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Website Zenderen: www.zenderen.nl 21 september 2018
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
22 september 2018 – 29 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 …
Het leven moet met liefde en humor worden geleefd:
liefde om het te begrijpen
en humor om het te dragen.

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 23 sept. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 23 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv parochiekoor.
Voorganger: Pastor E. van Vilsteren
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 22 sept
Zo 23 sept 09.30 Pastoor M. Oortman

H. Stephanus Hertme
18.30 Wocoviering

Zondag 23 september 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. v.d. Aa
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 23 september t/m zaterdag 29 september: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 23 september t/m zaterdag 29 september is groep 1 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

Misintenties voor zondag 23 september 2018.
Jan Pol; Ria Wienk-Ellenbroek; Pater Constant Dölle; Tonny Hofstede

2.

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

4.

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
**********
Kulturhus Festival: Kom Erbij!
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, pannenkoekenplantjes, 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.
5.
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
**********
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
**********
Collecte KWF Kankerbestrijding.
De jaarlijkse collecte van het KWF heeft in Zenderen
het mooie bedrag van € 898,85 opgebracht!
Voor de gehele afdeling Borne was de opbrengst € 12276, 52
Alle gevers hartelijk bedankt.
Tevens wil ik nogmaals alle collectanten bedanken.
Namens KWF Borne,

Betsy Paus

Beste inwoners van Zenderen,

6.

Graag houden we jullie op de hoogte van de activiteiten van de actiegroep
Zenderen tegen de verbindingsweg.
Afgelopen woensdag 12 september hebben we als actiegroep Zenderen
nogmaals ingesproken bij de Statencommissie verkeer & vervoer Overijssel.
De Statencommissie sprak toen o.a. over het provinciaal wegenverkeersplan
2019-2030.
In dat overleg kwam ook Zenderen ter sprake.
Het CDA, de VVD, CU, SP spraken zich allemaal concreet uit over Zenderen.
De urgentie en noodzaak, dat daar wat moet gebeuren, wordt erkend.
De gedeputeerde Boerman (
CU) erkende ook de noodzaak van het nemen van maatregelen om de
verkeersoverlast in Zenderen op te lossen.
Hij gaf aan dat er zelfs op korte termijn een begin moet worden gemaakt.
Samen met het rijk, dat aan de lat staat voor het oplossen van het knelpunt
Azelo-Buren , zal er meteen ook gekeken worden naar het onderliggende
wegennet.
Bedoeld wordt hoe het regionale verkeer uit NO Twente (Tubbergen en
omgeving ) en het woon-werkverkeer Almelo-Hengelo v.v. beter
gefaciliteerd kan worden dan nu via de N 743 ( Almelo-Hengelo) en de N 744
(Tubbergen-Zenderen).
Uitdrukkelijk is aangegeven dat ook gemeenten een bijdrage moeten
leveren aan het oplossen van het knelpunt Zenderen. Gedoeld wordt op
Almelo-Hengelo-Tubbergen en Borne.
Provincie streeft naar gefaseerde aanpak, zodat men niet teveel op elkaar zit
te wachten.
Namens de actiegroep Zenderen,
Fons Lohuis
**********
4D – DURVEN, DELEN, DENKEN, DOEN!
Vanuit Sociale Kwaliteit ondersteunt de provincie Overijssel initiatieven in
het kader van Delen en Leren, Zelfstandig leven, Gezond bewegen en
Overijssels Noaberschap. Stimuland mag in dit kader aan de slag met het
project 4D; Durven, Delen, Denken, Doen!. Het delen en borgen van kennis
gaat op meerdere manieren plaatsvinden; via een online community, via
vraaggerichte trainingen en workshops en door de inzet van 4D-makelaars.

7.
Een 4D-makelaar werkt regionaal en verbindt en schakelt initiatiefnemers,
adviseert waar mogelijk en verwijst door waar nodig.
Als eerste stap zijn we op zoek naar 5 goede, enthousiaste 4D-makelaars en
zijn benieuwd naar wie jullie in je eigen regio (Zuidwest-Twente, NoordoostTwente, Vechtdal, Noordwest-Overijssel en Salland) dit het beste zien doen.
De 4D-makelaars worden gekozen door de regio’s zelf. Om een ‘vliegende
start’ te maken stelt Stimuland per 1 oktober vijf tijdelijke 4D-makelaars
aan. Deze krijgen de opdracht om initiatieven te ondersteunen èn
tegelijkertijd er voor te zorgen dat hun regio na een halfjaar zèlf een eigen
4D-makelaar kan kiezen.
Voor de tijdelijke 4D-makelaars vragen we jullie input. Een aantal van jullie
heeft dat al gegeven, dat hoeft natuurlijk niet opnieuw. Maar we willen
graag iedereen goed de gelegenheid geven hier op mee te denken. Wil je
uiterlijk woensdag 26 september een naam aan ons door te geven van een
persoon die jij graag als 4D-makelaar in jouw regio aan de slag ziet gaan.
Vooralsnog zoeken we naar:
·
Een enthousiaste netwerker
·
Ervaring met het ondersteunen/adviseren van
bewonersinitiatieven
·
Bekendheid met/in de regio
·
Beschikbaar voor 6 tot 8 uur per week
Op basis van de door jullie aangedragen namen worden de vijf 4D-makelaars
op 27 september bekendgemaakt.
Per oktober gaan ze dan gelijk aan de slag en kennismaken in hun regio
tijdens de bijeenkomsten van provincie Overijssel: Sociale Kwaliteit on Tour
op de donderdag van 9.00 tot 14.30 uur op:
4 oktober 2018 in Deventer, 18 oktober 2018 in Hardenberg, 1 november
2018 in Enschede, 22 november 2018 in Zwolle en 13 december 2018 in
Oldenzaal.
Ed. Wezenberg | Projectmanager / MT | Stimuland | Vilsterseweg 11 | 7734
PD Vilsteren | T: (0529) 47 81 80 |
M: (06) 13 48 85 91 | E: ewezenberg@stimuland.nl |
www.stimuland.nl

