
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 37                  Website Zenderen: www.zenderen.nl      14 september 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

                KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN      
 15 september 2018 – 22 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 …  
Bidden betekent niet jezelf horen praten,  

maar stil worden  
en zo lang stil zijn  
tot je God hoort 

Sören Kierkegaard  
 

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 16 sept.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                          Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:                              
Zo 16 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv de cantorgroep.  

                  Voorganger: Pater E. Koning 
 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 

Zondag 16 september 10.00 uur   
Koster:  J. v.d. Aa    
Lector:  M. Ikink    
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 16 september t/m zaterdag 22 september: H. Peper 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 16 september t/m zaterdag 22 september is groep 4 aan de 
beurt. 
 

 
  

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 15 sept  
Zo 16 sept 

 18.30 
 09.30 

 Gebedsviering 
 Pastor Z. Nowara 

18.30 Pater G. Westendorp 

         
        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: 
Op maandag 10 september jl. is op 59-jarige leeftijd Tonny Hofstede 
overleden. Tonny woonde met zijn vrouw Ingrid in Borne. 
Twee van zijn drie kinderen wonen met hun gezinnen in Zenderen en maken 
deel uit van onze parochie. 
De herdenkingsdienst voor Tonny is op vrijdag 14 september om 19.00 uur 
in de parochiekerk. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht.  
 
Op dinsdag 11 september jl. is in het klooster van Zenderen overleden Pater 
Constant Dölle, de oudste bewoner van het Karmelklooster en de oudste 
parochiaan van Zenderen. 
Lange tijd was hij werkzaam als leraar op het gymnasium alhier, als kapelaan 
te Bornerbroek en geestelijk adviseur van diverse standsorganisaties in 
Zenderen. 
De uitvaartviering voor pater Constant Dölle zal zijn op maandag 17 
september a.s. om 11.00 uur in onze parochiekerk, waarna de begrafenis  
zal zijn op het Kloosterkerkhof. 
Wij wensen de Communiteit veel sterkte met dit verlies. 
 
 
Ziekenzondag 2018 
Hierbij informeren we U dat de collecte in de kerk  
tijdens zieken zondag:    € 194,71   heeft opgebracht. 
Ook de mensen die een bijdrage via de bank gestort hebben.  
Hiervoor hartelijk dank. 
M. Mossel-Bovenga  ( Bezoekgroep Parochie Zenderen) 
E. Nollen-Veldhof (Zonnebloem Zenderen) 
  



Lourdeswerk Zenderen           4. 
 
Vorig jaar (2017) heeft de 
collecte € 1500,85 opgebracht.  
Hiervan zijn Rieky Schuttenbeld, 
Anny Oude Rengerink en Ria 
Sonder naar Lourdes geweest. 
 
 
In 1961 is het Lourdeswerk in 
Zenderen opgericht door het 
Katholiek Vrouwen Gilde. 

Bestuur en leden zijn toen begonnen met collecteren om zieken, 
gehandicapten of ouderen een financiële bijdrage aan te bieden om op 
bedevaart naar Lourdes te kunnen gaan.  
Veel collectanten zijn ieder jaar weer op pad gegaan om zoveel mogelijk 
geld op te halen. Sommigen zijn heel veel jaren collectant geweest en 
sommigen wat korter.  
Maar de tijden veranderen. Velen vinden het niet meer van deze tijd en de 
jongeren weten vaak niet wat Lourdes is en betekent. Collectanten vallen 
weg en nieuwe vinden wordt steeds moeilijker.  
We moeten vaak vele bezoeken afleggen om iemand in te schrijven voor 
een bedevaartreis. Vaak wordt er gevraagd of er niet iemand is die nog 
zieker is of die het harder nodig heeft. Soms heeft men moeite om een 
financiële bijdrage te aanvaarden.  
Daarom hebben we besloten om NIET meer huis aan huis te collecteren, 
maar 1 keer per jaar in de kerk te collecteren.  
Daarnaast kan men ook doneren op het algemeen banknummer van de 
parochiekerk NL 24 RABO 0309 4227 36 o.v.v. Lourdeswerk Zenderen. 
Hiervan kunnen we dan evt. iemand op bedevaart laten gaan.  
Bij deze willen wij dan ook alle gevers en alle collectanten van vroeger en 
heden hartelijk danken voor hun inzet voor het Lourdeswerk Zenderen. 

