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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 12 januari 2019 – 19 januari 2019 
 

 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 …  
 

Voor zelfkennis is voor alles één ding nodig:  
een Zelf 

 
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
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Weekendvieringen            

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 13 jan.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                 Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:  
Zo 13 jan. 10.00 uur: Woord- en Communieviering mmv parochiekoor 

               Voorgangers: Jan Cuppen en Maria Verheijen 
 

********** 

Zondag 13 januari 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa   
Lector:  M. Verheijen     
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Harink en B. Nollen 
      

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 13 januari t/m zaterdag 19 januari: M. Ikink 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 13 januari t/m zaterdag 19 januari: groep 2 
 

Misintenties voor zondag 13 januari 2019: 
Overl. Familie Welberg-Grootelaar; Ouders Olthof-Koelen 
 

********** 
Op zaterdag 5 januari 2019 zijn gedoopt 

- Sanne Hofstede dochter van Frank Hofstede en Annelie van Harten, 

zusje van Guus & 

- Fien Snijders 

dochter van Bart Snijders en Annerie Hofstede, zusje van Noud 
Wij wensen dat Sanne en Fien, omringd door liefde en zorg,  
gelukkig en tevreden door het leven mogen gaan.   
 

********** 

Parochiegegevens over het jaar 2018: 
- Aantal parochianen 1 januari 2018: 1.157 
- Aantal doopsels: 11 
- Aantal overleden parochianen: 10, waarvan 4 leden van de Karmel 
- Aantal ingezegende huwelijken: geen 
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- Aantal 1e Communicantjes: 5 
- Aantal Vormelingen: 10 
 

- Aantal vrijwilligers: 119 
- Aantal door vrijwilligers uitgevoerde taken: 229 
- Aantal koren: 2 
- Aantal koorleden: 24 
 

- Aantal parochianen 31 december 2018: 1.147 
- Aantal parochiegezinnen 31 december 2018: 532 
 

Gegevens afkomstig van Parochiële Leden- en Vrijwilligersadministratie 
 

********** 

Mailadressen Parochie. 
In onze parochievergadering van 20 november j.l. hebben wij reeds 
aangegeven dat onze parochie nu beschikt over een nieuwe computer, die 
kan worden gebruikt door de vrijwilligers van de diverse werkgroepen en het 
bestuur, binnen onze parochie Zenderen.  
Hieraan gekoppeld hebben wij 4 nieuwe e-mailadressen ingesteld.  
In het kort zal ik uitleggen hoe het werkt. 
 

1. secretariaat@parochiezenderen.nl  
 

Dit e-mail adres wordt gebruikt door het parochiebestuur.  
Maar als u als parochiaan vragen, reacties of meldingen,enz, specifiek voor 
het parochiebestuur hebt, dat kunt u dit e-mailadres gebruiken voor uw 
brieven en reacties aan het parochiebestuur. 
 

2. administratie@parochiezenderen.nl  
 

Dit e-mail adres wordt gebruikt door de vrijwilligers van de 
Ledenadministratie, de Financiële administratie/ kerkbalans en de 
Kerkhofadministratie. 
Hebt u als parochiaan specifiek vragen t.a.v. bovenstaande groeperingen dan 
kunt u dit e-mailadres gebruiken. 
 

3. a.oosterik@parochiezenderen.nl 
 

Dit e-mailadres wordt gebruikt door de pastores E. van Vilsteren en A. 
Oosterik. 
Hebt u als parochiaan specifiek vragen voor E. Vilsteren of A. Oosterik, dan 
kunt u dit e-mailadres gebruiken. 

