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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 
 16 februari 2019 – 2 maart 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 …  
 

Geloof in hen die de waarheid zoeken.  

Twijfel aan hen die het vinden. 

 
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 17 febr.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                   Voorganger: pater Karmeliet 
Zo 24 febr.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                   Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:  
Zo 17 febr. 10.00 uur: eucharistieviering mmv de cantorgroep 
    Voorganger: pater E. Koning 
Zo 24 febr. 10.00 uur: eucharistieviering mmv het parochiekoor 
    Voorganger: pastor E. van Vilsteren 
 

********** 

 
Zondag 17 februari 19.00 uur  Zondag 24 februari 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  Koster:  J. van der Aa 
Lector:  H. Harink   Lector:  ..  
Acolieten: ja    Acolieten: ja 
Collectanten: H. Koopman   Collectanten: H. Meulenkamp 
  M. Besselink     H. Peper 
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 17 februari t/m zaterdag 23 februari: J. Maathuis 
Van zondag 24 februari t/m zaterdag 2 maart: J. Wolbers 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 17 februari t/m zaterdag 23 februari: groep 3 
Van zondag 24 februari t/m zaterdag 2 maart: groep 4 
 
Misintenties voor zondag 17 februari 2019 
Jan Withag; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Ria Wienk-Ellenbroek; 
Henk Rekers (Jgd); Jan Rikmanspoel. 
 

 
 

Misintenties voor zondag 24 februari 2019 
Herman Olthof (Jgd); Jan Withag 
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Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken die ons tot steun is geweest na het overlijden 
van onze (schoon)vader en opa Jan Withag. Hartverwarmend dat er zoveel 
mensen zijn die aan ons hebben gedacht tijdens deze moeilijke periode. 

Jeanet en John    Anita en Rob 
Thijs en Esther   Lotte 
Sophie en Stijn   Anne 
Iris  

    
Opbrengst kerstmarkt voor Mali. 
De kerstmarkt op Katholieke Basisschool St. Stephanus was gezellig en 
geslaagd. Tijdens de kerstmarkt zijn er werkstukken van de kinderen verkocht 
en heeft de OR o.a. de verkoop van een hapje en drankje georganiseerd. 
Leerlingen hebben in deze periode ook zelf actie ondernomen. Zij zijn langs de 
deuren gegaan in Zenderen en hebben uitgelegd dat ze geld inzamelden voor 
het opbouwen van een school in Mali. Langs deze weg willen wij alle gulle 
gevers in Zenderen heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en 
hun bijdrage. Geweldig!  De kinderen hebben met de inzameling van flessen 
en gulle giften € 270,59 opgehaald. De totale opbrengst van de kerstmarkt 
bedraagt € 639,99.  
Daniel Lamain, vader van 3 van onze leerlingen heeft voor zijn werk als militair 
de noodzaak van hulp in Mali op school kenbaar gemaakt. De opbrengst van 
de kerstmarkt heeft hij woensdag 6-2 mogen ontvangen. Hij zorgt ervoor dat 
het totaalbedrag € 639,99 op de juiste plek komt. Voor een deel van de 
opbrengst zijn er 180 krijtbordjes gekocht waarmee kinderen in Mali kunnen 
deelnemen aan het onderwijs. Het resterende bedrag komt in een lokaal 
opbouwfonds.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

         
        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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Voor het eerst naar school! 
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar (2019 
– 2020) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te denken 
over een school die bij u en uw kind zal passen!  
Om u de kans te geven om een kijkje te komen nemen op KBS St. 
Stephanus te Zenderen, willen we u bij deze van harte 
uitnodigen. 

 

Onder het genot van een kop koffie of thee wordt de manier van werken op 
onze school aan u uitgelegd. Hierbij wordt informatiegegeven over de manier 
van werken op onze school en kunt u uw vragen stellen. Daarna wordt u 
rondgeleid door het gebouw, zodat u alvast een klein beetje van de sfeer op 
KBS St. Stephanus kunt proeven. Op deze manier kunt u in ieder geval vanuit 
een goede basis uw mening over onze school bepalen. 
Mocht u over willen gaan tot inschrijven, dan hebben we die heel graag 
binnen voor 1 maart 2018, zodat we de leerlingenaantallen mee kunnen 
nemen in de organisatie voor het komende schooljaar. Een inschrijfformulier 
kunt u afhalen op school of downloaden van de site 
www.stephanuszenderen.nl. 
 

