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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
9 maart 2019 – 16 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 …
Doe datgene wat in je eigen hart goed voelt.
Kritiek krijg je toch wel.
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 10 mrt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 10 mrt. 10.00 uur: Woord- en Communieviering
m.m.v. het parochiekoor
Voorgangers: P. Snijders en M. Verheijen
**********

Zondag 10 maart 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 maart: R. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 maart: groep 2
Misintenties voor zondag 10 maart 2019
Marietje ter Brugge (jgd); Jan Harink (jgd);
Overl. Ouders Mekenkamp-Diepenmaat;Theo Bartelink

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

-2-

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

Vastenactie 2019: schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee
zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we
kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat
veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en
scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en
vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het
gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar
het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die
tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of
geld verdienen.
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse
projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden
levens blijvend veranderd!
Daarover in de volgende artikelen in Vox meer.
Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een
bijdrage voor de vastenactie.
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de
grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.
MOV/Vastenactie
-3-

Uitnodiging Sobere Solidariteitsmaaltijd
De 40 dagentijd begint op woensdag 6 maart. Het is een tijd van bezinning en
van versobering. Een tijd waarin al vele jaren de sobere solidariteitsmaaltijd
wordt georganiseerd. Tijdens deze maaltijd zal brood en water worden
genuttigd, maar daarnaast is er een korte liturgie en er is volop de
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop is er een collecte
voor de Noodopvang Dakloze Asielzoekers.
Thema:
Datum:
Plaats:
Tijd:

NOABERSCHAP
Vrijdag 15 maart 2019
Stefanshof, Grotestraat, Borne
18.00-19.00 uur

U bent van harte welkom.
Namens de voorbereidingsgroep van de Raad van Kerken: Rie Koetse, Zuster
Josephine van Amersfoort, Albert Lennips, Truus van Otten en Dini Menheere.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dini Menheere. Tel.074-3490745
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WWW.DOLDRAEJERS.NL
info@doldraejers.nl

CARNAVAL 2019

@doldraejers
facebook.com/doldraejers
instagram.com/doldraejers

BEDANKT!

Beste carnavalisten van De Doldraejers,
Een fantastisch carnavalsjaar zit er weer op!
Zo snel gaat het voorbij: twee weekenden waarin we maximaal feestvieren
met iedereen die carnaval een warm hart toedraagt. En dat zien we ieder jaar
weer aan de goed gevulde tent, de vele vrijwilligers die op zoveel kleine en
grote momenten helpen, -zichtbaar en onzichtbaar- en alle sponsoren die ons
dat zetje geven om er een prachtcarnaval van te maken.
Dit carnavalsjaar werd geleid door Prins Tom II & Adjudant Martijn, Jonkheer
Robert & Jonkvrouw Anique en Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Maud: ook
jullie bedankt voor het enthousiasme en de energie die jullie in júllie jaar
hebben gestopt. Wij hebben er erg van genoten.
Het is zoals Adjudant Martijn tijdens het Leuge Knipp’nbal treffend omschreef:
“alle driehonderd puzzelstukjes samen maken het tot een prachtige
vereniging.” Onze dank gaat dus uit naar iedereen die daar aan heeft
bijgedragen - op welke wijze dan ook -, omwonenden die begrip hebben
getoond voor alle festiviteiten en de sponsoren die hun steentje hebben
bijgedragen. Zonder jullie is er geen carnaval in Zenderen: bedankt!
Met carnavaleske groet,
Bestuur van C.V. De Doldraejers
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op : 27 Februari 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Tonny Pigge
Anton Pol
Henk Platenkamp
Minie Nijhuis
Hennie Pouwel
Siny Keur

Poedelprijs :
Paulien Peper

3901 p.
3847 p.
3843 p.
3796 p.
3757 p.
3679 p.

3171 p.

Jokeren
1. Truus Jansen
2. Reini Ring

39 p.
42 p.

Riek Bekhuis

92 p.

Volgende kaartmiddag: Woensdag 13 maart
Uitslag kaartavond ZV d.d. 4 maart
1. H. Mensink
4061 p.
2. S. Grevinga
3800 p.
3. C. Stopel
3741 p.
4. W. Ring
3687 p.
Poedelprijs: T. Vlaskamp

3291 p.

