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Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
14 april 2018 – 21 april 2018
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 …
Je wordt mooier
als je glimlacht

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 15 april 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 15 april 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: pater G. Westendorp
**********

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
H. Stephanus Hertme
Za 14 april 18.30 Wocoviering
18.30 Pastoor M. Oortman
Zo 15 april 09.30 Pater Z. Nowara
PW C. Roetgerink
Zondag 15 april 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
M. Ikink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 15 april t/m zaterdag 21 april: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 15 april t/m zaterdag 21 april 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

2.

HARTELIJK DANK
voor alle houdbare producten die in de afgelopen weken zijn
meegebracht naar de vieringen en zijn verzameld voor de
voedselbank.
Samen voor de Voedselbank Midden Twente is weer helemaal waar gemaakt
door de parochie Zenderen !!

3.

K.P.V Dames,

4.

Donderdagmiddag 19 april Excursie Memory Oorlogs- en
Vredesmuseum Nijverdal.
Wij vertrekken om 13:00 uur bij de kerk.
Het belooft een indrukwekkende belevenis te worden.
Geef je op voor 15 april bij Anny 074- 7074905 of bij Siny 0646695016
Het bestuur.
**********

Nieuws van de Zonnebloem
Op 24 mei vindt de regionale boottocht over het
Twentekanaal weer plaats. U kunt inschepen om 9.30 uur
bij de aanlegsteiger Haven 12 in Goor. Aankomst bij
dezelfde steiger om 16.30 uur.
De kosten bedragen € 35,- per persoon (boot, eten,
drinken, hapjes etc.).
Er zijn 4 plaatsen voor onze afdeling gereserveerd.
Opgave voor 30 april bij:
Akke Louwerman tel. 074-2660360

Rectificatie
De eerder aangekondigde gezellige middag op 29 mei is verschoven naar 5
juni.
De middag wordt gehouden in de kantine van ZV en begint om 15.00 uur met
een kopje koffie of thee en zal om circa 18.00 uur afgesloten worden met
broodjes en soep.
Tussentijds wordt u door dhr. Jan Kleizen vermaakt met verhalen en anekdotes,
dit vergezeld van de nodige hapjes en drankjes.
Dankzij de gift van het Oranje comité kunnen wij u deze middag aanbieden
voor slechts €2,50.
Indien gewenst kan er voor vervoer worden gezorgd.
U kunt zich tot 27 mei opgeven bij:
Herriëtte Diepenmaat tel: 074-2668345 of bij Siny Elferink tel: 074-3579480

5.

Afdeling voetbal
Zaterdag 14 april
RSC JO19-2
Hoeve Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Oranje Nassau JO13-4

TVC '28 MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
avc Heracles JO9-4
Zenderen Vooruit JO7-1
Borne JO7-3
Zondag 15 april
UDI VE1
Zenderen Vooruit 3
PH 2
ST: ZV/Bornerbroek VR1
De Tubanters 1897 1
Maandag 16 april
ST: ZV/Bornerbroek VR25+
Kantine:
JO9-1: Rens Veldhof
JO11-1: Guus Diepenmaat
MO17-1: Amber Hoek

6.
-

-

aanvang: Scheidsrechter
Zenderen Vooruit JO19-1 14.30 uur
Zenderen Vooruit JO15-1 12.45 uur
SVO Twickel MO17-1
13.00 uur H. Mulder
Zenderen Vooruit JO13-1 08.45 uur
Zenderen Vooruit MO131
08.45 uur
Excelsior '31 JO11-6
10.15 uur
Zenderen Vooruit JO9-1
08.30 uur
TVO JO7-1
09.00 uur G. ten Broeke
Zenderen Vooruit JO7-2
09.00 uur

Zenderen Vooruit VE1
NEO 7
Zenderen Vooruit 2
TVC '28 VR2
Zenderen Vooruit 1

- SVO Twickel VR25+2

08.30 - 10.00 uur
10.00 - 11.30 uur
12.30 - 14.30 uur

Vervoer:
JO19-1: Justin Sonder, Pim Olthof, Stijn Rikmanspoel
JO15-1: Elia Wennekink, Jard Meijer, Pepijn van Loon
JO13-1: Milan Leushuis, Ferron Raassing, Dries Smelt
JO9-1: Hidde Smit
JO7-2: Team zelf

aanvang: Scheidsrechter
09.00 uur
10.00 uur V. Ragbourn
10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur
aanvang:
20.00 uur

Zenderen Vooruit niet opgewassen tegen RSC

7.

