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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 maart 2019 – 23 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 …  
 

Het is niet wat je overkomt dat je leven vormt, 
maar hoe je er mee omgaat. 

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

 
 Parochiekerk:  

Zo 17 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang  
              Voorganger: Pater E. Koning 
 

********** 

Zondag 17 maart 10.00 uur  
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  J. Cuppen    
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper 

 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 17 maart t/m zaterdag 23 maart: H. Meulenkamp 

 
Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 17 maart t/m zaterdag 23 maart: groep 3 
 
Misintenties voor zondag 17 maart 2019 
Theo Bartelink; Henk Kamphuis jgd; Ria Wienk-Ellenbroek; 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Johan en Sien Olthof. 
 
Overleden: 
Op zaterdag 9 maart is op 79-jarige leeftijd in Denekamp overleden: Jan 
Omtzigt. Sinds de sluiting van de Theresiakerk in Borne was hij parochiaan  
van onze parochie. Op donderdag 14 maart om 19.00 uur is voor hem de 
avondwake in onze kerk.  Op vrijdag 15 maart om 11.00 uur is de gezongen 
uitvaart ook in onze kerk, waarna de begrafenis zal zijn op de Algemene 
Begraafplaats aan de Oude Almeloseweg in Borne. We wensen de familie 
Omtzigt veel sterkte en troost bij dit afscheid. 
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Vastenactie 2019: schoon water verandert alles!  
 

 
 

Minder ziektes dankzij waterpomp 
 

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra 
Leone, westelijk Afrika, hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit 
onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van 
vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het 
bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt 
overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera. 
 

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het 
halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde 
waterbronnen te bereiken. Onderweg zijn ze blootgesteld aan natuurlijke 
gevaren en soms ook aan bedreigingen. Doordat ze zoveel tijd kwijt zijn aan 
water halen, hebben vrouwen minder tijd voor het huishouden en werk op 

         
        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 
 

http://www.vastenactie.nl/
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het land. Kinderen kunnen minder tijd besteden aan hun schoolwerk, of 
moeten school zelfs helemaal verlaten.   
 

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, 
Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat 
de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame 
watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap. 
Dankzij dit project krijgen 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang tot 
schoon drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Hierdoor zal op de 
lange termijn het aantal slachtoffers van door vervuild water veroorzaakte 
overdraagbare ziektes verminderen. 
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse 
projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden 
levens blijvend veranderd! 
Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een 
bijdrage voor de vastenactie. 
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de 
grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift. 
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van 
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.  
 

MOV/Vastenactie 
 

********** 
 

 
Walking Football voor voetballiefhebbers met een beperking. 

Vanaf april kunnen volwassen 
voetballiefhebbers met een (verstandelijke) 
beperking in Borne twee maanden lang 
gratis meedoen met Walking Football. Zij 
voetballen samen met senioren zonder 
beperking in wandeltempo op een kwart 
voetbalveld. De lessen worden gegeven op 

maandag van 10 tot 12 uur bij Sportpark ‘t Wooldrik. De startdatum is 8 april 
en die dag sluit de les af met een gratis lunch. Aanmelden kan bij Aveleijn via 
www.aveleijn.nl/evenementen. Meer informatie via 074 245 10 80 (vraag 
naar Linda Koning) of bureauevenementen@aveleijn.nl. Dit is een initiatief 
van de gemeente Borne onder het programma ‘Borne Blijf Fit’ en Aveleijn. 

http://www.aveleijn.nl/evenementen
mailto:bureauevenementen@aveleijn.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaiZj87P3gAhVL6KQKHefGB9MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hetzuidenridderkerk.nl/nieuws/sport/507652/walking-football-voor-60-plussers-&psig=AOvVaw1GTEmQ6xxZ9ZA4ejN3nsHp&ust=1552522922239306
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Gezellige middag Rode Kruis 
Zaterdag 16 maart organiseert het Rode Kruis afd. Borne 
een gezellige middag voor ouderen en gehandicapten in 
het Dijkhuis. 