4. info@parochiezenderen.nl  

mailto:secretariaat@parochiezenderen.nl
mailto:secretariaat@parochiezenderen.nl
mailto:a.oosterik@parochiezenderen.nl
mailto:info@parochiezenderen.nl
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Dit e-mailadres wordt gebruikt door vrijwilligers van Avondwake groep, 
Parochiesecretariaat . 
Hebt u als parochiaan vragen, opmerkingen, meldingen aan de parochie, dan 
kunt u die sturen aan dit e-mail adres.  
Ook kunt u uw intentie(s) via dit e-mailadres aanvragen. U dient dan wel zelf 
het bedrag van de Intentie over te maken op bankrekeningnummer  NL 24 
Rabo 0309 4227 36  t.n.v. OLV  Onbevlekt Ontvangen Zenderen. (zie ook 
volgend artikeltje) 
 

Let wel: Het aanvragen van een intentie(s) via een brief met geld in de 
postbus van het Parochiecentrum blijft natuurlijk ook mogelijk, of door uw 
bezoek aan het parochiecentrum op dinsdag-of donderdagmiddag tussen 
14.00 en 15.00 uur. Uiteraard kunt u ook altijd  een brief of reactie per post 
aan het  postadres sturen: 
 
Parochiecentrum Zenderen 
Hertmerweg 46, ( woonhuis achter het klooster) 
7625 RH Zenderen. 
 
Ik hoop u hierover voldoende te hebben ingelicht. 
 
Namens het parochiebestuur, 
De secretaris, 
Vincent Kuipers 
 

Van het parochiesecretariaat. 
Het zal u bekend zijn, dat u misintenties (gebedsintenties) kunt opgeven door 
een enveloppe met vermelding naam/namen en geld in de brievenbus van het 
parochiecentrum te doen. Of door langs te komen op de bekende 
openingstijden: dinsdag- en donderdagmiddag van 
14.00 -15.00 uur. Sinds kort kan het ook via de mail. Het mailadres is: 
info@parochiezenderen.nl  Dit adres staat ook voor op de VOX. 
De tarieven voor een mis/gebedsintentie zijn € 8,- voor een gewone intentie 
en € 10,- voor een jaargedachtenis. Bij gebruikmaking van de mail kunt u het 
geld overmaken op het bankrekeningnummer, dat u ook vindt in de VOX 
onder Financiën en Parochiekerk.   (NL24 RABO 0309 4227 36)                     

      Vriendelijke groet: werkgroep Parochiesecretariaat 

mailto:info@parochiezenderen.nl
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Onthulling naambord Jan ter Keurspad. 
b n 

Dinsdag 8 januari was het een jaar geleden dat het 
Kloosterpad Zenderen door plotseling overlijden 
afscheid moest nemen van één van haar oprichters: 
Jan ter Keurs. 

 

Deze middag werd het naambord onthuld, dat geplaatst is aan het pad dat 
langs de weilanden van de familie ter Keurs loopt. 
We verzamelden ons bij de familie ter Keurs. Tegen 16.00 uur ging het te voet 
naar het pad. Vele brandende fakkels hadden de groep wandelaars naar deze 
plek moeten leiden. Helaas dachten de weergoden er anders over.  
 

Onder het toeziend oog van zo’n 50 genodigden heeft pater Jan Korterik na 
een kort woordje het naambord onthuld. Hij was 
degene die met het idee kwam om dat pad het Jan ter 
Keurspad te noemen. Als werkgroep kwamen we toen 
op de gedachte om dit op 8 januari, precies een jaar 
na zijn overlijden, gestalte te geven.   
Vervolgens werd het pad, omzoomd door lichtjes, 
door iedereen gelopen. 

Bij terugkeer in de schuur stond er koffie en thee met 
heerlijke krentewegge klaar voor de aanwezigen. 
Op de houten wanden waren een aantal fotocollages 
gecreëerd rondom de thema’s van de projecten 
waarin Jan een rol van betekenis heeft gehad. Vincent Kuipers lichtte deze 
collages toe met herinneringen over het verloop van het een en ander. Zo 
kwamen uiteraard de wandelingen aan bod, maar ook de bouw van de 
Mariakapel, de kruiswegstaties, de onderdoorgang spoor, het Middeleeuws 
Weleveld. 
 