In het eerste echte lenteweekend ontving Zenderen Vooruit het Rossumse RSC
op sportpark Het Vollenbroek. RSC stond met 11 punten uit 11 wedstrijden op
de één na laatste plaats in een volledig scheve competitie in de 4e klasse A. In
deze klasse zijn er ploegen die er al 17 duels op hebben zitten, terwijl RSC er
nog maar 11 gespeeld had. Hierdoor is het moeilijk in te schatten hoe de
verhoudingen liggen en wist ZV ook niet wat ze verwachten konden.
De wedstrijd begon aan beide zijden voorzichtig en geen van beide ploegen wist
het eerste kwartier een overwicht te creëren. Wel speelde RSC wat meer naar
voren en zo was het ook Myron die na zo’n 18 minuten zich moest strekken op
een vlammend schot van randje 16. Nog geen 2 minuten later mocht RSC, door
niet doortastend dekken aan ZV zijde, wederom aanleggen voor een schot randje
16 meter en nu had Myron geen kans wat de 0-1 voor RSC betekende.
ZV liep vanaf dat moment achter de feiten aan, dekte niet kort en was niet in
staat de 2e bal op te pakken waardoor RSC veel meer balbezit had en zich een
weg naar voren kon combineren.
Het overwicht van RSC met op het halve uur omgezet in de 0-2. In de 16 meter
kon een van de voorwaartsen van RSC de bal beheerst over de uitkomende
Myron lobben.
Het beeld in het resterende kwartier van de 1e helft bleef hetzelfde, RSC kon
vrijuit spelen en ZV kwam overal te laat. In de 33e minuut moest Teun
Besselink met een voetblessure vervangen worden door Justin Sonder, maar
meer bijzonders was er van ZV kan niet te melden. De rust werd dan ook met
een verdiende 0-2 voorsprong voor de gasten bereikt.
In de rust bleef Bart Beld geblesseerd achter in de kleedkamer en dit betekende
de ‘terugkeer’ van Jordy Oude Vrielink in het 1e elftal. Jordy, vorig seizoen lang
geblesseerd, nam de plek rechts op het middenveld in van Bart. Ongetwijfeld
was de boodschap van trainer/coach Ruud Ottenhof in de rust dat de ploeg met
meer lef naar voren moest spelen, want ZV ging direct na de rust op zoek naar
de aansluitingstreffer. Zonder gevaarlijk te worden kwamen de withemden wel
in de buurt van het doel van RSC, maar RSC heeft 1 gevaarlijk wapen en dat is
de snelle omschakeling en dito counter.
Het was dan ook geen verrassing dat RSC in de 50e minuut dodelijk counterde
en een van de spitsen één op één zette met Myron. Myron kon de eerste inzet
nog wel keren, maar was kansloos op de 2e hetgeen de 0-3 opleverde.
Tijd om de laatste troef in te zetten en achterin 1-op-1 te gaan spelen en zo
verving spits Ramon van Os verdediger Bryan Sonder in de 55e minuut.
ZV ging opportunistisch op zoek naar een treffer en kwam ook steeds dichter bij
de goalie van RSC, zonder echt gevaarlijk te worden.

8.
Deze gewaagde speelwijze leverde helaas niet het gehoopte resultaat op, sterker
nog, RSC counterde nog een keer voortreffelijk en maakte met de 4e van deze
middag in de 68e minuut een eind aan het geloof in een goed resultaat bij de
Zendenaren.
Al met al een teleurstellende middag voor ZV dat na 2 puike overwinningen op
Vasse en Borne tegen RSC gewoon tekort kwam. Wil je kans maken tegen deze
ploeg zal je korter moeten dekken, voortdurend op je hoede moeten zijn voor de
omschakeling en meer 2e ballen moeten winnen, anders loop je in het Rossumse
mes.
Domweg uithuilen en komende zondag weer gewoon opnieuw beginnen. Dan
speelt onze trots de uitwedstrijd in Enschede tegen De Tubanters 1897 dat
ongetwijfeld de zure 8-0 nederlaag tegen koploper Glanerbrug recht zal willen
zetten. Gelukkig hebben wij dan ook wat recht te zetten. Tot dan!!!!