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak plannen? Dan horen we graag 
van u! We zijn altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 
17.00 uur per telefoon.  
 

We hopen u binnenkort te mogen begroeten. 
 

Namens het team van KBS St. Stephanus, 
Marieke Oude Middendorp, directeur 
KBS St. Stephanus 
St. Stephanusstraat 3 
7625 PH Zenderen 
074 2662583 
info@stephanuszenderen.nl 
 

 
 
 
 

http://www.stephanuszenderen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8jT8sbRAhXG0hoKHf8tCkcQjRwIBw&url=http://www.jufjanneke.nl/wordpress/voor-het-eerst-naar-school/&psig=AFQjCNFLIGozDa6EEfuZqcd90e9KbMAQzw&ust=1484664007338183
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Titel: Carnaval! Basisschool St. Stephanus  
 

Alaaf! KBS St Stephanus viert carnaval!  
Op vrijdag 1 maart vieren we carnaval in de tent aan de Lidwinaweg. We gaan 

daar naar toe in een gezellige stoet vanaf school.  
Onder leiding van onze eigen Prins en Prinses en de Hoogheden van C.V. De 

Doldraejers en de Draejpiepers lopen we rond 09:30 uur 
 in een bonte stoet richting de tent onderleiding van TMWWB het dweilorkest 

van Zenderen. 
De kinderen mogen met versierde  

karren/trekkers/fietsen meedoen aan deze optocht. 
 

Het is voor de kinderen geweldig om door zoveel mogelijk mensen 
toegejuicht te worden tijdens de wandeling naar de tent.  U komt toch ook 

kijken?  
 De looproute is als volgt: 

 

 
 

We zien jullie graag vrijdag 1 maart langs de route! Tot dan?! 
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Inspraak in commissie milieu en energie 
 

Tekst E.J.A. Mossel: Ingesproken in Commissie Milieu en Energie op 
Woensdag 6 Februari 2019 t.b.v. Statenvoorstel inzake PIP mestverwerking 
Twence.  
 