De familie ter Keurs was erg blij met het initiatief van de werkgroep om juist 
op deze datum nog eens extra stil te 
staan bij alles wat Jan met zijn harde 
werken voor elkaar heeft gekregen.  
Een echte Twent, waar we als  
werkgroep graag voor onze zgn. 
“keukentafelvergaderingen” kwamen.  
We missen hem nog alle dagen. 
Werkgroep Kloosterpad 
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K. P. V. 

Voor de dames die mee willen en zich nog niet hebben 
opgegeven. 
Naar Kamak Theater 14 maart, Voorstelling Furia,  
Aanvang 20:00uur, Kosten €10,- 

Opgeven kan nog tot 16 januari, i.v.m reservering van de kaarten. 
Bij Anny Espeldoorn 074-7074905 of bij Siny Leus 074-2670200 
 
                                                                         Het bestuur KPV 

 
********** 

 
Hallo, mini-dansmarietjes in spee. 

Zit je in groep 2 of 3 en lijkt het je leuk om tijdens de carnavalsperiode als 

mini-dansmarietje te spetteren in de tent!! Dan is dit jouw kans! 

Geef je dan op vόόr 20 januari a.s. door een mail  

te sturen aan braakhuis@ziggo.nl 
 

Carnavaleske groet,  

De Doldraejers  

         
        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 
 

mailto:braakhuis@ziggo.nl
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Vrouwen van Nu presenteren programma 2019 
Do. 17 jan.  14.30 uur Mevrouw Anita Wichers van 

Landschap Overijssel met een lezing over 
haar schaapskudde op de Lemelerberg en 
haar beleving van alledag. 

Do. 7 febr.     Jaarvergadering met aansluitend een presentatie van de heer 
Dolf Ruesink over de journalistiek en korte verhalen. 

Vr. 1 mrt        Wereldgebedsdag (een viering uit Slovenie, Welkom, God 
nodigt je uit!) met ds. Johan  Meijer in het slotklooster van de 
Carmelitessen te Zenderen i.s.m. de dames van de KPV. 

Wo. 13 mrt.  09.30 uur Koffieochtend met mevrouw Senger met een lezing 
over huidtherapie. 

Wo. 17 apr.    14.00 uur Paasmiddag met de heer Veldboer over de 
paasgebruiken in Ootmarsum. 

Do. 16 mei     Mevrouw Margo Huggers: lezing over “op reis met een ezel”. 
Do. 19 sept.    Mevrouw Janny Rieff met een voordracht op humoristische 

wijze over “het leven op Schokland vroeger” 
Do. 17 okt.    Verrassingsavond samen met de dames van de KPV. 
Do. 21 nov.    Mevrouw Wagenvoorde met een vertelling over “de Trans 

Siberische Spoorlijn”. 
Do. 19 dec.   14.00 uur Kerstmiddag met muzikant, verhalenverteller en 

troubadour  de heer Gery Groot Zwaaftink. 
 

Excursies, provinciale bijeenkomsten en andere samenkomsten. 
13 febr.    Bridgedag in Heino 
12 maart  Streektaaldag Ommen. 
27 maart  Handwerktentoonstelling 60 jaar handwerktentoonstelling 
27 maart   Excursie naar Rauwmilk in De Lutte 
. . maart    Agrarische avond met de afdeling Almelo in Almelo 
2, 3 en 4 apr.  Agrarische excursiedagen georganiseerd door de 
                    afdelingen Steenwijk, Blokzijl en Steenwijkerwold 
mei/aug.    Fietsavonden/dag. 
.. nov.         Themadag (voorheen Boerinnendag) 
. . . . .   Leuke maar nog niet bekende bijeenkomsten. 
 

