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nr. 27 

10 mei 2019 
 

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 
 11 mei 2019 – 18 mei 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 …  
 

 

Eén ons vrede is meer waard 
dan een pond gelijk. 

 
 
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 12 mei     8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                   Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:  
 Zo 12 mei   10.00 uur: Woord- en Communieviering mmv Parochiekoor 
     Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders 

 

Zondag 12 mei 10.00 uur    
Koster:  J. v.d. Aa    
Lector:  geen 
Acolieten:  Ja     
Collectanten:  H. Koopman en M. Besselink   
  
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 12 mei t/m zaterdag 18 mei: H. Koopman 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 12 mei t/m zaterdag 18 mei: groep 3 
 
Misintenties voor zondag 12 mei 2019 
Jan Omtzigt; Ria Wienk-Ellenbroek; Bennie Hoek (jgd);  
Annie ten Velde-Huisken; pater Herman Bruggeman. 
 
Mededelingen: 
Op 28 april is overleden Annie ten Velde-Huisken op de leeftijd van 89 jaar. Ze 
woonde de laatste jaren in het verzorgingstehuis Het Weggeler in Almelo, 
daarvoor aan de Watereggeweg in Albergen. We hebben haar te ruste gelegd 
bij haar man op ons kerkhof 4 mei j.l. 

         
        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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Op 1 mei is overleden pater Herman Bruggeman op 83 jarige leeftijd. De 
afscheidsviering was 7 mei in onze kerk, waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op het kloosterkerkhof. 

********** 

Mariakapellendag 2019 
Op de laatste zondag in mei (26 mei:) wordt voor de 
twaalfde keer onze jaarlijkse  Mariakapellendag 
gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.   
Enkele kapellen hebben speciale activiteiten 
georganiseerd.  
 
De kapellen die dit jaar meedoen zijn:  

  Rossum: (27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een  
viering gehouden.Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.   
Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder  
begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met 
 krentewegge.  
 
Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel  
op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. 
De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen 
mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes 
opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor  
de bezoekers. 
 
Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo  
“De Hulpe”voor een oecumenische viering.   Er zal worden  
gezongen door het MARKELO’S  KERKKOOR . Er zijn gebeden  
en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar  
medewerking.  Na de viering is er een hapje en een drankje. 
 
In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries 
voorgaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij 
de kapel. Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong 
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Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee 
te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.  
. 
Het nieuwe Mariakapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!! 
 
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het 
boek: Landkruisen en kapellen in Twente. 
 

********** 
Roepingenzondag 
Op zondag 12 mei 2019 is het Roepingenzondag. 

Elk jaar opnieuw wordt er wereldwijd gebeden om 

roepingen tot het religieuze leven, het 

priesterschap en het diaconaat. Jezus zelf roept 

ons in het Evangelie op om te bidden om 

arbeiders voor de oogst: “De oogst is groot maar 

arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer 

van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” 

(Mt. 9, 38). 

Opgeroepen wordt tot gebed om mensen die de liefdevolle blik van God in 

hun leven hebben ervaren en zich geroepen weten de Heer te volgen, het 

Evangelie te verkondigen en om te zien naar de mens in nood. 

 

Om Roepingenzondag ook materieel  te steunen, staat a.s. zondag voor dit 

doel de grote collectebus in ons kerkportaal voor uw bijdrage. 

Dank alvast hiervoor. 

Werkgroep MOV 

 
********** 

BEZINNINGSDAGEN 2019. 
Op dinsdag 4 en woensdag 5 juni 2019 worden in de Stefans-hof, Grotestraat 
207, te Borne voor de 67e keer de Bezinningsdagen gehouden. 
De geestelijke leiding is dit jaar in handen van Pastoor Theo van der Sman. 
Ook de parochianen van Zenderen zijn van harte welkom. 
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Wilt u deelnemen aan deze Bezinningsdagen, dan kunt u zich voor vrijdag 24 
mei 2019 opgeven bij: 
 
Bezinningsdagen Borne 
Ine Legtenberg      074-2505074 
Marietje Kemper   074-2662445 
Annie Nijhuis        074-2664602 
 

********** 
K.P.V. Dames 

Donderdag 23 mei geeft Dhr. Jan Bornebroek een lezing over 
boerenmagie. 
Dit belooft een serieuze lezing te worden, met heel veel 
humor. 