In een voorafgaand schrijven, rechtstreeks gericht aan deze Commissieleden 
heb ik al de nodige informatie verstrekt over o.a. de gang van zaken rond de 
stortlocatie E/V. Dit was niet mogelijk in deze Commissievergadering vanwege 
de beperkte spreektijd. 
Het stond in 2014 al vast dat volgens Twence  de E/V in Zenderen de enige 
locatie was waar een mestverwerkingsinstallatie moest komen. Financiële 
belangen speelden hier de hoofdrol, immers Twence behoefde o.a. geen 
gronden meer aan te kopen en gedeeltelijke infrastructuur was nog aanwezig.  
 Na overleg met G.S. werd het machtsmiddel, een PIP, toegepast, een plan 
waardoor de gem. Borne voor 10 jaar buiten spel werd gezet. Om een PIP 
erdoor te drukken was een zgn. provinciaal belang nodig. Voor G.S. geen 
probleem, in heel Overijssel was sprake van een groot mestoverschot en er 
was sprake van een duurzaamheidsbijdrage. Een MER werd opgestart en een 
beperkt aantal alternatieve locaties werden naar voren geschoven. Deze 
alternatieven waren echter niet representatief voor de gehele regio. Een 
aantal locaties werden niet opgevoerd.  
De onderbouwing voor het zgn. provinciaal belang en daarmede tevens voor 
de PIP was echter uiterst dubieus. Alleen de locatie E/V was zaligmakend voor 
de gehele regio. Er werd nl. niet onderbouwd waarom enkel en alleen voor de 
E/V dit provinciaal belang van toepassing was. Dagblad Tubantia heeft zelfs 
een WOB-verzoek ingediend om deze onderbouwing boven tafel te krijgen. 
Documenten werden opgezonden doch veel informatie was weggelakt. G.S. 
weigerde deze belangrijke informatie aan te leveren met het argument dat 
deze weggelakte informatie niet geschikt was om publiekelijk bekend te 
maken. Waar blijft de transparantie, openheid en participatie Wat mocht de 
burger niet weten? Een WOB-verzoek bij de rechter was het gevolg. De 
hoorzitting hierover vond plaats op 17-1-2019 bij de Rechtbank. Uitspraak 
over 6 weken, waarschijnlijk na het besluit van P.S. op 27-2-2019. Een 
achterhaald besluit dus. Men mag hopen dat deze planning louter op  
toeval berust. 
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Tijdens de lopende procedures hebben Twence en G.S. de spelregels 
veranderd, er wordt alleen varkensmest verwerkt. Dit had nog wel wat 
gevolgen want varkensmest heeft een andere samenstelling, meer uitstoot 
van stikstof, ammoniak en 4x zoveel fosfaat. Nieuwe berekeningen moesten 
worden gemaakt welke verwerkt moesten worden in de stukken. De 
gecorrigeerde en aangepaste ontwerpbesluiten werden opnieuw ter inzage 
gelegd.  Rundveehouders worden door deze keuze buitenspel gezet, zij zijn 
niet meer welkom op de locatie E/V. Reacties van rundveehouders bleven uit.  
Het zgn. provinciaal belang t.b.v. het PIP  was destijds gebaseerd op 
verwerking van overwegend rundveemest uit Oost Nederland, een ruim 
begrip waardoor grote afstanden moesten worden afgelegd, ca 1.000.000 km 
per jaar tot 2084.  Nu krijgt men te maken met het fenomeen dat volgens 
C.B.S. de gemeente Hof van Twente de nr. 4 is in Nederland v.w.b. de meeste 
varkensbedrijven en dus de nr. 1 in Oost-Nederland. Is het dan niet logisch en 
redelijk om een locatie in die gemeente te situeren.  Wij denken hierbij aan 
een bestaande stortlocatie in die gemeente nl. de oude stortplaats ’t 
Rikkerink, ook eigendom van Twence, er behoeft geen grond te worden 
aangekocht, biogas wordt nog steeds geproduceerd, bestaande infrastructuur 
is nog steeds aanwezig, transport over water is mogelijk, centraal gelegen in 
Oost-Nederland en de gem. Hof van Twente blijkt er niet onwelwillend 
tegenover te staan om een gesprek hierover aan te gaan. Volgens opgave van 
Twence heeft de gemeente Borne de minste mestproductie van Oost 
Nederland nl. 2.000 ton /j en de Hof van Twente 240.000 ton/j. en ook nog 
centraal in Oost-Nederland. In een interview met RTV-Oost op 27-10-2017 
stelde Twence dat een grootschalige mestverwerkingsinstallatie in het hart 
van een gebied met veehouders noodzakelijk is. Wat kan er dan wel niet 
bespaard worden aan milieuoverlast qua transport, CO2-uitstoot, fijnstof, 
verkeersoverlast, geluid, geur, veiligheid, enz. Twence en G.S. hadden daarom 
toen deze alternatieve locatie toe moeten voegen.  
Door te kiezen voor een locatie met de hoogste varkensdichtheid en dus de 
meeste mestproductie in Oost Nederland kan een belangrijke bijdrage worden 
geleverd aan de hoognodige beperking van de CO-2 uitstoot , gemeten over 
een exploitatieduur van 10-tallen jaren tot 2084. (Zie ook de belangrijke 
recentelijke Urgenda-uitspraak van het Gerechtshof Den Haag op 9-10-2018). 
Opmerkelijk is ook dat de ingediende zienswijzen met onze alternatieve 
locaties waaronder ‘t Rikkerink niet door de Mer-Commissie getoetst konden 
worden omdat G.S. deze niet ter beschikking hebben gesteld aan de  
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Mer-Commissie terwijl toch zienswijzen onderdeel uit maken van de 
procedure. Het zal U niet verbazen dat ’t Rikkerink niet als alternatieve locatie 
is opgenomen. Opmerkelijk is dat in een algemene toelichting van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage deze Commissie aangeeft dat zij 
wel graag zienswijzen in een adviestraject betrekt omdat het de kwaliteit en 
bruikbaarheid van de adviezen vergroot. Reden voor ons om aan de 
objectiviteit van G.S. te twijfelen ook al vanwege het weglaten van belangrijke 
gegevens bij het WOB-verzoek en de door G.S. toegepaste “Gesloten 
autoritaire stijl” bij het Coördinatiebesluit. 
 