Belangstellende zijn altijd van harte welkom.  
In de Stefanshof Grotestraat 207, 7622 GH Borne worden onze bijeenkomsten 
gehouden. 
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’ 
Gespeeld op : 19 December 2018 
 Kruisjassen              Jokeren 

1. Riet Bos  4076 p.  1. Jose Krake  28 p. 
2. Gerard Winkel 3919 p.  2. Miny Viskaal 50 p. 
3. Anton Pol  3812 p.   
4. Diny Besselink  3722 p. 
5. Henk Platenkamp 3679 p.  
6. Harry Veldhof  3616 p. 

 
Poedelprijs :  

 Henny Pouwel 3133 p.      Henny Krake 90 p.  

 

Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’ 

Gespeeld op : 2 Januari 2019 
 Kruisjassen              Jokeren 

1. Gerard Winkel 4093 p.  1. Nellie de Jong 61 p. 
2. Diny Besselink  3951 p.  2. Bep Landkroon 62 p. 
3. Paulien Peper  3946 p.   
4. Sinny Keur  3937 p. 
5. Cor Stopel  3821 p. 
6. Henk Platenkamp 3771 p. 

 
Poedelprijs :  

 Gerard Wiggers 2956 p.      Henny Krake 89 p. 

 

Volgende kaartmiddag: 16 januari 
 

********** 
 

Uitslag kaartavond ZV d.d 7 januari 

1. H. Mensink   4105 p.  

2. R. Scholten   4074 p. 

3. M. Nijhuis   3820 p. 

Poedelprijs: F. Pouwel  2959 p. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0ZOCoOrdAhVF6aQKHfrJAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/extra-grote-speelkaarten/9200000021197899/&psig=AOvVaw3XXjRQLWNm0Wk4eArqnAzt&ust=1538655317189238
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OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2018  Deel 1 
 

JAN: Begin januari 2018 gaan er vage berichten door het dorp over de 
vermissing van voormalig plaatsgenoot Frans Mistrate Haarhuis. 
Uiteindelijk zou hij op zaterdag 13 januari in een vijver gevonden 
worden. Op 4 januari brengt het d.b. van de dorpsraad een bezoek aan 
Tom Jannink en Martine van Burgsteden in Bentelo (Bureau Eeckhof). 
Het verdere verloop van DP++ en het probleem van de 
mestverwerking worden nader besproken. Van de voormalige 
Stichting Sindron krijgen we bericht, dat er een positief saldo is 
overgebleven inzake de afwikkeling van Stichting Sindron. Ook de 
dorpsraad kan een bijdrage tegemoetzien. Op 12 januari kopt de 
TC/Tubantia dat de Raad van State zich binnen enkele weken weer zal 
buigen over de nieuwbouw bij de Zwanenhof (het zorghotel). Op 
vrijdag 5 januari overlijdt Hans ter Brugge en op maandag 8 januari 
worden we opgeschrikt door de plotselinge dood van Jan ter Keurs, die 
jarenlang zich ingezet heeft als lid van de dorpsraad voor de belangen 
van de inwoners van Zenderen. Irene Houthuys (van VPRO-radio) 
neemt gesprekken op met talrijke mensen uit ons dorp voor een radio-
uitzending, die in maart 2018 zal worden uitgezonden. Borne doet 
pogingen om de regie terug te krijgen over de mestvergister. Op 
dinsdagavond 16 januari is er een geslaagde avond “Actie tegen de 
Verbindingsweg” bij Lutke Hulscher, er zijn wel 150 belangstellenden, 
ook mevr. Houthuys is aanwezig en maakt opnamen. Op woensdag 17 
januari brengt een delegatie van de dorpsraad op uitnodiging van dhr. 
Staudt een bezoek aan De Scholtenhof. Op donderdag 18 januari 
houdt de dorpsraad haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in het 
Sindron. We waren eind vorig jaar al uitgenodigd om dit ten huize van 
Jan ter Keurs te doen, vanwege zijn afscheid van de dorpsraad. Helaas, 
Jan ontviel ons eerder. We namen verder in de vergadering afscheid 
van Greet Oude Aarninkhof en van Riet Boomkamp. Jarenlang was 
Riet penningmeester van de dorpsraad. Renate Everlo zal vanaf nu 
haar taak overnemen. Op zondag 21 januari worden we door Lies 
Maathuis op de hoogte gesteld van de vreselijke plunderingen in de 
Mariakapel op de Zendersche Esch. Enkele bekende Zenderense 
bedrijven gaan helaas failliet. Op het eind van de maand heropent de 
voormalige Theresiakerk van Borne als gezondheidscentrum: “De 
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Poort van Borne”. En Zenderen gaat de barricaden op als protest tegen 
de verbindingsweg. Steeds meer wordt er door de actiegroep op 
gehamerd, dat het verkeersprobleem Zenderen een regionaal en geen 
lokaal probleem is. 
 