Aanvang: 19:30 uur, IJSBAAN `t Hag Zenderen. 
 

We hopen op jullie komst. 
 
                                                                      Bestuur K.P.V. 

********** 
 

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 

De collecte plaats van het Nationaal Fonds Kinderhulp, die 

onlangs is geweest heeft in Zenderen het mooie bedrag 

van € 750,43 opgebracht. 
Dankzij uw giften kan Kinderhulp weer heel veel kinderen 
blij maken. 

Namens het Nationaal Fonds Kinderhulp wil ik jullie collectanten bedanken 
voor jullie inzet en alle inwoners bedanken voor de bijdrage.  
         

Betsy Paus 
Herhaalde oproep 

Hebt u in het verleden voor kinderhulp gecollecteerd en u bent dit jaar niet 

benaderd? Neemt u dan a.u.b. contact op met Betsy Paus. 

Tel 06-51209141; e-mail: betsypaus@home.nl 

U mag zich natuurlijk ook zo aanmelden als nieuwe collectant. 
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Vooraankondiging  
Het Longfonds 
  

 
In de week van 13 t/m 18  mei 2019 gaan  
ruim 30.000 collectanten op pad met maar  
één doel: zo veel mogelijk geld ophalen  
voor de strijd tegen longziekten. Ook in  
ZENDEREN  wordt de collecte voor het Longfonds georganiseerd. 
 

 
********** 

 
De Fancy Fair op 17 mei wordt afgelast! 
In een eerdere uitgave van de VOX heeft u kunnen lezen dat KDV Duimelot en 
KBS St Stephanus een Fancy Fair wilden organiseren. Doel: op een leuke 
manier geld genereren voor een gaaf, groen en avontuurlijk schoolplein voor 
de Zenderense jeugd.  
Helaas blijkt dat er, na inventarisatie, te weinig mensen kunnen aansluiten. 
Daarom hebben wij helaas moeten besluiten om de Fancy Fair af te blazen.   
In het komende schooljaar hoort u vast en zeker weer van ons. We proberen 
er een gezellig en afwisselend actiejaar van te maken. We houden u op de 
hoogte!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Team KDV Duimelot 
Team KBS St Stephanus 
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Nieuws van de Zonnebloem regio “Zonnehof”  
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 9 oktober haar jaarlijkse 
ontspanningsmiddag aan.  
De hr. Hans Vesterink zorgt voor de muzikale omlijsting.  
De middag wordt gehouden in zaal Beltman te Diepenheim.  
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 6 kaarten beschikbaar, deze kosten 
€10,- per persoon. 
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. De zaal 
gaat open om 13.30 uur. 
Vervoer kan worden geregeld.  
U kunt zich voor 9 september opgeven bij: 
Lidy Westerhoff tel. 074-2664645 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op 21 mei wordt er weer een gezellige middag in de ZV kantine in Zenderen 
gehouden. Er komen vier zangers die zichzelf op de piano begeleiden. Het 
geheel wordt afgewisseld met gedichten en anekdotes. Om 15.00 uur wordt 
gestart met koffie/thee en wat lekkers. Tijdens de optredens zijn er 
verschillende hapjes. Om 18.00 uur wordt afgesloten met soep en broodjes. 
De kosten zijn €5,- en u kunt zich opgeven bij Herriëtte Diepenmaat tel 074-
2668345 
 
De busreis die de afdeling Borne op 20 september ‘s middags organiseert 
heeft als bestemming Erve Brooks in Gelselaar.  
(De Twente-Salland route wordt dus niet gereden zoals eerder vermeld.) Het 
vervoer wordt door de firma Ter Doest uitgevoerd. Er kunnen maximaal 6 
personen mee. 
Tijdens de reis wordt er getrakteerd op koffie met iets erbij. 
Er wordt afgesloten met een stamppotmaaltijd.  
Kosten €25. Opgave bij Akke Louwerman, tel 074-2660360. 
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Houd honden weg van koeien! 
Honden spelen een rol bij de overdracht van Neospora, een parasiet die voor de 
honden op zich niet schadelijk is, maar wel ernstige gevolgen kan hebben voor 
koeien. Daarom moeten wandelaars èn veehouders voorkomen dat hun hond via de 
ontlasting de ziekte verspreidt. 
 
