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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
24 november 2018 – 1 december 2018
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Eef van Vilsteren
tel. 06-10472750
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik
tel. 06-23082418
e-mail: anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
De belangrijkste vraag thuis is:
hoe voedt men kinderen zo op,
dat ze niet al te veel meer op hun ouders lijken.

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

Weekendvieringen
 Zusters Carmelitessen:
Zo 25 nov. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 25 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv het parochiekoor
Voorganger: Pater E. van Vilsteren
Het koor maakt er een feestelijke viering van vanwege het feest van de
patroonheilige St. Caecilia
**********

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:

Za 24 nov
Zo 25 nov

St. Stephanus Borne
18.30 Gebedsviering
09.30 Pater R. v.d. Vegt

H. Stephanus Hertme
09.30

Pater G. Westendorp

Zondag 25 november 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 25 november t/m zaterdag1 december: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 25 november t/m zaterdag 1 december: groep 1 en 2
Misintenties voor zondag 25 november 2018
Marietje Koopman-Luttikhuis; overleden ouders Luttikhuis;
voor de huidige leden en de overleden leden van het parochiekoor;
uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijksjubileum.
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

LOURDES WERK Zenderen
Zoals we eerder in de VOX vermeld hebben, collecteren we niet meer huis aan
huis, om zieken, ouderen of gehandicapten een financiële bijdrage te geven
om een Lourdesreis te maken.
Daarom willen we in de kerk graag een bijdrage vragen d.m.v. een collecte op
zondag 2 DECEMBER.
Tevens kunt u een bijdrage storten op bankrekening NL24RABO0309422736
van de Parochiekerk t.n.v. Lourdeswerk Zenderen
Graag zien we uw bijdrage tegemoet.
Lies oude Weernink en Willemien Koelen.
**********

Labyrint lopen en ervaren 24 november
Vrijdag 12 oktober zijn in het Patersbos bij ons klooster in Zenderen het
labyrint en de stiltetuin officieel geopend. Ieder die dit wenst kan voor zichzelf
hierheen gaan en velen hebben we dit de afgelopen weken zien doen. Voor
meer informatie verwijzen wij naar www.Borneboeit.nl. of
www.kloosterpad.nl
Sámen het Labyrint als
loopmeditatie lopen, is echter
een geheel andere ervaring.
Wij doen dit iedere laatste
zaterdag van de maand. Na
een introductie over het hoe en
waarom van een labyrint,
gaan we naar het patersbos
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om te ervaren hoe deze loopmeditatie voor ieder werkt. De uitwisseling
naderhand blijkt voor ieder een verdieping van de ervaring te zijn.
Begeleiding Paula Tielemans en Frida Koopman
Karmel Zenderen, Hertmerweg 46
Zaterdag 24 nov., 26 jan., 23 febr. van 9.30 - 12.00 uur
Opgave gewenst (graag aangeven voor welke datum.)
**********

Vooraankondiging Icoonschilderen voorjaar 2019
Op 21 januari starten wij weer met het icoonschilderen. In
veertien maandagavonden komen we bij elkaar om na een
korte inleiding in stilte een icoon te schilderen. Het voorjaar
is dat Thérèse van Lisieux. De nieuwe groep is van maandag
21 januari / 29 april. U kunt zich hiervoor reeds opgeven.
**********
Vorig jaar nam Aveleijn het beheer van het
dorpscentrum Sindron in Zenderen over.
Aveleijn is erg blij met deze mooie
dagbestedingsplek voor haar cliënten en de
betekenis die Sindron kan hebben voor de
inwoners en leefbaarheid van Zenderen.
Op dit moment vallen de resultaten voor
(het gebruik van) zowel de supermarkt als de ontmoetingsruimte nog tegen.
Aveleijn zoekt dan ook graag de afstemming met de inwoners van Zenderen
om een zo passend mogelijk aanbod te creëren. Dat gebeurt door middel van
een enquête. De enquête wordt volgende week verspreid door het team van
Sindron en kan worden ingeleverd bij de buurtsuper. Bij inlevering ontvangt
men een kleine attentie. In de buurtsuper liggen extra exemplaren en de
enquête kan ook online worden ingevuld via www.aveleijn.nl/sindron. De
enquête is specifiek bedoeld voor inwoners van Zenderen of inwoners van de
gemeente Borne die gebruik maken van voorzieningen in Zenderen. De
sluitingsdatum is 3 december. Aveleijn hoopt op veel respons. In het nieuwe
jaar volgt een openbare informatiebijeenkomst waar ook de resultaten van de
enquête worden gedeeld.
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BLOEMSCHIKKEN
Op vrijdagavond 30 november kun je in het dorpscentrum
een kerststuk komen maken.
Het is een soort wandrek.
laat je verrassen!
Deze avond zal begeleid worden door de Bloemruiker
gediplomeerd bloembindster.