Afdeling voetbal:
Zaterdag 22 september
KOSC JO17-2
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Luctor et Emergo JO8-2
Buurse JO7-1
Zondag 23 september
EMOS VE1
Achilles '12 5
UD Weerselo 5
Zenderen Vooruit 2 Zenderen Vooruit 1 -

- Zenderen Vooruit JO17-1
- MVV '29 JO15-2
ST: SVV'56/Kloosterhaar
- MO17-1
- NEO JO13-5
- Hulzense Boys MO13-1
- NEO JO11-5
- Zenderen Vooruit JO8-1
- Zenderen Vooruit JO7-1

Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 4
Zenderen Vooruit 3
UD Weerselo 3
Delden 1

13.15
10.15
09.00
09.00
08.45
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Johan Rolefes
M. Ganzeboom
Guus t. Broeke
Jort Kosse

aanvang: Scheidsrechter
09.30 uur
10.30 uur
09.00 uur
11.00 uur Gerwin Maathuis (ASV)
14.00 uur

Woensdag 26 september
Stevo JO17-2
- Zenderen Vooruit JO17-1
Kantinedienst:
MO17: Tessa Nijenhuis
JO15: Job Egberts
JO13: Joshua Schmit
MO13: Giovanna Bartelink

aanvang: Scheidsrechter
13.00 uur
11.30 uur Ramon van Os

13.00 -15.00 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur

aanvang:
19.00 uur

Vervoer:
JO17: Mart Ganzeboom, Elia Wennekink, Teun Nollen
JO8: Team zelf
JO7: Team zelf
JO17 (26/9): Duncan Keupink, Max Lutke Schipholt, Stijn Annink

9.

Gitaar-, zang- en djembéles in Zenderen
10.
Muziekles op de maandagavond bij de Tinkerhoeve, Zeilkerweg 8, in Zenderen.
Je kunt hier gitaar-, zang, en djembéles krijgen. De lessen worden gegeven
door een ervaren en gediplomeerde docent. Je kunt les krijgen in een groep
of individueel zowel voor beginners als voor gevorderden.
Kom gerust langs voor een gratis kennismakingsles.
Als je je wilt opgeven of nog meer informatie wilt,
dan kan dat per e-mail via info@readmusic.nl .
De djembé is al jarenlang de meest bekende Afrikaanse handtrom in
Nederland. Iedereen, ook zonder muzikale achtergrond, kan dit instrument
al snel leren bespelen. De voornamelijk traditionele West-Afrikaanse
ritmes worden in een groep gespeeld, waardoor de stukken nog
indrukwekkender zijn. In de lessen wordt de nadruk gelegd op het ervaren
van het plezier bij het spelen van deze aanstekelijke ritmes en de
kennismaking met een andere muziekcultuur.
Als je geen djembé hebt, dan wordt daar bij de lessen voor gezorgd.
Bij de gitaarles kun je kiezen voor individuele les en groepsles.
De lessen duren over het algemeen een half uur. Je kunt les krijgen
in klassieke muziek, Popmuziek of jazzmuziek op akoestische of
elektrische gitaar. Afhankelijk van je eigen voorkeur kunnen de volgende
onderdelen aan bod komen: noten lezen, akkoorden spelen,
liedbegeleiding (met of zonder zang), toonladders, solo’s en improvisaties,
eigen stukken schrijven.
Bij de zangles kun je kiezen voor individuele zangles of voor het zingen in
een (close harmony) popkoor. Bij de zangles wordt aandacht besteed aan
houding, klankvorming en ademhaling. Bij het popkoor ligt de nadruk
op de samenzang en het plezier van het samen zingen. Daarnaast leer je
ook de basis van de zangtechniek.
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Uit de Vox van 50 jaar geleden
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====================================================================

Wordt vervolgd

13.

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
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