel gedaan onder enthousiaste en 

deskundige leiding van Maria Mekes.  

In de loop van het jaar is het deelnemersaantal afgenomen tot 27 personen. 
 

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

Tegen het einde van het jaar werd nog deelgenomen door 26 leden. Door o.a.  lichamelijke 

ongemakken waren enkele deelnemers afgehaakt, maar deze willen na herstel graag weer 

terugkeren bij de door Jacqueline Hagelstein, de MBVO-instructrice, geleidde groepen. In 

overleg met de deelnemers is vanwege kosten besparing de activiteit vanaf 2023 

teruggebracht tot 1 groep. Ook werd in dit jaar, door overlijden, afscheid genomen van 

Johan Bogaard die eerder al wegens gezondheidsredenen was afgehaakt. 
 

Volksdansen: 
De groep volksdansen kwam op woensdagavond van 18.15 – 19.15 uur bij elkaar en bestond 

aan begin van de vakantieperiode nog uit 6-tal personen; de oproep voor nieuwe leden 

heeft geen effect gehad. Zoals met de groep was kortgesloten werd door het bestuur het 

moeilijke besluit genomen de activiteit op te heffen wegens te weinig deelnemers.  
 

Muziek luisteren: 

Ook hierbij gooide de coronacrisis in 2021 vanaf de 3e en 4e ‘Lock Down” roet in 

het eten. Mede hierdoor verminderde het aantal deelnemers dusdanig dat dhr. 

Slangen dit jaar niet meer doorging 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,-.  Om het aantal deelnemers te 

bevorderen overwegen we in het nieuwe jaar het prijzenpakket iets aan te passen! 
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Bridgen: 
Iedere woensdagmorgen wordt er door een teruglopend aantal deelnemers bridge 

gespeeld in de voorzaal Kunderhoes; om de viertallen elke week compleet te krijgen is er 

dringend versterking nodig. Jammer dat de cursus van enkele jaren geleden geen vaste 

nieuwe leden heeft opgeleverd ………………  
 

Tekenen & Schilderen: deze groep was al eerder teruggehaald naar het Kunderhoes 

vanwege het sterk gestegen aantal deelnemers (16) waar nu 2 groepen resp. 1e en 3e 

woensdag en 2e en 4e woensdag actief zijn. Diverse deelnemers hebben ingeschreven voor 

deelname in beide groepen voor een aangepast tarief. 
 

Soosmiddag:  

Iedere donderdagmiddag is er soos waar koersbal kan worden gespeeld en waar men 

gezamenlijk kan kaarten; het aantal deelnemers varieert van 10-tal personen per keer. 
 

Koersbal: 
Op donderdagmiddag wordt er ook door een 6-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 ± 30 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 ~25 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. 
 

Seniorenkoor: 
Op de woensdagavond repeteert het ouderenkoor. Het aantal leden is nog 14 personen.  

Door ziekte van dirigent Hub Visschers  was  het aantal bijeenkomsten sterk afgenomen en 

werden er geen uitvoeringen gehouden. Wel werd in die periode nog enkele keren bij elkaar 

gekomen om de contacten te onderhouden. 

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

vrouwen zijn van harte welkom! 
 

Biljarten: 
Het biljarten was bij de heren weer groeiend; in 2022 werd natuurlijk wanneer dat 

mogelijk was ook hierbij door een 9-tal ingeschreven personen gespeeld op dinsdagavond. 

Aan het einde van het jaar waren er echter door ziekte en afvallers nog maar weinig 

deelnemers over en wordt overwogen in het nieuwe jaar de activiteit te ontbinden. 
 

Senioren Orkest Voerendaal (SOV): 
Het seniorenorkest telt nu nog 20-tal leden; deze repeteren iedere dinsdagavond in de 

Borenburg.  

about:blank


                
                                      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 

5 

 

Optreden o.a. op onze jaarlijkse feestavond in oktober; de Kerstviering kon weer doorgaan 

en waren zij aanwezig met 19 muzikanten en een 10-tal introducés.  

Daarbuiten treden zij ook in Voerendaal en omstreken op.  

Ook zij hadden een overledene te betreuren in de persoon van erelid Thei Veldman. 

 

Fietsen: 
Er wordt gefietst op dinsdag en donderdag bij droog weer; 

het vertrekpunt is vanaf het Kunderhuis om 9.30 uur.  