Deze middag wordt verzorgd door Double2 uit Oldenzaal  
Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
Wilmien ten Dam  074-2664177 
Margreet Perik       074-2666219 
 

********** 
 

K.P.V. Bloemschikken 
 

Donderdag 4 april om 19:30u gaan we in het Sindron 
bloemschikken voor Pasen o.l.v Diane. 
 

Graag opgeven voor 25 maart i.v.m. de voorbereidingen. 
Anny 074 - 7074905 of Siny 0646695016 

Eigen bijdrage €10,-                                
Het bestuur. 

 

********** 
 
ZENDEREN SCHOON. 
Op zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag.  

 

Hét moment om samen ons mooie dorp op te 
ruimen. Hopelijk kunnen we weer rekenen op vele 
vrijwilligers die de bermen, struiken en plantsoenen 
verlossen van zwerfvuil.  
 

Een schoon dorp is een dorp waar we allemaal trots op kunnen zijn.  
Help je mee? Vele handen maken licht werk!  
Graag aanmelden voor 19 maart via anne@joge.nl of 06-20159825. Dit i.v.m. 
het bestellen van zakken, handschoenen, grijpertjes, veiligheidshesjes etc. bij 
Twente Milieu Borne. 
Voor de kinderen die helpen zorgen we voor wat lekkers nadien.  
We verzamelen om 13. 30 bij MFA Sindron Aveleijn. Hier krijg je de materialen 
en kan je zelf aangeven waar je schoon wilt maken.  
Het duurt maximaal tot 15.30 uur.     Graag tot ziens!  

Anne Egberts 

mailto:anne@joge.nl
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Stand van zaken mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt 
Op 27-2-2019 hebben de provinciale statenleden gestemd of zij voor of tegen 
mestverwerking op de E/V waren. Zoals te verwachten behoefde Zenderen niet 
op steun te rekenen van de Provincie. De kaarten waren al geschud, de uitslag 
stond al vast, Gedeputeerde Staten hadden hun besluit al genomen. Van de 
aanwezige 45 statenleden, samen 11 partijen vertegenwoordigend waren 
slechts 5 partijen tegen mestverwerking op de E/V, te weten PvdA, SP, 
GroenLinks, 50plus en Partij voor de Dieren, samen goed voor 13 stemmen.  
CDA, VVD, PVV, D66, ChristenUnie, SGP waren voor mestverwerking op de E/V. 
In totaal 32 stemmen. Zie onderstaand overzicht: 
 

Hiernaast ziet u de uitslag van de 
stemming door de provincie over 
de PIP in Zenderen. 

 
Naar de uitslag te oordelen is men 
blijkbaar overeengekomen om  niet 
op persoonlijke titel te gaan 
stemmen. Men hecht blijkbaar veel 
waarde aan partijdiscipline. 

Uiteraard staat het een ieder vrij om deze uitslag mee te nemen in zijn of haar 
stemgedrag voor de komende provinciale statenverkiezing op 20 Maart 2019. 
Wat opviel was dat er weinig dossierkennis bij de statenleden aanwezig was 
ondanks het feit dat wij hen van te voren ruimschoots hadden voorzien van 
informatie, vooral op het gebied van alternatieve locaties. 
Dit P.S.-besluit was de laatste fase bij de Provincie. Nu is het opnieuw aan de 
Raad van State om te oordelen. De periode waarbinnen wij beroep kunnen 
aantekenen bij de Raad van State loopt vanaf  14-3-2019 t/m 24-4-2019. Het 
totale dossier beslaat thans bijna 2500 pagina’s. 
Het is niet uitgesloten dat ook de gemeente Borne consequent blijft en ook nu 
weer beroep gaat aantekenen bij de Raad van State. Niet geschoten is altijd 
mis. De vorige keer is het ook gelukt. 
 

Namens de Stichting behoud E/V,  
E.J.A. Mossel,        

 Zenderen, 12-3-2019 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

Schoonmaakrooster:  

20 maart 2019: Audrey Overklift, Jolanda Veldhof, 

  Cristel Formanoij, Bertine Elzink. 
 