De suggestie dat de meeste omwonenden positief staan tegenover het 
voorstel is pertinent onjuist. Als burgers doen wij een beroep op U om bij 
Uzelf eens te rade te gaan of U zich, op basis van de hierboven gewijzigde 
omstandigheden, nog wel kunt vinden in de keuze van G.S. Het is aan U om dit 
te beoordelen op 27-2-2019. De stukken beslaan wel bijna 2500 pagina’s en U 
heeft nog 3 weken. Uw advies zal met het P.S.- besluit ongetwijfeld het 
stemgedrag bij de komende verkiezingen beïnvloeden. Het PIP met 
bijbehorende stukken, in totaal 2462 pagina’s, zal vanaf 6 Maart 2019 t/m 17 
april 2019 ter inzage worden gelegd t.b.v. de ongetwijfeld volgende 
beroepsprocedure bij de R.v.S. 
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Tekst J.C. Kruidenier: inspreken in commissie milieu en energie op woensdag  
6 februari in voorbereiding van besluit PS over PIP-mestverwerker op  
27 februari 
 

Ik dank u voor de gelegenheid om u als voorzitter van de Dorpsraad Zenderen 
de zorg van de 1400 Zenderenaren over de plaatsing van de mestverwerker 
over te brengen. Zenderen is een dorp dat wordt geconfronteerd met veel 
dreigingen tegen de leefbaarheid: grote verkeersdruk, afnemende horeca en 
winkelgelegenheid, dorpshuis onder druk, wegtrekkende jeugd. Tijdens het 
recente eerste debat van uw lijsttrekkers voor de komende verkiezingen, werd 
nog eens benadrukt dat de leefbaarheid van de kleine kernen de grootste 
aandacht zou krijgen. Echter, uw besluit om gedurende de komende 60 jaren 
een mestverwerker en een vuilstort in bedrijf te laten zijn in Zenderen, zou voor 
de leefbaarheid in en misschien wel de overleefbaarheid van het dorp zomaar 
eens de doodsteek kunnen zijn. Ik hoop dat u zich die verantwoordelijkheid 
bewust bent en dat u zich ten volle in de materie heeft verdiept. 
In de ter inzage gelegde stukken viel te lezen dat de mestverwerker een “grote 
milieuvervuilende installatie” is, althans het zou moeten voldoen aan de 
Europese eisen dienaangaande. Je zou kunnen denken: nou, dat is mooi, want 
dat zullen wel scherpe eisen zijn, maar het project is nooit als “grote 
milieuvervuilende installatie” gepresenteerd; eerder als een potkacheltje. Ik 
ben bij de meeste bijeenkomsten geweest en opslag, risico’s, verkeersoverlast 
etc. werden altijd gedownplayed. Draagvlak wordt daar natuurlijk niet mee 
gecreëerd. Er heerste en heerst een ongerust onderbuikgevoel. 
Overigens lijkt de mening van Zenderen niet echt van belang. Een van de eerste 
statements in de ter inzage gelegde stukken is immers dat het provinciaal 
belang het lokaal belang overstijgt. Zenderen gemuilkorfd!! u stelt met het 
provinciaal inpassingsplan zelfs onze gemeente Borne voor de komende 10 jaar 
buiten spel!! 
En als nu maar duidelijk was welk belang dat dan precies is, dan is er misschien 
nog mee te leven. Maar vanuit ons kleine Zenderen zien wij alleen maar 
onstabiel en snel wijzigend beleid voor duurzaamheid, alternatieve energie, 
milieu en veeteelt op Europees, nationaal en zelfs op provinciaal niveau. Wat 
vandaag doel of norm is, kan volgende maand weer heel anders zijn. Wat te 
denken van de plotselinge draai van het verwerken van gecombineerde mest 
in Zenderen tot uitsluitend varkensmest? Waar komt zoiets essentieels op zo’n 
laat moment ineens vandaan?  
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Vervolgens krijgt de bevolking “inspraak” via de ter inzage gelegde stukken. 
Twee keer zelfs, maar beide keren in een stoomketelprocedure die het voor de 