 

Namens Lourdeswerk Zenderen:  
Lies oude Weernink en Willemien Koelen. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk87iJgbbdAhVKLFAKHRHkBTEQjRx6BAgBEAU&url=https://lourdesgrotten.nl/index.php/grotten/lourdesgrot-buiten/65-valkenburg-c&psig=AOvVaw1ms9FFjwSE_VGeu-52_WsW&ust=1536860269348068


Vredeswandeling             5. 
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 
 

********** 
 
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 
 
 

********** 
 



Buurkracht organiseert startbijeenkomsten in heel Overijssel!      6. 
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 startbijeenkomsten. 
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 koopwoningen zonnepanelen.  
 

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  
 

********** 
 
Vrijwilligersbrunch in TMZ ’t Dijkhuis op zondag 14 oktober a.s.: 

 

Voor vrijwillige bestuurders en andere vrijwilligers. 
De Lionsclub Borne wil de mensen, die zich vrijwillig 
inzetten in Borne en de kerkdorpen, verwennen met een 
heerlijke vrijwilligersbrunch in een gezellige ambiance.  
 

De Lions verwelkomen de vrijwilligers graag in ’t Atrium van ’t Dijkhuis op  
zondag 14 oktober om 10.30 uur. 

Iedereen die aantoonbaar vrijwilligerswerk doet, mag zich persoonlijk 
melden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er kunnen rond 150 
vrijwilligers verwend worden. Na opgave ontvangt de vrijwilliger een 
bevestiging en nadere informatie.  
Voor opgave: www.vrijwilligerswerkborne.nl  
Van harte welkom! Namens Lionsclub Borne. Bureau Vrijwilligerswerk 
Borne, Gemeente Borne en TMZ ’t Dijkhuis ondersteunen dit initiatief. 
Voor aanmelding: zie www.vrijwilligerswerkborne.nl  
 

Vriendelijke groet: Henriëtte van den Kieboom 

 

http://www.vrijwilligerswerkborne.nl/
http://www.vrijwilligerswerkborne.nl/


Kulturhus Festival: Kom Erbij!          7. 
Zondag 23 september is het zover, dan vindt van 12.00 tot 17.00 uur het 
nieuwe, gezellige Kulturhus Festival plaats in Borne. Gelijktijdig met de 
Lifestyle Koopzondag. Het Kulturhus Festival staat in teken van ontmoeting, 
kleurrijke gezelligheid, en noaberschap. Live muziek, lekker eten en drinken, 
KidsBios marathon, schminktent, voorleesfeestje, groene Ruilmarkt, en 
diverse stands van allerlei leuke, interessante, culturele, maatschappelijke 
partners (vrienden).  
Een community vieren is ook een lifestyle natuurlijk! Kom erbij, bij deze 
bonte stoet aan gezelligheid! Alvast een klein voorproefje: 

GROENE RUILMARKT 
De ruilmarkt is van 13.00-14.00 uur, tijdens het Kulturhus Festival.  

Heb je een gigantische pompoenenoogst, of een potje zelfgemaakte jam 
over? Leggen de kippen meer, dan je op kunt? Staat er een pot ingeweekte 
sperziebonen teveel op je kelderplank? Mini-palmboompjes, pannenkoeken-
plantjes, citroenstekjes, rucola-zaadjes, tros-anjers en snoezige bloempotjes 
over? Zaden, stekken, plantjes, oogst: je kunt het zo groen niet bedenken of 
je kunt het wel ruilen met andere gepassioneerde tuinliefhebbers.  

Geld komt er niet aan te pas. De Ruilkraam staat klaar. Elke ruiler bepaalt 
zelf de waarde van zijn/haar handel. 
 