FEB: Op vrijdag 2 februari vindt er een voorbereidend overleg plaats van 
het d.b. van de dorpsraad met Tom Jannink en met Martin Verbeek. 
De laatste zal de a.s. discussieavond over de mestverwerking op 
donderdag 15 februari gaan leiden. Op vrijdagavond 3 en 
zaterdagavond 4 februari zijn de gala-avonden: Prins Tom (Schothuis) 
en adjudant Nico (Pol) regeren over carnavalsdorp Zenderen. Op 
dinsdag 6 februari wordt er door de Actiegroep “Verbindingsweg NEE” 
een petitie met handtekeningen aangeboden aan de raad van Borne. 
Daarna is er een d.b. vergadering ten huize van voorzitter Gerard 
Welberg. Op woensdag 7 februari bespreekt een delegatie van de 
dorpsraad met Aveleijn enkele leuke activiteiten voor ouderen i.v.m. 
besteding van de gelden Stichting Sindron. Op zondag 11 februari 
trekt er weer een fraaie carnavalsoptocht door het dorp! “BorneBoeit” 
kopt: “Het Dolle Doarp viert feest”! Op donderdag 15 februari is er de 
dorpsavond over “Mestverwerking”. Grote opkomst, een verrassende 
uitslag van het onderzoek met smartphones naar de mening van de 
aanwezigen, maar discussie over de representativiteit van het 
onderzoek blijft. Op donderdagavond 22 februari is er een 
inloopavond op het gemeentehuis met inzage in het tracé van de 
verbindingsweg. De actiegroep “Verbindingsweg NEE” houdt weer een 
stil protest met borden “Nee, geen Verbindingsweg” bij de ingang van 
het gemeentehuis. In de laatste week van februari wordt het flink 
koud. Ook het CDA Overijssel (Statenfractie) pleit voor maatregelen 
om de verkeersveiligheid in Zenderen te verbeteren. De 
Kringloopwinkel neemt zijn maatschappelijke taak in Borne serieus: 
opnieuw stelde het bedrijf een flink bedrag beschikbaar voor het 
beheer en onderhoud van AED’s. Ook de werkgroep AED in ons dorp 
mag meeprofiteren. 

