
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 36                  Website Zenderen: www.zenderen.nl        7 september 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

                KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN      
 8 september 2018 – 15 september 2018 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
               e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Eef van Vilsteren    tel.  06-10472750 

Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik  tel.  06-23082418  
                                                            e-mail: anita.oosterik@gmail.com 

 Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers tel.  074-2661844 
         

 

Van hart tot hart …  
Heb uw vijanden lief,  

want zij vertellen u uw fouten. 
 
 

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  
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:anita.oosterik@gmail.com


Weekendvieringen               2.         

 Zusters Carmelitessen: 
Zo  9 sept.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                         Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:                              
Zo  9 sept. 10.00 uur:  Wocoviering  mmv het parochiekoor  

                 Voorganger: PW A. Oosterik 
 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 

Zondag 9 september 10.00 uur   
Koster:  E. Westerbeek    
Lector:  J. Maathuis    
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Harink en B. Nollen 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 9 september t/m zaterdag 15 september: H. Koopman 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 9 september t/m zaterdag 15 september is groep 3 aan de 
beurt. 

 
Misintenties voor zondag 9 september 2018 
Jan Pol (jaarged.); Herman Oude Lansink (jaarged.). 
  

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 8 sept  
Zo 9 sept 

  
 09.30 

  
 Pater R. v.d. Vegt 

18.30 Wocoviering 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
 



Overleden:             3. 
Op 18 juli is overleden onze parochiaan Truus Oude Weernink-Kemna  
op de leeftijd van 94 jaar. De uitvaart voor haar was op 23 juli,  
waarna zij is begraven op onze begraafplaats bij haar eerder  
overleden echtgenoot Herman. 
Wij wensen haar familie veel sterkte bij het verlies van hun  
dierbare moeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredeswandeling  
Van 15 tot en met 23 september a.s. wordt door de landelijke organisatie 
“Pax” de Vredesweek gehouden. Door de generaties heen, in wat voor 
situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van 
de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong 
kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. 
Op vrijdag 21 september a.s. om 19.00 uur wordt door de Raad van Kerken 
Borne e.o. een vredesactiviteit georganiseerd. Deze activiteit begint met een 
korte bijeenkomst van ongeveer een kwartier in de Stephanuskerk te Borne. 
Hierna wordt gewandeld naar de Vredesboom bij de Oude Kerk. Vervolgens 
vindt daar een afsluitende bijeenkomst plaats.  
De Raad van Kerken nodigt eenieder uit om deel ter nemen aan deze 
vredesactiviteit. Dat kan door deel te nemen aan de korte samenkomst in de 
Stephanuskerk. Ook een mogelijkheid is zich aan te sluiten bij de 
vredeswandeling en/of -bijeenkomst bij de Vredesboom.  
 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

 



Muzikaal Kloosterpad Zenderen    4. 

Op zondag 9  september a.s. is voor de zesde keer het Muzikaal Kloosterpad. 
Op 4 verschillende locaties langs het Kloosterpad Zenderen worden concerten 
gegeven. Er wordt niet gewandeld zoals dat normaal het geval is. De 
bezoeker verplaatst zich per fiets of auto van de ene naar de andere locatie.  
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
1. Bezinningscentrum de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6: 13.30 – 14.00 uur  
Concert : Bram van der Beek / zang.    
     Jos Beunders / piano                                            
Gedichten en teksten: Anja Gnodde 
                                                                                                                       

2. Parochiekerk van Zenderen, Hertmerweg  44 : 14.30 – 15.00 uur  
Concert: Koor “Da Capo Saasveld “  o.l.v. Resy Weernink – ten Have                                                             
Gedichten en teksten: Wilma van der Veen     

                                                                                                                                       
3. Pauze in parochiekerk te Zenderen van 
15.00  – 15.30 uur                     
Gelegenheid voor koffie/thee 

                                                                                        
4. Kapel zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1: 15.45 – 16.15 uur  
Concert: koor Damessimo  o.l.v. Jacqueline Lemmink     
Gedichten en teksten: Stevine Groenen 
                                                                   

5. RK Kerk Hertme: 16.30 – 17.00 uur                                               
Concert: Vrouwenensemble Frizzante  o.l.v. Henk Wijzenbeek 
Gedichten: Maria Verheijen 
 

Toegang: vrije gift  
Meer informatie vindt u op de website: www.kloosterpadzenderen.nl                             
               

********** 

 
 
 
 

http://www.kloosterpadzenderen.nl/


  



Kom je spulletjes verkopen op de kleedjesmarkt      6. 
 