De volgende kaartavond is op 18 maart
**********
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
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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.
**********
K.P.V. Bloemschikken
Donderdag 4 april om 19:30u gaan we in het Sindron
bloemschikken voor Pasen o.l.v Diane.
Graag opgeven voor 25 maart i.v.m. de voorbereidingen.
Anny 074 - 7074905 of Siny 0646695016
Eigen bijdrage €10,Het bestuur.
**********
Nieuws van de Zonnebloem
Op dinsdag 16 april bent u van harte welkom bij Tuincentrum
Borghuis. Op deze dag kunt u gezellig met gasten en begeleiders
van de Zonnebloem komen winkelen.
U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken.
U ontvangt 10% korting op al uw aankopen en u krijgt een kopje
koffie met iets lekkers in het tuinrestaurant.
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem in de
entree van Tuincentrum Borghuis, Vliegveldstraat 2 in Deurningen.
Hier krijgt u de kortingsbon en de bon voor de koffie.
Opgave voor 3 april bij Akke Louwerman tel. 0616253939.
Graag aangeven als u gebruik maakt van een rollator of een rolstoel.
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De Kloostergaarde Sortimentstuin in Zenderen bij theehuis De Karmeliet
De Kloostergaarde, een bijzondere tuin
Velen van u zullen deze tuin
kennen. Het is een
bijzondere tuin en dat willen
wij graag delen met
anderen. De Kloostergaarde
bestaat uit een aantal
verschillende delen:
Vaste planten
border
Thema-tuinen
Arboretum

Groentetuin

Rotstuin en wilde
groei

Hier staan 500 soorten vaste planten; ze bloeien het
hele jaar door, sommige zelfs in de winter. Er staan
naambordjes bij bijzondere soorten
Drie tuinen met bijzondere vaste planten en een thema
Een bijzondere verzameling bomen waarvan een aantal
aangegeven met een bord; hiervoor is een toelichting.
Ook dit jaar staat “de boom van het jaar” er weer
tussen: de tulpenboom
Wat we hier kweken gaat naar het Seminar en de
Karmeliet onder het mom: van grond tot mond;
biologisch en leuk om dat wat je gekweekt hebt weer
terug op tafel te zien. Soms komen de koks zelf hun
groenten of bloemen plukken.
Twee mooie stukken tuin, waar we nog mee aan de
gang moeten.

Bijzonder verrassend
Juist de afwisseling maakt deze tuin zo bijzonder. Het hele jaar door gebeuren
er mooie dingen. Daarom houden we op onze website
(www.dekloostergaarde.nl) een soort weekboek met foto’s bij. De ene keer
zijn er bijzondere planten die bloeien, de andere keer aparte vogels op bezoek
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of speciale kleuren te zien, noem maar op. Zelfs voor ons als vrijwilligers, die
wekelijks komen, blijft deze tuin verrassend.
Wees welkom
Het werk in de tuin is heel afwisselend. We kunnen altijd wel wat hulp
gebruiken. In de winter komt het grotere snoeiwerk aan bod, in de zomer gaat
het meer om het wieden. Dat gebeurt vooral op dinsdagochtend. Wij zijn op
zoek naar extra mensen voor werk met de planten en de groenten op
donderdagochtend. En wanneer u af en toe wilt meewerken, kan dat ook. Wij
kunnen handen gebruiken op de bijzondere zaterdagen, zodat we wat grotere
klussen kunnen oppakken.
Tentoonstellingen en rondleidingen
Langzaam komt nu de tijd dat we (kleine) evenementen kunnen gaan
organiseren in de tuin. Denk aan tentoonstellingen en rondleidingen. We
werken aan brochures en een app om de vele soorten planten aan te wijzen
en toe te lichten. Na veel lobbywerk lopen nu wandelroutes door de tuin in
plaats van langs de tuin. Vindt u het leuk om hieraan mee te werken? Dat kan,
want ook voor dat werk zijn we op zoek naar vrijwilligers, die kunnen helpen
organiseren of in de PR iets willen doen (brochures, website, kalender, foto’s).
Stichting Invulling Stad en Landschap
Wij, dat staat voor de stichting Invulling Stad en Landschap, afgekort SISL.
Onze stichting bestaat uit tuinliefhebbers: wij willen de tuin bijhouden en
stap-voor-stap proberen op te knappen. Daar zijn we twee jaar geleden mee
begonnen na een overeenkomst te hebben gesloten met de gemeente
(als eigenaar), de dorpsraad en het theehuis.
Als vrijwilligers onderhouden we de tuin en huren we waar nodig
professionals in. Zo verzorgen Bakker&Kobessen de vaste planten en helpt
Het Ideaal (van de Karmeliet en het Seminar) met de groentetuin. We zijn
niet alleen met bomen en planten bezig, maar ook met de financiering en
het geven van meer bekendheid aan de tuin. Ook hebben we gewerkt aan
het regelen van gereedschap, zelfs een kleine kapschuur is er nu. Als bestuur
zoeken we daar steeds aanvullende financiën en subsidies voor.
Er staat veel bijzonders in de tuin: kom gerust een keer kijken, vraag om
uitleg, kijk op onze website en wie weet, kom iets doen.
Graag tot ziens
Frank van Dam, voorzitter stichting Invulling Stad en Landschap
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Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen.