Als honden besmet zijn met de ziekte Neospora en koeien eten vervuild gras, dan 
kunnen deze koeien een neospora-besmetting oplopen. Drachtige koeien lopen dan 
kans op een miskraam of een doodgeboren kalf. Is een koe eenmaal besmet geraakt, 
dan is zij voor de rest van haar leven drager. 
 
Wandelaars die hun hond uitlaten in het buitengebied, moeten hun hond(en) uit de 
weilanden houden. 
Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening mogen honden buiten de bebouwde 
kom zonder lijn in de openbare ruimte lopen. Weilanden - al dan niet omheind - zijn 
particulier bezit en dus geen openbare ruimte. In bosgebieden en direct langs 
waterlopen mogen honden niet van de paden afwijken. 

Verschijningsdata komende nummers van Vox: 
Vox nr. 28 verschijnt op 17 mei  
Vox nr. 29 verschijnt op maandag 27 mei, (copy uiterlijk 
zaterdag 25 mei 12.00 uur aanleveren). U kunt dan copy 
inleveren voor 3 weken. 
Vox nr. 30 verschijnt op 14 juni 
 
NB 
Op 27 mei zijn de kinderen van groep 8 op kamp. 
De Voxen voor deze kinderen worden thuis bezorgd. 
Mogen we een beroep op u ouders doen? 
Zou u zorg willen dragen voor de verspreiding van deze Vox? 
Bij voorbaat onze dank 
       Redactie Vox 



 

 

- 9 - 

 

 
Om besmettingen te voorkomen, vraagt de gemeente Borne hondenbezitters dringend 
om: 
- honden alleen hun behoefte te laten doen in de wegberm of op andere plaatsen 
waar koeien niet in aanraking kunnen komen met hondenpoep; 
- de uitwerpselen op te ruimen als de hond toch zijn behoefte doet op plekken waar 
koeien er mogelijk mee in aanraking komen, of waar het gras gemaaid wordt als 
voer voor de koeien; 
- honden in het buitengebied aan te lijnen op plaatsen waar rundvee in aanraking 
kan komen met hondenpoep. 
 
Omdat de aanwezigheid van een hond op een veehouderij ook een belangrijke 
risicofactor vormt, is van belang dat veehouders ook zelf maatregelen treffen. Zo 
moeten veehouders zorgen dat hun honden niet in de afkalfstal komen. Ook moeten 
ze voorkomen dat voer en drinkwater van runderen verontreinigd raken door 
hondenpoep. 
 

Koeien zijn erg gevoelig voor een neosporabesmetting! 
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Vrijwilligers gezocht!  
Op 5, 6 en 7 juli vinden de  
jaarlijkse Volksfeesten Zenderen  
plaats. Om deze editie tot een  
groot succes te kunnen maken zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers om  
bardiensten te draaien en om de  
muntverkoop te verzorgen. 

 

Wij zijn op zoek naar de volgende  
vrijwilligers: 

 
Vrijdag 5 juli: 
- 2 personen: bardienst (16.30 – 19.30)  
- 4 personen: bardienst (19.30 – 22.00) 
- 4 personen: bardienst (22.00 – 00.30) 
- 2 personen: muntenkassa (19.30 – 22.00) 
- 2 personen: muntenkassa (22.00 – 00.30) 
Zaterdag 6 juli: 
- 2 personen: bardienst carrousel (12.30 – 15.00) 
- 2 personen: bardienst carrousel (15.00 – 18.00) 
- 5 personen: bardienst tent (19.00 – 22.00) 
- 5 personen: bardienst tent (22.00 – 01.00) 
- 2 personen: muntenkassa (19.00 – 22.00) 
- 2 personen: muntenkassa (22.00 – 01.00) 
 
Zondag 7 juli: 
- 2 personen: bardienst carrousel (12.00 – 15.00)  
- 5 personen: bardienst tent (14.30 – 17.45) 
- 5 personen: bardienst tent (17.45 – 21.00) 
- 2 personen: muntenkassa (12.30 – 16.15) 
- 2 personen: muntenkassa (16.15 – 20.00) 
 
Wil jij ons helpen? Neem dan contact met ons op! 
Per mail: volksfeestenzenderen@gmail.com 
Per telefoon: 06-47547085 (Jinke Mulder) 
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Familiedag Zenderen 
 
Beste families uit Zenderen en omstreken, 
Op maandag 10 juni (2e pinksterdag) wordt de Familiedag 
van Zenderen Vooruit en ZEVO georganiseerd.  
 