Sponsorloop 2018
Zaterdag 28 april om 14.00 uur zal de sponsorloop voor Z.V.
weer plaatsvinden! Net als vorig jaar zal deze dit jaar weer
worden gehouden op het terrein van Z.V.
Enkele jeugdteams zullen aan deze sponsorloop meedoen.
Het doel van de sponsorloop is het inzamelen van geld,
zodat ook dit jaar de jeugdleden van Z.V. weer kunnen genieten van een
knallende activiteiten.
De deelnemers krijgen een halfuur de tijd om zo vaak mogelijk de uitgezette
ronde af te leggen, één ronde is ca. 450m. Over deze ronde zijn een aantal
hindernissen verspreid waar de jongens en meisjes overheen zullen moeten
klimmen, springen en kruipen. De jeugdleden gaan de komende weken langs
de deuren om een zo hoog mogelijk sponsorbedrag op te halen. Ook u kunt
bijdragen aan het succes van deze sponsorloop door de jeugdleden te
sponsoren en aan te moedigen op zaterdag 28 april.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit

Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen.

9,

Aan de inwoners van Zenderen,
Bij het opstellen van het nieuwe Dorpsplan PlusPlus in 2017 zijn er een zestal
werkgroepen gestart. Eén van deze groepen is de Groep Verkeer en Veiligheid.
Het doel van deze groep is Zenderen (verkeers) veiliger te maken. Overal in het
dorp kunnen situaties voorkomen welke de veiligheid in gevaar kunnen
brengen of dit nu bijvoorbeeld is met betrekking tot het verkeer,
oversteekplaatsen, maar ook slechte verlichting enz. enz..
De werkgroep wil zich hiervoor, samen met de inwoners van Zenderen,
inzetten en roept dan ook u, als inwoner van Zenderen, op om situaties aan te
geven waar de veiligheid in gevaar is.
U kunt reageren via e-mail (henk.hoek1951@gmail.com) maar het kan ook
telefonisch op het mobiele nummer 06-30573280.
Wij hopen op veel reacties vanuit de samenleving. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
De actiegroep.
Victor Ragbourn, Christian Sand, Jan Ganzeboom, Matthijs oude Voshaar,
Roy Kroeze, Fons Lohuis en Henk Hoek
**********
Oud ijzer en metalen.
Denk aan de oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen”
Iedere maandagavond is er gelegenheid om oude metalen, kabels, accu’s,
stofzuigers, strijkijzers, vaatwassers, elektrisch gereedschap etc. in te leveren
bij de ijsbaan tussen 18.30 en 20.00 uur. Koelkasten en vrieskisten worden niet
ingenomen.
Op zaterdag 12 mei aanstaande wordt er oud ijzer, etc. ingezameld.
Op deze dag kun je oud ijzer, accu’s, stroomkabels en andere metalen tussen
10.00 en 15.00 uur brengen naar het erf van de familie Stamsnijder,
Braamhaarsstraat 1 A. Als je niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te
brengen dan kan het ook zaterdag 12 mei bij u worden opgehaald. U kunt
daartoe contact opnemen met:
06-53813977 Erik Stamsnijder
06-41478459 André Wanink
2665953 Herman te Wierik
Of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com
Alvast onze dank.

Inloopavond mestverwaarding Elhorst-Vloedbelt

10.

25 april | vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur | locatie De Zwanenhof
Twence heeft vergevorderde plannen voor de realisatie van een
mestverwaardingsinstallatie op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. De
provincie Overijssel wil dit mogelijk maken via een provinciaal inpassingsplan
(PIP) en neemt hier later dit jaar een beslissing over.
Heeft u vragen over de mestverwaardingsinstallatie, of over het
besluitvormingsproces, dan nodigen wij u van harte uit om deze te stellen
tijdens een inloopavond op woensdag 25 april van 19.30 tot 21.00 uur.
In het besluitvormingsproces is er volop gelegenheid voor iedereen die dit wil
om een zienswijze te geven op de plannen. Hoe de planning er precies uitziet
wordt tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt. Hierover zal ook tijdig via
andere, lokaal bekende kanalen worden gecommuniceerd.
Tijdens de inloopavond deelt onderzoeksbureau Marb Consultancy de
bevindingen die zij heeft opgehaald uit keukentafelgesprekken met
verschillende belanghebbende partijen en personen. De gemeente Borne is
aanwezig om naast mestverwaarding ook andere lopende trajecten te
bespreken.
Er zijn experts van Twence, de provincie Overijssel en de gemeente Borne
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
We zien u graag op 25 april bij De Zwanenhof in Zenderen.

Uit de Vox van 50 jaar geleden

12.

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

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

13.

Nieuws van Sindron
Wij verkopen losse ijsjes in het dorpscentrum!!
Vanaf donderdag 12 April.

Wij bakken eigen gemaakte appeltaarten en cakes.
Wel even van tevoren bestellen!!
Aveleijn Sindron
074-7505005

14.

