
juni - juli - augustus 2021

Senioren
nieuws

Bestuursmededelingen
Bestuur van Senso heeft besloten de activiteiten 

per 7 juni weer op te starten en hoopt dat met 
de dubbele vaccinatie de dreiging van besmetting bij 
onze doelgroep binnenkort is weggenomen.

De belangrijkste voorwaarde is en blijft, dat we 
moeten voorkomen dat we oorzaak zijn van be-

smettingen van onze deelnemers/medemens; dus 
niet deelnemen bij klachten en vooralsnog zullen de 
protocollen die voor de 2e sluiting waren opgesteld 
worden gehandhaafd. Dus zoveel mogelijk de 1,5 
meter afstand aanhouden en handen ontsmetten bij 
binnenkomst.

We zullen vooralsnog een aangepast Senso-
Nieuwsblaadje uitbrengen (1 A4), aangezien het 

variabele programma nog te onzeker is voor grotere 
groepen deelnemers. Ook hebben we besloten het 
papieren blaadje niet meer te bezorgen bij de leden 
met e-mail. Voor leden die er toch een willen hebben 
ligt dit nog in Kunderhoes om mee te nemen. In de wij-
ken wordt dit wel nog bezorgt bij leden zonder e-mail!

CONTRIBUTIE 2021
Beste Leden,
Vanwege het Coronavirus waren we genoodzaakt 
om ook alle activiteiten vanaf Januari 2021 te stop-
pen. Afgelopen jaar hadden wij u al een korting op 
de jaarcontributie en activiteitenbijdrage voor 2021 
toegezegd. Hierop onderstaande aanpassing.
Als bestuur hebben we besloten om voor 2021 geen 
jaarcontributie te vragen en voor de activiteiten waar 
een eigen bijdrage voor staat en die vanaf 7 juni 
2021 weer kunnen starten zullen wij maar een half-
jaar contributie vragen en zullen we anders als an-
dere jaren de vakantieperiode doorgaan.
Voor Seniorengym (vanaf 7 juni) en Yoga (vanaf 11 
juni) zullen de lesgeefsters met leden bekijken of in 
juli wordt doorgegaan. Dit afhankelijk hoe warm de 
zomer zal worden.
De facturen zullen eind Juni 2021 worden bezorgd. 
Voor degene die al de (of gedeelte) contributie heb-
ben betaald zal het teveel worden teruggeboekt.

Namens het Bestuur van Stichting Senso.

Alle mensen die in juni , 
juli en augustus jarig 

zijn:  
hartelijk gefeliciteerd 

namens alle mensen van 
SENSO!!!

Seniorenkoor Voerendaal
Als het een beetje meezit kunnen we binnenkort 
weer een keer bij elkaar komen, al is het maar 

om samen een kopje koffie en een stukje vlaai te 
eten om daarmee het 40 jarig bestaan toch nog 
te vieren. U hoort daarover nog wanneer dit zal 

plaatsvinden. 
Dus moed houden en blijven zingen.

Aanpassingen in het reguliere  
weekprogramma

Het programma is op enkele punten aangepast: 

• Er is in juni nog geen KIENEN, geen FILMZON- 
 DAG en geen INFO-AVOND.  
 (start mogelijk vanaf sept.)

• Op 1e en 3e dinsdag, WORKSHOP Papier machée
 14-16 uur Biljartzaal (zie het nov./dec. blaadje).  
• Op donderdag TAI-CHI, verplaatst naar 14.15-  
 15.15 uur. 
 LINE-DANCE verplaatst naar 15.30-16.30 uur 
 (beiden in de Middenzaal).

• SOOS EN KOERSBAL blijft 14-16.30 uur in  
 de Voorzaal.

• Op vrijdag YOGA: groep 1 blijft van 9.15 - 10.15 
 uur (Voorzaal).
 Groep 2 en 3 samen van 10.30 - 11.30 uur.

• MUZIEKLUISTEREN: op 1e en 3e donderdag
 van juni t/m december 2021.

• TEKENEN EN SCHILDEREN:  
     GROEP 1: woensdagen 1e en 3e i.d. maand,
     GROEP 2: woensdagen 2e en 4e i.d. maand
     van 9.30-11.30 uur in de Voorzaal.