 
MRT:   In het eerste weekend van maart komt er een eind aan een “ijzige-kou 

periode”, waarin de ijsbaan ruim 3 dagen open was. Op maandag 5 
maart vergadert de werkgroep AED  weer. Ook op maandag 5 maart 
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wordt duidelijk, dat de gemeente de kleine verbouwing in Sindron 
gaat betalen (voor kantoor- en opslagruimte). De actiegroep 
“Verbindingsweg NEE” reist af naar Zwolle om daar een petitie met 
handtekeningen aan te bieden aan de leden van Provinciale Staten. 
Op zaterdag 10 maart is weer NL-Doet dag: vrijwilligers steken overal 
de handen uit de mouwen, o.a. in de Kloostergaarde. De TC/Tubantia 
kopt: “Kloostertuin krijgt iets van oude glorie terug”. Op woensdag 14 
maart is er het lijsttrekkersdebat i.v.m. de komende 
gemeenteraadsverkiezingen bij Lutke Hulscher. In het kader van de 
week Zorg en Welzijn is Radio 5 op 15 maart tussen 14.00 en 16.00 
uur te gast bij Buurtsuper Sindron. Even later, ook op donderdag 15 
maart, is heel Zenderen onder de indruk van het dramatisch ongeluk, 
dat Leo Pots (pas gepensioneerd leerkracht van onze basisschool) is 
overkomen. Ook op 15 maart vergadert de dorpsraad weer (het a.b.). 
Jos Wolbers geeft te kennen, dat hij i.v.m. gezondheidsklachten liever 
geen vicevoorzitter meer wil zijn.  En …we nemen aan het eind van 
deze vergadering afscheid van Bert Schoon, die jarenlang in de 
dorpsraad het Oranjecomité en de carnaval vertegenwoordigde. Op 
dinsdagavond 20 maart krijgt de dorpsraad een mooie rondleiding en 
presentatie in de “Sportvoedingswebshop/horlogezaak” in het 
voormalig pand “van Iersel Schoenen” aan de Hoofdstraat. Op 
woensdag 21 maart kan iedereen stemmen voor de gemeenteraad. 
Na het faillissement opent Bistro Weleveld opent haar deuren weer, 
niet alleen voor golfers.  Op zaterdag 24 maart wordt in het 
programma Argos op Radio 1 het klankbeeld uitgezonden, dat mevr. 
Irene Houthuys gemaakt heeft van het “reilen en zeilen” in Zenderen. 
Een mooie uitzending! Op donderdag 29 maart is de installatie van de 
nieuwe raad. In Zenderen beginnen de tafelgesprekken met groepen 
belanghebbenden over de toekomst van Elhorst/Vloedbelt.   

 
APR:    Op woensdag 4 april is er weer een bijeenkomst van de werkgroep 

“Vernieuwing Dorpsraad”. Een dag later, op donderdag 5 maart, is er 
weer een “tafelgesprek” over de toekomst Elhorst/Vloedbelt met de 
omwonenden. Ook Eelerwoude, een instantie voor 
landschapsinrichting, is aanwezig: Totaal aanwezig: ca. 20 mensen. Op 
de vraag van ondergetekende aan de OVKK (Overijsselse Vereniging 
van Kleine Kernen) hoe de meeste dorpsraden zijn samengesteld, 
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reageerde Kor Pollema van de OVKK met het advies om eens contact 
op te nemen met de nieuwe voorzitter van de OVKK, Roy de Witte, 
ook jonge wethouder in Tubbergen en inwoner van Manderveen. Op 
woensdag 11 april is er in Sindron een bijeenkomst van dorpsraad, 
gemeente en Aveleijn over de nieuwe gebruikersovereenkomst voor 
Sindron. Het d.b. van de dorpsraad vergadert weer. In april is er weer 
halfjaarlijks “groen-overleg” met de gemeente (Jos Wolbers en Lies 
Maathuis nemen daar namens de dorpsraad/gemeenschap aan deel). 
Op donderdag 12 april is er een gezellig treffen voor alle inwoners in 
Sindron: Bram en Riky Steenhagen vertonen de film over Zenderen 
vroeger en Aveleijn zorgt voor koffie, gebak en een lekkere lunch. Op 
25 april is er een inloopavond over de plannen Elhorst/Vloedbelt in De 
Zwanenhof. De provincie, de gemeente en Twence zijn aanwezig. Er is 
veel belangstelling. Een dag later, op donderdag 26 april, is er weer de 
traditionele lintjesregen. In Borne zijn er 9 gedecoreerden, waaronder 
onze eigen Harry Peper.  