EEN KLEINE GREEP UIT DE STANDS 
- Sindron Zenderen & AtelierZ. Buurtsuper Sindron is een reguliere 
supermarkt, maar dan leuker! Cliënten en begeleiders van Aveleijn zorgen er 
samen voor dat de supermarkt goed blijft functioneren. En natuurlijk 
verkopen ze ook heerlijke versnaperingen. AtelierZ is het atelier voor 
clienten van Aveleijn. De prachtige kunst en knutselarijen die daar worden 
gemaakt, kun je kopen in de stand. 
- Wereldwinkel Borne. De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en 
(h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Omdat de producenten - 
zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige 
prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met 
jouw aankoop help je hen daarbij. 
- Hof in Huis Hertme. Je slaagt geheid als je zoekt naar geluk in kleine 
dingen! Leuke serviezen, damesjurkjes van King Louie, vintage meubels. 
schoolplaten, tassen, kraamcadeautjes. Rice servies, babypakjes, posters, 
kaarten, accessoires, Scandinavische stijl! Kijk voor een volledig overzicht en  
het hele programma op www.kulturhusborne.nl 

 



Oproep Reünie            8. 

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  
 

********** 
KPV, Donderdag 27 september  

Walter Tuenter neemt ons mee op reis door Twente, door 
middel van film en verhalen. 
We rekenen op een grote opkomst.   
Aanvang 19:30 uur in het Sindron.  

                                                                          Het bestuur 

********** 
 
Grote Clubactie Z.V. 2018 
Het is weer zover, de Grote Clubactie komt eraan. 
Vanaf zaterdag 15 september komen de kinderen uit groep 6,7 en 8, die lid 
zijn van Z.V., bij u aan de deur om loten te verkopen. 
De kosten van 1 lot zijn €3,00 (hiervan gaat €2,40 naar de jeugd van Z.V.).  U 
kunt een lot kopen via een éénmalige machtiging, dus a.u.b. de kinderen 
geen contant geld meegeven. 
 

Alvast bedankt, namens bestuur sportvereniging Zenderen Vooruit. 

  

mailto:gjmharink@gmail.com
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Afdeling voetbal:            9. 

Zaterdag 15 september   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit 1 - Hoeve Vooruit 1 16.00 uur  
Zenderen Vooruit JO17-1 - vrij    

Zenderen Vooruit JO15-1 - Grol JO15-3G 11.00 uur Jos Nollen 

Zenderen Vooruit MO17-1 - Achilles '12 MO17-2 13.00 uur Teun Nollen 

MVV'29 JO13-2 - Zenderen Vooruit JO13-1 08.30 uur   

Quick'20 MO13-2 - Zenderen Vooruit MO13-1 09.45 uur   

NEO JO11-5 - Zenderen Vooruit JO11-1 08.30 uur   

Zenderen Vooruit JO8-1 - vrij      
Zenderen Vooruit JO7-1 - vrij     

 

Zondag 16 september   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit VE1 - vrij    

Zenderen Vooruit 4 - Rood Zwart 7 10.00 uur Bertus Tibben 

Bornerbroek 3 - Zenderen Vooruit 3 10.00 uur   

Zenderen Vooruit 2 - Borne 3 11.00 uur Rene van den Berg 

Zenderen Vooruit 1 - vrij       
 

 

Kantinedienst:   

MO17: Amber Hoek  13.00 -15.00 uur 

JO15: Tom Vreeman  10.30 - 13.00 uur 
 

Vervoer:   

JO13: Bram Boswerger, Job Gierveld  
MO13: Joy Melenhorst   

JO11: Fiep Hofstede, Jelte Jansen   
 
 

  Schoonmaakrooster voor 19 september: 
  Martine Lansink; Karen Feldman; Miralde Nijenhuis; Melanie Horstman. 

