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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
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Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik

tel. 06-81730704
tel. 06-23082418
anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Praat niet over jezelf,
dat doen wij wel als je weg bent…..
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 – 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen door de week:
Zusters:
maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur
Rozenhoedje na het koorgebed van
15.00 uur
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 9.30 uur
Weekendvieringen:
 Zusters Carmelitessen:
Zo
21 jan. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet

 Parochiekerk:
2.
Zo
21 jan. 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pater Tj. van Balen
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 20 jan
18.30 Pastor Z. Nowara
Zo 21 jan 09.30 Pastor M. Oortman
Zondag 21 januari 10.00 uur:
Koster:
B. Paus
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 21 januari t/m zaterdag 27 januari: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 21 januari t/m zaterdag 27 januari is groep 2 aan de beurt.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Oecumenische viering op 28 januari 2018 in de Oude Kerk in Borne
3.
Op de laatste zondag van de Week voor Gebed van de
Eenheid vieren we met elkaar een soort bevrijdingsfeest.
‘Recht door zee’ is het thema dat is aangereikt door
christenen uit de Cariben. Voor deze christenen is het
verhaal over Israëls doortocht door de Rode Zee een
bevrijdingsverhaal bij uitstek. Het is ook hún bevrijding.
Dat is dan ook één van de verhalen die we die ochtend zullen horen.
Het koor MIX uit Zenderen zingt voor en met ons.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Ook voor de kinderen is er plek in deze viering.
Voorgangers zijn: ds. Carla Borgers en dhr. Jan Cuppen.
Aanvang: 10.00 uur.
Op zondag 28 januari is er GEEN viering in de parochiekerk in Zenderen!
***********

5.

**********
K.P.V. Nieuwjaarsvisite

Donderdag 25 januari in het Sindron.
Aanvang 19.30 uur. Kosten € 5,-.
Graag opgeven telefonisch bij Anny Diepenmaat 0546-442028
of bij Annie Hoek 074-2661684.
Dit is nog mogelijk tot en met zaterdag 20 januari.
Tot ziens,
De organisatiecommissie.
**********

Wist u dat :
We in het dorpscentrum een boeken-ruil-kast hebben?!
Kom langs met een boek (of meerdere ..) en ruil ze om voor een andere.
Alle boeken zijn welkom, mits ze onbeschadigd zijn.
De koffie en thee staan klaar!!
We verwelkomen u graag.
Team Buurtsuper/dorpscentrum Sindron, Aveleijn.

Op woensdag 7 februari 2018 organiseren Aveleijn en De Twentse
Zorgcentra een dementietafel in Twente met als thema:

6.

‘contact mantelzorg – professionele zorg’.
Familie, mantelzorgers en hulpverleners uit de regio die te maken hebben met
mensen met een verstandelijke beperking en verschillende vormen van
ouderdomsproblemen, waaronder dementie, zijn van harte uitgenodigd om
hun ervaringen te delen en vragen te stellen over zorg, ondersteuning en
omgang. In een open en interactieve setting wordt het gesprek gevoerd. De
toegang is gratis.
Tijdens deze avond worden twee interviews met verwanten getoond, waarin
antwoord wordt gegeven op onderstaande vragen:
 Hoe en wanneer heb je contact over achteruitgang?
 Wat zijn de fijne, lastige en moeilijke momenten in het traject van
achteruitgang?
 Hoe heb je het proces van achteruitgang ervaren?
Programma
19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.15 uur Inleiding door Henni Barneveld
19.30 uur Start interviews
20.00 uur Pauze
20.15 uur Gespreksgroepen
21.15 uur Afsluiting
Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus aan de Marktstraat 23 in Borne.
De toegang en parkeren zijn gratis in de parkeergarage onder het Kulturhus of
op parkeerterrein ‘De Haven’ (met parkeerschijf).
Aanmelden
Aanmelden voor de Dementietafel kan bij Karin Padberg via
ka.padberg@aveleijn.nl. Meer informatie via Richelle Horstman:
richelle.horstman@detwentsezorgcentra.nl.
Deze bijeenkomst is onderdeel van het project ‘Dementietafel: delen en
verbeteren’, een initiatief van Ieder(in), netwerk voor mensen met een
beperking of chronische ziekte. Het project is geïnitieerd door KansPlus,
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Alzheimer Nederland
ondersteunt het project met expertise over Alzheimercafés.