Datum: 30 November 2018
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 35,- ( incl. alle materialen, koffie/thee/fris en
eigengemaakt appelgebak)
Waar: Dorpscentrum Sindron
Bij interesse graag opgeven in het dorpscentrum
voor 26 november.
Aveleijn Sindron: 074-7505005
-5-

Herfstconcert Fanfare St. Gregorius Hertme 25 november
Durft u gure wind, striemende regen en
vallend gebladerte te trotseren? Is uw
gemoed geprangd door het somberende
zwerk en de lange donkere dagen? Schuift
u dan aan in de kerkbanken van de St.
Stephanus in Hertme waar Fanfare St.
Gregorius u zal onthalen op haar zonnige
Herfstconcert. Dirigent Bert Sleumer leidt het orkest over bekende en minder
bekende paden door het veelkleurig getinte muzikale herfstbos.
Gratis entree. Wilt u onder het genot van een Herfstbok napraten over het
concert, dan is ’t Hertme’s Ambacht hét restaurant om te vertoeven.
Gastheer Lereau Hulsink heet u van harte welkom in zijn rustieke
etablissement.

Zondag 25 november, aanvang 15.00 uur, St. Stephanuskerk Hertme.
**********
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
Het is al weer even geleden dat de Werkgroep Verkeer en Veiligheid u, de
inwoners van Zenderen, een update hebben gegeven van de gaande en
komende ontwikkelingen.
Hierbij een verslag van de gemeente Borne op een bespreking welke de
werkgroep heeft gehad over, door u aangedragen, onderwerpen op 23 juni jl..
M.b.t. wegdek Strootdijk:
Er zal opdracht worden gegeven om de meest slechte plekken Strootdijk te
herstellen. Verder zal college/raad gevraagd worden financiële middelen
beschikbaar te stellen voor herstel/optimalisering van de weg. Daarvoor zal,
zoals het er nu uitziet, de volgende scenario’s worden voorgesteld: 1. “klinkers
opnemen, fundering optimaliseren en herstraten met uitwijkstroken en
rammelstrook van graskeien”, 2. “klinkers opnemen, fundering optimaliseren,
aanbrengen van asfalt met uitwijkstroken en rammelstrook van graskeien”, 3.
“klinkers opnemen, fundering optimaliseren en een bredere rijbaan
aanbrengen in asfalt”. Deze opties zullen gezien moeten worden voor de
langere termijn, aangezien er met de genoemde scenario’s een ruim
financieel budget nodig is.
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Hertmerweg:
Zoals eerder aangegeven, zullen er geen vrij liggende fietspaden worden
aangelegd, deze passen niet in de richtlijnen welke worden gesteld voor een
60 km-gebied. De verkeersintensiteiten zijn van een zodanige orde, dat er niet
zal worden afgeweken van de richtlijnen. Tevens is de kans zeer groot dat de
snelheden van het autoverkeer hoger zullen worden als er geen sprake meer
is van fietsverkeer op de rijbaan.
Lidwinaweg:
Lidwinaweg/Erve Oosterveld is een situatie in een 30 km-gebied, welke
herkenbaar is in Borne, maar ook op vele andere punten in Nederland. In een
30 km-gebied gelden in het algemeen geen aangegeven voorrangsregels met
borden en/of haaientanden, hier heeft verkeer van rechts voorrang (ook de
fiets). Helaas zal door gedrag van verkeersdeelnemers de voorrang niet altijd
vanzelfsprekend zijn, soms is het licht afdwingen van je voorrang een optie,
dit zal echter moeten gebeuren met de nodige voorzichtigheid en binnen de
regelgeving. Ook handhaving zal geen optimale optie zijn voor dit probleem,
aangezien het maar een momentopname is.
(Brom-)fietsverkeer op fietspaden Hoofdstraat:
De vrij liggende fietspaden aan de Hoofdstraat liggen in diverse gevallen vrij
strak langs de woningen/percelen. Deze situatie is vergelijkbaar met diverse
andere dorpen/steden. Dit is zeker niet op te lossen met spiegels bij elke
inrit/uitweg waarop dit van toepassing is, ook hier geld de nodige