(koffiedrinken kan weer bij alle activiteiten:  
we gebruiken hierbij wel de papieren bekers)

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

Sponsoractie  
Onlangs hebben wij een nieuwe sponsor gevonden en 
wel onze supermarkt: de Plus. Hiervoor hebben wij wel de 
hulp nodig van onze leden. Uw vrienden en familie mogen 
ook mee sparen. Alles werkt heel 
eenvoudig. U krijgt via Senso 
een stempelkaart. Deze laat u bij 
de kassa afstempelen. Voor ie-
dere € 10,- krijgt u een stempel. 
Dit geldt voor alle boodschap-
pen. Ook de boodschappen die u 
betaalt bij de klantenservice. Als 
de kaart vol is , levert u hem in. Senso krijgt voor iedere 
volle kaart € 3,-. 
Deze actie staat los van alle andere acties van de Plus. 
Volle kaarten (30 stempels) kunt u inleveren bij de pen-
ningmeester: mevr. L. Muris, Hendrik van Veldekestraat 
80, Voerendaal. Hier kunt u ook nieuwe kaarten krijgen 
(voor uzelf, familie of vrienden). 
Wij hopen dat u allemaal bij uw wekelijkse boodschap-
pen de stempelkaart laat afstempelen. Alles helpt mee 
om de kosten voor onze activiteiten te drukken. 



Beste leden van Senso
Na een lange gedwongen pauze willen we weer 
de regulaire activiteiten opstarten, echter moe-
ten we rekening houden met onvoorziene ont-
wikkelingen betreffende Corona. Velen hebben 
door het lange thuiszitten enkele coronakilo’s er-
bij gekregen en zijn onze ledematen wat stijf ge-
worden daar willen we op dinsdag 8 juni wat aan 
doen en beginnen met Sport & Spel in de Joffer 
van 15 tot 16 uur. Wij nodigen graag iedereen uit 
om gezamenlijk met ons te bewegen onder aan-
voering van Maria Mekes, onze sportinstructrice. 

Daar volgens het corona-protocol slecht 30 per-
sonen aanwezig mogen zijn en er registratie van 
alle bezoekers moet plaatsvinden, is aanmelden 
verplicht. Wij weten dat u allen snakt naar de 
gezelligheid van de activiteiten, doch vragen wij 
u toch indien u Corona-achtige klachten heeft, 
thuis te blijven. Bij binnenkomst is handen ont-
smetten verplicht: deze staat aan de ingang en 
registratie bij de ingang naar de sporthal. 
Mocht u een introducee willen meenemen, mag 
dat, maar moet deze ook vooraf aangemeld 
worden, dit niet alleen voor traceerbaarheid bij 
corona besmetting maar ook voor het maximaal 
aantal deelnemers. Wij wensen jullie een mooie 
gezellige beweeg middag toe.         Het bestuur.

Op vrijdag 4 juni is onze eerstvolgende (puzzel)
wandeltocht. Deelnemers die vanwege het corona-
gevaar nog niet willen poolen kunnen ook op eigen 
gelegenheid naar het vertrekpunt bij Kerkplein Voe-
rendaal toe rijden. Vanaf 9.30 uur wordt om het 5 à 
10 minuten vertrokken in groepen van 4 personen 
naar het centrale ontmoetingspunt bij ‘Achterum’ in 
Klimmen-Dolberg. 
Iedere groep krijgt een A4-tje met een aantal vragen 
voor onderweg. De groep met de beste score maakt 
kans op een aantrekkelijke prijs.
Aangekomen bij ‘Achterum” wordt iedereen verzocht 
om de Corona-maatregelen in acht te nemen, maxi-
maal 3 personen aan een tafeltje. Stoelen en tafel-
tjes mogen beslist niet verplaatst worden. Iedereen 
wordt verzocht om zoveel mogelijk met gepast geld 
te betalen. 
Ook goede schoenen zijn aan te raden. Enkele da-
gen van te voren kunt u op de website de wandeling 
bekijken. De totale afstand is 10 km. Uiterlijk 13.30 
uur zijn we weer terug.
Mensen die koorts hebben of verkouden zijn mogen 
uiteraard niet deelnemen aan deze wandeling con-
form de richtlijnen van het RIVM. Gezien de recente 
ontwikkelingen wordt dringend aanbevolen om uit 
voorzorg een mondkapje mee te nemen. Voor de 
wandeling geldt het Corona-protocol: degene die 
mee wil wandelen dient zich verplicht vooraf aan te 
melden bij:

Albert v.d. Dries, mailadres: a.v.d.dries@gmail.
com of telefoonnummer 06-44046739 of bij 
Wiel Thiessen, mailadres: stichtingsenso@
gmail.com, tel. 0647073377.

Creatieve workshops
In de komende maanden juni en juli willen we 
weer op de dinsdagen 8 en 15 juni en 6 en 20 juli 
van 14 tot 16.30 uur een creatieve workshop aan-
bieden:

Papier maché
De kosten ad € 2.50 per keer dient u via Nathalie 
Schure af te dragen!
U dient zich dan voor 15 juni  telefonisch op te 
geven via het secretariaat: tel. 045 575 2044 of 
per e-mail: stichtingsenso@gmail.com.

Aanmelding Sport- en Spelmiddag 8 juni 

Lidnr:                 Naam:

Komt met        personen naar 
 BEWEEG-JE-MEE-MIDDAG

Naam introducee:

Adres:                                         Tel:
S.v.p. inleveren bij het bestuur.

Wandelen met Senso


