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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 
 19 januari 2019 – 26 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 …  
 

De volken zullen pas gelukkig zijn,  
als de wijzen heersers of de heersers wijzen zijn. 

 
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 20 jan.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                 Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:  
Zo 20 jan. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv cantorgroep 

               Voorganger: Pater J. Hettinga 
 

********** 

Zondag 20 januari 10.00 uur   
Koster:  H. Harink   
Lector:  J. Cuppen     
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink 
      

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 20 januari t/m zaterdag 26 januari: R. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 20 januari t/m zaterdag 26 januari: groep 3 
 

Misintenties voor zondag 20 januari 2019: 
Geertruida Kamphuis-Kamp (jgd); Huib en Tiny Hermans-Savelkoul;  
Jan Kienhuis (jgd); Truus Kienhuis. 
 

********** 
 

  

         
        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 
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Viering van de Eenheid op 27 januari te Zenderen.  
Op deze zondag is er een oecumenische viering te Zenderen. Leden van 
verschillende geloofsgemeenschappen uit Hertme, Zenderen en Borne 
kunnen elkaar ontmoeten. De viering begint om 10.00 uur en heeft als thema 
“Recht voor ogen”.  
De liturgie is gebaseerd op een bijdrage van christenen uit Indonesië. Deze 
bijdrage wordt wereldwijd gebruikt, zodat we ons mondiaal verbonden 
mogen weten. Het parochiekoor uit Zenderen verleent medewerking waar we 
heel blij mee zijn. Liederen uit verschillende tradities worden gehoord en 
meegezongen als een eenheid in verscheidenheid.  
Voorgangers in deze viering zijn:  
ds. Gerco Veening, pw Anita Oosterik, Jan Cuppen. 
Van harte welkom. Na afloop is er koffie /thee  in het kloosterzaaltje 
 

     Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 
 

********** 
 

Jaarvergadering  Bezoekgroep Parochie  Zenderen. 
Maandag 28 januari 2019 is de jaarlijkse  bijeenkomst  voor  alle  vrijwilligers, 
die zieken en 80 jarigen bezoeken  namens de Bezoekgroep Parochie  
Zenderen.  
Deze avond begint om 19.30  uur  in  het  zaaltje  van  het klooster. 
Iedereen  wordt verzocht  hierbij  aanwezig  te  zijn. 
Als U  verhinderd bent  graag  even een  bericht  naar  Lidy  Wolbers  2661844  
of  Irma  Geerdink  2670490 
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Actie Kerkbalans 2019 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. 
Voor de een is het dat markante gebouw in de stad 
of het dorp, voor de ander een gemeenschap van 
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar 
u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u 
geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om 
een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan 
hebt. De plek waar u kunt ontmoeten. 
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons 
leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een 
doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te vertalen.  

 
Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden 
worden. Onze  kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de 
verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire 
projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te 
houden, en u en vele anderen welkom te heten. 
 
Daarom is er de actie Kerkbalans. 
 
Om dat alles goed in stand te houden, houdt onze 
parochie ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans. Van 
21 januari tot en met 2 februari komen onze 
collectanten bij u langs voor uw jaarlijkse bijdrage. Alle gezinshoofden en hun 
inwonende kinderen van 18 jaar en ouder ontvangen een verzoek om een 
bijdrage voor deze Kerkbalans collecte. 
Wij verzoeken u ruimhartig mee te doen aan de ACTIE KERKBALANS en die 
ook dit jaar weer tot een succes te maken.  
Omdat wij weten dat u onze kerk een warm hart toedraagt en omdat onze 
parochie een tekort heeft op haar jaarrekening, durven wij u te vragen: wilt u 
overwegen om uw gift te verhogen? Zo kunnen we samen van betekenis 
blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen. 
Waarvoor reeds hartelijk dank. 
Pastor en parochiebestuur 
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MEDEDELING VOOR COLLECTANTEN KERKBALANS 
Wij verheugen ons erover dat alle collectanten evenals voorheen ook nu weer 
hun bereidwillige medewerking hebben toegezegd voor de Actie Kerkbalans. 
Daar zijn we u erg dankbaar voor.  
Nog even ter herinnering: 
Afhalen van de lijsten en enveloppen op maandag 21 januari of woensdag 23 
januari, tussen 19.00 uur en 20.00 uur in het parochiecentrum achter de kerk. 
Inleveren van de lijsten en enveloppen op donderdag 31 januari tussen 19.00 
en 21.00 uur of op zaterdag 2 februari tussen 9.00 uur en 12.00 uur, eveneens 
in het parochiecentrum. 
 