Voor de kinderen van 5 t/m 16 jaar worden er vanaf 08.30 
uur tot 13.00 uur een sportochtend georganiseerd. 
Jeugdleden van Zenderen Vooruit zijn automatisch 
aangemeld voor deze activiteit. Afmelden kan via 
www.zenderenvooruit.nl/familiedag. We gaan er echter vanuit dat iedereen 
enthousiast mee zal doen aan deze sportochtend. Kinderen die geen lid van 
Zenderen Vooruit zijn en graag mee willen doen aan deze sportdag kunnen 
zich via de bovengenoemde website opgeven. (uiterlijk 31 mei). 
 

’s Middags starten er om 13.00 uur ook een tweetal volleybaltoernooien. Een 
toernooi voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar en een toernooi voor senioren. 
Inschrijfgeld voor de seniorenteams bedraagt € 15,-.  
Jeugdteams kunnen gratis deelnemen. 
Per team moeten er minimaal twee dames meespelen en mogen er niet meer 
dan twee spelers meedoen die lid zijn van de NEVOBO.  
U kunt uw team opgeven via www.zenderenvooruit.nl/familiedag  
(uiterlijk 31 mei). 
 

Ook zijn we nog op zoek naar personen die een aantal volleybalwedstrijden 
zouden willen fluiten. Lijkt u dit wat? Stuur dan een e-mail naar Betsy Paus 
(betsypaus@home.nl).  Alvast bedankt! 
 

Wij als organisatie gaan er vanuit dat ook ouders zich van de sportieve kant 
laten zien en meedoen aan het volleybaltoernooi. Het moet mogelijk zijn om 
met buren, vrienden of familie van binnen- of buiten Zenderen een team te 
vormen en gezamenlijk een sportieve, maar vooral een gezellige dag te 
beleven. Kijk voor meer informatie op onze website, 
www.zenderenvooruit.nl/familiedag.  
 

Wij als organisatie doen ons best om er een onvergetelijke dag van te maken 
en rekenen op uw sportieve deelname. 

       Organisatie Familiedag Zenderen 

http://www.zenderenvooruit.nl/familiedag
mailto:betsypaus@home.nl
http://www.zenderenvooruit.nl/familiedag
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

15 mei 2019:  Renate Olthof, Renate ten Broeke, 

Esther ten Dam, Elise Breteler 

 

Kantinedienst: 

Zo  12 mei  08.00-12.00 uur     Nicole Kamphuis/Romy Vitadamo 

   12.00-15.15 uur     Madelon Kemna/Merlin ten Tusscher 

   15.15-18.30 uur     Coco Olthof/Anique Ebbers 

Di  14 mei 21.30-23.15 uur     Stijn Rikmanspoel 

Vr  17 mei 20.00-24.00 uur     Pim Lage venterink 
 

********** 
 

 

Beste sponsoren en supporters,Via deze weg willen wij, ZV Handbal dames 1, 
jullie bedanken voor de financiële steun en de aanmoediging in het afgelopen 
seizoen. Zonder jullie was het spelen in de Tweede Divisie A niet mogelijk 
geweest. Met trots kunnen wij mededelen dat wij op een zesde plek in de 
Tweede Divisie A zijn geëindigd. Voor ons zit de officiële competitie er nu op 
en beginnen wij aan de bekercompetitie. De volgende wedstrijden zullen nog 
gespeeld worden. 

Donderdag 16 mei , tijd 20.30 

Zenderen Vooruit DS1 – Bentelo DS2  

Sporthal ’t Wooldrik 

Donderdag 23 mei , tijd 20.30 

Zenderen Vooruit DS1 – PCA/Kwiek DS2  

Sporthal ’t Wooldrik 

Donderdag 6 juni , tijd 19.30 

Hacol ’90 - Zenderen Vooruit DS1   

Sporthal Voldersweijde 

We wensen jullie vast een goede zomer en tot volgend seizoen! 