Nieuws van de Zonnebloem

7.
Op dinsdag 20 januari organiseert de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen
een winkelmiddag bij Polmode aan de Oldenzaalsestraat 192-194 in Hengelo.
Polmode staat bekend om haar variatie aan moderne en stijlvolle mode voor
alle vrouwen die er graag representatief en modebewust uit willen zien.
Van maat 36 tot en met maat 52 is er volop keus.
Er wordt u door modehuis Pol een kopje koffie aangeboden.
We vertrekken om 14.00 uur en we kunnen u desgewenst
van huis halen en weer terug brengen. Uiterlijk 16.30 uur
gaan we weer naar huis.
Opgeven bij:
Berndien Mekenkamp tel. 0742665110 of
Akke Louwerman tel. 0742660360
Graag aangeven of u gebruik maakt van rollator of rolstoel.
**********

**********

DE PRINSEN ZOEKT COLLEGA’S VOOR IN DE
AFWAS EN DE BEDIENING VANAF 15 JAAR.
Ben je 1 of 2 avonden in de week
beschikbaar en op zoek naar een bijbaantje?
Bel dan naar de Prinsen: 074 2670115.
Of stuur een mailtje naar info@deprinsen.nl
**********

**********

Afdeling voetbal:
Zaterdag 20 januari
KOSC 1
Zenderen Vooruit JO19-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
De Esch JO13-4
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Zenderen Vooruit JO9-1
Zenderen Vooruit JO7-1
Zenderen Vooruit JO7-2
Zondag 21 januari
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
Zenderen Vooruit 1

9.
-

Zenderen Vooruit 1
RSC JO19-2
NEO JO15-4
Excelsior '31 MO17-2
Zenderen Vooruit JO13-1
Excelsior '31 MO13-3
Excelsior '31 JO11-12
Wilhelminaschool JO9-2
vrij
vrij

aanvang: Scheidsrechter
17.00 uur
14.30 uur Jos Nollen
11.30 uur H. Besselink
13.00 uur J. Rolefes
11.00 uur
10.00 uur W.Hakkenbroek
09.00 uur L. van Dienst
09.00 uur Jort Kosse

aanvang: Scheidsrechter
-

Kantine:
JO19-1: Ivar Hakkenbroek
MO17-1: Iris Oude Rengerink
JO15-1: Pepijn van Loon
MO13-1: Pien ten Dam
JO9-1: Guus Koelen

vrij
vrij
Vasse 2
vrij
vrij

11.00 uur S. Geerdink

14.30 - 17.00 uur
13.00 - 14.30 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

Vervoer:
JO13-1: Duncan Melenhorst, Twan Pouwel, Bram Boswerger

**********

Vriendelijke groet: De Dorpsraad

OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2017 DEEL II

11.

