51ste jaargang
nr. 18
1 maart 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
2 maart 2019 – 9 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 geheim van blijdschap is
anderen te laten geloven
dat zij de oorzaak ervan zijn.

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


Parochiekerk:
Vr 1 mrt. 17.45 uur: Carnavalsviering mmv koor Mix
Voorgangers: PW A. Oosterik en J. Cuppen
Zo 3 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater N. Hofstede
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster.
**********

Vrijdag 1 maart 17.45 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Zondag 3 maart 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. v.d. Aa
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 2maart t/m zaterdag 9 maart: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 2 maart t/m zaterdag 9 maart: groep 1

Misintenties voor zondag 3 maart 2019
Thea Ganzeboom-Stege; Jan Withag; Theo Bartelink;
Marietje Koopman-Luttikhuis; Jozef Silderhuis;
Overleden ouders Diepenmaat-Beld; Truus Hofste-Ganzeboom.
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Overleden:
Op 20 februari jl. Is op 72-jarige leeftijd vrij onverwacht overleden onze
medeparochiaan Theo Bartelink. Hij woonde de laatste maanden aan
Erve Escher 10. Na de afscheidsviering op maandag 25 februari was de
crematieplechtigheid op dinsdag 26 februari.
We wensen de familie Bartelink veel sterkte en troost met het verlies van
Theo.

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

Kerkbijdragen 2019
Beste Parochianen,
“Geef voor je kerk” was het thema van de actie
kerkbalans. Uw toezeggingen m.b.t de kerkbijdragen voor
het jaar 2019 zijn weer verwerkt.
Er is een voorlopig totaalbedrag berekend van € 26.000,-.
Dit is een prachtig resultaat, ook al is het ongeveer
€ 2.000,- minder dan het voorgaande
jaar. Er moeten dus nog inspanningen worden verricht om
de kerkbegroting van 2019 te halen. Heeft u nog geen
bijdrage toegezegd of overgemaakt, dan hopen wij
natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen.
Namens het parochiebestuur willen wij u hartelijk danken
voor uw financiële kerkbijdragen.
Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur
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Uitslag kaartavond ZV d.d 18 februari
1. H. Platenkamp
3923 p.
2. S. Grevinga
3920 p.
3. I. Geerdink
3914 p.
4. F. Pouwel
3886 p.
Poedelprijs: M. Nijhuis
3100 p.

Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op : 13 februari 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Bennie Stokkingreef
Siny Keur
Minie Nijhuis
Riet Bos
Henk Platenkamp
Willem Ring

Poedelprijs :
Johan Hendriken

4346 p.
4054 p.
4031 p.
3974 p.
3923 p.
3814 p.

3022 p.

Jokeren
1. Nellie de Jong
2. Truus Jansen

49 p.
57 p.

Riek Bekhuis

74 p.

Volgende kaartmiddag: Woensdag 27 Februari
**********

Vrouwen van Nu
I.s.m. de dames van de KPV nodigen u uit
om vrijdag 1 maart a.s. samen
Wereldgebedsdag te vieren,
Aanvang 19.30 uur.
Deze dienst vindt plaats in het slotklooster van de Carmelitessen te Zenderen,
De dienst staat onder leiding van ds. Johan Meijer.
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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. Excursie
Dinsdag 19 maart gaan we naar het Ten Cate Museum in
Geesteren.
Vertrek 13:00u bij de kerk.
De mogelijkheid is er om daarna naar de fabriekswinkel te gaan.
Opgeven kan nog t/m 11 maart bij Anny 074-7074905 of Siny 0646695016
Het bestuur.
**********