Wij wensen u veel succes met uw rondgang en danken u reeds hartelijk voor 
uw medewerking. 

         Het parochiebestuur  
 
 

********** 
 

KPV ZENDEREN 
Hallo Dames, 
24 januari a.s. is de Nieuwjaarsvisite in het Sindron. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten € 5,00 p.p. 
Wie zich hiervoor nog niet heeft aangemeld kan dat nog 
doen t/m 20 januari.  

Aanmelden kan op tel. nr.  06 10 66 01 10 of 06 43 41 98 16. 
 

Graag zien we iedereen en tot ziens. 
Organisatie Nieuwjaarsvisite. 
 

********** 
 

Wie wil meedenken over duurzaamheid in Zenderen? 

Zoals u misschien weet, zijn we in Zenderen al een poos actief met het project 

DP++, tegenwoordig ook wel genoemd DAP (Dorps Ambitie Plan). Eén van de 

werkgroepen is de Werkgroep Duurzaamheid. Door samenloop van 

omstandigheden draait deze werkgroep nog niet zo goed. We zijn op zoek 

naar inwoners, die hierover mee willen denken. Hebt u belangstelling, meld u 

zich dan bij: Henk Semmekrot, e-mail: henksemmekrot@hotmail.com  of: tel: 

074-2663193  

mailto:henksemmekrot@hotmail.com
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op dinsdag 19 februari organiseert de Zonnebloemafdeling 
Hertme/Zenderen een winkelmiddag bij Polmode aan de 
Oldenzaalsestraat in Hengelo. 
Polmode staat bekend om haar variatie en stijlvolle mode voor 
alle vrouwen die er graag representatief en modebewust uit 
willen zien.  
Van maat 36 tot en met maat 52 is er volop keus. 
Er wordt u door modehuis Pol een kopje koffie aangeboden. 

We vertrekken om 14.00 uur en zijn tegen 17.00 uur weer thuis. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en u wordt desgewenst van huis gehaald  
en weer teruggebracht. 
U kunt zich opgeven tot 16 februari bij Akke Louwerman tel. 0616253939 
Graag bij opgave vermelden of u gebruikt maakt van rollator of rolstoel. 
 
 
 

********** 
 
De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping zoekt per direct 

 Oproepkracht bediening 
 

Functieprofiel 

 Het verzorgen van ontbijt, lunch en diner 

 Serveren en debarrasseren 

 Zalen klaarzetten  

 Afwassen indien de afwashulp niet aanwezig is 

 Ondersteuning receptie in voorkomend geval 
 

Wie ben jij? 

 16 jaar of ouder 

 Flexibel, je bent beschikbaar voor zowel de avonden als de weekenden 

 Een echte teamplayer 

 Representatieve uitstraling is vanzelfsprekend 

Reageren kan door een bericht te sturen naar m.scholten@zwanenhof.nl. 
Voor meer informatie     T 074-265 95 25 (Maaike Scholten). 
 