Datum :  8 September 
Waar:   Dorpscentrum Sindron 
Hoe laat :  10.00 tot 14.00 uur  
     
Meld je aan voor 7 september, want VOL=VOL 
Doe jij ook mee?? Wat gezellig!  
Wij trakteren op iets lekkers... 

 

Overige informatie en huishoudelijke regels 

 Het is een rommelmarkt, voor en door kinderen… 

 Spullen die niet worden verkocht, worden weer meegenomen naar 
huis… 

 Vanaf 09.00 uur kun je je plek inrichten… 

 Het is een kleedjesmarkt, neem je eigen kleedje mee… 

 Opgeven via mail: sindron@aveleijn.nl of via  
telefoonnummer 074-750 50 05 

Team Aveleijn Sindron  
 
 
 
Nieuws van de Zonnebloem regio “Zonnehof”                                             
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 3 oktober haar jaarlijkse 
ontspanningsmiddag aan.  
Dhr. Hans Vesterink zorgt dan voor de muzikale omlijsting.  
Deze keer is er voor een andere locatie gekozen namelijk 
Zalencentum Beltman, Goorseweg 22a in Diepenheim.  
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 10 kaarten 
beschikbaar; deze kosten €10,- per persoon 
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.45 uur duren.  
De zaal gaat open om 13.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.  
 

U kunt zich voor 15 september opgeven bij: 
Berndien Mekenkamp tel. 0742665110 of Monique Mossel tel. 0742668152 
 
 
 

mailto:sindron@aveleijn.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPjPntmPvcAhWBmbQKHfJ5AccQjRx6BAgBEAU&url=https://rtveen.nl/2018/07/14/kindermarkt-in-de-kanaalpassage/&psig=AOvVaw1hSTi6EVxOdpXVjUWxz0hx&ust=1534839486967999


Zonnebloem Hertme/Zenderen September activiteit.       7. 
Ook dit jaar is er weer een dagje uit georganiseerd dat garant staat  
voor gezelligheid.  
Op dinsdagmiddag 18 september gaan we naar Oldenzaal.   
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein in Zenderen.  
 

Eerst brengen we een bezoek aan Het Palthe Huis. Dit is een 
rolstoeltoegankelijk museum van en over de familie Palthe (inderdaad, die 
van de stomerijen). Daarna gaan we gezellig koffie drinken op een terrasje in 
Oldenzaal. Tegen half vijf worden we verwacht bij “Klein Afrika” waar we 
pannenkoek zullen eten. Eventuele drankjes komen hier voor eigen 
rekening. 

Uiterlijk half zeven rijden we terug naar huis. 
De kosten voor dit uitje komen op € 10,00 per persoon.  
 
Opgave uiterlijk 10 september bij: 
Hennie  Kemna Tel:  074-2667167 of bij  
Anniek Timmers Tel: 074-2663467 

 

Wanneer u  van huis opgehaald moet worden, kunt u dat bij de opgave 
aangeven. 

Zonnebloem  Hertme/Zenderen. 
 

********** 
 

Buurkracht organiseert startbijeenkomsten in heel Overijssel! 

Er kunnen nog veel meer 
zonnepanelen op de daken van 
huizen in Overijssel. Het 
maatschappelijke initiatief 
Buurkracht organiseert daarom 
van 10 september tot en met 20 
september tien 
startbijeenkomsten. In Almelo, 

Blokzijl, Dalfsen, Delden, Hardenberg, Heino, Kampen, Nijverdal, Wijhe en 
Zenderen. Om inwoners en hun buren te informeren over deze duurzame 
energievorm. En om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, zodat 
ze meteen tot actie over kunnen gaan. Want buren hebben samen 



buurkracht. De inzet: op zoveel mogelijk daken van Overijsselse                    8. 
koopwoningen zonnepanelen.  
 

Succesvol landelijk initiatief breidt fors uit 
Buurkracht brengt mensen bij elkaar om samen energie te besparen. 
Inmiddels zijn er ruim 300 buurten actief in Nederland, waarvan 42 in 
Overijssel. In alleen al Overijssel besparen Buurkrachtbuurten ruim € 
200.000,- per jaar op hun energierekeningen. Met de komende 
startbijeenkomsten verovert dit succesvolle maatschappelijke initiatief de 
provincie verder.   
 

Samen energie besparen: zinvol én leuk 
“Samen met je buren energie besparen wérkt. Er worden niet alleen goede 
resultaten geboekt, buren vinden het vaak ook nog eens leuk om samen aan 
de slag te gaan. Dan zie je echt dat er kracht in buurten zit!” aldus Eline 
Liezen, buurtbegeleider Overijssel bij Buurkracht. 
 