gemiddelde burger in ieder geval heel erg moeilijk maakte, mede getuige het 
zeer kleine aantal ingediende individuele zienswijzen. Het lijkt op 
overvaltechniek. Het proces mag dan in algemene zin procedureel wellicht juist 
zijn geweest, draagvlak is daarmee niet gediend!  
Bovendien schijnt binnen Provinciale Staten de idee te leven dat het grootste 
deel van de Zenderense bevolking voor de plaatsing is. Dit is absoluut  
onjuist!!! zeker, er is inderdaad een deel van de inwoners, vooral beroepsmatig 
belanghebbenden, dat inderdaad voor is. Mijn dorpsraad erkent de 
problematiek waarin deze groep zich bevindt (je zal maar veeteler zijn en steeds 
weer met nieuwe eisen worden geconfronteerd) en wij steunen het zoeken 
naar een afdoende oplossing. Dan is er een groep die op het standpunt staat 
“als we er maar wat voor terugkrijgen”. Twence hield tijdens de overlegrondes 
in Zenderen worsten voor als extra subsidie voor zonnepanelen, aansluiting op 
het dan groene gas, een donatie aan de sportverenigingen, etc. Twence (of de 
provincie zelf) zou bijvoorbeeld een essentiële bijdrage kunnen leveren aan het 
instandhouden van het ontmoetingscentrum Sindron. Maar van de zijde van 
Twence (en de provincie) is het op dit punt ijzig stil gebleven. Dus ook deze 
groep mensen is nu terug in het kamp van de tegenstanders, die zich al ruim 
dertig jaar tot bij de raad van state verzet tegen eerst de komst van de vuilstort 
en recent en nu tegen de komst van de mestverwerker. 
U staat nu op het punt het kleine Zenderen op te zadelen met een installatie 
waar grote hoeveelheden schadelijke stoffen worden opgeslagen en verwerkt, 
waar het risico bestaat van onbedoelde uitstoot van gevaarlijke stoffen en waar 
een grote hoeveelheid afval wordt gestort (uiteindelijk met de omvang van 
globaal de Amsterdam Arena), inbegrepen een grote hoeveelheid asbest dat 
immers ook ineens van alle daken af moet.  
Ik hoop, namens het grootste deel van Zenderen, dat u af zult zien van de 
plaatsing van deze mestverwerker op dit moment en op deze locatie en dat u 
de betrokken veeboeren een aanvaardbaar alternatief kunt bieden. 
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Beste Wielerfanaten, 
Zoals de meeste Zendernaren wel weten heeft 
Zenderen een eigen wielerclub. In totaal hebben 
we ca. 50 leden.  
Wij hebben het idee dat er veel jongeren zijn die 
graag een blokje fietsen en die dit al regelmatig 
met enkele vrienden doen. Graag willen wij het 
idee wegnemen dat de wielerclub alleen voor 30-
plussers is. Jongeren zijn bij ons namelijk ook van harte welkom.  
 

Het grote voordeel van lid worden is dat je ook direct verzekerd bent, mocht 
je iets overkomen. Daarnaast heeft de jeugd de toekomst en zouden we het 
heel mooi vinden als we enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 

Belangrijke informatie: 
- Fietstijden: Woensdagavond 19:00 uur/ Zondagochtend 09:00 uur 
- Leeftijd: vanaf 18 jaar 
- Kosten: € 70,- per jaar, waarin de NTFU-verzekering is inbegrepen 
- Je moet in het bezit zijn van een deugdelijke racefiets 
- Fietsen met helm is verplicht 
- Fietsen in clubkleding is verplicht 

 

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met onze 
secretaris Bart Snijders (06-20319374/ snijders_bart@hotmail.com)  
 

We hopen op een verjonging van onze club en zien de reacties graag 
tegemoet. 
 

Met sportieve groet, 
Bestuur Wielerclub Zenderen 
 

********** 

Vrouwen van Nu  
I.s.m. de dames van de KPV nodigen u uit  
om vrijdag 1 maart a.s. samen 
Wereldgebedsdag te vieren,  
Aanvang 19.30 uur. 