 

mailto:m.scholten@zwanenhof.nl


 

 

- 7 - 

 

OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2018  Deel 2 
 

JUNI:   De TC/Tubantia kopt op 1 juni: “Zenderen is het wachten nu 
beu”(Reactie verbindingsweg). Wanneer komt de reactie op de 
ingediende petitie met handtekeningen op 7 februari jl.? Er worden 
voor september weer acties aangekondigd: o.a. uitdelen briefkaarten, 
zodat ook omliggende gemeenten gewezen wordt op de overlast in 
het dorp. De definitieve herinrichting van de woonwijk Erve Escher/ 
Erve Timmerman was een lang gekoesterde wens van de bewoners en 
wordt uitgevoerd. Bij de afwerking van de Azelerbeek waren 
aanvankelijk wat bedenkingen, maar later zou het zich toch positief 
ontwikkelen. Op maandag 4 juni vergadert de werkgroep AED weer. 
Op donderdag 7 juni is er weer overleg in Bentelo over de voortgang 
DP++. De gemeente laat weten, dat bij iedereen die in Borne een kavel 
koopt voor een nieuw te bouwen huis of bedrijf er binnenkort een 
brief in de bus valt: vanaf 1 juli 2018 is er geen gasaansluiting meer 
mogelijk. Op donderdag 14 juni is er weer overleg van de stuurgroep 
DP++ (kartrekkersoverleg) om de voortgang van de werkgroepen te 
monitoren. De achterburen van zorghotel Azelo eisen dat er een 
bouwstop wordt opgelegd aan De Zwanenhof. Op woensdag 27 juni is 
er een avond over de toekomst van Elhorst/Vloedbelt, georganiseerd 
door de gemeente. De gemeente wil de inwoners van Zenderen laten 
meepraten over de toekomst van het gebied. Wethouder Kotteman 
zegt: “Niet alleen de lasten, maar ook de lusten voor de inwoners van 
Zenderen”. “Als de installatie voor mestvergisting in Zenderen er komt, 
moeten we ervoor zorgen, dat de samenleving ervan profiteert”. Op 
28 juni vergadert het d.b. weer in het Sindron. 

 

 JULI: Op zondag 1 juli wordt in heel Twente de felle brand bij Twence 
opgemerkt. Op dinsdag 3 juli bezoeken Ed Mossel en ondergetekende 
de raadsvergadering in Borne. De verdeeldheid in de raad over de 
mestverwerking blijft.  De discussie over de mestvergister blijft. Op 
zaterdag 14 juli is er hier bij ZV een kampioenschap NK 
horlogegooien, georganiseerd door Rogier Koershuis van Kish.nl, 
horlogewebshop. Op donderdag 19 juli geven Provinciale Staten groen 
licht voor de PIP (Provinciaal Inpassings Plan). “Zwolle drukt de 
vergister door”, zo kopt de krant. De tegenstanders van de 
mestvergister blijven onder leiding van Ed Mossel strijdbaar.  Op 
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dinsdag 24 juli is er een inloopavond bij Sindron, georganiseerd door 
Twence i.v.m. de P.I.P.  Er zijn bijzonder weinig Zendernaren 
aanwezig. Eind juli gaat ook de politiek zich verbazen over de 
onrechtmatige horeca-activiteiten op golfbaan Weleveld. 
Verder…vakantie…wat een pracht zomer!! (Helaas te droog!) 

 

AUG: Nog steeds vakantie…maar de Zenderense perikelen gaan gewoon 
door. Op 1 augustus komt de werkgroep “Vernieuwing dorpsraad” 
weer bij elkaar. Hoe moet het worden? Misschien eens horen hoe de 
carnaval (“Doldraejers”) haar organisatie heeft staan. Dinsdag 7 
augustus is de warmste dag van de hete zomer: 36 graden! De 
actiegroep “Verbindingsweg NEE” timmert weer aan de weg: “Schrap 
de geplande verbindingsweg, leg een rondweg om Zenderen aan en 
haak aan bij de werkzaamheden aan de A1 en de A35”. Zelfs in 
vakantietijd laat Ed Mossel van zich horen: In de TC/Tubantia haalt 
journalist Leo van Raay zijn woorden aan: “Koehandel met een 
strontfabriek”. Op maandag 20 augustus worden onder leiding van 
Marcel Wielinga (gemeente) alle partijen, die betrokken zijn bij de 
wegenstructuur van Zenderen (Actiegroep, dorpsraad en werkgroep 
verkeer) bijgepraat over standpunten i.v.m. het aanstaande bezoek 
van de provincie op 5 september a.s. De eigenaar van Al Capone vindt 
de praktijk van bistro Weleveld oneerlijke concurrentie. Op woensdag 
29 augustus wordt er wederom gepraat door de werkgroep 
“Vernieuwing dorpsraad”. Op vrijdag 31 augustus zijn de Bornse 
Courant en Borne Boeit afzonderlijk van elkaar te gast in Sindron voor 
een persgesprek met de drie “zwaargewichten”, die afzwaaien: 
Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel. 