Op dinsdag wordt er gefietst  rond 30 km met een koffie 

pauze; ongeveer om 12.15 uur weer terug in Voerendaal.  

Donderdag fietst men ook rond 30 km, maar dan is er ook een 

lunchpauze erbij en rond 14.00 uur weer thuis. Voorkeur is 

fietsen op E-BIKE.  Hopelijk kunnen we in 2023 weer nieuwe 

fietsmaatjes 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.:  

Rondom Voerendaal….. de ‘Loempiatocht’ met 

afsluiting bij POM LAY.  

Kerkrade….’Nieuw Ehrenstein’…(zie foto)…   

Langs de Anstelbeek met afsluiting bij Iris van 

Brasserie Elisabeth…  Bemelen>Cadier en Keer…  

Gronsveld……  Gulpdal>Beutenaken>Reijmerstok 

Rondom Lemiers> Vaalsbroek… 
Kerstwandeling…>Goudsberg>Valkenburg..vv 
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Tafeltennis 
Na de start in 2021 met 11 eerste deelnemers werd al snel 

duidelijk dat het spelletje goed aansloeg bij de Senso-leden.  

In die volgende weken steeg het aantal deelnemers tot 15 

personen en gaande het nieuwe jaar steeg dit nog met enkele  

nieuwe leden tot 18 aan het einde van het jaar.  

Er werd dan ook al snel in het nieuwe jaar besloten op elke 

maandagmorgen van 10.00 – 12 uur een vervolg te geven aan 

deze gezellig activiteit.  

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.  

 

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. Diverse deelnemers hebben afgelopen jaar 

ingeschreven voor beide groepen; overeengekomen werd hiervoor een apart tarief te 

berekenen. 
 
 
Creatieve 

Er werden een aantal creatieve workshops 

gegeven op 2 dinsdagen in de maand, ook onder 

de vakkundige begeleiding van Nathalie Schure..  
Door teruglopende deelname werd vastgelegd om 

met minimaal 5 deelnemers een vaste deelname 

overeen te komen. Dit leverde 2 nieuwe 

deelnemers op en kon de groep met 7 

deelnemers doorgaan.  

Bepaalde technieken kunnen voor langere tijd uitgeprobeerd worden 

De volgende workshops werden in de loop van het jaar aangeboden: 

Schilderen met en op vreemde materialen…. Vanaf maart. 

Papier maché: 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.  

about:blank
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Mozaïeken: Met mozaïeken kan je zelf leuke en originele werkjes maken. Je kunt het 

louter decoratief gebruiken, maar je kunt 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.  

Verder ook alle bekende technieken als vilten, achter glas schilderen, tempera  

schilderen en nog veel meer. 

 

Computer: iCafé 

De ICT-deskundigen zijn ook in 2022 doorgegaan met 

inloopsessies op de 1e en 3e maandag in de maand via de 

Burgerij (bibliotheek Voerendaal).  

Het iCafé is dé plek waar men terecht kan met alle vragen 

en/of problemen met betrekking tot de pc, laptop, telefoon 

of tablet. 

Een afspraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten 

aan verbonden.  

 

Info-middag/-avonden: 
 

Info-avond 17 januari 2022 – VVN (vond geen doorgang) 
 

Info-middag 21 november: jaarevaluatie 
Deze avond die normaal in het teken stond van een evaluatie over 2022  werd niet ten uitvoer 

gebracht. 

 

Thema’s 
Donderdag 12 mei: ID-Hats 
Wegens de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus ging                  

dit niet door op 19 maart 2021. In  2022 werd dit met  

voldoende deelname ingehaald op donderdag 12 mei.  

 

Vrijdagmiddag 16 september: Nieuwe Mijnmuseum Heerlen 

Op 16 september hebben we een bezoek gebracht aan 

het Nieuwe Mijnmuseum in Heerlen. De 22 

belangstellenden werden ontvangen met koffie en vlaai. 

Daarna kon iedereen op eigen gelegenheid en tempo door 

het museum lopen, naar uitleg luisteren, of met een 

andere bezoeker een praatje maken over de spullen die 

allemaal te bekijken waren.  
 

about:blank
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Reizen:  

donderdag 16 juni 2022 

 
 

Wegens te geringe deelname ging deze prachtige boottocht dit jaar niet door.  

De prijs van € 60,- blijkt toch voor onze leden een te hoge drempel voor inschrijving! 

