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COMMISSIE “VOORZIENINGEN” 

Voortgangsbericht januari 2020 

 

 

De Commissie “Voorzieningen” (CV) is - nu reeds vele manen geleden - gestart na de “gele 

sticker sessie” waarin geïnteresseerde Zenderenaren konden aangeven welke 

verbeteringen en vernieuwingen zij op het gebied van leefbaarheid in Zenderen wensten. De 

CV bestaat na enkele wisselingen nu uit Jan Kruidenier, Dianne Kruiper, Wilma Meijer, 

Sylvie Mensen, Jeanine Mulder en Ashley Bogaski. Het volgende is een chronologische 

weergave van de activiteiten over een langere tijd. Daarom worden diverse onderwerpen 

meerdere keren genoemd. Op het eind van dit voortgangsbericht wordt de huidige stand van 

zaken aangeduid. 

Na de start heeft de CV eerst gecontroleerd of alle “oude” doelstellingen op het gebied van 

voorzieningen wel waren gehaald. In het Dorpsplan van 2008 en in het Dorpsplan Plus van 

2009 was een aantal van dit soort doelstellingen gedefinieerd: 

 De activiteiten van verenigingen in Zenderen waren niet op elkaar afgestemd 

waardoor men elkaar nu en dan in de weg zat. Dit is opgelost door de agenda’s van 

de verenigingen tijdig in de VOX te publiceren en door periodiek 

afstemmingsoverleg. Voor dat laatste is in de Dorpsraad nu de Contactfunctionaris 

Verenigingen (Marinus Tijken) aangewezen. 

 Er zou een inventarisatie gemaakt moeten zijn van wensen van jongeren tussen 15 

en 20 jaar. Bovendien zou een onderzoek plaatsvinden naar de visies van Zenderse 

jeugd en Zenderse ouderen. Geen van deze punten waren uitgevoerd. De CV heeft 

daarop dit alles in de in november 2018 gehouden grote enquête opgenomen.  

 Men vond de faciliteiten voor ouderen onvoldoende en men wilde dat verbeteren. 

Hoewel er hier en daar wel enige verbetering is te constateren was het niet zo dat dit 

aandachtgebied voortvarend was aangepakt. Dit punt is nog steeds een punt van 

aandacht voor de CV. 

 Voorgenomen activiteiten zouden meer moeten worden gepromoot. Dit wordt nu 

vormgegeven op Zenderen.nl en in de VOX.  

 Er zou een Zenderense vrijwilligerscentrale moeten worden opgericht. Dit is niet 

gebeurd, maar ook niet echt meer nodig. Er is een vrijwilligersbank in Borne 

opgericht, waaronder ook Zenderen valt. Bovendien is er al een aantal goed lopende 

vrijwilligersgroepen in Zenderen werkzaam (vervoersteun, bloembakken, 

begraafplaats, AED, etc). 

 Met het wegvallen van een aantal oude locaties was er behoefte aan een nieuwe 

plaats van samenkomst, ofwel een Multifunctionele accommodatie. Uiteindelijk werd 

dit het gebouw waarin ontmoetingscentrum Sindron, de supermarkt en kinderopvang 

Duimelot plaats hebben gevonden. Blijft nu in ieder geval ter beschikking tot 

december 2020, doch het voorbestaan is zeker niet gegarandeerd. 

 Er zou een Project Wensbeeld Zenderen plaatsvinden, een inventarisatie van hoe 

inwoners willen dat Zenderen er uit zou moeten zien. Dat project is niet uitgevoerd. 

De CV heeft dit in de grote enquete van november 2018 aan de orde gesteld. De 

vele antwoorden zijn door de werkgroep Groenvoorzieningen ter hand genomen. 
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Tijdens de “gele-sticker-sessie” werd door de aanwezige inwoners een relatief beperkt 

aantal suggesties gedaan:  

o De lagere school moet behouden blijven voor de toekomst. Dit blijkt geen probleem: 

zowel het leerlingenaanbod (ca 100) als het beleid om de scholen in de kleine 

kerkdorpen in stand te houden garanderen het voortbestaan van de school in ieder 

geval voor de komende jaren. 

o Sindron uitbouwen tot een echte dorpskern. Hoewel het Sindron lang niet de allure 

heeft van de vroegere winkels, cafés en andere plaatsen van samenkomst, wordt het 

steeds vaker gebruikt voor activiteiten van de inwoners. Echter, er zou inderdaad wat 

meer gebruik van kunnen worden gemaakt en ook de winkel wordt vaak slechts voor 

“vergeten boodschappen” benut. 