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 11 mei Aanvang: Scheidsrechter 
Stevo JO17-2 - ZV JO17-1   14.30  uur  
Sp. Overdinkel MO17-1 - ZV MO17-1 10.00 uur   
ATC’65 JO15-3 – ZV JO15-1   09.30  uur  
ZV JO13-1 – Victoria’28 JO13-2  11.30 uur Luan van Dienst 
ZV MO13-1 – Berghuizen MO13-2  10.15 uur Wilma Hakkenbroek 
ZV JO11-1 – SVZW JO11-2   10.15 uur Wouter van Olffen 
UD Weerselo JO8-1 – ZV JO8-1  08.45 uur 
Borne JO7-1 – ZV JO7-1   10.00 uur 
 
Voetbalprogramma zondag 12 mei  Aanvang: Scheidsrechter  
ZV VE1 – DTC’07 VE1    09.00  uur Bertus Tibben 
ZV 4 -BSC Unisson 4      10.00  uur   
ZV 3 – Almelo 4    11.00 uur 
Almelo 2 – ZV 2    11.15 uur 
RSC 1 - ZV 1     14.00  uur 
 
Voetbalprogramma woensdag 15 mei Aanvang: Scheidsrechter  
ZV MO13-1 – Sp. Enschede MO13-2  19.00  uur Wouter van Olffen 
 
Kantinedienst: 
JO13: Jorn Kruiper   11.00 – 13.00 uur 
JO11: Guus Koelen   09.30 – 11.00 uur 
MO13 (13/5): Elke Brus  18.30 – 20.30 uur 
 
Vervoer: 
JO13: Max Lutke Schipholt, Elia Wennekink, Pepijn Wieringa 
JO15: Guus ten Broeke, Maxim Nijhuis, Owen ter Wal 
MO17: Nori van Faassen, Sara Kolenbrander, Tiamo Elferink  
JO8: Jasper Hoek 
JO7: Team zelf 
 

********** 
 
Rood Zwart in 2e helft voorbij aan Zenderen Vooruit 
Met nog 4 finales te gaan ontving Zenderen Vooruit deze middag Rood Zwart 
uit Delden. Gezien de stand op de ranglijst moet ZV er alles aan doen om weg 

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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te blijven van de onderste plek om zich via de nacompetitie proberen veilig te 
spelen voor nog een jaar 4e klasse. De uitwedstrijd in Delden leverde een 4-0 
nederlaag op voor ZV. 
 
ZV begon behoudend aan de wedstrijd. Er was gekozen voor een behoudende 
strijdwijze en hiervoor was compact spelen noodzakelijk. Er stond deze 
middag een pittige bries over het veld en de 1e helft had ZV deze in de rug.  
De wind zorgde er mede voor dat de lange bal, die ZV veelvuldig hanteerde, 
regelmatig goed achter de laatste linie van Rood Zwart viel. De bezoekers 
verkeken zich meerdere malen in de lange bal of de verre uittrap van doelman 
Myron Eleveld. ZV liet Rood Zwart aan de bal en probeerde in de 
omschakeling de ruimtes voorin te zoeken.  
Deze strijdwijze leverde meerdere mogelijkheden op voor de withemden, zo 
kon Ramon van Os tot twee keer toe binnen de 16 meter op doel schieten en 
had Hemmo Mulder, na goed combineren, twee goede 
mogelijkheden om de score te openen. Helaas bleef het 
bij pogingen en omdat Rood Zwart in balbezit niet 
verder kwam dan tot de 16 meter van ZV, werd de rust 
met 0-0 bereikt. 
 
De 2e helft speelde Rood Zwart vanaf de kant waar de wind vandaan kwam en 
hierdoor kon RZ af en toe de lange bal spelen en moest ZV veelal achteruit 
lopen.  
Door de compacte, defensieve speelwijze van ZV en de pittige wind tegen, 
lukte het ZV niet om het spel van de 1e helft te spelen.  
Op het middenveld kwam ZV vaak een speler tekort en de lange bal kon niet 
achter de laatste lijn van RZ gelegd worden en hierdoor kwam ZV eigenlijk niet 
meer in het spel voor. In de 56e en 62e minuut gooide RZ de wedstrijd met 2 
omschakelmomenten vakkundig in het slot. Balverlies op het middenveld 
werd door de spitsen van RZ koelbloedig afgestraft.  
Coach Ruud Ottenhof wisselde Bart Beld voor de geblesseerde Bryan Sonder 
en probeerde met wat meer druk naar voren te spelen. Dit leverde wat ballen 
in de 16 meter van RZ op, maar deze vormden geen gevaar en omdat zo goed 
als alle 2e ballen voor RZ waren, waren het de gasten die in de laatste 10 
minuten tot drie keer toe 1-op-1 kwamen met Myron, maar hij hield met 
puike reddingen de marge op 2.  
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Een terechte nederlaag tegen een beter Rood Zwart zorgt ervoor dat de 
komende week alle zeilen moeten worden bijgezet om de nacompetitie te 
bereiken.  
Volgende week gaat ZV op bezoek bij kampioenskandidaat RSC in Rossum.  
 

