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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 
 31 augustus 2019 – 7 september 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 …  
 

Alles is veel  
voor wie niet veel verwacht. 

 
 

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

 

 Parochiekerk:  
Zo 1 sept.  10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 

    Voorganger: pater Tj. van Balen 
 

Zondag 1 september 10.00 uur     
Koster:  E. Westerbeek    
Lector:  R. Brentjes   
Acolieten:  nee       
Collectanten:  H. Koopman en M. Besselink      
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 1september t/m zaterdag 7 september: J. Maathuis 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 1september t/m zaterdag 7 september: groep 3 
 

Misintenties zondag 1 september 2019: 
Thea Ganzeboom-Stege; Jan Omtzigt; Herman Westerbeek; 
Overleden ouders Diepenmaat-Beld. 
 

Geboren: 
Op 6 augustus 2019 is geboren Loïs Carmen. 
De trotse ouders zijn Rien Braamhaar en Carmen Welberg. 
Het jonge gezin woont aan De Reimer 3 in Zenderen. 
We wensen Loïs, Rien en Carmen alle goeds en liefde toe voor de toekomst. 

         
        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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Collecte KWF Kankerbestrijding 
De collecte loopt dit jaar van maandag 2 t/m zaterdag 7 september 2019. 

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 116.00 
mensen de diagnose kanker.  
Dat zijn 13 mensen per uur. 

Dankzij wetenschappelijk onderzoek overleven steeds meer mensen kanker. 
Maar nog altijd overlijden jaarlijks zo’n 45.000 Nederlanders aan deze 
vreselijke ziekte. Daarom blijft KWF onverminderd inzetten op 
wetenschappelijk onderzoek naar methoden om kanker beter op te sporen en 
te behandelen. Hiervoor is uiteraard geld nodig. 
Helpt u mee?     Namens KWF Zenderen 
      Betsy Paus 

 

********* 

Ouderensoos 
Donderdag 5 september gaat het nieuwe seizoen   van de 

ouderensoos weer van start. Iedereen is van harte welkom 

in Het Sindron om donderdagmiddag met ons gezellig een 

kaartje te leggen, voor een spannende pot Rummikub of 

gewoon voor een gezellige middag. 

Wij hopen ook nieuwe leden te kunnen begroeten. Komt u ook? 

U bent van harte welkom! 

Voor informatie kunt u bellen naar: 074-2661903 

********** 

Kaartclub Schoppenboer 
Woensdag middag 11 September begint het nieuwe seizoen 2019-2020 van 
kaartclub ‘Schoppenboer’. 
Er wordt gespeeld in de kantine van Zenderen Vooruit en we beginnen zoals 
altijd om 13.30 uur. 
Wij zijn een gezellige club die uit ongeveer 30 personen bestaat die graag een 
kaartje leggen. Lijkt jou dit ook wel wat? Neem dan even contact op met een 
van onderstaande persoenen: 
Riet Bos    Hennie Pouwel 
074-2662266    074-2662926 
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Popup Vrijwilligerswinkel in Zenderen 
Kom op zaterdag 7, 14 of 21 september naar Sindron in Zenderen. Daar 
verzorgt Bureau Vrijwilligerswerk Borne de ludieke Popup Vrijwilligerswinkel. 
 

Heb jij altijd al eens gedacht aan het doen van vrijwilligerswerk? Maar heb je 
nog geen kans gehad om je erin te verdiepen? Loop dan op 7, 14 of 
21 september tussen 14.30 en 16.00 uur even bij Buurtsuper Sindron langs 
voor een heerlijke home made-appelkoek en om even te babbelen met de 
deelnemers aan de Popup vrijwilligerswinkel. 
 

De organisaties die in de winkel staan zijn: Buurtbus Vereniging Borne, 
Aveleijn, Dorpsraad Zenderen, RTV Borne, Leendert Vriel, Vluchtelingenwerk, 
Fairtrade gemeente en de Bornse Synagoge. 
Deze organisaties zijn verdeeld over de drie openstellingen. 
 

Komen de data je niet uit maar wil je wel graag iets betekenen voor de Bornse 
samenleving? Kijk dan eens voor vrijwilligersvacatures op 
https://www.vrijwilligerswerkborne.nl 
 

********** 

KPV REISJE  *** LAATSTE KANS*** 
Op 10 september 2019 is het weer zover…… 
Ons jaarlijkse reisje staat op de agenda. We vertrekken om 08.30u bij de  
RK Kerk in Zenderen en zullen rond 20.30 u weer terug zijn. 
Introducees zijn van harte welkom. 
De kosten bedragen voor leden en voor introducees € 65,-- 
Dit bedrag kan tot 5 september overgemaakt worden op NL 74 RABO 
0309436095 t.n.v. KPV Zenderen ovv Reisje 2019 o.v.v. naam. 
Als u na deze datum het bedrag nog heeft overgemaakt, dan staat u niet 
geregistreerd om mee te gaan (i.v.m. bankafschrift) u kunt het dan even 
melden bij een van de leden van reiscommissie. 
We verheugen ons erop om er een gezellige dag van te 
maken, graag tot ziens op 10 september. 
Mocht u niet in staat zijn tot internetbankieren dan kunt u 
contact opnemen met de reiscommissie. 
 