 

 

 

 

 

 

 



           10. 
Beste supporters van Zenderen, 
 

De zomer is voorbij, dit betekent dat de wedstrijden van de handbal weer 

beginnen!! Zoals jullie weten is Zenderen Dames 1 gepromoveerd naar de 

2e divisie. 
 

De eerste wedstrijd is gelijk een derby tegen Tukkers 1 op zaterdag 29 

september om 19.30 uur in Borne! Mis deze eerste kraker niet....!!! 
 

We zullen het geweldig vinden om de eerste uitwedstrijd op zaterdag 27 

oktober in Den Helder met jullie te spelen & beleven. Wij gaan met een 

supporters bus alle verre uitwedstrijden het land door. We hebben jullie 

support hard nodig om de punten mee naar Zenderen te nemen en 

vervolgens de overwinning te vieren. In de bus zullen hapjes, drankjes en 

muziek aanwezig zijn!! We zullen in de middag vertrekken, exacte tijd volgt 

nog. Voor 10 euro heb je al een plaats in de bus (vol = vol). Aanmelden kan 

bij Femke Kuipers. Tel: 0631235872 of mail: femke-kuipers@hotmail.com  

Tenslotte zal er een aanmeldformulier en een flyer (met daarin een 

wedstrijd overzicht) bij de eerste thuiswedstrijd aanwezig zijn.  

 

We hebben er zin in!! 

Jullie ook?? 

 

Zenderen Vooruit, 

Dames 1 
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Van: de actiegroep Zenderen        11. 
Aan: alle inwoners van Zenderen 
Datum: 6 september 2018 
 

Nabeschouwing op actie 4 september en bezoek Statencommissie verkeer & 
vervoer Overijssel op 5 september 2018. 
 

Graag kijken we als actiegroep terug op onze actiedag van 4 sept. en het 
bezoek van de Statencommissie verkeer & vervoer Overijssel op 5 sept. 
 

Actiedag 4 september 2018. 
Allereerst dank aan alle vrijwilligers die op een of andere manier hebben 
bijgedragen aan de actie. En dat waren er voor en achter de schermen heel 
wat. Chapeau! Voor al dat werk. En natuurlijk is dat ook in het eigen belang 
voor en van een verkeersluw Zenderen, maar dan nog. We vinden als 
actiegroep dat de actie geslaagd is en succesvol was. Waarom?  

 We hebben opnieuw veel publiciteit gekregen op radio, websites en 

in de krant. En dat is – onderschat dat niet – naar de politiek toe heel 

belangrijk. Het is noodzakelijk om de politiek in beweging te krijgen.  

 We hebben opnieuw aangetoond dat Zenderen in hoofdzaak de last 

moet dragen van een regionaal verkeersprobleem met een 

toenemende automobiliteit. Het op elkaar botsen van 2 belangrijke 

provinciale wegen de N743 (Almelo-Hengelo) en de N744  

(NO Twente met Tubbergen als belangrijkste kern naar A1 en A35).  

 De verkeersoverlast Zenderen staat op de provinciale agenda van 

Overijssel. 
 

Maar we zijn er nog niet! Pas wanneer er concreet wordt besloten tot een 
omleiding om Zenderen vanaf de Albergerweg en de weg dus inderdaad 
wordt aangelegd zijn we tevreden. Daar moet nog heel wat voor gebeuren. 
Een eensgezind optrekken van de gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen 
en BORNE richting de provincie Overijssel. De provincie moet hierin het 
voortouw nemen! 
 
Bezoek Statencommissie verkeer & vervoer aan Zenderen op 5 sept 2018. 
We hadden een volle bak in Sindron. Een delegatie van 10 personen uit 
Zwolle, vertegenwoordigers van de gemeenten Almelo, Hengelo en 
Tubbergen, een grote delegatie vanuit de gemeenteraad van Borne, enkele 
vertegenwoordigers van de pers en verschillende dorpsbewoners.  
 