voorzichtigheid in acht nemen bij het verlaten van je perceel. Maar aangezien
de weg in eigendom en beheer bij de Provincie ligt, zal deze klacht worden
doorgespeeld naar de Provincie.
Hoofdstraat:
Rotonde Hoofdstraat zal net als bovenstaande klacht worden doorgespeeld
aan de Provincie, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor deze rotonde. Als
gemeente mogen we niets zonder toestemming van de Provincie.
Thomashuis:
Dhr. Willem Jansen van het Thomashuis is gebeld met de mededeling dat er
geen extra sensor bij hun zal worden geplaatst. De uitgangspunten van de
verlichting zijn bepaald op de beweging van vooral jongere bewoners/fietsers
welke naar school of sportactiviteiten van Zenderen naar Borne zouden
moeten. Bij de inritten en aansluitende wegen zal geen sprake zijn van
sensoren, aangezien het systeem hierdoor ruim duurder zou zijn en het
systeem hierdoor veel storingsgevoeliger zal worden.
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Tot zover de reacties van de gemeente Borne. De werkgroep gaat zich de
komende tijd beraden wat we hiermee aankunnen en hoe te reageren.
De werkgroep is verheugd dat zij actief mee heeft kunnen acteren in de
briefkaartenactie op 4 september jl. en 5 september jl. in de gesprekken met
de Provincie Overijssel in het Sindron in Zenderen en dat we daarbij samen
hebben opgetrokken met de actiegroep Tegen de Verbindingsweg. Dit was erg
succesvol.
Mochten er ondertussen acties worden ondernomen dan houden we u
hiervoor graag op de hoogte. Wilt u zelf een gevaarlijke situatie, verkeer of
andere, dan kunt u dit e-mailen naar henk.hoek1951gmail.com of bellen naar
06-30573280.
Werkgroep Verkeer en Veiligheid.
Kerstbomenplaza Zenderen
Vanaf zaterdag 1 december begint weer de verkoop van kerstbomen aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen.
Blauw sparren uitzoeken vanaf het land gezellig met het hele gezin, we
hebben natuurlijk ook verse Nordmannen.
Er Is warme chocolade melk en warme glühwein voor de liefhebber.
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag t/m 15 en 16 december
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza.
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomen standaard te verkrijgen,
voor een aantrekkelijke prijs.

Kerstbomen Plaza
Mooie blauwsparren en Nordmannen
zelf uitzoeken vanaf het land.
Op zaterdag en zondag aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen
Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917.
Verkoop vanaf 1 december
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
28 november: Jeanet in ‘t Veld, Wilma Meijer,
Chantal Kamphuis, Monique Dahlhaus
Kantinedienst;
Zo
25 nov.

Di
Vr.

27 nov.
30 nov.

08.00-12.00 uur
12.00- 15.15 uur
15.15- 18.30 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Thomas Klaassen/Luuk Nijenhuis
Sander Vollenbroek/Harry Peper
Robert Pol/Coen Ragbourn
Kevin Sonder
Hennie Besselink/John Mentink

Handbalprogramma zaterdag 24 november:
B-Jeugd: ZV/BB – Stormvogels DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Kwiek (R) DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Dames Senioren: BB/ZV DS2 – Vasse DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 18.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Aanvang: 20.40 uur

Kaartverkoop:
24 november: Titia Burink en Marleen Koelen
Handbalprogramma zondag 25 november:
F-jeugd: BB/ZV F1 – Hacol ’90 F1
Sportzaal De Latei Bornerbroek

Aanvang 09.30 uur

C-Jeugd: Kedingen DC2 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal ’n Dikken Wierden

Aanvang: 11.40 uur

C-Jeugd: EHC ’95 DC1 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal Diekman Enschede