Met vriendelijke groet 
De reiscommissie. 

https://www.vrijwilligerswerkborne.nl/
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Standpunt stichting Zenderen Filevrij en Dorpsraad over 

Voorontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg 
Stichting Zenderen Filevrij stand van zaken per 1 september 2019: 
Het voorontwerpbestemmingsplan van de Verbindingsweg heeft vanaf 13 juni 
tot en met 24 juli jl. ter inzage gelegen. Het voorontwerpbestemmingsplan 
heeft betrekking op de gronden die nodig zijn om de Verbindingsweg en de 
bijbehorende voorzieningen zoals bermen, sloten en aansluitingen te 
realiseren.  
Tot en met 24 juli konden ingezetenen en belanghebbenden reageren op het 
voorontwerp. Deze zogeheten inspraakreactie kon schriftelijk worden 
ingediend bij het college.  
De Stichting heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en bewandelt 
hiermee een andere route dan de Dorpsraad. De voormalige actiegroep 
Verbindingsweg Nee is omgevormd naar een Stichting zodat in die 
hoedanigheid ook formeel een inspraakreactie kon worden gestuurd aan het 
college. Voor de inhoud van deze inspraakreactie verwijzen wij u naar 
facebook, Verbindingsweg Borne of www.zenderen.com. Daarnaast 
communiceren we direct via de email met inwoners van Zenderen die in het 
verleden hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden over 
de acties die de Stichting doet. Als u hiervoor belangstelling hebt kunt u dit 
melden via s.ottolander@home.nl. 
Het indienen van een inspraakreactie is niet nodig om vervolgens de bezwaar 
– en beroepsprocedure in te kunnen gaan.  
We hopen nog steeds dat het college en de coalitie binnen de gemeenteraad 
tot bezinning komt en afziet van de aanleg van de Verbindingsweg. Het feit 
echter dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd terwijl 
er nog veel ontwikkelingen gaande zijn biedt de burger weinig hoop 
(onderzoek ontvlechting A1/A35, MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur 
ruimte en transport, dit is een bijlage bij de begroting van het ministerie van 
infrastructuur en waterstaat en wordt op Prinsjesdag aan de 2e kamer 
aangeboden). De procedure voor de aanleg van de Verbindingsweg is gestart, 
college en coalitie willen kennelijk niet wachten. Dit komt ook overeen met 
het standpunt van college en coalitie dat de Verbindingsweg los staat van een 
omleiding om Zenderen. De Stichting Zenderen Filevrij zal zeker de gang van 
bezwaar en beroep maken als dit nodig is. 
Stichting Zenderen Filevrij 
Sandra Ottolander (voorzitter) 

http://www.zenderen.com/
mailto:s.ottolander@home.nl
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Beste collectanten van de Nierstichting 

Wat gaat een jaar toch snel… 

In de 3de week van september (15 t/m 21 sept) is alweer de 

collecte van de Nierstichting. Ik hoop dat alle collectanten van de afgelopen 

jaren weer bereid zijn om ook dit jaar te collecteren. De week ervoor kom ik 

de bussen brengen.  En!!!  Nieuwe collectanten zijn altijd welkom 

      Jose van Dael tel 0653291686 

 
SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
4 sept 2019: Marleen Wijnstra, Annet Kosse,  

  Silvia Smit, Wilke Geerdink. 
 

 

Voetbalprogramma zaterdag 31 augustus Aanvang:      Scheidsrechter 
ZV JO19-1 – Haaksbergen JO19-2  15.00 uur Wouter Koelen 
ZV/BZSV MO19-1 vrij   
Rood Zwart JO15-2 - ZV JO15-1  11.45 uur   
ZV/BZSV MO15-1 – Achilles ’12 MO15-2 11.30 uur Guus ten Broeke 
NEO JO12-4 - ZV JO12-1   11.00 uur    
Luctor et Emergo JO9-2 – ZV JO9-1  08.45  uur      
ZV JO9-2 – Bentelo JO9-2   09.00 uur Wouter van Olffen
  

Voetbalprogramma zondag 1 september Aanvang: Scheidsrechter  
ZV VE1 vrij           
NEO 7 - ZV 3     09.00 uur      
ZV 2 – TVC’28 5    11.00 uur Rene van den Berg  
Almelo 1 – ZV 1    14.00  uur   
 

Kantinedienst: 
JO9-2: Douwe Jansen   08.30 – 10.00 uur 
MO15: Maren Veldhof  11.30 – 13.00 uur 
JO19: Joep ten Dam   14.30 – 17.30 uur 
 

Vervoer:  
JO15:  Job Egberts, Joran Raassing, Jort Kosse 
JO12: Fiets 
JO9-1: Ruben Tijken, Okke Lansink 

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
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLgZayxYreAhXQzKQKHRSGAAQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dedikkeblauwe.nl/articles/ddb-paspoort-nierstichting&psig=AOvVaw3zIpPoFcJ2Jx-HGy3HIuFS&ust=1539764808555138
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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
http://www.zenderen.nl/
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