JULI: Op maandag 3 juli hebben drie leden van de dorpsraad een gesprek
met twee deelnemers uit Zenderen aan de G1000 (René Spoor en
Victor Ragbourn) over de Zenderense verkeersperikelen en een
toekomstige rondweg. Op vrijdag 7 juli meldt “BorneBoeit”, dat het
plaatselijke bedrijf ‘Letteboer Computers’ voor de tweede keer een
prijs gewonnen heeft als “Beste servicebedrijf van Overijssel”!! Van
Harte!! Op 14 juli nemen B en W een besluit over het voorlopige tracé
van de verbindingsweg. Veel verontrusting bij de ondernemers van De
Molenkamp betreffende de ontsluiting! Op maandag 17 juli vergadert
het a.b. van de dorpsraad weer. Ook Joyce van Rees en medewerkster
Nikki Westerhof schuiven aan en maken alvast kennis met de
dorpsraad. Ze zien de dorpsraad als ‘ogen en oren’ van het dorp! Op 21
juli wordt bekend, dat de Golfbaan Weleveld verkocht is, (“onder de
prijs”), een tegenvaller voor de gemeente. Op zaterdag 22 juli, terwijl in
Zenderen de Volksfeesten aan de gang zijn, verongelukt op tragische
wijze onze dorpsgenoot Jos Kuiphuis. Op dinsdag 25 juli wordt in Borne
op de Stroom Esch in stromende regen Boris onthuld bij de vindplaats
langs de beek. De dorpsraad is met 3 mensen vertegenwoordigd. Op
vrijdag 28 juli gaan Ed Mossel, Gerard Platenkamp en ondergetekende
naar de hoorzitting “Mestverwerking en Twence op E/V” bij de Raad
van State in Den Haag. Ook de gemeente procedeert. Accepteert de
Raad van State onze beroepsgronden? Het gevoel na de tijd is ‘vrij
goed”! Op maandag 31 juli gaan Jos Wolbers, Marijke Adams en
ondergetekende op bezoek bij de prior van het klooster, pater Edgar
Koning. We vragen subsidie aan bij de provincie inzake het labyrint: een
bezinningsplek in het Patersbos met bomen/vruchten die bekend zijn
uit de bijbel.
AUG: Nog steeds vakantie…maar de Zenderense perikelen blijven spelen! Op
2 augustus ontvangt de dorpsraad een brief van een betrokken,
verontruste inwoner over de sluiting van Sindron. Hij is verdrietig en
boos dat de winkel tijdelijk gesloten is en hij doet een beroep op ons,
de dorpsraad, om samen Zenderen leefbaar te houden.
Ondergetekende gaat enkele dagen later bij hem op de koffie. Ook op
2 augustus ontving de dorpsraad het gunstige bericht van de Provincie,
dat er een behoorlijk bedrag aan subsidie is toegekend aan

Pater Edgar voor het aanleggen en inplanten van zijn te realiseren 12.
“Labyrint”, geld, dat hem zeer goed van pas komt! Op 9 augustus
wordt Old Coopers Hall alhier helaas failliet verklaard. Op donderdag
10 augustus is Jan Stoop van de Bornse Courant met een cameraman
van RTV Borne op bezoek bij Ed Mossel thuis. Ook ondergetekende is
aanwezig. Op 21 augustus meldt de krant: “Bornse coalitie achter
sluiting spoorwegovergang aan de Oonksweg”. Op vrijdag 25 augustus
verhuist mammoet Boris van de hal op Elhorst/Vloedbelt naar z’n plek
in de beeldentuin van Borne. Zou die toch ook bang zijn voor de
plannen van Twence??? Op dinsdag 29 augustus is er een eerste
overleg van het d.b. van de dorpsraad met Aveleijn in Sindron.
SEPT. Op dinsdag 5 september vergadert het d.b. van de dorpsraad weer in
aanwezigheid van Tom Jannink, Martine van Burgsteden en Marijke
Adams. De stellingen van de dorpsavond van 18 mei worden
ondergebracht in 9 thema’s: dus er komen 9 werkgroepen. Er wordt
weer overlegd over het vervolg van DP++. Op woensdag 6 september is
er van 17.00 -19.00 uur een inloop in Sindron om de plannen voor de
belevingsplek ‘Azelerbeek’ en het woonrijp maken van Erve
Escher/Erve Timmerman/Erve Kokenberg in te zien. Medewerkers van
de gemeente zijn goed vertegenwoordigd. Op de maandagavonden in
september doen Gerard Welberg, Jos Wolbers en ondergetekende een
tweede ronde langs de fracties van de politieke partijen in Borne. Doel:
hen erop wijzen, dat de resultaten van de mitigerende maatregelen
weinig tot niets voorstellen en dat een onderzoek naar een eventuele
oostelijke variant (de zgn. “Ter Keurs-variant”) nog steeds wenselijk is.
Op donderdag 14 september bezoekt ondergetekende een inloop
thema-avond over vrijwilligerswerk (georganiseerd door Henriëtte v.d.
Kieboom). Op zondag 17 september is er weer een Muzikaal
Kloosterpad. Op vrijdag 22 september is er een gesprek van het d.b.
van de dorpsraad met RABO Centraal Twente: dhr. Raanhuis en de
dames Ina Nijhuis en Yvonne ten Tusscher. Thema: wat kan de RABO
voor Zenderen betekenen ter compensatie van het wegblijven van de
pinautomaat? Ook op 22 september sturen drie leden van het d.b. van
de dorpsraad een reactie naar de Bornse Courant en naar “BorneBoeit”
op de brief van René Spoor (Bornse Courant van 20/09). Hij
interpreteert in die brief de mening van de dorpsraad anders dan in ons