Deze dienst vindt plaats in het slotklooster van de Carmelitessen te Zenderen, 
De dienst staat onder leiding van ds. Johan Meijer.  
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K.P.V. Dames 

Jaarlijkse kaartavond.  
Donderdag 21 februari, we hopen op jullie komst om 

19:30 uur in het Sindron. 
 

Wereldgebedsdag voor Vrouwen. 

Samen met de vrouwen van nu. 

Vrijdag 1 maart 19:30 uur bij de zusters Carmelitessen. 
 

Voorstelling Furia. 

Dames, die zich hebben opgegeven voor de voorstelling 

Furia door Kamak 14 maart. Dit gaat niet door. 

         Het Bestuur 

********** 

 
 
 

 
 
 
Carnavalsviering vrijdag 1 maart 2019 
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Carnavalsviering op 
vrijdag 1 maart a.s. om 17.45 uur in onze parochiekerk. Het thema is ‘Volg 
mij’.  
Onze zusterverenigingen uit Borne en Hertme zullen ook aanwezig zijn. De 
muzikale ondersteuning is in handen van Koor Mix en ’t Is Ma Waj Went Band. 
Vorig jaar hebben we door de extra collecte onze medemens bij “De 
Tuinkamer” in Hertme kunnen steunen. Dit jaar ondersteunen we met de 
extra collecte de rolstoelgroep van ’t Dijkhuis in Borne.  
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INSCHRIJVEN CURSUSSEN REANIMATIE/AED 2019. 
  

In april gaan we in Zenderen weer reanimatie/AED-cursussen organiseren. We 
hebben inmiddels een groep enthousiaste mensen die elk jaar deze cursus 
volgt. Maar natuurlijk willen we deze groep elk jaar graag uitbreiden. 
  

We organiseren cursussen voor zowel beginnende als gevorderde kandidaten. 
In 1 avond leert/ herhaalt u wat te doen bij een hartstilstand. Op een dag kunt 
u misschien een leven redden. Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, moet 
er gelijk begonnen worden met reanimeren. Het gaat dan om luttele 
minuten. Als de reanimatie niet gelijk wordt gestart, kunnen vitale 
lichaamsdelen door zuurstofgebrek ernstig beschadigen. Een hartstilstand kan 
iedereen overkomen. Jong en oud. Dit maakt het zo belangrijk dat iedereen 
kan reanimeren. 
Nietsdoen en wachten op hulpdiensten kan fatale gevolgen hebben. 
  

Onze cursussen worden ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur gegeven bij Z.V. 
De cursusdata zijn: 4, 15 en 17 april. 
Herhalingscursisten betalen 15 euro. 
Beginnerscursisten woonachtig in Zenderen of directe omgeving, die zich 
laten inschrijven bij HartslagNu betalen eveneens 15 euro. 
Daar we met gemeenschapsgeld werken, moeten we voor de overige 
beginnende cursisten het normale tarief van 35 euro vragen. 
Opgave kan bij Riet Beijen.  rietbeijen@outlook.com of  
Tel. 06-21171848. 
  

Als er Zendernaren zijn die via het werk elk jaar een 
herhalingscursus volgen, zouden we het heel erg op 
prijs stellen wanneer u zich inschrijft bij HartslagNu.   U wordt dan benaderd 
om te komen helpen als er bij u in de buurt iemand getroffen wordt door een 
hartstilstand. Aanmelden voor de burgerhulpverlening kan via de website van 
hartslagNu: www.hartslagnu.nl 
Bij problemen met registreren is de werkgroep AED altijd bereid te helpen. 
Mocht u al ingeschreven staan, dan is het belangrijk om elk jaar de datum van 
uw herhalingscursus in te voeren in het systeem van HartslagNu. Op deze 
manier voorkomt u dat u wordt uitgeschreven. 
  

Opgave voor de cursussen graag vóór 21 – 03 – 2019. 
  

Met vr.gr.   