 

SEPT. Op dinsdag 4 september houdt de actiegroep “Verbindingsweg NEE” 
een briefkaartenactie om vooral aan te tonen dat er meest inwoners 
uit omliggende gemeentes in de dagelijkse files staan. Op woensdag 5 
september komt de Statencommissie van de provincie hier in Sindron 
op bezoek, samen met regiobestuurders om de verkeersproblematiek 
Zenderen te bespreken. Jan Kruidenier treedt voor de eerste keer in 
de openbaarheid als interim-voorzitter van de dorpsraad (Klasse, 
Jan!). Op donderdag 6 september is er weer een a.b. vergadering van 
de dorpsraad. Op de vraag van de redactie of de VOX een plek kan 
krijgen “onder de paraplu” van de Dorpsraad (net als de werkgroepen 
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Kloosterpad en AED) reageren we positief.  We nemen afscheid van 
Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel, die jarenlang een actieve 
bijdrage geleverd hebben aan het behartigen van de belangen van de 
inwoners. Op dinsdag 11 september spreekt Ed in bij het Politiek 
Beraad in de raad.  Hij adviseert daarbij de gemeente om ook een 
zienswijze in te dienen. Op woensdag 12 september overlijdt de 
oudste Karmeliet ter wereld in het klooster van Zenderen: pater 
Constant Dölle, 102 jaar oud (ook de oudste inwoner van Zenderen). 
Op donderdag 13 september brengen Jan Kruidenier en 
ondergetekende een bezoekje aan notaris Kuhlmann in Borne. Dit 
i.v.m. de komende “transitie” van de dorpsraad.  Op 15 september 
meldt TC/Tubantia: “Raad van State kritisch over omvang zorghotel”. 
Op maandag 17 september gaat ondergetekende met Vincent Kuipers 
en Lies Maathuis naar het gemeentehuis om te praten over de 
aanvraag van de werkgroep Kloosterpad (en van de dorpsraad) tot 
verbreding/verharding van het fiets/wandelpad naar de Mariakapel. 
In het Politiek Beraad van dinsdag 18 september is de conclusie: geen 
bistro in het golfclubhuis. Op donderdag 20 september is er een 
infoavond bij het Seminar over zonnepanelen: Buurkracht. Het 
faillissement van restaurant De Kloostergang komt in het nieuws. Een 
dag later, op vrijdag 21 september, gaan Jan Kruidenier en 
ondergetekende naar een overleg in het gemeentehuis over DP++ met 
Tom Jannink, Marco Moddejonge (gemeente) en Margreet 
Hogenkamp (provincie). Misschien komen we in aanmerking voor een 
mooie subsidie. Borne beraadt zich op een hoger beroep tegen de 
plannen voor Elhorst/Vloedbelt. Op maandag 24 september komt de 
werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad” weer bij elkaar. Stefan Mossel 
en Gerben Besselink vertellen het een en ander over de 
organisatiestructuur bij de carnaval. Op woensdag 26 september 
heeft de Ondernemers Vereniging Zenderen (OVZ) een eerste 
bijeenkomst. 