********** 
 

Stratenbaltoernooi 

Na een geslaagd stratenbaljaar, zal er wederom 
een Stratenbaltoernooi worden georganiseerd en wel 
op zondag 23 juni vanaf 13.00 uur.  
Net als afgelopen jaar is het stratenbaltoernooi bedoeld voor 
jong en oud, dus wij sluiten wederom dit jaar de 
kameradenteams uit. De teams worden samengesteld uit 

mannen, vrouwen, jong (14 jaar en ouder) en oud. Iedereen is welkom en mag 
meedoen. Naast het georganiseerde voetbaltoernooi is ook dit jaar weer 
beachvolleybal voor de dames georganiseerd. 

 

De jongens en meisjes onder de 14 jaar moeten helaas nog even wachten tot 
zij oud genoeg zijn. Maar degenen die toch niet stil kunnen zitten zijn van 
harte welkom. Er zijn namelijk nog een aantal ballenjongens en -meisjes nodig 
die kunnen helpen!. Tevens is er een springkussen aanwezig.  
  
De aankomende twee weken zullen de aanvoerders van vorig jaar weer 
benaderd worden voor het samenstellen van de straatteams. Na deze 
samenstelling worden de teams wederom via de VOX en Facebook bekend 
gemaakt. Ook worden personen benaderd voor het draaien van bardiensten 
tijdens dit toernooi. Vind je het leuk om achter de bar te staan en ben je 
minimaal 18 jaar oud? Wacht dan niet en geef je vooral op! 

 

Val je wegens omstandigheden overal buiten, woon je niet in een 
voetballende buurt of is er een andere reden waarom je niet mee kunt 
doen, maar wel graag mee wilt doen? Dan kan daar een gepaste oplossing 
voor gevonden worden. Er is ook een optie voor verhuisde Zendenaren naar 
Borne, deze mogen ook één of meerdere teams samenstellen. 
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Iedereen is daarom ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op zondag 
23 juni op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen.  

 

Voor vragen of opmerkingen over het beachvolleybal kun je contact opnemen 
met Sil Besselink (06 29 53 45 88). Heb je vragen of opmerkingen over het 
voetbaltoernooi, neem dan contact op met Pim Olthof (06 24 63 63 10). Ook is 
er de mogelijkheid om via de mail contact op te nemen: 
activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl. 
  
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit  

 

********** 
 

               Smokkeldropping 
 

Jong Zenderen organiseert ook dit jaar een Smokkeldropping. Deze keer op  
11 mei 2019 in de omgeving van Zenderen. Deze smokkeldropping is bedoeld 
voor de jeugd t/m 14 jaar.  
 
Kosten voor deze onvergetelijke avond: 5 euro p.p. 
Aangezien het wel donker moet zijn voor deze activiteit verzamelen we om 
20.00 uur bij de kantine van Zenderen Vooruit, rond 23.00 uur kunt u de 
kinderen ophalen. 

Durf jij het aan!!? 
P.s. opgeven kan door een SMS of Whatsapp bericht vóór 11 mei naar: 
Myron Eleveld 
06 20733178 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Ik doe graag mee aan de Smokkeldropping: 
Naam   : 
Leeftijd  : 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Ps.: Zorg dat je donkere, warme en waterdichte kleren aan hebt! Een 
zaklamp heb je niet nodig, die kun je alleen maar kwijtraken. 
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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 

mailto:info@zenderen.nl
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Beste inwoners van Zenderen,   Datum: 29 april 2019 

 
Hierbij een nieuw voortgangsbericht van de actiegroep “Zenderen filevrij”. 
  