 
MEI: Op 4 mei is bij de oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de 

traditionele en sfeervolle dodenherdenking. Op woensdag 16 mei is er 
overleg van de werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad” met Tom Jannink 
en Roy de Witte. Kernbegrip: weten wat het ‘DNA” van je dorp is. Op 
donderdag 17 mei wordt het nieuwe college van Borne geïnstalleerd: 
er verandert niet zo veel. Op Tweede Pinksterdag, op maandag 21 
mei, is er weer de succesvolle Sportdag/tevens Familiedag van ZV. Op 
donderdag 24 mei houdt het a.b. van de dorpsraad weer vergadering. 
Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel geven te kennen graag na 
de zomervakantie te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de 
dorpsraad. Op 6 september zal er een “interim-bestuur” aantreden. 
Rond 24 mei werd Jan Kruidenier benaderd of hij Gerard zou willen 
opvolgen als “interim-voorzitter” van de dorpsraad. Jan antwoordde 
positief! Ook kwam in deze vergadering de wens van de werkgroep 
Kloosterpad tot verbreding van het fiets/wandelpad Berg/Baken aan 
de orde.  Op vrijdag 25 mei opent burgemeester Welten het nieuwe 
crematorium van Borne, gevolgd door een drukke open dag, de dag 
daarna. Op 26 mei meldt de TC/Tubantia: de bouw van het zorghotel 
kan gewoon doorgaan, de buren worden opnieuw in het ongelijk 
gesteld. 
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U och ook!!! 
SPORTVERENIGING “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Schoonmaakrooster:  

16 januari 2019: Renate Olthof, Renate ten Broeke, 

    Ester ten Dam, Elise Breteler. 

 

Handbalprogramma zaterdag 12 januari 2019: 
 

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Avanti-Wilskracht   Aanvang: 18.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Wijhe ’92 DS1  Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – Avanti Wilskracht DS2 Aanvang: 20.40 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 
Kaartverkoop zaterdag 12 januari: 
Miranda Steenhagen en Karin Kamphuis 
 
Handbalprogramma zondag 13 januari 2019: 
 

F-jeugd: BB/ZV F1 – Olympia HGL F1    Aanvang: 15.00 uur 
Sportzaal De Latei Bornerbroek 
 

D-jeugd: TVO D2 – Zenderen Vooruit D1    Aanvang: 15.20 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 

C-jeugd: Bornerbroek DC2 – Zenderen Vooruit DC2  Aanvang: 11.40 uur 
Topsporthal IISPA Almelo 
 

 
Handbalprogramma dinsdag 15 januari 2019: 
 

C-jeugd: Stormvogels DC1 – Zenderen Vooruit DC1# Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal de Els Haaksbergen 
 
Handbalprogramma woensdag 16 januari 2019: 
B-jeugd: ZV/BB DB1 – DSVD DB2    Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal ‘t Hoge Vonder Deurningen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Nieuwjaars tennistoernooi!  

Zenderen Vooruit heeft weer de baan gehuurd voor een gezellige avond 
tennissen. 
 

Wanneer: 19 januari 2019 
Waar: Racketcentrum Borne 
Tijd: 19.00 uur. 
 

Leden gratis 
Niet leden € 7,50 
Tenniservaring is gewenst! 
 

Opgeven kan via mail bij 
renatekosse@hotmail.com 
 

Wij gaan weer voor een gezellige avond tennissen! 
 

Groeten, Inge Wolbers en Renate Kosse 
 

********** 

NLdoet 2019 
Elke organisatie heeft dingen waar je nooit aan toe komt maar waarvan het 

fijn zou zijn als het gebeurde. Daarvoor is 
NLdoet: de grootste actie voor vrijwilligers 
van Nederland.  
In 2019 is de actie op 15 en 16 maart.  
Organisaties die vóór 31 januari 2019 hun 
klus aanmelden op www.nldoet.nl, 
kunnen een financiële bijdrage ontvangen 

voor bijvoorbeeld klusmaterialen. Afgelopen jaar waren  meer dan 300.000 
Nederlanders actief bij meer dan 7.600 organisaties. 
Zie ook: www.nldoet.nl/meld-je-klus-aan  

  

mailto:renatekosse@hotmail.com
http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/meld-je-klus-aan
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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  
  

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