Jouw buurt de volgende Buurkrachtbuurt? 
Hoe regel je zonnepanelen en hoe helpt Buurkracht daarbij? Op deze en 
andere vragen krijg je antwoord op de startbijeenkomst. Tevens is het een 
mooi moment om met buurtgenoten te spreken hoe de handen ineen te 
slaan. Welke buurt wordt de 43ste Buurkrachtbuurt van Overijssel? En de 
44ste? En… 
 

Op donderdag 20 september is er een startbijeenkomst in Zenderen, om 
20.00 uur bij Het Seminar, Hertmerweg 42. Deze bijeenkomst duurt 
ongeveer een uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Aanmelden via: 
buurkracht.nl  
 

********** 
 

Kern met Pit: van droom tot daad! 
De Kon. Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) organiseert ook dit jaar 

de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag de handen uit de mouwen steken en 

zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren? Schrijf je dan van 1 september 

tot en met 31 oktober 2018 in met jouw project. 

Of het nu gaat om het restaureren van een molen, het opzetten van een 

museum over de plaatselijke historie, een educatieve natuurroute, een 

kunstwerk of het aanleggen van een speeltuin: door mee te doen met Kern 

Met Pit kunnen bevlogen burgers binnen een jaar hun dromen waarmaken. 



Tijdens dit jaar staat KNHM voor hen klaar met tips, coaching en                9. 

contacten uit een groot vrijwilligersnetwerk. Is het doel bereikt? Dan 

ontvangen ze het predicaat Kern met Pit en duizend euro. 

In de wedstrijd Kern met Pit ga je aan de slag om het initiatief voor je buurt 

of wijk te realiseren binnen een jaar tijd. De beste ideeën nemen deel aan de 

wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het 

uitvoeringsjaar staan wij voor je klaar met advies en met ons netwerk. 

Heb jij een idee voor je leefomgeving? Ga dan naar www.kernmetpit.nl of 

neem contact op met KNHM via 026-4455146 ! 
 

********** 
 

Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in  Borne 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 
terecht bij Goedkope Keuringen op 17 september ’18, 15 oktober ‘18 en 
vervolgens eens per maand bij Huisartsenpraktijk de Poort van Borne, 
Theresiaplein 1A01. Voor informatie en een afspraak: Bent u lid van de 
ledenservice dan neemt u contact op met Carintreggeland, telefoon 088 – 
3677000. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 
036 – 7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl   
 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E €42,50 en medisch € 59,50, C/D/E (ook voor 
code95) en Taxipas € 59,50   Leden van Carintreggeland ledenservice en /of 
CNV/FNV/ ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en 
medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting. 
 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een 
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en deze is verkrijgbaar bij de 
gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
 
De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR 
kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 
maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak 
te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn 
van harte welkom!  

********** 

http://www.kernmetpit.nl/
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/


Op woensdag 3 oktober 2018 organiseren Aveleijn en De Twentse             10. 

Zorgcentra een dementietafel in Twente met als thema ‘dementie-

gerelateerde gedragsveranderingen’. 

Familie, mantelzorgers en hulpverleners uit 

de regio die te maken hebben of krijgen 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.  

 

Gastspreker is  Alain Dekker, onderzoeker bij het Universitair Medisch 

Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet 

onderzoek naar dementie-gerelateerde gedragsveranderingen. Dit zijn 

veranderingen in het gedrag die vaak voorkomen bij dementie. Deze 

veranderingen in het gedrag zorgen voor een mindere kwaliteit van leven, 

grotere lijdenslast en een grotere belasting voor familie en begeleiders. Alain 

Dekker deelt tijdens deze avond de meest recente informatie hierover. 

 

Programma 

19.00 uur     Inloop met koffie en thee 

19.15 uur  Korte inleiding 

19.20 uur       Alain Dekker vertelt over dementie-gerelateerde 

gedragsveranderingen 

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. 

Parkeren kan gratis in de parkeergarage onder het Kulturhus of op 

parkeerterrein ‘De Haven’ met parkeerschijf. 

  



                        11. 

Nieuws busreis KPV 
 

De datum staat al weer een hele tijd 
vast namelijk 11 september 2018. 
 

We vertrekken om 8.45 uur en zijn 
ongeveer 21.30 uur weer terug in 
Zenderen. Graag iedereen om  

8.30 uur verzamelen bij de kerk in Zenderen. 
 

Wat we gaan doen houden we nog even voor ons maar het is een 
mooi en gevarieerd programma. 
 

Natuurlijk is het geheel verzorgd dus inclusief 
lunch en diner. Mochten er speciale dieetwensen 
zijn, geef deze dan door.  
 

