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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
8 december 2018 – 15 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 …
Als we dat eens hadden: geweten!
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:
Za 8 dec 8.30 uur: Eucharistieviering ter ere van het feest van O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: pater N. Hofstede.

Zo 9 dec. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 9 dec. 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. parochiekoor
Voorganger: PW A. Oosterik
**********

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes
St. Stephanus Borne
Za 8 dec
Zo 9 dec

H. Stephanus Hertme
18.30 Wocoviering

09.30 Rector Kuipers

Zondag 9 december 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 9 december t/m zaterdag 15 december: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 9 december t/m zaterdag 15 december: groep 1
Misintenties voor zondag 9 december 2018
Truus Wolters (jgd.), Gerard Welberg (jgd.)
Overleden
Op maandag 3 december is op 91-jarige leeftijd Lena Ebbers-Holtkamp in
Almelo overleden.
Op vrijdag 7 december is om 19.00 uur de afscheidsviering in de parochiekerk
van Zenderen en de mogelijkheid om na afloop de familie te condoleren.
Op zaterdag 8 december is de begrafenis in besloten kring op het
parochiekerkhof van Zenderen.
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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

Op dinsdag 11 december
is er een gezellig samenzijn voor onze oudere
parochianen ( 75 jaar en ouder)
We beginnen met een adventsviering
in de kerk om 14.00 uur.
Daarna zal de middag een sfeervolle invulling
krijgen. We willen zo met elkaar op weg naar
Kerstmis gaan.
De parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
Monique Mossel :
074 – 266 81 52
Marion Hannink:
074 – 266 93 82
Lidy Wolbers
074 – 266 18 44
Mirjam Ikink
074 – 266 54 53
**********
Een overzicht van de vieringen in de maand december
Zondag 9 december – 2de zondag van de advent –
woord- en communieviering
om 10.00 uur
Zondag 16 december – 3de zondag van de advent –
eucharistieviering
om 10.00 uur
Zondag 23 december – 4de zondag van de advent –
eucharistieviering
om 10.00 uur
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Kerstvieringen
Zondag 23 december – viering met kerstspel –
met medewerking van het kinderkoor –
een viering voor jong en oud: om 18.00 uur
Maandag 24 december – nachtmis met
medewerking van het parochiekoor
om 20.00 uur
Dinsdag 25 december – eerste kerstdag –
eucharistieviering met medewerking van het koor MIX
om 10.00 uur
Zondag 30 december – eucharistieviering met medewerking van het
kinderkoor en het parochiekoor – om 10.00 uur. We kijken terug op het oude
jaar en vooruit naar het nieuwe jaar.
**********

Adventsactie 2018
Opleiding, microkrediet en
kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso in Afrika, zijn
ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze
leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting.
De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder bieden
hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun
kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang, een
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kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen
hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.
Met deze opleiding die bestaat uit computerlessen, Franse taal (de officiële
voertaal in hun land), koken en dergelijke vergroten de vrouwen hun kansen
op de arbeidsmarkt. Of ze kunnen hun kennis met behulp van een
microkrediet inzetten voor een eigen bedrijfje.
Ook zorgen de zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder voor
kinderopvang voor de werkende en lerende moeders.
Verder helpen de zusters de vrouwen bewust te worden van hun rechten.
Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt namelijk
bij aan het in stand houden van hun armoede en uitbuiting. Daarom is dit jaar
gestart met activiteiten om de hele gemeenschap hierin te scholen, ook
mannen en jongens. Onder andere over kindhuwelijken. Iedereen moet zich
bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen spelen in de gemeenschap
en van hun rechten.
Hulporganisatie Adventsactie steunt dit soort projecten en wij kunnen daar
samen aan meehelpen door onze bijdrage voor dit doel.
De grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent rond de
weekendvieringen weer in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.
Ook kunt u uw gift overmaken op IBAN-nummer NL891NGB0653100000 ten
name van Adventsactie.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV
**********
Volkskerstzang 2018 Hengelo
Kerst 2018 begint dit jaar extra mooi met een bijzonder, sfeervol kerstevent.
De jaarlijkse Volkskerstzang is ook dit jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk, de
verbouwing van het gemeentehuis is nog in volle gang. Optredens zijn er van
Roon Staal, singer-songwriter en gospelgroep Promises uit Rijssen.
Roon Staal zal nieuwe nummers van zijn kerst-cd laten horen en daarvan
enkele zingen met de gospelgroep. Ook zullen dit jaar weer, samen met de
aanwezigen, bekende kerstliederen worden gezongen.
Deze kerk heeft een ruime capaciteit, maar kom op tijd voor een mooie
plaats! De kerkzaal zal in een bijzondere en warme kerstsfeer worden verlicht.
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De medewerkenden aan deze Volkskerstzang op een rijtje:
Roon Staal, Noord-Holland; gospelgroep Promises, Rijssen; dit alles onder de
vakkundige leiding van dirigent Wim Rijstenberg.
Aanvang is 17 december 19.30 uur. De zaal is open om 18.30 uur.
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, O.L. Vrouwestraat 6 te Hengelo.
De toegang is - zoals altijd - gratis. Er wordt wel een collecte gehouden om de
kosten te dekken en het voortbestaan van de Volkskerstzang Hengelo te
waarborgen. Van harte aanbevolen!
Voor meer info: https://www.volkskerstzanghengelo.nl
https://www.facebook.com/Volkskerstzang
facebookpagina Roon Staal music (www.roonstaal.com)
gospelgroep Promises Rijssen (http://wwwgospelgroep-promises.nl/)
**********