o Zorgmogelijkheden in kloosters. De suggestie werd gedaan vrijkomende woonruimte 

in de kloosters te gebruiken als zorgwoning voor ouder inwoners van Zenderen. Op 

dat moment bleek dat geen optie. Daarna was er op werkniveau iets meer ruimte 

voor overleg. Zeer onlangs heeft de Karmelieter orde besloten het 

Karmelietessenklooster geheel te sluiten. 

o Versterken Naoberschap. Hoewel ook in Zenderen het naoberschap onder druk 

staat, is de onderlinge band van en de steun tussen de inwoners geen reden van 

zorg en het onderwerp behoeft dus geen bijzondere maatregelen. De CV volgt de 

ontwikkelingen. 

o Instellen van een klussenbank t.b.v. ouderen. Geen actie op genomen omdat de 

behoefte beperkt was en omdat inmiddels ook al de vrijwilligerscentrale Borne was 

opgericht. 

o Toen na afloop van de gele-sticker-actie bleek dat niemand het onderwerp Zorg had 

genoemd, heeft de CV besloten dit onderwerp toch als een van haar 

aandachtspunten op te nemen. Zorg is immers overgedragen aan de gemeenten; de 

CV meent dat in deze de belangen van de inwoners van Zenderen moeten worden 

bewaakt. 

 

De CV meende echter dat er onder de inwoners nogal wat meningen en ideeën bestonden 

die nog niet voldoende naar voren waren gebracht. Dit bleek ook bij de commissies Wonen 

en Verkeer& Veiligheid het gevoel te zijn. Daarom hebben we gezamenlijk ruim een jaar 

geleden u een enquête aangeboden, die door 100 adressen is ingevuld. Voor de CV betrof 

dat de onderwerpen Jongeren, Ouderen en Inrichting openbare ruimte.  

Vooral het laatste onderwerp scoorde een enorme response. De uitvoering van al uw 

suggesties is ter hand genomen door de al langer bestaande werkgroep 

Groenvoorzieningen (Lies Maathuis, Jos Wolbers, sinds kort versterkt met Koen ten Thij). In 

hun overleg met de gemeente Borne is het volgende afgesproken (geredigeerd 

vergaderverslag van 4 nov 2019) 
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Groenvoorzieningen 

 De vijver aan de Erve Oosterveld heeft op dit moment weer veel lelies en er ligt veel 
rommel. Binnenkort vindt het jaarlijkse groot onderhoud plaats met de maaiboot. Het 
baggeren van deze vijver wordt meegenomen in het gemeentelijke rioleringsplan 2022- 
2027. Gevraagd wordt of dit onderwerp prioriteit kan krijgen (uitvoering in 2022)  

 Voor de Koningslinde worden de mogelijkheden voor plaatsing bij de rotonde onderzocht. 
Als dat lukt zal de linde dit najaar worden verplaatst. Verder is over de Koningslinde 
afgesproken dat Twente Milieu zal zorgen voor verplaatsing van de Koningslinde, dat de 
gemeente zorgt voor opname in lijst bijzondere bomen, dat een hek om de boom wordt 
gezet door Ter Brugge en dat bij de Koningslinde een aanduidingsbord wordt geplaatst 
door Twente Milieu 

 Er komen veel positieve reacties op de nieuw ingerichte rotonde.  
 

Overige zaken beheer en onderhoud 

 Het gat in de asfaltverharding ter hoogte van het klooster aan de Carmelitessenweg wordt 
regelmatig met koud asfalt gerepareerd door TM. Omdat dit niet duurzaam is wordt dit nu 
door de gemeente gerepareerd met warm asfalt. 

 Bij de Bouwmanslaan 18 is de weg uitgereden door vrachtwagens waardoor een particulier 
muurtje op omvallen staat. TM bekijkt de situatie. 

 De verzakking bij de put voor het Hulscher 17 blijft een probleem vormenDit wordt nu 
grootschaliger aangepakt, in overleg met de afdeling riolering.  

 De groenvoorziening in het Patersbos is gerenoveerd, maar door de droogte niet 
aangeslagen.TM zal de beplanting deze winter vervangen. Aan Vincent Kuipers wordt 
gevraagd of de buurt zo nodig water kan geven tijdens droge perioden. 