Werkgroep AED Zenderen. 

mailto:rietbeijen@outlook.com
http://www.hartslagnu.nl/
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Moderne Passiespelen in Hertme 
Van 12 t/m 22 april 2019 staat Hertme in teken van De Passiespelen. Dat deze 
editie sterk gemoderniseerd is, blijkt niet alleen uit het script en de muziek. 
Ook de digitale middelen zijn flink opgepoetst. Zo is de website 
passiespelenhertme.nl compleet vernieuwd. Daarnaast is een Strijd-app 
beschikbaar, met niet alleen de laatste nieuwtjes maar ook een 
vertaalfunctie! Hierdoor is de voorstellingen ook voor buitenlandse bezoekers 
aantrekkelijk. 
 
Vernieuwde website en lancering app De Strijd  
De website heeft een nieuw jasje gekregen. Naast nieuws, de geschiedenis 
van de Passiespelen in Hertme en het verhaal van 2019, stellen de spelers zich 
aan u voor. Wilt u niets missen omtrent de Passiespelen in Hertme? Download 
dan de Strijd-app. Hierin staat actueel nieuws, spelersinfo en het 
programmaboekje. Tijdens de voorstellingen kunnen bezoekers meelezen met 
o.a. de teksten van de vertellers en de liederen in Nederlands, Duits en Engels. 
De app is mogelijk gemaakt door ScoreMedia en zowel voor Apple als Android 
beschikbaar. 
 
Het verhaal 
Het aloude lijdensverhaal komt in april een totaal nieuwe opzet op de bühne 
en dit zal met een kleine 200 spelers voor de nodige kippenvelmomenten 
zorgen. De titel van het stuk verwijst naar de (soms innerlijke) strijd van 
meerdere personages. Het verhaal is flink gemoderniseerd, met live orkest, 
klassieke en popmuziek, zowel Engels als Nederlandstalig en twee vertellers 

die het verband gaan leggen tussen De 
Strijd van toen en De Strijd van nu. Immers, 
De Strijd is van alle tijden.  
 
 
 
 
 

Voor meer informatie en tickets zie passiespelenhertme.nl 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

Schoonmaakrooster:  

20 februari 2019: Annet Stamsnijder, Nicole Horstman, 

        Miriam Raassing, Petra Lutke Schipholt. 

27 februari 2019: Anne Egberts, Annechien Aardema, 

        Renate Kosse, Inge Wolbers. 
 

Kantinedienst; 

Zo 17 febr. 08.00-12.00 uur Kevin Sonder/Jordy Oude Vrielink 

   12.00- 15.15 uur Jeffrey Elzinga/Marijn Sanderink 

   15.15- 18.30 uur Mitch Wennekink/Tijmen Hoek 

Di  19 febr. 21.30-23.15 uur Job Vetketel 

Vr  22 febr. 20.00-24.00 uur Hennie Besselink/John Mentink 

Di  26 febr. 21.30-23.15 uur Luuk Nijenhuis 
 

Handbalprogramma zaterdag 16 februari 2019: 
 

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Stevo DB2    Aanvang: 18.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

Dames Senioren: ZV/BB DS1 – SEW DS2   Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – De Tukkers DS3  Aanvang: 20.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Kaartverkoop zaterdag 16 februari: 
 

Titia Burink en Yvonne ten Tusscher 
 

Handbalprogramma zondag 17 februari 2019: 
 

F-jeugd: BB/ZV F1 – Stormvogels F2     Aanvang: 09.30 uur 
Sportzaal De Latei Bornerbroek  
 
 

C-jeugd: Combinatie ’64 DC1 – Zenderen Vooruit DC1# Aanvang: 12.05 uur 
Sporthal De Fakkel Losser 
 

Dames A: W.H.C. DA1 – BB/ZV DA1    Aanvang: 12.30 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 

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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Voetbalprogramma zaterdag 16 februari    Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO17-1 vrij  
KOSC MO17-1 - ZV MO17-1              10.00 uur   
ZV JO15-1 vrij       
ZV JO13-1 vrij       
Quick’20 MO13-1 - ZV MO13-1     08.30 uur    
ON JO11-4 - ZV JO11-1       08.30 uur    
ZV JO8-1 vrij         
ZV JO7-1 – Borne JO7-1          10.00 uur Ferron Raassing 
          