Aanvang: 11.20 uur

Dames A: Olympia HGL DA1 - BB/ZV DA1
Veldwijk Hengelo

Aanvang: 12.20 uur

Handbalprogramma donderdag 29 november:
Midweek: Zenderen Vooruit DMW1 – Bentelo DMW1
Sporthal ’t Wooldrik Borne
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Aanvang: 20.30 uur

Voetbalprogramma:
Zaterdag 24 november
Aanvang: Scheidsrechter
Zenderen Vooruit JO17-1 vrijdag
Quick’20 JO15-4 - Zenderen Vooruit JO15-1
11.15 uur
Oranje Nassau MO17-3-Zenderen Vooruit MO17-1 12.45 uur
Zenderen Vooruit JO13-1 – Bornerbroek JO13-1 11.30 uur Robert Dries
Stevo MO13-1 - Zenderen Vooruit MO13-1
10.00 uur
Zenderen Vooruit JO11-1 – La Première JO11-2
10.15 uur M. Ganzeboom
Hellendoorn JO8-3 - Zenderen Vooruit JO8-1
08.30 uur
Borne JO7-1 - Zenderen Vooruit JO7-1
10.00 uur
Zondag 25 november
DTC’07 VE1 - Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 4 vrijdag
TVC’28 8 - Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2 – Reutum 2
Zenderen Vooruit 1 – RSC 1
Kantinedienst:
JO13: Job Gierveld
JO11: Stef Wijnstra

Aanvang: Scheidsrechter
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
14.00 uur

11.30 –13.30 uur
09.30 – 11.30 uur

Vervoer:
JO15: Job Egberts, Duncan Melenhorst, Maxim Nijhuis
MO17: Else Kamphuis, Iris Oude Rengerink, Nori van Faassen
MO13: Lynn Oude Voshaar
JO8: Casper Formanoij
JO7: Team zelf
**********

ZV verliest van sterk spelend Rood Zwart
Vanaf het startsignaal van de prima fluitende scheids uit
Weerselo liep ZV achter de feiten aan. Rood Zwart zette
via de vleugelspitsen veel druk op onze verdediging en
wij wisten maar niet hoe we ons hieruit moesten
voetballen. Eenmaal in balbezit werd er slecht bewogen
en vooral niet simpel gespeeld. Passes kwamen niet aan
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V. Ragbourn

en slordigheid overheerste. Doordat Rood Zwart de kansen niet wist te
benutten, kreeg onze ploeg, zo halverwege de eerste helft, nog een dot van
een kans om op voorsprong te komen. Thomas en Teun braken door op de
rechtervleugel, waarbij de laatste de bal terug trok op de elfmeterstip voor de
inlopende Mart. Helaas ging zijn schuiver naast het Deldense doel.
Kort hierna nam Rood Zwart het heft weer in handen wat resulteerde in de
1-0, na een goed uitgespeelde aanval. Dit was ook de ruststand. Direct na rust
werd het al 2-0 na een fraaie lob over onze uitlopende keeper. Onze
aangeslagen ploeg moest ook nog de 3-0 en 4-0 accepteren.
Uithuilen en opnieuw beginnen luidt het motto, te beginnen aanstaande
zondag thuis tegen RSC. Hopelijk zijn dan Tom en Ramon ook weer
beschikbaar.
**********

Jaarprogramma activiteitencommissie ZV
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van Zenderen
Vooruit weer een aantal activiteiten voor u op het programma staan.
Onderstaande data kunt u alvast noteren in uw agenda!

Activiteit

Datum:

Doelgroep

Dolle Pret
Lasergamen
Zaalvoetbal jeugd
Zaalvoetbal senioren
Pubquiz

28 december
29 december
22 december
6 januari
8 februari

Jeugd t/m D
Jeugd C t/m A
Alle jeugd
Senioren
Senioren

Sponsorloop

16 maart

Alle jeugd

Paasactie

13 april

Jeugd t/m D

Familiedag

2e pinksterdag (10
juni)

Jeugd t/m 14
(volleybal: vanaf 14)

Vrijwilligersavond

1 juni

Alle vrijwilligers

Stratenbal

23 juni

Vanaf 14 jaar

Jeugdkamp

23-24 augustus

8 t/m 14 jaar

In de loop van dit seizoen kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht aan
dit programma. Hopelijk zien we jullie terug tijdens een van onze activiteiten!
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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
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