
januari - februari 2022

Senioren
nieuws

Wandelen met Senso
Op vrijdag 4 februari vindt de in januari uitgestelde 
‘Loempia”-wandeling plaats, mits tegen die tijd de 
Horeca weer enige ruimte heeft gekregen van de 
overheid.
Deze zal dan plaatsvinden rondom Voerendaal. 

Via de gangbare ‘verzendlijst’ zullen moge-
lijke deelnemers nog worden geïnformeerd.  
Uiterlijk 12 uur zijn we weer terug bij Chinees res-
taurant POM LAY.
Voor de wandeling geldt degene die mee wil wan-
delen dient zich vooraf aan te melden bij: Albert 
v.d. Dries, mailadres: a.v.d.dries@gmail.com of te-
lefoon-nummer 06-44046739, of bij Wiel Thiessen 
stichtingsenso@gmail.com, tel. 0647073377.

NIEUWJAARSWENS  2022  VAN  HET  BESTUUR

Beste leden,
Wij beginnen met u allen een gezond en vrolijk 
Nieuwjaar te wensen, vooral dat we na bijna 2 jaar 
van afzien, eenzaamheid, quarantaine, gemis aan 
gezelligheid, dit achter ons kunnen laten. We start-
ten nog met een Lock-down in 2022, maar er gloort 
licht aan de horizon; zodra het weer beter wordt en 
de temperaturen stijgen, zullen we deze periode snel 
vergeten. Alhoewel vergeten doen we het niet, maar 
de tijd zal de pijn van afgelopen 2 jaar verzachten. 
Het bestuur heeft net als u allen ook een moeilijke 
periode gehad met veel gepeins en overleg om toch 
de veiligheid en verbondenheid met de Senso te to-
nen; dit middels Paas- en Kerstattenties. 
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden met een ”Hands On”- mentaliteit om met 
nieuwe ideeën en activiteiten de leden van de Senso 
te reactiveren. Tevens is een uitbreiding van de Ac-
tiviteiten Commissie noodzakelijk. De bestuurlijke 
basis is te smal geworden. Spreekt u een bestuurs-
functie of deelname aan de AC aan, laat dit dan aan 
onze secretaris weten dan nemen we met u contact 
op om e.e.a. met u te bespreken.
Rest mij nog u allen een gezond en gezellig Senso 
jaar toe te wensen.
Namens Het Bestuur- en AC-leden
Hans Vernes, voorzitter

Verdere mededelingen  
van het bestuur

De 2-wekelijkse Workshops zullen vanwege de te 
geringe deelname (voorlopig) geen doorgang 

meer vinden.

Eveneens is de activiteit “Muziekluisteren” gestopt. 
Onze muziekdocent vond het welletjes, temeer 

omdat het aantal deelnemers onder het minimum 
was gezakt!

Ook de zondagse filmmiddagen zullen voorlopig 
geen doorgang meer vinden.

Zoals al eerder aangegeven zal met ingang van 
2022 het Nieuwsblaadje per e-mail worden ver-

zonden; voor leden zonder e-mail komt het nog in 
de bus!

VERDER ZIJN ER NOG DE VARIABELE 
WEEK-/MAANDACTIVITEITEN:

Kienen:
De 1e maandag in de maand; 7 februari, 7 maart van 
19 – 21 uur in de voorzaal. 
Let wel: het kienen van Stichting Kunderhoes gaat 
NIET door!
Tekenen en Schilderen:
Groep 1: wo. 19 jan. wo. 2 feb en 16 feb.
Groep 2: wo. 26 jan. wo. 9 feb en 23 feb.
Van 9.30 tot 11.30 uur in de kleine voorzaal (KV)

Beste mensen,
Van 5 september 2021 t/m 13 november 2021 
hebben we kunnen meespelen met de Plus ac-
tie “spaar je club gezond”. Hiervoor kreeg je per  
€ 10,- euro besteding aan boodschappen bij de 
Plusmarkt in Voerendaal een sponsorpunt.
Inmiddels hebben wij een mooi bedrag van  
€ 452,- ontvangen van de Plus Voerendaal. Aan 
ieder die de sponsorpunten aan de Senso heeft 
toegewezen willen wij hiervoor dank zeggen.
Tevens willen wij de 
actie Best Local Deal 
nogmaals onder de aan-
dacht brengen. Hiervoor 
waren stempelkaarten 
uitgedeeld, echter deze 
zijn vervangen door ze-
gelkaarten. Bij iedere  
€ 10,- aan boodschap-
pen bij de Plus Voe-
rendaal ontvangt u een 
zegeltje welke u op de 
nieuwe kaart kunt plak-
ken. 
U moet wel aan de kas-
sa de zegeltjes vragen, 
deze worden niet auto-
matisch uitgegeven.
Ook hiervoor ontvangen 
wij voor iedere volle kaart  
€ 3,-. Op dit moment 

hebben wij hiervoor  
€ 111,- al mogen ont-
vangen. 
Mocht u nog een oude 
stempelkaart in uw be-
zit hebben dan kunt u 
deze als het Kunder-
hoes weer opengaat 
(ook al is deze niet vol 
gestempeld) in de brie-
venbus van de Senso 
deponeren. (bij bin-
nenkomst Kunderhuis 
eerste deur links, brie-
venbus zit in de kast die 
daar staat). Neem dan 
ook de nieuwe stempel-
kaart mee uit het bakje 
zijkant kast. U mag ook 
de losse zegeltjes in de 
brievenbus deponeren.



Activiteiten per week/maand:
per 17 januari 2022 

LET WEL: DE AVONDACTIVITEITEN ZIJN WEER OP DE “OUDE” TIJDEN.
VOOR MBVO-ACTIVITEITEN EN T&S IS IN DE MEI- ZOMER- EN HERFSTVAKANTIE EN 

VAN KERST T/M NIEUWJAAR GEEN ACTIVITEIT!

Iedereen die in januari of februari jarig is:  
H A R T E L I J K  G E F E L I C I T E E R D  

namens alle leden van SENSO.
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!

MAANDAG:     Kienen: Elke 1e maandag is onze kienavond van 19 tot 21 uur in de  
  voorzaal. (OVB vanaf sept. t/m juli).
    Tafeltennis: Van 10-12 uur in de middenzaal.
    Senioren-Gym: Met 2 groepen achtereenvolgens van 14 tot 15 uur en van 15 tot
  16 uur in de Bühnezaal.

  
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 
    muziek: sporthal “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.

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

  
DONDERDAG  Soosmiddag: Kaarten van 14 tot 16.30 uur in de 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 tot 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 midden-/voorzaal).

    
VRIJDAG:    Yoga:  2 groepen achtereenvolgend van 9.15  tot 10.15 uur en 2e groep 
  van 10.30  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 ALGEMEEN GELDENDE CORONA-MAATREGELEN!!!