eerder overleg was verwoord. Op 23 september is het “Burendag”. 13.
Vrijwilligers zijn weer bezig in de Kloostergaarde en geven de tuin
een najaarsbeurt. Op maandag 25 september houdt de SP in Zenderen
een actie tegen de verbindingsweg. De dorpsraad toont wel interesse,
maar doet niet actief mee. Op woensdag 27 september vergaderen we
weer bij Gerard Welberg. Ook enkele raadsleden zijn dan aanwezig.
OKT. Op maandag 2 oktober bezoeken Gerard Welberg, Jos Wolbers en
ondergetekende een laatste fractie. De dag erna, dinsdag 3 oktober,
wordt er een initiatief raadsvoorstel van de coalitie (CDA, GB en Borne
Nu) aangenomen. Er komt een onderzoek naar een eventuele
oostelijke omleiding om Zenderen en naar goede ontsluiting voor de
ondernemers op de Molenkamp. Voor beide deelgebieden komt er een
werkgroep. Voor Zenderen kan de dorpsraad meepraten. De
TC/Tubantia “kopt”: “De verbindingsweg loopt van compromis naar
compromis”. De dorpsraad voelt zich gehoord! Jan Bartels (veearts,
wonend op het Tusveld), dient bij de dorpsraad zijn zienswijze in wat
betreft de oostelijke omleiding. Op 4 oktober besteedt de Bornse
Courant aandacht aan de bouw in eigen beheer van een grotere
materiaal-opslag schuur bij IJsbaan ’t Hag. Op vrijdag 6 oktober hebben
we als d.b. weer een gesprek met Joyce van Rees van Aveleijn. Goed
nieuws: de winkel zal heropenen op maandag 13 november en vanaf
1 december is de gemeenschapsruimte weer ter beschikking van de
gemeenschap. Op maandag 9 oktober vergadert de AED-werkgroep
weer en men verwelkomt een nieuw lid: Peter Feldman. Op donderdag
12 oktober vergadert de dorpsraad (a.b.) weer. Te gast is het
zelfregieteam Borne: de heren Henk de Jong en Ben van der Weide.
Het betreft een inloophuis voor naasten van iemand met onbegrepen
gedrag. Folders met informatie over deze materie liggen in Sindron!
Op woensdag 18 oktober doet de Raad van State uitspraak inzake de
mestverwerking van Twence op Elhorst/Vloedbelt. Geen
mestverwerking op E/V!! En ook geen stort meer! De lezersbrief van
Roelof-Jan Naaktgeboren: “Vooral verliezers bij Elhorst/Vloedbelt”
(TC/Tubantia van 24 oktober) leidt tot een reactie van ondergetekende.
Maar…op vrijdag 27 oktober wordt onze vreugde weer getemperd:
Twence zet de plannen voor mestverwerking toch door! “Houdt het
nou nooit op?” TC/Tubantia “kopt”: Twence zet door, Mossel stroopt