                     12. 
In totaal rond de 50 personen. Jan Kruidenier, interim-voorzitter van de 
Dorpsraad trad op als technisch voorzitter. De actiegroep Zenderen beet 
met Fons Lohuis het spits af (zie presentatie op www.zenderen.nl, thema 
verbindingsweg met filmpje op YouTube “verkeersoverlast Zenderen”). 
Daarna kwam Henk Hoek met een schets van alle neveneffecten van deze 
verkeersoverlast zoals sluipverkeer Bekkingvelderweg en Strootdijk, keren 
op de weg, te hard rijden naar het groene verkeerslicht, 
fijnstofontwikkeling, lawaai etc. (zie presentatie Henk Hoek op website 
www.zenderen.nl, thema verbindingsweg ). Vervolgens kwam wethouder 
Mulder, projectwethouder infrastructuur Zenderen, met de aankondiging 
dat er een Stuurgroep wordt gevormd onder leiding van de gedeputeerde 
Boerman met deelname van Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne. Deze 
Stuurgroep moet zorgdragen voor het realiseren van de 5B-variant en dit 
afstemmen met het rijk bij knooppunt Azelo-Buren.  
Opmerkelijk was dat wethouder Mulder tegelijk meldde dat het college 
doorgaat met de voorbereiding van de aanleg van de verbindingsweg zolang 
dit de opdracht van de gemeenteraad van Borne blijft.  
Raadslid Tonny Eidhof uit Albergen en wethouder Franken Volmerink uit 
Tubbergen hielden een pleidooi voor de rondweg om Zenderen naar de A1 
en A35. Verder nog ondersteunende reacties uit verschillende groeperingen 
en plaatsen. De ambtelijke deskundigen uit de provincie en de gemeente 
Borne gaven technische uitleg over de te volgen procedures en de 
afstemming met het rijk. 
Conclusie: Een grote mate van eensgezindheid over nut en noodzaak van 
een rondweg om Zenderen volgens variant 5B die dan vervolgens zoveel 
mogelijk langs de A1 en A35 moet lopen/aansluiten. 
 

Hoe nu verder? 

 De provincie Overijssel moet het voortouw nemen om te komen tot 

de aanleg van deze rondweg 5B. De provincie verdient daarbij volle 

steun van de gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne. Bij 

deze aanleg is het zaak nauw af te stemmen met het rijk voor de 

aanpassing van het knoop- en knelpunt Azelo-Buren. Die afstemming 

moet in november 2018 worden besproken. 

 De provincie heeft in juni 2018 bij het vaststellen van de 

Perspectiefnota 2019-2023 al ingespeeld op het knelpunt Zenderen.  

 

http://www.zenderen.nl/
http://www.zenderen.nl/


 13. 

Dat moet op 26 september 2018 in Provinciale Staten opnieuw  

gebeuren bij het vaststellen van de provinciale wegenvisie. De N 743 

door Zenderen (Almelo- Hengelo) staat als knelpunt nu genoemd. 

Er staat: ”capaciteitsverruiming is nodig voor robuust wegennet, 

indien nodig verlegging om Zenderen en Borne, zoveel mogelijk 

gebundeld langs de A1 en A35”. 

 De politieke partijen die mee gaan doen aan de Statenverkiezingen in 

maart 2019 moeten aangezet worden de rondweg om Zenderen en 

Borne in hun verkiezingsprogramma op te nemen met het doel dat 

de rondweg in het provinciaal coalitieakkoord 2019-2013 komt te 

staan. 
 

Op dinsdag 11 september a.s. komt de verbindingsweg en de reactie van het 
college op de petitie van de actiegroep Zenderen in de gemeenteraad aan 
de orde.  
Tot zover voorlopig. We houden jullie op de hoogte via de website 
www.zenderen.nl , thema verbindingsweg. De actiegroep komt op 8 oktober 
a.s. opnieuw bij elkaar om te bekijken hoe we concreet verder gaan. 
 

Namens de actiegroep Zenderen, 
 

Fons Lohuis 
 
     

  

http://www.zenderen.nl/


Uit de Vox van 50 jaar geleden      14. 
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Activiteitenagenda        15. 

 
 

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  
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          16. 

 

 