De kosten voor deze dag zijn voor leden € 55.- en 
niet-leden betalen € 65.-. 
 

Ook mogen er uiteraard weer 
introducés mee, maar veel beter is dat 
er nieuwe leden bijkomen. Dus ben je 
geïnteresseerd of lijkt het je leuk om 
eens te zien wie en/of wat de KPV is, 
schroom niet en geef je op bij één van 
onderstaande personen of mail naar   
 kpvzenderen@gmail.com  

 
Hoe meer zielen, Hoe meer vreugd. 
 

De reiscommissie, 
Dinie ter Haar, Maria Zegger, Veronique Braamhaar en Jacqueline 
Zegger.  
 

  

mailto:kpvzenderen@gmail.com


   12. 

  
Beste Lezer 
Al eerder informeerde ik u over ons concert Percussion Live, dat gehouden 
wordt op zaterdag 15 september in het Openluchttheater in Hertme, en dit 
doen we omdat het koor uit uw plaats hier aan mee werkt. 
Nog heel even, dan zal de derde editie van Percussion Live in al haar 
muzikaliteit gaan losbarsten.  
De voorbereidingen zijn al gedurende een lange tijd in volle gang en we zijn 
er klaar voor. 
Het wordt een groots opgezet muziekspektakel, waarin de muzikale 
afwisseling, met Koor*, het zang & gitaar duo Double6  te samen met de  
Melodische slagwerkgroep (Malletband) St Gregorius Hertme, centraal 
zullen staan. 
De kracht zit in dit concert met name in de afwisseling, iedereen musiceert 
met iedereen. 
Daarnaast wordt het concert supermooi uitgelicht en versterkt door 
professionals en zullen onverwachte showelementen een extra tintje geven 
aan dit concert. 
De kaartverkoop gaat geweldig, zelfs wel een klein beetje boven 
verwachting en er zullen wanneer u dit leest, niet veel meer zijn, dus haast u 
wanneer u dit concert nog mee wilt meemaken.  
We mogen er nu wel vanuit gaan dat we straks voor 1100 bezoekers muziek 
mogen maken, een bomvol Openluchttheater en daar zijn we met elkaar 
ontzettend trots op. 
Zo'n groot concert kun je alleen organiseren wanneer dit financieel breed 
ondersteund wordt, dankzij Cogas Cultuurfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, 
Rabofonds, gemeente Borne en tal van sponsoren wordt dit muzikaal 
evenement mede mogelijk gemaakt. 
Nog geen kaarten en u wilt er graag bij zijn, doe het snel op 
www.percussionlive.nl 
Wij wensen u alvast veel plezier. 
 

*koor is samengesteld uit,  Mix Zenderen, Cantiamo Albergen, Courage 
Langeveen, Nouveau Reutum, Belcanto Fleringen, Contrast Hertme. 

file:///E:/Documenten%20harde%20schijf/Documenten%20Betsy/VOX/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6DW9N5Z0/www.percussionlive.nl


           13.  



                           14. 

Nomineer uw favoriet voor de 

Overijsselse vrijwilligersprijs 2018 
 
Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan de helft van de 
inwoners in Overijssel verricht vrijwilligerswerk. Gezamenlijk zetten 
vrijwilligers zich in voor ongeveer anderhalf miljoen uur per week. 
Vrijwilligerswerk is daarmee onbetaalbaar en vaak ook onvervangbaar. Als 
blijk van waardering voor hun inzet, reikt de provincie Overijssel op vrijdag 
30 november a.s. voor de negentiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs 
uit. Tot en met 28 oktober kunnen alle inwoners van Overijssel hun eigen 
favoriete vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie aanmelden voor deze prijs. 

 

Er kunnen mensen en organisaties uit Overijssel genomineerd worden die 
zich met hart en ziel als vrijwilliger(s) inzetten. Zij moeten een voorbeeld zijn 
voor anderen. Zij kunnen actief zijn voor jongeren, vrouwen, allochtonen of 
senioren, in de sport, de cultuur, de zorg, het milieu of het landschap, de 
kerk of de moskee, de buurt, de wijk, het dorp, noem maar op, het kan 
allemaal. Nomineren kan: www.ovp2018.nl  
 

Een deskundige jury beoordeelt alle nominaties en kiest uiteindelijk de 
vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie van het jaar. 
 

Voor zowel de individuele vrijwilligers als de organisaties zijn er prijzen ter 
waarde van € 1000, € 650 en € 350 beschikbaar. Voor de winnaars van de 
publieksprijs ligt € 500 klaar. 
 

De Overijsselse Vrijwilligersprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Provincie Overijssel. 