Donderdag 25 april was er in het Kulturhus te Borne een 
informatiebijeenkomst voor genodigden van wijk- en dorpsraden, 
actiegroepen, werkgroepen etc. 
Deze avond is georganiseerd door alle oppositiepartijen in de raad van de 
gemeente Borne (VVD, D66, SP, Voor Borne, GroenLinks, PvdA) en de 
actiegroep “Zenderen filevrij”. 
Doel van de avond was om te bekijken of er voldoende draagvlak is te vinden 
om de coalitiepartijen (CDA, GB90 en Borne Nu) te verzoeken de activiteiten 
rondom de verbindingsweg stil te leggen totdat de raad heeft gesproken over 
de resultaten van het verkorte MIRT onderzoek naar het knelpunt Azelo-
Buren en het onderliggende wegennet zoals de N743 en de N744.  (zie de  
bijgevoegde voorlichtingsfolder). De eerste resultaten van dit onderzoek  
worden namelijk in de zomer van 2019 verwacht. 
  

Het verslag van deze avond stond vrijdag 26 april op BorneBoeit. Zie thema 
verbindingsweg. 
 De oppositiepartijen gaan zich met ons beraden hoe we verder gaan. De 
verwachting is dat het college en de coalitiepartijen vooralsnog gewoon 
doorgaan met de voorbereidingen van de aanleg van de verbindingsweg. 
Het voorstel bestemmingsplan verbindingsweg komt waarschijnlijk in mei of 
juni in de raad. Daarna is er een mogelijkheid van bezwaar en eventueel be-
roep tot aan de Raad van State. 
  

De actiegroep “Zenderen filevrij” is bezig een stichting op te richten. Als 
stichting kunnen wij zelfstandig bezwaar en beroep instellen. Het is waar-
schijnlijk dat wij daarvoor te zijner tijd een beroep op u doen voor een 
financiële bijdrage. 
  

Tot zover op dit moment. 
  

Met vriendelijke groet, 
Namens de actiegroep “Zenderen filevrij”, 
Fons Lohuis 
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DOSSIER VERBINDINGSWEG 

 
Feiten en verwachtingen in een notendop 
 

 
 
Borne heeft twee kernproblemen  

 
1.De bestaande spoorlijn met 5 gelijkvloerse spoorwegovergangen binnen de 
bebouwde kom over een lengte van hemelsbreed 1,5 km.   
 
2.Het regionale verkeer door Zenderen en Borne via twee provinciale wegen de 
N 744 en de N 743. Een groot deel van dit regionale verkeer gaat via de Prins 
Bernhardlaan en Oonksweg naar de A1 en A35.  
 
De vraag die de gemeente al jaren bezig houdt is: hoe lossen we deze twee 
kernproblemen op? 
 
Het regionale verkeer 
Het regionale verkeer in en om Borne toont een aantal knelpunten, waarvan 
de grootste in de kern van Zenderen. Namelijk daar waar de provinciale wegen 
N 744 en de N 743 in de kern van Zenderen haaks op elkaar uitkomen.  
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Daarnaast ligt er een piekbelasting in het deel van de N743 vanaf de afslag 
A1-nr.30 (IKEA) tot de rotonde ter hoogte van de ingang naar de Stroom-
Esch(Platenkamp). In mindere mate van deze rotonde tot de rotonde ter 
hoogte van de Prins Bernhardlaan in Borne.  
De verkeerstellingen van 2017 geven een goed beeld van de 
verkeersintensiteit. In 2019 komen nieuwe cijfers beschikbaar. 
 
Knooppunt A1/A35 Azelo/Buren 
Op de rijkswegen A1-A35 om de gemeente Borne is er dagelijks sprake van een 
zodanige verkeersintensiteit dat de knooppunten Azelo/Buren als 
verkeersknelpunt zijn aangemerkt. Dit knelpunt wordt nu verder onderzocht 
en tegelijk wordt ook gekeken naar het onderliggende wegennet. Dit vindt 
plaats in een zogenoemd verkort MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte, Transport), waarin rijk, provincie en de gemeenten 
Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne deelnemen. De eerste uitkomsten van 
dat onderzoek worden medio 2019 verwacht.   
 
De Totaalvisie 
De gemeente Borne wil haar twee kernproblemen tegelijk aanpakken via een 
zogenaamde Totaalvisie. Deze gaat uit van het principe van “buiten naar 
binnen”. Concreet heeft de gemeente Borne dit uitgewerkt door voor de 
eerste stap een gemeentelijke verbindingsweg met tunnel op de Zenderense 
Es aan te leggen. 
Deze weg biedt een verlichting van de verkeersdruk op de Prins Bernhardlaan 
en de Oonksweg. Het biedt geen oplossing voor de verkeersdruk in Zenderen, 
integendeel zelfs. En de weg biedt ook geen oplossing voor de scheiding 
tussen de Bornsche Maten en de kern van Borne. 
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Als bij de aanpak om tot een goede oplossing te komen, eerst gekeken 

wordt naar de verkeersproblematiek in Zenderen, heeft dit een aantal 

voordelen: 

 Het gaat hier over verkeersdruk op provinciale wegen. De kosten van 
investeringen in deze wegen zijn voor rekening van de provincie, evenals de 
onderhoudslasten. 