Nieuws van de Zonnebloem
Op woensdag 8 mei 2019 vindt de jaarlijkse boottocht over het
Twentekanaal weer plaats.
Bij de aanlegsteiger Haven 12 in Goor kunt u om 9.30 uur
inschepen. U bent om ongeveer 16.30 uur weer terug bij het
startpunt.
De kosten voor de boot, eten, drinken en hapjes etc. bedragen €37,50 per
persoon.
U kunt zich voor 10 april opgeven bij;
Berndien Mekenkamp tel: 0742665110
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Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Borne
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de
Rijbewijs keuringsarts op 6 en 20 maart, en vervolgens
twee keer per maand bij Huisartsenpraktijk de Poort van
Borne, Theresiaplein 1A01.
Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de ledenservice dan neemt
u contact op met Carintreggeland, telefoon: 088 – 3677000. Bent u geen lid,
dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00 medisch € 65,00, C/D/E (ook
voor code 95) en Taxipas € 65,00
Leden van Carintreggeland ledenservice en/of CNV/FNV-ouderenbonden
krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.
Tarieven per januari 2019 (incl. BTW): 75+ BE € 45,- medisch € 65,00, C/D/E
(ook voor code 95) en Taxipas € 65,- Leden van Carintreggeland ledenservice
en/of CNV/FNV-ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande
prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden en deze is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). U beantwoordt de
vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR.
Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts
moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het
CBR. De verwerking en beoordeling van de
Gezondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4
maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak
te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van
harte welkom.
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NL Doet 16 maart in de Kloostergaarde
De Kloostergaarde
Sortimentstuin in Zenderen bij theehuis De Karmeliet
Uitnodiging NL DOET werkdag op de kloostergaarde
16 maart as
Beste vrijwilligers en belangstellenden,
Het is voorjaar dus we willen de Kloostergaarde haar grote voorjaarsbeurt
geven. Er is veel te doen, ook een paar bijzondere klussen. Uiteraard met
goede verzorging middels lunch, koffie en thee vanuit theehuis “de
Karmeliet”.
Lokale en landelijke wandelroutes lopen nu door de tuin dus willen we borden
met uitleg plaatsen. Die zullen ook officieel onthuld worden met hopelijk wat
aandacht van de pers.
Ook de groentetuin gaat weer van start; vorig jaar hebben we een goed begin
gemaakt en daar gaan we graag mee verder. Langs de rand gaan we
kamperfoelie en vlierbessen planten.
Met jullie hulp hebben we een kleine kapschuur voor ons gereedschap
gebouwd, nu gaan het terrein ervoor glad maken en inplanten.
Verder is er nog allerlei opruim/snoei/ en wied-werk. Je kunt dus kiezen
tussen stevig werk en fijner werk. In onze mooie tuin, hopelijk met mooi weer.
Programma:
 09.30 uur beginnen we met een koffie en een rondleiding;
 rond 12.30 uur is er lunch
 rond 13.30 uur nemen we de borden feestelijk in gebruik
 rond 15.30 uur stoppen we.
Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten; wekelijks hebben we foto’s op
onze site gezet http://www.dekloostergaarde.nl/foto-van-de-week/ en ook op
instagram kun je ons volgen (kloostergaarde)
Graag een kort bericht of je van plan bent te komen (ivm de verzorging).
Graag tot ziens
Frank van Dam, vz SISL/voorzitter@sisl.info/+31-(0)6-54.330.197
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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
**********