 De grondspot bij de Karmeliet is kapot en de grondspot bij de Roggemaaier is niet 
gerepareerd. De opdracht hiervoor gaat nu naar de nieuwe aannemer (Heijmans)           
 

Algemeen 

 Meldingen in verband met onderhoud kunnen rechtstreeks worden doorgegeven via 
bbenschede@twentemilieu.nl 

 Kerstbomen mogen niet meer worden aangesloten op de openbare verlichting. De gemeente 
gaat hier binnenkort over communiceren. Zenderen zoekt alvast naar een andere oplossing. 

 

Nieuwbouw / herinrichting 

 Bij het speelterrein Erve Timmerman zijn tijdelijk 2 paaltjes geplaatst ter bescherming tegen 
bouwverkeer. Deze paaltjes gaan pas weg als het bouwplan gereed is. Momenteel zijn er nog 
steeds 2 of 3 kavels vrij. Als het bouwplan is afgerond zal de wijk aan de kant van de 
Hoofdstraat worden afgesloten voor autoverkeer. Op die manier wordt sluipverkeer door de 
wijk voorkomen. 
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Groene Poort (nieuwe ontwikkelingen) 

 Het pad op de Baken / De Berg wordt momenteel goed onderhouden.  

 Onduidelijk is of er langs de Riesakkers een pad wordt aangelegd. Mogelijk heeft dit te maken 
met een grondruil. Dit wordt onderzocht.  

 Vrijwilligers openen en sluiten de Mariakapel volgens een rooster. Dit werkt goed, er zijn geen 
inbraken meer gepleegd sinds het hek is geplaatst. 

 Vorig jaar heeft de gemeente een bakkenplan opgesteld, waarbij slecht gebruikte afvalbakken 
zijn herverdeeld. Eén van die bakken stond bij de Karmeliet. Het blijkt dat dit nu problemen 
geeft, bekeken wordt of hier een bak kan worden teruggeplaatst. 

 Het onderhoud rond de TOP wordt opgenomen in de DVO met Twente Milieu. 

 In de Kloostergaarde is een uitkijktoren geplaatst die uitkijkt over de Zenderense Es. De vrije 
toegang tot het terrein is wel enigszins verduidelijkt, maar het hoge hek nodigt niet uit om 
naar binnen te gaan. Wel is er tekst over de toegang opgenomen op het infobord.  

 De wandelroutes op papier zijn weer beschikbaar bij de TOP. Het  vernieuwde 
wandelnetwerk van de Regio Twente en de ommetjes van Zenderen moeten wel op elkaar 
worden afgestemd. Hierover wordt contact opgenomen met Vincent Kuipers. 

 Beide kloosters van Zenderen staan niet op de monumentenlijst. De heer Oude Alink is 
hierover benaderd, maar aan de status van monument zijn voorwaarden verbonden. Jos gaat 
overleggen met zijn broer over deze zaak. Arend Jan kijkt mee vanuit het gemeentelijke 
monumentenbeleid. 

 De achteruitgang van het landschap is een probleem. Er verdwijnen nog steeds 
landschapselementen en de Groen Blauwe Diensten dekken dit probleem maar gedeeltelijk 
af. Vanuit de provincie is hier wel aandacht voor via de Ervencoaches. Ook zijn er 
inventarisaties gemaakt van de aanwezige landschapselementen.  
 

 

Op het gebied van voorzieningen voor jongeren kon uit de enquête de volgende behoefte 

worden geconcludeerd:  

 Sportfaciliteiten 

o Breder aanbod van sporten 

o Sportzaal in het dorp 

o Tennis zou nieuw leven ingeblazen moeten krijgen 

 Activiteiten al dan niet leeftijdsgroepgericht 

o 1x p/mnd op vrijdag of zaterdagavond voor 12 t/m 16 jaar quizavond, bonte avond, 

disco-zwemmen, speursmokkeltocht etc 

o 1x p/mnd op zaterdagavond vossenjacht 

o Meer activiteiten voor mensen van 20 tot 26 jaar 

o Teken- en schilderles, verhalen vertellen (hiervoor is vrijwilliger beschikbaar) 

o Muziekles 

 Het regelen van een accommodatie waar jongeren samen kunnen komen 

o Gezellig uitgaanscafé ? 

o Kan ´t Richtershoes toch nog beschikbaar blijven?  

 Overig aandachtspunt: Meer integratie oud en jong 

Opvallend was echter dat deze behoeftes werden gesteld door de hogere leeftijdsgroepen. 