mouwen weer op”. Ook op vrijdag 27 oktober is er een sfeervolle 14.
wandeling en viering van het 10-jarig jubileum van het Kloosterpad.
NOV. Op 1 november meldt de Bornse Courant in een gesprek met Ed
Mossel: “’ Na uitspraak Raad van State lijkt de strijd gestreden, maar
…… het hele circus begint weer opnieuw en Eds archief wordt nog
omvangrijker!! Op zondag 5 november was er weer de herfstwandeling
van het Kloosterpad. Op maandag 6 november brengen Gerard
Welberg en ondergetekende een bezoek aan het kantoor van Tom
Jannink en Martine van Burgsteden in de Pol te Bentelo. Tom wil ons
en de dorpsraad adviseren om inzake de ontwikkelingen
mestverwerking op E/V de dialoog (weer) te zoeken, met Twence,
gemeente en provincie. Nu bestaat er volgens hem een mogelijkheid
om voor Zenderen veel uit deze ontwikkeling te halen. De hele
dorpsraad ontvangt deze brief. Maar wij blijven bij ons standpunt en
vinden toch, dat dit riekt naar “koehandel”. Op dinsdag 7 november is
er ’s ochtends weer halfjaarlijks groenoverleg met de gemeente (Jos
Wolbers, Lies Maathuis). Op dinsdag 7 november ’s avonds wordt
onder leiding van Martine van Burgsteden en Marijke Adams bij
schemerlicht in de kantine van ZV met de “kartrekkers” van de
werkgroepen DP++ nader uitgewerkt, wat men graag als projecten ziet.
Op vrijdag 10 november is de feestelijke opening en receptie van de
buurtsuper in Sindron. In het weekend van 11 en 12 november kunnen
leden van de ijsclub “t Hag” weer hun abonnementskaarten afhalen. De
bijgebouwde schuur is klaar! In wk.46 moet ieder adres van Zenderen
de GFT- en restcontainer buiten zetten voor de chipcontrole. Op
donderdag 16 november is er het jaarlijks overleg van dorpsraad met
het college. Op dinsdag 21 november bezoeken Jos Wolbers en
ondergetekende een bijeenkomst in het Kulturhus over de toekomst
van de groep “Neije Noaberschop”, bekend van Marijke Adams en de
buurtbonnen. Op vrijdag 24 november wordt bekend, dat ’t Seminar
vanaf 1 januari 2018 overgaat in andere handen (Willem en Leonique
Bokhove). De huidige eigenaren: Saïd Maher en Jelle Wagenaar, blijven
wel aan de zaak verbonden. Op dinsdag 28 november brengt de
provincie een bezoek aan de Kloostergaarde. De Kloostergaarde heeft
namelijk ook subsidie ontvangen van de provincie in het kader van
“Samen voor elkaar” en men wil graag zien, wat er zoal gebeurt. Frank
van Dam (SISL) voorziet ons van een ‘vlog’. Eind november wordt ook

duidelijk, dat de gemeente Borne de aandelen van Twence niet
15.
verkoopt. Twence is immers ook een duurzaamheidsbevorderaar.
DEC.