 

OKT. Op woensdag 10 oktober komt de stuurgroep DP++ (kartrekkers van 
de werkgroepen) weer samen om te vernemen van elkaars 
vorderingen. Op donderdag 11 oktober vergadert het a.b. van de 
dorpsraad weer. Wijkagent Stefan Kamp is te gast en Jan Kruidenier 
leidt voor het eerst als interim-voorzitter de vergadering van de 
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dorpsraad. Op vrijdagmiddag 12 oktober is er in een lekker zonnetje 
de opening van de stiltetuin met labyrint in het Patersbos. Pater Edgar 
Koning leidt de genodigden rond, waarna het tijd is voor een gezellig 
drankje en hapje. Naar aanleiding van een subsidie-aanvrage bij de 
provincie komen we (Marijke Adams en ondergetekende) in gesprek 
met dhr. Hans Oude Alink, Procuur Ned. Prov. Karmelieten. Dit 
gesprek over de toekomst van de kloosters vindt plaats op woensdag 
17 oktober in het Kulturhus te Borne. Rond deze tijd wordt ook 
bekend, dat de Commissie M.E.R. graag meer informatie van Twence 
wil omtrent de milieueffecten van de mestvergister. Verder melden de 
media, dat het niet zo goed gaat met Sindron (de buurtsuper en het 
activiteitencentrum). Bornenaren tussen 67 en 76 jaar krijgen eind 
oktober een uitnodiging van Borne Sport om mee te doen aan De 
Actieve Ontmoeting. Ondergetekende neemt contact op met “Succes 
Signs” voor de belettering en lay-out van de borden met goede 
wensen, die de dorpsraad wil gaan plaatsen bij de 
“Fairybells”(kerstverlichting). 

 

 
********** 

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  

  

http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/meld-je-klus-aan
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        SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

23 januari 2019: Dianne Kruiper, Miranda Pol,  

    Chantal Jansen, Mariska Platenkamp 
 

Kantinedienst; 

Zo 20 jan.  08.00-12.00 uur - 

   12.00- 15.15 uur Marwin Roelofs/Ivar Hakkenbroek 

   15.15- 18.30 uur Henk ten Velde/Rik Brus 

Di 22 jan.  21.30-23.15 uur Rick Stokkingreef 

Vr. 25 jan.  20.00-24.00 uur Peter Welberg 
 

Handbalprogramma zaterdag 19 januari 2019: 
 

B-jeugd: DHV DB1 – ZV/BB DB1     Aanvang: 19.15 uur 
Sporthal De Reiger Delden  
 

Dames Senioren: Vido DS1 – ZV/BB DS1   Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal De Beuk Purmerend  
 

 

Handbalprogramma zondag 20 januari 2019: 
 

D-jeugd: Zenderen Vooruit D1 – Stormvogels D2  Aanvang: 14.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC2 – Dynamiek DC1  Aanvang: 15.15 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Borhave DC1 – Zenderen Vooruit DC1#  Aanvang: 12.25 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

Dames A: Combinatie ’64 DA1 – BB/ZV DA1   Aanvang: 11.20 uur 
Sporthal De Fakkel Losser 
 

Dames Senioren: E.H.C. ’95 DS1 – BB/ZV DS2  Aanvang: 13.30 uur 
Sporthal Diekman Enschade  
 

Handbalprogramma donderdag 24 januari 2019: 
 

D-jeugd: Olympia HGL D4 – Zenderen Vooruit D1  Aanvang: 18.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Midweek: Zenderen Vooruit DMW1 – Bornerbroek DMW1 Aanvang: 20.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 

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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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/


 

 

- 13 - 

 

ENQUETE SINDRON. 
Bij deze informatie uit de enquête die eind november 2018 ingevuld kon 
worden m.b.t. de Buurtsuper en het Dorpscentrum Sindron te Zenderen. 
 