Carnavalsviering vrijdag 1 maart 2019
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Carnavalsviering op
vrijdag 1 maart a.s. om 17.45 uur in onze parochiekerk.
Het thema is ‘Volg mij’.
Onze zusterverenigingen uit Borne en Hertme zullen ook aanwezig zijn. De
muzikale ondersteuning is in handen van Koor Mix en ’t Is Ma Waj Went Band.
Vorig jaar hebben we door de extra collecte onze medemens bij “De
Tuinkamer” in Hertme kunnen steunen. Dit jaar ondersteunen we met de
extra collecte de rolstoelgroep van ’t Dijkhuis in Borne.
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**********
Laatste stand van zaken rondom de verbindingsweg.
Gemeenteraad van 11 december 2018.
De laatste keer dat jullie van ons hebben gehoord was de protestactie bij de
gemeenteraad van 11 december 2018. De reden daarvoor was dat de
gemeenteraad opnieuw sprak over de verbindingsweg en wel over een
noodzakelijke bezuiniging op de uitvoering van die weg. Inmiddels zijn de
geraamde kosten al opgelopen tot 31 miljoen terwijl er maar 26 miljoen
beschikbaar is. Overigens waren die kosten in 2012 al geramd op 31 miljoen
door RoyalHaskoning DHV. Maar dat terzijde. Gevolgen van die bezuiniging
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zijn dat de ontsluitingsweg voor de Molenkamp niet doorgaat, dat er geen
verdiepte aanleg komt vanuit de tunnel naar de Oonksweg, dat er nog geen
bedrag is geraamd voor de over- of ondertunneling van de
Beerninksweg/Meester Thienweg evenals voor de aansluitingen bij de
Hosbekkeweg. En tot slot er nog geen geld is voor het onderhoud en
afschrijving van de weg. Geraamd bedrag: € 650.000,- per jaar! Wij hebben
die avond aan de burgemeester een verzoekschrift overhandigd waarin wij
pleiten voor uitstel dan wel opschorting van de besluitvorming over de
verbindingsweg totdat duidelijk is welke plannen de provincie heeft met een
westelijke randweg (de oude 5-variant uit 2012 langs de A1/A35, over Het
Fleer, langs Elhorst-Vloedbeld en vandaar naar de Albergerweg). Een week
eerder sprak de vertegenwoordiger van de ondernemers Molenkamp zich al
uit tegen het ontbreken van een ontsluitingsweg van de Molenkamp naar de
verbindingsweg en liet de stichting Twickel bij monde van de adjunctrentmeester weten niet mee te werken aan verkoop van grond aan de
gemeente voor de aanleg van de verbindingsweg. Twickel wil eerst een
integraal plan hebben van de gemeente als het gaat om de ontwikkeling van
de westkant van Borne.
Publiciteit
De uitkomst van de besluitvorming van de gemeenteraad op 11 december
2018 is bekend. De coalitiepartijen (CDA, GB90 en Borne NU) gaan gewoon
door alsof er niets aan de hand is. Na die vergadering is er de nodige
publiciteit geweest via BorneBoeit en de TwentscheCourant Tubantia.
Zie de website van Zenderen.nl en kijk bij het thema verbindingsweg.
Wat gebeurt er nu verder?
Gemeente Borne: De gemeente werkt ondertussen verder aan de wijziging
van het bestemmingsplan voor de verbindingsweg. Dit ontwerpplan wil men
in het voorjaar 2019 ter inzage leggen. Daar kunnen zienswijzen op worden
ingediend en na vaststelling van het plan door de gemeenteraad kunnen
belanghebbenden bezwaar en eventueel beroep indienen tot aan de Raad van
State.
Provincie Overijssel: De provincie Overijssel heeft in het wegenverkeersplan
2019-2022 opgenomen dat er een oplossing moet komen voor het
capaciteitstekort van de N743 (Almelo-Hengelo vv) en de N 744 (AlbergenZenderen vv). Bovendien is de provincie samen met het rijk en de gemeenten
Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne op 4 februari 2019 gestart met het
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onderzoek naar het oplossen van het knelpunt Azelo-Buren en tegelijk wordt
daarbij gekeken naar het onderliggende wegennet, de aan- en afvoer van de
A1/A35 naar de provinciale wegen in de regio. Voor dit onderzoek is een
onderzoeksbureau gecontracteerd dat eerst kijkt naar alle onderzoeken die op
dit punt al gedaan zijn zoals het onderzoek van RoyalHaskoningDHV van 2012
en het onderzoek van GoudappelCoffeng(2014) evenals dat van
InfraSolutions(2018). De verwachting is dat de eerste resultaten van dit
onderzoek na de zomer van 2019 bekend worden.
Oppositiepartijen Borne: de gezamenlijke oppositiepartijen willen alle
belanghebbenden (voor – en tegenstanders) rondom de verbindingsweg dit
jaar informeren over de huidige stand van zaken. Daartoe is er een overzicht
gemaakt van alle feiten die voor de besluitvorming rondom de
verbindingsweg belangrijk zijn. Verder is er een presentatie gemaakt om
iedereen nog eens duidelijk te maken waar het nu allemaal om draait en wat
dit kost.
Samengevat:
Jullie zien dat we niet stil zitten en nog steeds actievoeren en we staan klaar
om zo nodig een gerechtelijke procedure te voeren. Om dat met succes te
doen hebben we een rechtspersoon nodig. Dat kan een stichting of vereniging
zijn. We hebben de Dorpsraad gevraagd of de stichting
gemeenschapsbelangen Zenderen voor ons die rechtspersoon kan zijn. Dat wil
de Dorpsraad niet. Men wil onafhankelijk zijn en blijven. Daarom hebben we
besloten een nieuwe stichting op te richten.
Wijziging naam actiegroep/stichting
We hebben besloten om onze naam als actiegroep te veranderen. De
voorstanders van de verbindingsweg en dus ook de coalitiepartijen verwijten
ons dat het gemakkelijk is om ergens tegen te zijn. Ze vragen dan aansluitend
waar ben je dan voor? Ons antwoord: We zijn voor het omleiden van het
regionaal verkeer buiten Zenderen én Borne. En we zijn voor een filevrij
Zenderen. Dat laatste komt positiever over.
Vanaf nu noemen wij ons dan ook: Actiegroep/stichting filevrij Zenderen.
Namens de actiegroep/stichting filevrij Zenderen,
Fons Lohuis
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
6 maart 2019: Ilse Hoek, Mariël Oude Voshaar,
Simone Tinselboer, Nancy Elferink.
Kantinedienst;
Di
5 mrt.
Vr
8 mrt.