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
**********
K.P.V. Dames:
Kerstavond op donderdag 20 december om 19:00uur in het Sindron.
Eigen bijdrage € 5,Wel even opgeven voor 15 december bij:
Anny Espeldoorn 074 -7074905 of Siny Leus 0646695016
Het bestuur.
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Kerstmarkt
bij het Sindron
Vrijdag 7 december
van 16.00-20.00 uur
Een kerstmarkt met leuke producten voor elk wat wils,
elkaar ontmoeten én lekker eten en drinken.
Kortom, “Zenderse” gezelligheid!
Allerlei kraampjes, muziek, leuke spulletjes, kerstdecoratie, ambachtelijke lekkernijen, glühwein en dat allemaal gewoon in eigen achtertuin
in Zenderen. De buurtsuper is ook geopend tot 20.00 uur!
Slagerij Busscher uit Lonneker verkoopt warme baklever, bakbloed worst,
en warme erwtensoep. Bakkerij Schabbink uit Saasveld, verkoopt o.a.
kerststollen. Kwekerij Bekkingveld verkoopt buiten voor het Sindron
de mooiste kerstbomen. En KPV Zenderen, de vereniging voor de
moderne plattelandsvrouw, verkoopt weer mooie graftakken.

Kerstmarkt bij het SINdron,
wij hebben er ZIN in!
U komt toch ook!!!
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De Kapel, sharing dinner op een unieke locatie
Vanaf vrijdag 30 november 2018 is
Zenderen een restaurant rijker. De
Kapel, gevestigd op de bovenste
verdieping in het voormalig
klooster van Zenderen, begint met
een compleet nieuw concept.
Luxe, kleinere gerechtjes om te
delen, op een unieke locatie.
Samen genieten van eten, drinken en gezelligheid. Dat is waar het om draait
in het concept van De Kapel. De Kapel is met dit concept compleet
vernieuwend. Je kunt hier namelijk samen genieten van diverse, zelf
uitgekozen gerechtjes op hoog niveau. Koude gerechten, warme gerechten,
hapjes en zelfs desserts, wat is er mooier dan dit te kunnen delen met elkaar.
Dit alles is te beleven op een unieke locatie. De ‘oude’ kapel heeft een grootse
metamorfose gehad. Bestaande, authentieke elementen van deze kapel zijn
behouden, maar mengen zich nu met moderne kleuren en interieur. Om de
belevenis helemaal compleet te maken zijn de bar en de keuken in het
midden van De Kapel geplaatst. Vanaf ieder punt uit De Kapel heb je hier nu
zicht op.
De modern en authentieke combinatie is ook terug te zien in het grootse glasin-lood kunstwerk dat achter in De Kapel prijkt. ‘Verbinding’ heet het en staat
voor de verbintenis tussen mens en natuur, aldus Frans Houben, de
kunstenaar van dit meesterwerk. Aandacht voor natuur is erg belangrijk voor
De Kapel, aangezien het de nieuwste aanwinst is voor Het Ideaal.
Het Ideaal is een overkoepelend bedrijf waaronder een aantal horecagelegenheden uit de regio samenwerken. Samen streven ze ernaar om zo
zelfvoorzienend mogelijk te worden. Puurheid, eerlijkheid en duurzaamheid
zijn hierbij kernbegrippen.
Bij Het Ideaal hoort ook restaurant Het Seminar, dat op de begane grond in
hetzelfde klooster te vinden is. Twee restaurants op dezelfde locatie. Beneden
luxe dineren, boven samen genieten van zelfgekozen kleinere sharing
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gerechten. Twee verschillende concepten die niet naast elkaar, maar boven
elkaar bestaan.
Naast De Kapel is ook Het Gymnasium in Zenderen een nieuw onderdeel van
Het Ideaal. Oorspronkelijk was Het Gymnasium ook een onderdeel van
ditzelfde klooster. Sinds september bevinden zich hier luxe vergaderzalen, een
echte Heerenkamer en een belevingshal, waar onder andere eigen producten
van Het Ideaal te aanschouwen zijn en kookworkshops te volgen zijn. Andere
horecagelegenheden van Het Ideaal zijn theehuis De Karmeliet in Zenderen en
theehuis De Heerlijke Huiskamer in Bentelo.
Reserveren voor een unieke avond in De Kapel?
Ga naar www.dekapelzenderen.nl
De Kapel - Hertmerweg 42 (1e etage) Zenderen
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Huur/Verhuur appartementen in Zenderen
Graag kom ik in contact met geïnteresseerden voor een huurappartement in
de kern van Zenderen.
Ik ben van plan enkele appartementen te realiseren boven mijn restaurant Al
Capone, aan de Hoofdstraat 26 in Zenderen.
Ik weet dat daar belangstelling voor bestaat, zo is uit diverse peilingen en
onderzoeken gebleken. Echter, ik weet niet wie binnen Zenderen en directe
omgeving daarvoor op korte termijn geïnteresseerd is.
Dat is de reden dat ik via deze advertentie met geïnteresseerden in contact
wil komen. Belt u mij of stuur een email met de reden waarom u een
appartement in de kern van Zenderen zoekt.
Nova Hakobian,Hoofdstraat 26, 7625 PE Zenderen.
Telefoon: 06-47412153
Email: novanova_79@hotmail.com
**********
Ticketverkoop De Strijd – Passiespelen Hertme gestart
Het is december. Nog vier maand en dan staat De Strijd op de planken van het
Openluchttheater in Hertme. De tickets voor dit
spektakel zijn vanaf nu beschikbaar. Deze feestmaand
wordt extra feestelijk met de decemberactie: alleen in
december zijn de tickets €5,- goedkoper!
De Strijd is van 12 t/m 22 april 2019. Er zijn 7
voorstellingen, twee op vrijdagavond, twee op
zaterdagavond, een op zondagmiddag, een op zondagavond (eerste paasdag)
en een op maandagmiddag (tweede paasdag). De avondvoorstellingen starten
om 20.15 uur, de matineevoorstellingen starten om 14.15 uur. De voorstelling
duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze.
We willen onze bezoekers in de gelegenheid stellen om voorafgaand aan de
voorstelling van een maaltijd te genieten in de stijl van De Strijd –
Passiespelen Hertme. Deze maaltijd is niet verplicht, u kunt ook alleen de
voorstelling bezoeken.
Let op: wanneer u de passiemaaltijd aanschaft moet u ook een ticket voor de
voorstelling aanschaffen, anders krijgt geen toegang tot het terrein!
Voor meer informatie zie:
www.openluchttheaterhertme.nl/passiespelen/tickets-openluchttheaterhertme
- 10 -

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
12 december: Annemarie Paus, Linda Melenhorst,
Danielle Hakobian, Marion van Dienst
Kantinedienst;
Zo
9 dec.

Di
Vr.

11 dec.
14 dec.