De jongeren zelf hebben vrijwel niet gereageerd op de enquête. De CV heeft daarom op dit 

weliswaar de volle aandacht, maar nog geen concrete actie ondernomen. 
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Uit de enquete bleek de volgende behoefte aan voorzieningen voor ouderen: 
 

o Beweging 

 Organiseren van bewegingsprogramma’s voor ouderen 
 Seniorengymnastiek, (rolstoel)wandelen, fietsen. 
 Bij voorkeur in groepsverband en met deskundige 

begeleiding, inbegrepen voedingsdeskundige. 

 Indien mogelijk het aanleggen van een beweegtuin voor ouderen en 
het aanleggen van een Jeu de Boules baan. 

o Service  

 Verbeteren van vervoersmogelijkheden voor ouderen 
 Vervoer van ouderen naar de kerk,  
 Vervoer van ouderen naar Borne  
 Verbetering buslijnen inbegrepen halte in het 

centrum van Borne  
 Buurtbus ook in Zenderen, 
 Vervoersdienst, eventueel op afroep 

o Zorg 

 Organiseren van een valpreventiecursus 

 Regelen spreekuur huisarts in Zenderen 

 Regelen griepprik in Zenderen 
o Ontspanning 

 spellenmiddag 

 muziek / concertjes 

 koffieochtend 

 Filmavond 

 Ontspannen met klankschalen. 

 informatieve bijeenkomsten over maatschappelijke of actuele 
onderwerpen in Sindron. 

 Samen warme maaltijd gebruiken in Sindron, bijv 1 keer per 2 
weken. 

 Gespreksochtenden over actualiteiten 

 Praten over hoe het vroeger was. Thema koffers - oude doos.  

 Cursussen 

 
De CV heeft samen met Sindron een aantal van deze geprobeerd gestalte te geven. In de 
praktijk bleek de deelname zeer beperkt. Slechts “oude doos programma’s” waren een 
succes. De CV en Sindron proberen nu dit soort programma’s op een andere manier te 
presenteren. V.w.b. de bewegingsprogramma’s noemt Jurgen Schjphorst van Borne Sport 
de volgende mogelijkheden: 
 

 Actieve Ontmoeting Zenderen  - Ontmoeten, bewegen, samen gezond eten.  
o Fysiotherapiepraktijk De Haere optie genoemd als mogelijke locatie. 

Leeftijddoelgroep 78-88 daar te laten bewegen, ontmoeten, samen eten. 

Ondersteuning vanuit Borne is mogelijk. Informatie : Saskia Pigge  

 Rolstoelwandelgroep 
o Vrijwilligers van TMZ wandelen met mensen in de rolstoel door de wijk. Wellicht kan 

deze groep ook in Zenderen iets opstarten of dat mensen in Borne aansluiten. 

Contactpersoon : Ans Westerbeek telefoonnummer: 06 15025415 

 Wandelgroep  
o In Zenderen is Riky Steenhagen bezig met een wandelgroep voor senioren; wellicht 

kunnen senioren bij deze groep aansluiten. 
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 Fietsen  
o Zenderen Vooruit zou kunnen nadenken om naast voetbal, handbal ook een recreatie 

fietstak te gaan faciliteren. 

 Valpreventie 
o Valpreventie zou goed aangeboden kunnen worden door het Fysiopraktijk De Haere 

– zij hebben de ruimte en de kennis onder 1 dak.  

 Samen Koken 
o Bij Sindron zou men een middag/ avond  kunnen organiseren voor senioren die in het 

teken staat  van met elkaar eten, praten, dansen en zingen. 

 DOEN 
o Doen is een sportkennismakingscursus voor senioren die 3 sporten 3 keer mogen 

uitproberen tegen een kleine vergoeding. Dit om kennis te maken met een sport of 

beweegactiviteit. Dit wordt meestal in de maanden mei – juni  aangeboden door 

Borne Sport. De activiteiten zijn van Yoga tot Nordic Walking waar gezelligheid en 

ontspanning voorop staat. Meer informatie hierover bij Saskia Pigge. 

 Voedingsadvies & Bewegen 
o Gezamenlijk met Fysiotherapiepraktijk De Haere kunnen we kijken welk 

afvalprogramma met voedingsadvies en bewegen het best past in  Zenderen. 

o In Borne hebben we het programma Samen Gezond gedraaid waarbij we de 

samenwerkten met huisartsen, fysiotherapeuten, diëtiste en sportverenigingen. De 

huisarts gaf een advies op recept om deel te nemen aan Samen Actief. De 

fysiotherapeut bepaalde de belastbaarheid en gaf advies in samenspraak met de 

Buurtsportcoach welke sport geschikt zou zijn.  Doel van Samen Gezond is dat 

mensen duurzaam gaan bewegen en gingen werken aan een gezonde leefstijl. 