Op woensdag 6 december plaatsen Gerard Monnink en Jan Lubbers de
in januari dit jaar aangeschafte “Fairybells”: kerstdecoratie zonder
groen met veel ledlampjes. Op donderdag 7 december heeft het d.b.
van de dorpsraad een gesprek met dhr. Nico Hulsebos, van de
gemeente. Dhr. Hulsebos is de opvolger van dhr. Gerald ten Thij. Ook
op 7 december ’s avonds is er de informatieavond van RABO Centraal
Twente. Op 7 december ontvangen we een verheugende brief van de
provincie: de subsidie, die ondergetekende samen met Marijke Adams
heeft aangevraagd voor het project DP++, wordt toegekend!! Op 11
december vergadert de AED-werkgroep weer. Op donderdag 14
december is de dorpsraad (a.b.) weer “back home”: terug op het oude
nest, ’t Rigtershoes. Dank aan Tom Hilderink (“De Barrique”) en
Noortje v.d. Kolk! (Immers, ’t Sindron is diezelfde avond bezet en er
wordt een kerstviering gehouden). We bespreken de door Tom Jannink
voorgestelde dialoog. Echter, we blijven bij ons standpunt. Tegen de
mestverwerking op deze plek! In de laatste volle week voor de Kerst
worden de vrijwilligers van de bloembakken en van de ‘kerstbomen”
weer verrast met een attentie. Riet Boomkamp heeft dit weer perfect
verzorgd (helaas: voor haar de laatste keer). In de VOX van 15
december zit een folder met een oproep van de actiegroep “Zenderen
tegen GVW (gemeentelijke verbindingsweg”): op 16 januari 2018 om
20.00 uur bij Lutke Hulscher! Voor eventuele giften wordt het
bankrekeningnummer van de dorpsraad gebruikt. Dat suggereert, dat
de dorpsraad ook meedoet. Echter, de dorpsraad faciliteert slechts en
doet niet mee. Ook in de VOX een enquêteformulier van het
Oranjecomité om te peilen of er nog draagvlak is voor de activiteiten
op Koningsdag. Op 15 december staat er weer een tent aan de
Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van
Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van
Jonkheer Myron en Jonkvrouw Esmée aan hun voordeur! De
dorpsraad ontvangt een uitnodiging voor de receptie op 29 december
in ’t Rigterhoes, waarbij Jan Everlo ‘de Gouden Pieper’ krijgt vanwege
zijn verdiensten voor de gemeenschap. De dorpsraad feliciteert hem
daarmee. Op dinsdag 19 december is er weer overleg van het d.b. van

de dorpsraad met Tom Jannink en Martine van Burgsteden. We
16.
besluiten om het aantal werkgroepen terug te brengen van 9
naar 6. Op 20 december wordt bekend, dat de inwoners van Borne
vanaf 2019 geen hondenbelasting meer hoeven te betalen. En ook op
woensdag 20 december wordt bekend, dat de Provincie de PIP
(Provinciaal Inpassings Plan) gaat toepassen voor het bestemmingsplan
Elhorst/Vloedbelt. Ze zet daarmee de gemeente Borne buitenspel bij
de eventuele komst van de mestvergister. Op 22 december ontvangt de
dorpsraad een mooi bericht omtrent de afwikkeling van Stichting
Sindron. Er blijft een positief saldo over en dat komt ten goede aan de
doelgroepen, die gebruik maken van het Sindron. Ook de dorpsraad
hoort tot de gelukkigen! Op woensdag 27 december maakt de
TC/Tubantia melding van de eerdergenoemde datum van 16 januari ’18:
“Avond over overlast verkeer in Zenderen”. In de laatste week voor
Kerst komt Frank van Dam (voorzitter SISL) vrijwilligers verrassen met
een mooie jaarkalender van Sortimentstuin De Kloostergaarde (de
fraaie foto’s van de Kloostergaarde zijn gemaakt door pater Tilet,
Karmeliet en gepassioneerd natuurfotograaf).
Zoals u ziet, is er in 2017 weer van alles gepasseerd! De Dorpsraad staat
middenin de samenleving en telt mee…ook bij de gemeente. Daar zijn
we de gemeente dankbaar voor. Echter, inzake de wegenproblematiek,
leek het dit jaar vaak, dat de dorpsraad een oppositierol had. Toch zijn
we blij, dat we daarmee hebben kunnen ventileren hoe de
gemeenschap erover denkt. We streven ernaar om steeds constructief
oplossingen aan te dragen en zo een zo groot mogelijk draagvlak te
creëren.
Dank voor ieders betrokkenheid! Ook inzake het dit jaar uit te werken
DP++. Tot nu toe hebben zich in totaal ca. 30 mensen opgegeven. De
werkgroepen “wonen in Zenderen”, “Duurzaamheid” en
“Voorzieningen” kunnen nog best versterking gebruiken! Dus…meldt u
zich gerust aan!
Zenderen, 28 december 2017
Henk Semmekrot, secretaris
De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2018!!

Uit de Vox van 50 jaar geleden

=====================================================================

17.

18.

Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl