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

Jordy Kamphuis/Freek Vlaskamp
Tom Schothuis/Rob Vetketel
Justin Oude Breuil/
Ivar Hakkenbroek
Thomas Klaassen
??

Handbalprogramma zaterdag 8 december:
B-Jeugd: ZV/BB DB1 – Bentelo DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 18.00 uur

Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Geel Zwart DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 19.30 uur

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – T.V.O. DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 20.40 uur

Kaartverkoop zaterdag 8 december:
Geralda Brus en Carla Asteleijner
Handbalprogramma zondag 9 december:
F-jeugd: BB/ZV F1 – De Lutte F1
Sportzaal De Latei Bornerbroek

Aanvang: 09.30 uur

D-jeugd: Bornerbroek D2 – Zenderen Vooruit D1
Topsporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.25 uur

C-jeugd: Langeveen DC1 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal De ransuil Geesteren (OV)

Aanvang: 09.55 uur

C-jeugd: Borhave DC2 – Zenderen Vooruit DC1#
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 11.30 uur
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Handbalprogramma donderdag 13 december:
Midweek: Hacol ’90 DMW1 – Zenderen Vooruit DMW1
Sporthal Vondersweijde Oldenzaal

Aanvang: 20.30 uur

Team van de week !
Aanstaande zaterdag 8 december om 19.30 spelen wij de
thuiswedstrijd tegen Geel Zwart. Voor deze wedstrijd zijn de
meiden van C1 het ‘team van de week’ en zullen zij in de
spotlights staan. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie in
jullie eigen wedstrijdtenue naar de wedstrijd willen komen.
Neem zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en vriendinnetjes
mee en kom ons samen aanmoedigen. We hebben jullie support hard nodig!
Jullie worden om 19.15 verwacht in de sporthal te Borne.
Tot zaterdag,
Handbal dames 1
**********
Voetbalprogramma zaterdag 8 december
Stevo JO17-2 – Zenderen Vooruit JO17-1
ASV’57 MO17-1 – Zenderen Vooruit MO17-1
ATC’65 JO15-2 – Zenderen Vooruit JO15-1
Tubantia JO13-2 - Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1 vrij
Zenderen Vooruit JO11-1 – Juliana’32 JO11-1
ON JO8-6 - Zenderen Vooruit JO8-1
Delden JO7-2 - Zenderen Vooruit JO7-1

Aanvang: Scheidsrechter
14.30 uur
12.15 uur
12.00 uur
10.45 uur

Voetbalprogramma zondag 9 december
Saasveldia VE1 - Zenderen Vooruit VE1
Quick’20 5 - Zenderen Vooruit 4
KOSC 5 - Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2 – PH 2
Zenderen Vooruit 1 – KOSC 1

Aanvang: Scheidsrechter
09.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur Gerwin Maathuis
14.00 uur