Daarnaast is het de bedoeling dat de mensen  zich gaan aansluiten bij een 

sportvereniging nadat men onder begeleiding van  de fysiotherapeut heeft gesport. 

De Buurtsportcoach van de Gemeente Borne is de verbindende factor tussen de 

sport, zorg en de deelnemers. Dit programma moet dan wel betaald worden door de 

deelnemers zelf of door de zorgverzekering als mensen hiervoor verzekerd zijn.  

 Jeu de Boules 
o Advies zou zijn deze aan te leggen of bij SINDRON of bij Zenderen Vooruit.  

o Om dit aan te jagen zou men de samenwerking kunnen zoeken met Jeu de Boules 

Vereniging Borne. Zij kunnen eerst eens een clinic voor mensen geven om 

vervolgens samen een baan aan te leggen. Contact Jan Gielians, voorzitter 

telefoonnummer :  06 51 68 92 60 

 Senioren Gymnastiek 
o 3 opties: 

 Borne’28: Zenderense senioren sluiten zich aan bij deze 
gymnastiekvereniging in Borne; telefoon: 074-2670778   

 Fysiotherapiepraktijk De Haere ontwikkeld een gymnastiek-uur voor senioren 
in Zenderen bij de Haere of in de buitenlucht bij Zenderen Vooruit. 

 Borne Blijf Fit – seniorensportclub met o.a. keepfit (gymnastiek op de stoel) , 
dynamic Tennis, Balans (yoga), Walking Football (www.borneblijffit.nl) 

 Beweeg & Beleeftuin – Kijk voor inspiratie op http://buitenzin.nl/beleef-beweegtuinen/ 

 
Zoals eerder vermeld bleek de response op dit soort initiatieven erg beperkt. Daarom zijn 
deze programma-opties nog niet tot uitvoering gebracht. De CV blijft evenwel attent op 
mogelijkheden om dit alsnog te doen. 
 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borneblijffit.nl&data=02%7C01%7C%7Ce22a29da4a0e4289d49008d6ad40d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636886891232070132&sdata=wLMUMV4qECgdM1Ousj%2BNg%2BaE99DR3aqOnb1MR2GSncs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbuitenzin.nl%2Fbeleef-beweegtuinen%2F&data=02%7C01%7C%7Ce22a29da4a0e4289d49008d6ad40d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636886891232080137&sdata=m7RWy3gIrqcjQZ0W8Syqgcpnc8llMvhaKV%2FoGeWnE2U%3D&reserved=0
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HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 
 
Aandachtsveld maatschappelijk vastgoed 
 

 Zoals eerder is aangegeven is het voortbestaan van de basisschool de komende 
jaren verzekerd. Ook de buitenschoolse omvang is/blijft beschikbaar. 

 Een aantal belangrijke complexen worden gesloten of gaan over in andere handen. 
Denk aan de Zwanenhof, het AZC Azelo en het Karmelietessenklooster. De 
Dorpsraad laat betrokken partijen weten wat Zenderen’s wensen zijn: startwoningen 
voor jongeren, zorgwoningen voor ouderen, congres- en vergaderfaciliteiten, 
culturele faciliteiten. 

 Dorpscentrum. De CV acht de beschikbaarheid van een dorpscentrum van groot 
belang voor de leefbaarheid van het dorp. De CV streeft er naar om met Aveleijn het 
Sindron meer te verankeren in de Zenderense samenleving. Dit is in grote mate 
afhankelijk van de bereidheid van Zenderenaren om voor gezamenlijke activiteiten 
van dit centrum gebruik te maken. Dit is zelfs een voorwaarde voor het voortbestaan 
van het centrum. Weliswaar is de gemeente Borne bereid de huur van het centrum 
tot ca 2027 te betalen, maar de uitbater (Aveleijn) hanteert meer commerciële 
overwegingen. Zij zal dus dit jaar wederom bezien of een voortzetting zinvol is. 

 Datzelfde geldt voor het dorpswinkeltje in Sindron: belangrijk voor de leefbaarheid in 
Zenderen. Echter, bij onvoldoende omzet zal de winkel worden gesloten en daarmee 
ook het dorpscentrum! De CV onderzoekt mogelijkheden om de winkel 
aantrekkelijker te maken, maar alles staat of valt met de bereidheid van 
Zenderenaren om daar boodschappen te doen. 