Kantinedienst; 

Zo 17 mrt. 08.00-12.00 uur        Justin Sonder/Luuk Nijenhuis 

   12.00- 15.15 uur       Rob Elzinga/Stefan Dries 

   15.15- 18.30 uur       Gerben Besselink/Bart Hammink 

Di  19 mrt. 21.30-23.15 uur        Tim Mossel 

Vr  22 mrt. 20.00-24.00 uur        Elmer ter Haar 

 
Handbalprogramma zaterdag 16 maart 2019: 
 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC2 – Bornerbroek DC2  Aanvang: 18.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

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

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – Combinatie ’64 DS2  Aanvang: 11.25 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

 

Kaartverkoop zaterdag 16 maart: 
 

Geralda Brus en Carla Asteleijner 
 

Handbalprogramma zondag 17 maart 2019: 
 

F-jeugd: BB/ZV F1 – D.H.V. F3     Aanvang: 09.30 uur 
Sportzaal De Latei Bornerbroek 
  

D-jeugd: Zenderen Vooruit D1 – TVO D2   Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Bornerbroek DC1# – Zenderen Vooruit DC1#  Aanvang: 11.40 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Combinatie ’64 DB3   Aanvang: 10.45 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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Voetbalprogramma zaterdag 16 maart Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO17-1 – Quick’20 JO17-8   15.00 uur Robert Dries 
ZV MO17-1 vrij       
ZV JO15-1 – Quick’20 JO15-5   13.00 uur Jos Nollen  
ZV JO13-1 – NEO JO13-3   11.30 uur Mart Ganzeboom 
SVO Twickel MO13-1 - ZV MO13-1  10.00 uur    
Heracles JO11-4 - ZV JO11-1   09.45 uur    
ZV JO8-1 – Almelo JO8-1   10.00 uur Duncan Melenhorst  
Buurse JO7-1 – ZV JO7-1   10.00  uur  
          
Voetbalprogramma zondag 17 maart Aanvang: Scheidsrechter  
ZV VE1  - PW1885 VE1   09.00 uur Bertus Tibben   
ZV 4 vrij           
ZV 3 – PH 3     11.00 uur Stan Geerdink 
Saasveldia 3 – ZV 2    09.00  uur    
Borne 1 – ZV 1     14.00 uur 
 
Kantinedienst: 
JO17: Jan Heck  15.00 – 17.30 uur 
JO15: Twan Pouwel  13.00 – 15.00 uur 
JO13: Thomas Ruiz  11.00 – 13.00 uur 
JO8: Jasper Hoek  09.30 – 11.00 uur 
 
Vervoer: 
MO13:  Joy Melenhorst 
JO11: Guus Koelen, Fiep Hofstede 
JO7: Team zelf 
 

ZV en Almelo in evenwicht 
Na het carnavalsreces stond er vandaag de thuiswedstrijd tegen Sv Almelo op 
het programma. De heenwedstrijd in Almelo was eerder dit seizoen een prooi 
voor de ploeg van Ruud Ottenhof. Met de geschorste Teun Besselink langs de 
kant, maar met Robin en Bryan Sonder weer fit op de bank begon de 
wedstrijd onder winterse omstandigheden. 
 

ZV begon sterk aan de wedstrijd en zette gelijk druk op de defensie van de 
bezoekers. Deze aanvalsdrift leverde wat kleine mogelijkheden op. Zoals zo 

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
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vaak dit seizoen laten tegenstanders ZV thuis het spel maken en wachten 
geduldig op de omschakeling, zo ook sv Almelo. In de 14e minuut kreeg 
Almelo, na een uitbraak, een vrije trap op de rand van de 16 meter. Deze vrije 
trap werd over de muur richting hoek geschoten, waar de bal door keeper 
Myron Eleveld ternauwernood gered kon worden, maar de gekeerde bal was 
prooi voor de inlopende Thomas Rolefes, hetgeen de 0-1 opleverde. Na deze 
tegenvaller brak een periode van matig voetbal aan. Beide ploegen speelden 
met goede inzet en bedoeling, maar kwamen te kort in de uitvoering. Vlak 
voor rust kreeg ZV een cadeautje van de doelman van de bezoekers. Een hoge 
bal werd losgelaten en kon bij de 2e paal binnen gewerkt worden door Ramon 
van Os. Met de 1-1 stand werd de rust bereikt. 
 