 De wenselijkheid van een oplossing voor de verkeersdruk in Zenderen en 
Borne is opgenomen in de  provinciale wegenvisie en in de 
verkiezingsprogramma’s van vele provinciale politieke partijen. 

 Door het bestaande en omvangrijke verkeersprobleem in Zenderen eerst 
aan te pakken, kan de verkeersdruk op de overige wegen grotendeels 
worden weggenomen; zeker op de route via de Oonks weg.  

 De gelden die toegezegd zijn voor de -beperkte-  tunnel in de Oonksweg, 
kunnen worden ingezet, of voor de tunnel in de variant van de provincie, of 
voor de aanleg van een toekomstige tunnel in het centrum van Borne.  

 Wanneer de provincie de kosten van de investering draagt voor de 
oplossing van de verkeersproblematiek, is er geen extra OZB verhoging 
noodzakelijk en kunnen de reeds beschikbare fondsen en geldmiddelen 
worden ingezet voor andere belangrijke projecten, zoals het sportpark ’t 
Wooldrik. De burgers van de gemeente Borne worden dan niet 
geconfronteerd met nog eens een verhoging van de OZB die Borne tot een 
dure gemeente maakt. 

 Een oplossing van de verkeersproblemen in Zenderen kan als bijkomend 
voordeel hebben dat er geen/ nauwelijks meer vrachtverkeer via de 
woonwijk en de wegenstructuur van de Stroom-Esch komt en gaat.  

 Bij een robuust alternatief voor de Rondweg (N 743) is ook de door het 
college van Borne toegezegde knip in deze rondweg ter hoogte van 
rotonde Bontekoe ( Bornsche Maten)  mogelijk. 

 
Omgekeerd, als de gemeentelijke verbindingsweg als primaire oplossing 
voor de verkeersproblematiek en spoordoorsnijding wordt uitgevoerd: 
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 Blijft de verkeersproblematiek in Zenderen niet alleen bestaan, maar neemt 

de verkeersdruk toe (10%), zowel autonoom als door de aanleg van de 
Verbindingsweg; 

 Vergt dat een investering van ruim € 29 miljoen ex BTW, waarvan een 
belangrijk deel uit het gemeentelijk budget moet worden betaald; 

 Vergt dat jaarlijkse kapitaallasten en onderhoud van ca. € 650.000,- op de 
gemeentelijke begroting;   

 Kan deze weg een extra aanzuigende werking hebben op het verkeer vanuit 
het achterland en komt er dus meer verkeer door de plaats Borne in plaats 
van minder (blijkt uit berekeningen);  

 Komt er in deze verbindingsweg maar een beperkte tunnel/doorgang in de 
weg, dus niet toegankelijk voor ALLE verkeer, (fietsers, wandelaars) 

 Moeten alle inwoners van de gemeente Borne 60 jaar lang OZB verhoging 
betalen, ook de  inwoners van Zenderen;  

 Is de kans groot dat er extra OZB verhoging nodig is voor de overige 
projecten als het sportpark ’t Wooldrik;  

 Kan er geen knip worden aangebracht in de N743 tussen kern van Borne en 
Bornsche Maten; 

 Blijven ondernemers op de Molenkamp voorlopig geïsoleerd zitten; 
 Komt de verbindingsweg weliswaar iets verder van de Oonksweg af te 

liggen, maar kan een deel van de wijk het Oldhof beduidend meer 
geluidoverlast gaan ervaren. 

 Komt er bij de procedure herziening bestemmingsplan opnieuw een 
integrale toets door de provincie aan de omgevingsvisie en 
omgevingsverordening. De provincie kan dan vaststellen dat de aanleg van 
de weg nog meer overlast voor Zenderen gaat opleveren. De vraag is of dat 
voor de provincie acceptabel is. 

 Blijft de overlast van vrachtverkeer in de woonwijk Stroom-Esch bestaan;  
 