 
 
Aandachtsveld voorzieningen voor jongeren 
 
Jongeren in Zenderen zijn zeer actief: sportverenigingen, carnaval, zomerfeesten etc. Zij 
lijken echter niet geïnteresseerd in wat de Dorpsraad voor hen kan betekenen. De CV blijft 
echter wel de belangen van de jongeren behartigen. Zo zal de CV attent blijven op 
mogelijkheden om hen een eigen ontmoetingsplek ter beschikking te stellen. Het aspect 
woongelegenheid voor jonge mensen is een van onze actieve prioriteiten; de praktische 
invulling daarvan is in handen van de Commissie Wonen. 
 
Aandachtsveld Voorzieningen voor ouderen.  
 
Wij hebben ervaren dat het moeilijk is de oudere inwoner van Zenderen bij activiteiten te 
betrekken, ook al is de behoefte er wel. Doorgaans blijkt een “trip down memory lane” wel 
grotere aantallen deelnemers te trekken, de meeste andere activiteiten niet. De CV zal nu 
trachten een koffie-ochtend-groep te starten in de hoop daarmee een sneeuwbaleffect te 
bereiken, waarna uiteindelijk met voldoende belangstelling/deelnemers de voorstellen uit de 
enquête van vorig jaar (en wellicht nieuwe ideeën) kunnen worden uitgevoerd.  
 
Inrichting Publieke Ruimte.  
 
Onderwerp heeft grote belangstelling van de inwoners, getuige de grote response in de 
enquête van vorig jaar. In de praktijk wordt dit onderwerp uitgevoerd door de werkgroep  
 
 
 
 



 

 

D O R P S R A A D  Z E N D E R E N  

Secretariaat: Erve Escher 1, Zenderen 

Secretariaat 

8 

 
 
 

 
 
Groenvoorziening van Jos Wolbers en Lies Maathuis. Zij hebben kort geleden samen met de 
gemeente een actieplan opgesteld, eerder in dit bericht weergegeven. De CV wil over dit 
onderwerp een themabijeenkomst organiseren, wellicht samenvallend met de openbare 
jaarvergadering van de dorpsraad. Datum volgt. 

 
Aandachtsgebied Zorg. Gecompliceerd onderwerp, nieuw aandachtsveld van de dorpsraad. 
Kern is dat men voor vrijwel alle zorgfaciliteiten naar elders moet. Blijkens de enquête vind 
men dit ook niet heel erg; men is bovendien behoorlijk tevreden over de kwaliteit van de 
zorg. De CV zal dit aandachtsgebied in de breedte volgen, doch zich concentreren op een 
paar praktische zaken, zoals (openbare) vervoersregelingen naar medische centra, het 
inrichten van een prikpost in Sindron en een regeling waarin jongeren voor hun oudere 
buren online bestellingen kunnen doen bij (bij voorkeur) de Sindron-winkel. Voorts is 
gebleken dat er geen zorgwoningen zijn voor ouderen in Zenderen: men moet naar Borne 
verhuizen of elders. Wij zouden willen dat er wel een dergelijke faciliteit komt. De commissie 
Wonen bewaakt dit.  

 Werkgroep AED.  Riet Beijen en Hennie Zanderink runnen al lang deze 
succesvolle werkgroep. AED apparaten zijn aanwezig, mensen zijn ervoor 
opgeleid. Prima zaak !! 

 
Aandachtsveld Naoberschap. In het algemeen is het hiermee goed gesteld en behoeft het 
geen actieve bemoeienis van de CV. De dorpsraad en de commissies en werkgroepen 
zoeken waar mogelijk (hangt immers af van vrijwillige aanmeldingen) een 
vertegenwoordiging uit alle wijken. 
 
 
 
TENSLOTTE 
 
 
In het algemeen zijn veel voorstellen gedaan om de voorzieningen en daarmee de 
leefbaarheid van Zenderen te verbeteren. De daadwerkelijke uitvoering daarvan is echter 
behoorlijk taai. De CV zal opnieuw proberen een aantal activiteiten op te starten.  
 
Laat ons weten als u kansen ziet of een andere manier van aanpak om bepaalde activiteiten 
te realiseren. Ook zouden wij het op prijs stellen indien u zich aanmeldt om te helpen bij de 
uitvoering. Natuurlijk zien wij ook graag uw commentaar op dit voortgangsbericht tegemoet. 
 
 
Namens de Commissie Voorzieningen, 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Kruidenier 
Voorzitter 
jckruidenier@hotmail.com 
074-8528929   
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