Mogelijke nieuwe poging komend jaar. Er wordt eerst via enquête gepeild, alvorens hier 

veel werk in wordt gestopt. 

 

Anders 
Carnavalsavond: 

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

Mogelijke andere datum werd doorgeschoven naar 2023. 
 

Paasbrunch op woensdagmiddag 13 april 

Met gezellig opgesmukte tafels werden op 13 april een 80-tal bezoekers 

getrakteerd op een smaakvolle Paasbrunch incl. soep door “Mannen achter de 

pannen”, broodjes met beleg, paaseieren en frisse salades. Amusement werd 

verzorgt door Jo Theunissen, Hub Eussen en Hub Stassen. Bere gezellig! 

about:blank
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Muziek-, feestmiddagen 

 

Feestavond 19 oktober 2022 

 

 

 

Op woensdag 19 oktober had de jaarlijkse feestavond plaats. De bezoekers 

waren vanaf 19.00 uur welkom. Bij een kop koffie en een stukje vlaai kon men 

luisteren naar de muziek, gemaakt door ons eigen Senioren Orkest Voerendaal.  

Daarna was het mannenkoor Teek 9 onze gast. Terwijl de aanwezigen genoten 

van een pilsje, wijntje of ander drankje zorgde het koor voor de muzikale 

invulling van de avond.  

Om 22.00 uur was het einde en gingen de aanwezigen weer naar huis.  

 

Diversen: 
In 2022 was er weer een herhalingscursus reanimatie met AED; 

het was niet gelukt om een mogelijke combinatie te zoeken met 

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

andere geïnteresseerde verenigingen/instanties.   

Onze vaste BHV- instructeur Mart Nelissen was gestopt met 

deze  activiteit; met de fa. BLER uit Landgraaf vonden we een 

uitstekende vervanger die op vrijdag 8 april onze vrijwilligers 

weer een geldig Reanimatie/AED certificaat verstrekte.    
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zondag 20 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja, zo mooi is ons Limburgs Landschap. Samen met het IVN en de Zonnebloem hadden we 

Guus Reinartz gecontracteerd. Op zondag 20 november verzorgde hij samen met zijn 

vrouw Martine een videopresentatie over de  

Geul van de bron tot de monding in de Maas. 

Door de toekenning van een kleine extra subsidie door gemeente Voerendaal konden we de 

prijs acceptabel houden, zodat er onder het genot van koffie en vlaai uiteindelijk toch nog 

een 70-tal aanwezigen konden genieten van de prachtige opnamen die met commentaar van 

Guus werden getoond.  

De aanwezige mensen van 

IVN en de leden van onze 

wekelijkse en maandelijkse 

wandelingen konden veel 

van die opnamen goed 

thuisbrengen langs de 

oevers en het dal van de 

Geul, waar we regelmatig 

van de vergezichten kunnen 

genieten. 
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Kerstviering: woensdag 14 december 2022 

Na twee jaar afwezigheid was de 

kerstviering weer terug. Men was blij 

dat het dit jaar weer mogelijk was.  

De viering begon met het openings-

woord door pastoor Brouwers. 

Daarna was er volkszang met het 

kerkelijk zangkoor Jubilate Deo; 

het Senso-bestuur had gezorgd voor 

een 3-tal teksten van 

bekende Kerst-

meezingers. Dat lukte 

prima met daar tussen nog 

uitgebreid repertoire van 

het koor.  

Na de koffie met cake en 

chocolade speelde het 

Senioren Orkest 

Voerendaal passende 

muziek. Om 18.00 uur was 

het tijd voor een lekkere 

hap. 

Miel Schols had gezorgd voor een heerlijk kippenpasteitje met salade. 

Iedereen smulde ervan. Daarna was het de beurt aan het Mergelland mannenkoor 

Hun optreden was heel goed en sfeervol.  

Om 19.30 uur ging iedereen met een fijn gevoel naar huis.  
 

Slotopmerking: 

 
Het jaar 2022 stond voor een groot gedeelte in het teken van de (niet geheel) 

wereldwijde bevrijding van de coronapandemie, alsook de sterk oplopende kosten van 

levensbehoeften door de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne.  

De verminderde animo voor deelname aan georganiseerde activiteiten van Senso had hierin 

mogelijk zijn grondslag. 

 

Secretaris: Wiel Thiessen 
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