 

********** 

  

http://www.ovp2018.nl/


Werkzaamheden aan de Grote Bavenkelsweg:              15. 

Via de gemeente Almelo ontving de gemeente Borne bericht, dat er een 
tijdelijke afsluiting gaat komen van de Grote Bavenkelsweg. Men gaat hier 
groot onderhoud aan de weg en de berm uitvoeren. Het betreft de periode 
van 3 september ’18 tot 30 november ’18.  Het verkeer vanuit Almelo wordt 
tijdelijk omgeleid via de Almeloseweg /Hoofdstraat/ Hulscher /Lidwinaweg / 
Het Hag en de Braamhaarstraat. Een en ander is ook afgestemd met de 
provincie. Men verwacht geen grote toename van het verkeer door 
Zenderen, naast plaatselijk verkeer rijdt er sluipverkeer op de Grote 
Bavenkelsweg. Er zijn tijdelijke verkeersmaatregelen. Werkzaamheden staan 
gepland voor ‘Groot onderhoud verharding’. Rond deze werkzaamheden 
worden ook werkzaamheden meegenomen door VITENS. Tijdens de 
uitvoering van de fases 1 en 3 is geen doorgaand verkeer mogelijk. Tijdens 
de uitvoering wordt bermbeton aangebracht en asfaltonderhoud gedaan. 
Voor het verkeer is de weg in fase 2 volledig afgesloten i.v.m. de 
werkzaamheden door VITENS naast de rijbaan. 
Voor het lokale verkeer is de bereikbaarheid gewaarborgd d.m.v. route. 
 

Periodes: 

 Van 3 sept. 7.00 uur tot 14 sept. 16.00 uur: (Uitvoeringsfase 1) 

 Van 17 sept. 8.00 uur tot 19 okt. 17.00 uur (Uitvoeringsfase 2a) 

 Van 19 okt. 17.00 uur tot 16 nov.  16.00 uur (Uitvoeringsfase 2b) 

 Van nov. 7.00 uur tot 30 nov. 16.00 uur (Uitvoeringsfase 3)  
 

Met vriendelijke groet: Wim van Schooten 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met hr. Wolf gemeente 

Almelo e-mail: h.wolf@almelo.nl  

 
 
 
 
 
 

    

 

mailto:h.wolf@almelo.nl


                  16. 
 

mc  Zenderen 
Hallo motorvrienden. 

Op zondag 16 september organiseren we weer een mooie toertocht voor 
alle motorrijders uit Zenderen e.o.  
Vanaf 09:30 is iedereen welkom voor een bakkie koffie. Vanaf 10:00 uur kan 
er gestart worden. 
Het is wederom een gevarieerde route van ongeveer 220 km (geen 
snelwegen).  Halverwege is weer een rustpunt.  En het eindpunt natuurlijk 
weer in Zenderen. 
Opgave kan net als voorgaande jaren via  mczenderen@gmail.com  
We vragen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten. 
De te rijden route voor de navigatie en verdere info volgen via de mail. 
 

********** 

Oproep Reünie 
Deze oproep is bestemd voor allen die geboren zijn tussen 1 oktober 1946 
en 1 oktober 1947. Allen zijn we inmiddels de 70 gepasseerd en we zijn in 
1953 voor het eerst naar de lagere school St. Stephanus gegaan bij juffrouw 
Agnes Heiliger. Dat is in augustus/september a.s. 65 jaar geleden. Iedereen 
van die klas is zijn/haar eigen weg gegaan. Voor ons reden eens te kijken 
hoe het nu met iedereen gaat. Daartoe willen we een reünie organiseren op 
zaterdag 6 oktober bij Lutke Hulscher in Zenderen. Aankomst tussen 14.00 
en 15.00 uur. Aangezien we niet over de adressen beschikken plaatsen we 
de oproep in dit blaadje Vox en op de website in de hoop dat er altijd wel 
iemand van die klas nog in Zenderen woont of familieleden in Zenderen 
heeft die jullie willen attenderen op deze oproep. We hopen op een 
weerzien met velen. 
Reacties naar: 
Gerard Harink (Azelo), email:  gjmharink@gmail.com  
Jan Mistrate Haarhuis (Elhorst), email; mistrate.haarhuis@concepts.nl  

 

mailto:mczenderen@gmail.com
mailto:gjmharink@gmail.com
mailto:mistrate.haarhuis@concepts.nl


Uit de Vox van 50 jaar geleden      17. 
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Activiteitenagenda        18. 

 
 

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  
  

mailto:info@zenderen.nl
http://www.zenderen.nl/


 
 

 