Kantinedienst:
JO11: Giovanni Bartelink

10.15 uur Wouter van Olffen
08.30 uur
09.00 uur

09.45 – 11.30 uur
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Vervoer:
JO17: Jan Heck, Elia Wennekink, Jard Meijer
JO15: Jort Kosse, Guus ten Broeke, Tom Vreeman
MO17: Julia Roetgerink, Tessa Nijenhuis, Sara Kolenbrander
JO13: Thomas Ruiz, Joshua Schmit, Alec Melenhorst
JO8: Keane Oude Voshaar
JO7: Team zelf
**********
ZV verliest in Wierden met een geflatteerde 5-1 van Juventa.
Als klein dorpsclubje in de 4e klasse is het niet altijd feest. Zeker niet met een
kleine selectie en blessures op belangrijke plekken in het elftal. Zo ook deze
zondagmiddag. Als dan ook nog een scheidsrechter, een item waar we het uit
respect in deze verslaggeving nooit over willen hebben, de eerste 45 minuten
bij elk duel, of eventueel al bij een naderend duel, direct al fluit en richting
onze keeper wijst, kun je de pret wel op. Dit moest bij wijze van grote
uitzondering een keer worden gezegd. De 2e helft, dat moet ook gezegd,
scoorde deze scheidsrechter van dienst weer gewoon een dikke acht.
Juventa kwam sterk uit de startblokken en wist onze ploeg behoorlijk onder
druk te zetten. Na een kwartiertje kwam de verdiende 1-0 op het bord. ZV
herpakte zich. Na een goede aanval over rechts wist de opkomende Thomas
Klaassen onze spits van dienst Freek Vlaskamp te bereiken, die met een
strakke uithaal, de Wierdense keeper in de rechterhoek verschalkte.1-1.
Juventa nam het heft weer in handen wat resulteerde in een verdiende 2-1
voorsprong bij de rust. Direct na de pauze scoorde de
Wierdense formatie de 3-1, met een prima uitgevoerde
lob. ZV kreeg hierna een periode wat meer grip op het
spel, wat resulteerde in een paar kansen, die helaas niet
werden benut, waardoor ZV niet opnieuw in de
wedstrijd kon komen. Dat Juventa hierna ook nog de 4-1
en de 5-1 maakte is leuk voor hun statistieken.
Volgende week thuis op Het Vollenbroek tegen KOSC Ootmarsum. Een nieuwe
wedstrijd met nieuwe kansen. En gezien de stand op de ranglijst waar vele
ploegen nog dicht bij elkaar staan, is alles nog gewoon mogelijk.
**********
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Zondag 9 december staat in het teken van Zenderen Vitaal
Deze dag staan de Tennisleden in de
kantine en zorgen voor verschillende
verse luxe broodjes!
Een mooie gelegenheid om deze
zondag in de kantine sportief en
culinair te komen genieten!
Graag tot 9 december, wij staan van 8.00 tot 17.00 uur voor jullie klaar!
Sportvereniging Zenderen Vooruit
**********

Oliebollenactie Zenderen Vooruit
Over een paar weken is het weer 31 december! Dat betekent dat u vanaf nu
de heerlijke oliebollen van bakker Nollen weer kunt bestellen. Hieronder staat
wat u kunt bestellen:
10 oliebollen naturel
€ 8,10 oliebollen krenten/ rozijnen
€ 8,Pakket:
€ 27,- 20 oliebollen naturel
- 20 oliebollen krenten/ rozijnen
Dit jaar komen wij langs de deuren om uw bestelling op te nemen. U hoeft
dus geen briefje meer in te vullen! Bestellen via de mail kan ook. Mail dan
naar actieszenderenvooruit@gmail.com
Bestellen per telefoon kan door te bellen, sms’en
of appen naar 06-27231898. Bestellen kan tot en
met zaterdag 22 december.
In de week van 17 december komen wij bij u
langs de deur om uw bestelling op te nemen.
Op maandag 31 december komen wij tussen 09:00 en 12:00 langs de deuren
om de bestelde oliebollen langs te brengen.
Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019!
Namens het handbalbestuur van Zenderen Vooruit
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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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Onderwerp: gemeentelijke verbindingsweg ( GVW)
Beste Zendernaren,
Ongetwijfeld hebben jullie de discussie over de gemeentelijke
verbindingsweg in Borne gevolgd. Het laatste deel van deze soap zie je
op BorneBoeit van woensdag 5 december.
Opnieuw dreigt een verhoging van de OZB
maar nu voor het financieren van de
aansluiting Molenkamp.
Over Zenderen wordt niet gesproken!
Er lopen nu initiatieven om de
besluitvorming over de verbindingsweg op te
schorten totdat duidelijk is wat het onderzoek naar de 5-variant
(Westelijke randweg om Zenderen) van Rijk, Provincie en Almelo,
Hengelo, Tubbergen en Borne heeft opgeleverd.
Vanuit Zenderen kunnen we die initiatieven steunen door nog een keer
massaal op te trekken naar het gemeentehuis in Borne op dinsdag 11
december a.s. Daar staat de verbindingsweg weer op de agenda!
Steun het werk van de Actiegroep tegen de verbindingsweg en kom a.s.
dinsdag 11 december om 19.00 uur met de fiets of de auto naar het
verzamelpunt voor de kerk aan de Hertmerweg.
We zullen dan om 19.30 uur opnieuw een brief aan de gemeenteraad van
Borne aanbieden met het verzoek de besluitvorming over de
verbindingsweg op te schorten.
Met vriendelijke groet,
Namens de Actiegroep tegen de verbindingsweg,
Fons Lohuis
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