Voetbalprogramma zondag 17 februari    Aanvang: Scheidsrechter   
ZV VE1  vrij         
NEO 5 - ZV 4             09.00 uur      
De Tukkers 5 – ZV 3       09.00 uur   
ZV 2 – TVC’28 4       11.00 uur Gerwin Maathuis 
ZV 1 – Sportlust Vroomshoop 1     14.00 uur 
 

Kantinedienst: 
JO7: Team zelf 09.30 – 11.00 uur  
 

Vervoer: 
MO17: Tiamo Elferink, Sara Kolenbrander, Julia Roetgerink 
MO13: Marije Demmer 
JO11: Maarten Pol, Giovanni Bartelink 
 

Voetbalprogramma zaterdag 23 februari  Aanvang:  
Quick JO13-3 – ZV JO13-1    09.45 uur 
 

Voetbalprogramma zondag 24 februari  Aanvang: 
ZV VE1 – Manderveen VE1    09.00  uur 
ZV 4 vrij 
PH 3 – ZV 3      10.00 uur 
La Première 2 – ZV 2     11.00 uur 
ZV 1 vrij 
 

Voetbalprogramma woensdag 27 februari    Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO17-1 – TVC’28 JO17-3                 19.00 uur Ramon van Os 
 

Kantinedienst:  
Stijn Annink  18.30 – 20.30 uur 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548


 

 

- 18 - 

 

Onfortuinlijk ZV krijgt punt te weinig bij SV Delden 2-1 
Om te beginnen de complimenten voor debutant Delden, dat onder leiding 
van trainer Wouter Kwakkenbos, verassend de eerste plaats heeft veroverd in 
de 4e klasse A. Dit allemaal met achterin veel fysiek en voorin handige, maar 
vooral ook snelle, efficiënte spitsen. 
 

ZV, nog steeds zonder de geblesseerden Robin Sonder en Bart Beld en de 
geschorste aanvoerder Tom Vetketel, bleek vanmiddag op zijn minst de 
gelijkwaardige van de Deldenaren. Vervelend voor onze ploeg was dat het 
fysieke verdedigingsspel van de Deldense ploeg door de scheids van dienst 
hoegenaamd volledig werd goedgekeurd. Vooral het verschil tussen 
schouderduw of duwen met de beide handen bleek voor hem een moeilijk te 
beoordelen item. Soms heb je hem mee, soms heb je hem tegen zullen we 
maar zeggen. Verder floot deze arbiter van dienst best een goede pot. 
 

Delden kwam na een goed uitgespeelde aanval al na 8 minuten op voorsprong 
door Lutke Willink, die vrij voor de zoals altijd goed keepende Myron, de bal 
binnentikte. ZV kwam steeds beter in de wedstrijd, duels werden vaker 
gewonnen en kleine kansen werden er gecreëerd. Vooral Teun lukte het 
telkens weer onze spitsen Job, Ramon en Hemmo van munitie te voorzien. 
Maar als club onderin heb je soms dat kleine beetje geluk nodig in de 
afronding. En niet te vergeten vorm natuurlijk. 
 

Na rust eenzelfde gelijk opgaand spelbeeld, Zenderen 
op zoek naar de gelijkmaker, Delden op zoek naar een 
veiliger marge. Diep in 2e helft lukte het onze 
Deldense vrienden de 2-0 aan te tekenen, waarbij 
rechterspits Vreriks uit een bijna onmogelijke positie, 
schuin naast het doel, Myron wist te verrassen in de 
korte hoek. 2-0. Kort hierna scoorde ZV de 2-1 
middels een vrije trap van Hemmo, waarbij geen enkele verdediger, maar ook 
geen enkele aanvaller de moeite nam de bal te toucheren. Toen ook hun 
keeper dacht van jullie allemaal niet, dan ik ook niet, rolde de bal over de 
doellijn. 2-1. Direct hierna floot de scheids af voor het eindsignaal, de 45 
minuten zaten er immers op. Blessuretijd? Nooit van gehoord. 
 

Volgende week Sportlust Vroomshoop thuis. Altijd lastig, maar er zijn wel 

weer drie punten te verdelen maximaal. 
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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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