Wij zijn blij met 73 ingevulde en ingeleverde formulieren in de winkel/het 
dorpscentrum en 32 ingevulde enquêtes op ons mailadres. 
In totaal hebben 105 inwoners van Zenderen de moeite genomen ons te 
voorzien van een ingevulde vragenlijst. 
Buurtsuper; 
Het merendeel van de inwoners die de enquête hebben ingevuld zijn in de 
winkel of in het dorpscentrum geweest en geven ons allerhande tips m.b.t. de 
buurtsuper. 
Hieronder een opsomming van uw bevindingen; 

 De winkel ligt op een ongunstige plek 

 De wekelijkse boodschappen worden vanuit het werk meegenomen 

Sindron ligt dan niet op de route 

 De naam Sindron is niet aantrekkelijk en de winkel zou meer 

aangekleed kunnen worden 

 De winkel zou eerder moeten openen 

 

M.b.t. het assortiment wordt er veelal geantwoord dat het assortiment 
beperkt is en de prijzen liggen hoger dan in de grotere supermarkten. 
U bent tevreden over de versproducten als het vlees en brood betreft, wat 
betreft de groenten en fruit bent u duidelijk minder tevreden. Een aantal van 
u doet de suggestie meer biologische/vegetarische en zelfs dieet producten 
aan te bieden in de winkel. 

Het assortiment mag van de respondenten uitgebreid met van alles waaronder: vis in 

blik/erwtensoep van Honig/meer B-merkproducten/taco’s/pannenkoekmix van 

Koopmans en sommigen van u zouden graag een broodactiedag zien; 3 broden voor   

…... waarop bijvoorbeeld 3 broden.... 
 

Velen van u geven terug een pinautomaat in missen in Zenderen: velen van u 
weten dan nog niet dat u gewoon kunt pinnen in onze buurtsuper als extra 
service aan u als inwoner van Zenderen. Zelfs zonder een boodschap te doen. 
De klantvriendelijkheid waardeert u gemiddeld met iets meer dan een 8 
waarmee we natuurlijk heel blij zijn. 
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U hebt ons gelukkig ook van allerlei tips voorzien wat betreft de buurtsuper. 
We noemen er een aantal; 

 Ontwikkel een winkelapp in combinatie met een bezorgservice. 

 Gebruik facebook meer voor acties en aanbiedingen 

 Een informatiedienst op medisch/huishoudelijk/toeristisch gebied 

 

Dorpscentrum: 
Wat betreft het Dorpscentrum vinden de meeste inwoners die de enquête 
ingevuld hebben het van belang dat het bestaat en blijft bestaan en dat ook 
de jongere inwoners van Zenderen besef hebben van het belang voor de 
toekomst.  
U vindt dat het centrum sfeervoller/gezelliger kan worden aangekleed en 
verder hebt u ons allerlei tips gegeven die het onderzoeken waard zijn als; 
Organiseer; 

 meer bijeenkomsten/markten/ontmoetingen  

 een koffieochtend  

 wat vaker leuke avonden 

 workshops 

 in de vakantieperiode van de kinderen een film-/doemiddag 

 een “raadszaal” 

 een leestafel 

 de prikpost 

 muzieklessen voor kinderen 

 een ruilplek voor klusjes wat betreft zorg/de tuin/spullen 

 een startpunt van een toeristische route  

 het opruimen van de omgeving in samenspraak met de basisschool 

 sport samen met Sindron. 

 
U adviseert ons verder om de gelegenheid te geven om het dorpscentrum 
voor feestjes af te huren, zowel voor kinderfeestjes als voor volwassenen. 
Een aantal van u vraagt zich af wat te doen met de jeugd m.b.t. het 
Dorpscentrum en of het een idee is een museum toe te voegen aan het 
geheel? 
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Een aantal van uw ideeën zijn verassend creatief en het onderzoeken waard 
en daarmee gaan we zeker ons voordeel doen. 
 
Wij, team van cliënten en medewerkers van Sindron Aveleijn,  willen u als 
inwoners van Zenderen hartelijk danken voor uw bijdrage en de door u 
genomen moeite om deze enquête in te vullen. 
Graag nodigen we u uit op vrijdag 25 januari tussen 14.00 uur en 16.00 uur ‘s 
middags om onder het genot van een kopje koffie en/of thee de eventuele 
vragen die de uitkomst van de enquête bij u oproepen te bespreken. 
Cliënten en medewerkers 
Sindron Aveleijn. 
 

 
 