21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Justin Oude Breuil
Jos Sonder

Voetbalprogramma donderdag 28 februari
La Première 2 – ZV 2

Aanvang:
19.30 uur

Zaterdag 2 en zondag 3 maart is er geen competitie i.v.m. de carnaval.
**********
*MEIDENMIDDAG*
Wanneer: 16 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 9 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!
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Potgrondactie Zenderen Vooruit
Op zaterdag 16 maart gaan wij weer door Zenderen om potgrond te bezorgen.
Wilt u potgrond of bemeste tuinaarde bestellen? Dat kan!
- 1 zak potgrond (50 liter)
€ 3,50
- 3 zakken potgrond
€10,00
- 1 zak bemeste tuinaarde (30 liter)
€ 3,00
In de week van 4 maart komen wij langs de
deuren om uw bestelling op te nemen.
Bestellen per mail of telefoon kan ook. Mail
dan naar actieszenderenvooruit@gmail.com.
U kunt bellen/ sms’en of appen naar 0627231898.
Bij mailen/ sms’en/ appen graag uw adres erbij vermelden.
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.
**********

Sponsorloop 2018
Zaterdag 16 maart om 14.00 uur zal de sponsorloop voor
Z.V. weer plaatsvinden! Net als vorig jaar zal deze dit jaar
weer worden gehouden op het terrein van Z.V. Enkele
jeugdteams zullen aan deze sponsorloop meedoen. Het doel
van de sponsorloop is het inzamelen van geld, zodat ook dit
jaar de jeugdleden van Z.V. weer kunnen genieten van knallende activiteiten.
De deelnemers krijgen een halfuur de tijd om zo vaak mogelijk de uitgezette
ronde af te leggen, één ronde is ca. 450m en zal een aantal kleine
hindernissen bevatten. De jeugdleden gaan de komende weken langs de
deuren om een zo hoog mogelijk sponsorbedrag op te halen. Ook u kunt
bijdragen aan het succes van deze sponsorloop door de jeugdleden te
sponsoren en aan te moedigen op zaterdag 16 maart.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie 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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