Na rust hetzelfde spelbeeld als daarvoor, 2 ploegen met veel passie en strijd. 
Laten we het erop houden dat de weersomstandigheden, veel regen en een 
aantrekkende wind, goed voetbal zo goed als 
onmogelijk maakte. Zowel ZV als Almelo hanteerden 
veelal de lange bal en er ontstonden mogelijkheden 
aan beide zijden. Zo kopte Ramon van Os een bal net 
over de lat en kon Myron 1-op-1 een treffer aan 
Almelose kant voorkomen. Almelo zocht veelvuldig 
de overtreding in de buurt van de 16 en zo kreeg 
Almelo in de 70e minuut een vrije trap recht voor de goal net buiten de 16 
meter. Deze bal werd onberispelijk binnengeschoten door Tim Roling, 1-2. 
Weer moest ZV in de achtervolging. Trainer/coach Ruud Ottenhof wisselde 
zichzelf en kwam erbij in de voorste linie. Dat Ruud jarenlang op hoog niveau 
gevoetbald heeft, werd getoond in de 77e minuut. Nadat hij zijn lichaam goed 
tussen de tegenstander en de bal wist te positioneren, ging een verdediger 
van Almelo de fout in en de scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip. De 
penalty werd foutloos binnen geschoten door Hemmo Mulder en het was 
weer gelijk, 2-2. In de resterende tijd probeerden beide ploegen de winst te 
forceren, maar het bleef bij een gelijkspel. 
 
Volgende week gaat ZV op bezoek bij de buur BVV Borne. Borne staat fier op 
de 2e plek en doet volop mee voor het kampioenschap. ZV moet en wil een 
resultaat halen om van de laatste plek af te komen. Alle ingrediënten dus voor 
een mooie derby!!! 
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*AANPASSING MEIDENMIDDAG*                          *LET OP* 

Wanneer:  23 maart 13.30 – 16.00 
Kosten:  7.50 euro p.p. 
Waar?   ZV 
 

Je wordt compleet in de watten gelegd en helemaal mooi gemaakt. Tevens 
hebben we weer een goed gevulde goodiebag voor iedereen klaar staan! 
Ben je tussen de 7 en 14 jaar, en heb je zin in een echte meidenmiddag  
samen met je vriendinnen en alle meisjes van Jong Zenderen?  
Geef je dan nu op! Lever je opgaveformulier in vóór ZATERDAG 16 maart bij  
Sophie oude Rengerink, Hoge Maat 30 
 

Naam:……………………………………………………….. 
Leeftijd:………………………………………………………  
 
 

Of...  
Geef je op via facebook. Graag ook daar de naam EN leeftijd vernoemen!  
 

PS: geef je op tijd op i.v.m. de goodiebags!  
 

********** 
!!Laatste kans!! 
Potgrondactie Zenderen Vooruit 
Heeft u nog geen potgrond of bemeste tuinaarde besteld? Dan is vandaag uw 
laatste kans!! Bestellen kan door te bellen/ sms’en of appen naar 0627231898 
of te mailen naar actieszenderenvooruit@gmail.com  Bij mailen/ sms’en/ 
appen graag uw adres er bij vermelden. 

- 1 zak potgrond (50 liter)    €  3,50 

- 3 zakken potgrond    €10,00 

- 1 zak bemeste tuinaarde (30 liter)      €  3,00 

Wij komen de potgrond op 16 maart tussen 9 
en 12 bezorgen. Bent u dan niet thuis? Zou u 
dan het geld bij uw buren neer willen leggen? 
Bij voorbaat dank! 
 

Sportvereniging Zenderen Vooruit.  

mailto:actieszenderenvooruit@gmail.com
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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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