Aan de inwoners van Zenderen,
Sinds het opstellen van het nieuwe Dorpsplan PlusPlus in 2017 (nu Dorps
Ambitie Plan, DAP) is de Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen aan de
slag gegaan om onveilige verkeerssituaties en andere onveilige punten in
kaart te brengen met de inbreng van u, de inwoners van Zenderen, o.a. via de
VOX en de enquête van de Dorpsraad eind 2018.
Het doel is Zenderen (verkeers)veiliger te maken. Overal in het dorp kunnen
onveilige situaties voorkomen. Soms heeft dit te maken met het verkeer of
oversteekplaatsen, dan weer met slechte verlichting enz.
Met deze brief wil de Werkgroep u informeren over de laatste bereikte
resultaten. Eerder geboekte resultaten staan vermeld in de VOX 20, 21 en 22
juni 2018.
De Oude Bornseweg is verboden voor gemotoriseerd verkeer met
uitzondering van de aanwonenden uiteraard. Opmerkelijk is dat er van de
kant van Borne een inrijverbod geldt terwijl van de kant van de Hertmerweg
er geen bord staat met verboden in te rijden. De aanwonenden zijn meer dan
vijf jaar met de gemeente Borne in gesprek geweest om ook aan de kant van
de Hertmerweg een bord met verboden in te rijden geplaatst te krijgen. Tot
voor kort was dat nog niet gelukt.
Op 21 juni in 2018 heeft de Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen een
gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Borne over diverse
zaken die aandacht nodig hebben in Zenderen en warempel, na een aantal
keren aandringen van onze zijde staat er nu aan de kant van de Hertmerweg
ook een verbodsbord voor gemotoriseerd verkeer.
Een mooi succesje.
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Op 13 juni 2018 had de Werkgroep een gesprek met de wijkagent Stefan
Kamp over allerlei onveilige situaties in Zenderen en 17 januari 2019 had de
Werkgroep samen met de Dorpsraad een bijeenkomst met Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Borne.
In deze gesprekken is door de Werkgroep veel nadruk gelegd op handhaving
van de gestelde en bestaande regels. Daarvoor zijn burgemeester Welten als
portefeuillehouder en zijn ambtenaren verantwoordelijk. Handhaven op
overtreden van snelheid, foutief inhalen en misbruik van sluiproutes rondom
Zenderen, vooral ’s morgens en ’s avonds als Zenderen vol autoverkeer staat.
En op sluiproutes is de afgelopen weken door de politie veel gecontroleerd.
Allereerst op de Bekkingvelderweg en de Strootdijk. Aantal overtreders tot nu
toe respectievelijk 17 keer en 2 keer.
Onze dank is overgebracht naar de politie. We hopen dat de politie doorgaat
met het optreden tegen overtreders en dan vooral tegen de vele
snelheidsduivels.
De Werkgroep gaat ook door met haar activiteiten en zal u dan ook met
regelmaat op de hoogte houden. Aarzel niet te reageren wanneer u een
onveilige (verkeers) situatie tegenkomt en neem contact op met ons.
U kunt reageren via e-mail (henk.hoek1951@gmail.com), maar het kan ook
telefonisch op het mobiele nummer 06-30573280.
Wij hopen op veel reacties vanuit de samenleving. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
De actiegroep, Victor Ragbourn, Christian Sand, Jan Ganzeboom,
Matthijs oude Voshaar, Roy Kroeze, Fons Lohuis en Henk Hoek

Oud ijzer inleveren bij de IJsclub “Zenderen”
Ook in 2019 is er iedere maandagavond gelegenheid
om ijzer, lood, zink en andere metalen, kabels,
accu’s, stofzuigers, strijkijzers, vaatwassers,
elektrisch gereedschap etc. in te leveren bij de ijsbaan tussen 18.30 en 20.00
uur, Het Hag 4 te Zenderen.
Televisietoestellen, koelkasten en vrieskisten worden niet ingenomen.
Indien je niet in de gelegenheid bent om de metalen te brengen dan halen wij
dit op afspraak op. Mail dan naar timmers.t.h@gmail.com
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
13 maart 2019: Marleen Wijnstra, Annet Kosse,
Silvia Smit, Wilke Geerdink.
Kantinedienst;
Zo
10 mrt.

Di
Vr

12 mrt.
15 mrt.

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

Mart Vetketel/Teun Besselink
Roy Hofstede/Tom Steenhagen
Rick Stokkingreef/Stijn Rikmanspoel
Jordy Kamphuis
Peter Welberg

Handbalprogramma zaterdag 9 maart 2019:
D-jeugd: Zenderen Vooruit D1 – Tukkers D2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 17.45 uur

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC1# - De tukkers DC1#
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 18.30 uur

Handbalprogramma zondag 10 maart 2019:
F-jeugd: Hacol ’90 F1 – BB/ZV F1
Sportzaal Vondersweijde Oldenzaal

Aanvang: 10.00 uur

C-jeugd: Bentelo DC1 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal De Pol Bentelo

Aanvang: 15.50 uur

B-jeugd: Stormvogels DB1 – ZV/BB DB1
Sporthal De Els Haaksbergen

Aanvang: 12.40 uur

Dames A: BB/ZV DA1 – D.S.V.D. DA1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.45 uur

Dames Senioren: Kwiek (R) DS2 – ZV/BB DS1
Tijenraan Sporthal Raalte

Aanvang: 12.30 uur

Dames Senioren: Vasse DS1 – BB/ZV DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 11.25 uur
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Handbalprogramma woensdag 13 maart 2019:
C-jeugd: DSVD DC2 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 17.30 uur

**********
Voetbalprogramma zaterdag 9 maart
La Première JO17-1 - ZV JO17-1
ZV MO17-1 – SVO Twickel MO17-1
De Esch JO15-2 - ZV JO15-1
Bornerbroek JO13-1 - ZV JO13-1
ZV MO13-1 – LSV MO13-1
ZV JO11-1 vrij
MVV’29 JO8-1 – ZV JO8-1
Borne JO7-2 – ZV JO7-1

Aanvang:
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
11.15 uur
11.30 uur

Voetbalprogramma zondag 10 maart
Langeveen VE 1 - ZV VE1
Bornerbroek 3 - ZV 4
Quick’20 4 – ZV 3
ZV 2 – Stevo 4
ZV 1 – Almelo 1

Aanvang:
09.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Kantinedienst:
MO17: Iris Oude Rengerink
MO13: Elke Brus

Wilma Hakkenbroek

Wouter van Olffen

09.00 uur
09.00 uur

13.00 – 15.00 uur
11.00 – 13.00 uur

Vervoer:
JO17: Max Lutke Schipholt, Elia Wennekink, Jard Meijer
JO15: Guus ten Broeke, Gijs Gierveld, Job Egberts
JO13: Fiets
JO8: Casper Formanoij
JO7: Team zelf
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Scheidsrechter

Scheidsrechter

Victor Ragbourn

*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!
**********
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.
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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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