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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
6 april 2019 – 13 april 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 …
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid
en het einde van de meeste illusies.

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 7 april 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 7 april 10.00 uur: eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater Tj. van Balen
**********

Zondag 7 april 10.00 uur
koster:
J. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Acolieten:
Nee
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 7 april t/m zaterdag 13 april: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 7 april t/m zaterdag 13 april: groep 2
Kerststukken:
De onderhoudsploeg van de begraafplaats verzoekt u vriendelijk de
kerststukken voor Palmzondag 14 april weg te halen.
Kerststukken die blijven liggen, worden maandag 15 april verwijderd.
De onderhoudsploeg

Misintenties voor zondag 7 april 2019:
Stien Peper-Kuipers; Annie Elferink-Degger;
Herman Westerbeek; Jan Omzigt
Overleden:
Op 28 maart is op 92-jarige leeftijd overleden onze parochiaan
Annie Elferink-Degger. Op 3 april hebben wij haar te ruste gelegd.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
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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

Vastenactie 2019: schoon water verandert alles
Een waterput voor Romik in Eritrea

In de regio Anseba in Eritrea in Afrika valt er te weinig regen, waardoor er een
gebrek is aan schoon drinkwater en voldoende water voor landbouw. In dit
droge gebied ligt de plaats Romik. Alle mensen die in de buurt van Romik
wonen, kwamen altijd naar Romik om water te halen. De waterput in Romik is
echter al vele jaren geleden ingestort en opgedroogd. De bewoners in en
rondom Romik moeten nu zo’n tien kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde
waterput. Het is daarom van groot belang om de waterput te verdiepen en
herstellen.

Schoon water voor een gezonde samenleving
Schoon water is belangrijk voor de gemeenschap. Meisjes en vrouwen halen
nu water uit een ver gelegen waterput, wat veel tijd in beslag neemt. Op dit
moment moeten de meisjes en vrouwen vanuit Romik zo’n tien kilometer
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lopen voor schoon water. Hierdoor gaan de schoolprestaties van meisjes
achteruit, omdat ze minder naar school gaan en minder tijd hebben om
huiswerk te maken. Wanneer een gezin geen dochters heeft, komt de last van
het halen van water op de schouders van de vrouw terecht.
Het is lastig voor deze vrouwen om al het werk zowel binnen als buiten het
huis te combineren met het halen van water.
Wanneer de waterput in Romik hersteld is, hebben de inwoners van Romik en
de omliggende dorpen weer toegang tot water dichtbij huis. Hierdoor zullen
meisjes en vrouwen meer tijd hebben voor school, werk en voor zichzelf.
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse
projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden
levens blijvend veranderd!
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
**********
Zenderen is schoon, bedankt!
Zaterdag 23 maart was de Landelijke Opschoondag.
Er was een mooie opkomst van 32 vrijwilligers.
Zenderen is weer zwerfvuil vrij!
Al met al zijn er 22 zakken afval verzameld. Minder
dan vorig jaar, dus het gaat de goede kant op.
Iedereen bedankt voor de hulp tijdens deze middag
en ook aan allen die op een ander tijdstip zelfstandig zwerfvuil hebben
geraapt.
Volgend jaar weer!👍
Anne Egberts
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Jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van start
Van 7 tot en met 13 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de
Hartstichting plaats. De collectanten gaan deze
week in Zenderen langs de deuren om geld op te
halen voor concrete oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden. Want een gezond hart is niet vanzelfsprekend.
We hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Met het oog op
het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en
vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen
behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Een hart
waarmee je alles uit het leven haalt, dat je kracht geeft om te groeien, te
leven en lief te hebben.
Oplossingen
De Hartstichting werkt aan drie doelen: voorkomen van hartproblemen,
snellere hulp in een noodsituatie en betere behandelingen. Binnen deze
doelen werken we aan verschillende oplossingen. Zo werken wij bijvoorbeeld
aan een eenvoudige bloedtest waarmee je erfelijke factoren kunt achterhalen
en hartproblemen kunt voorkomen. En we onderzoeken welke signalen er
voorafgaan aan hart- of herseninfarcten. Zodat infarcten op tijd ontdekt of
zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer over onze doelen en oplossingen
op hartstichting.nl.
Met uw giften kunnen levens worden gered, alvast bedankt voor uw bijdrage!

**********
Nieuws van de Zonnebloem
De Rabobank Centraal Twente organiseert ook in 2019 de Rabo
Clubkas Campagne. Het totale sponsorbedrag voor is vastgesteld op
€150.000. Niet de bank maar de klanten bepalen welke vereniging
of stichting een financiële bijdrage krijgt. Raboklanten krijgen
bericht van de bank hoe en wanneer ze kunnen stemmen. Men kan in totaal 3
stemmen uitbrengen, 2 op de eigen vereniging/stichting en 1 stem op een
andere vereniging of stichting.
De Rabo Clubkas Campagne geeft de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen
ook de kans om zichzelf te promoten en zichtbaar te maken.
Draagt u de Zonnebloem Hertme /Zenderen een warm hart toe, stem dan op
ons.
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Autismeweek
In de week van 31 maart tot en met 6 april vindt de Autismeweek plaats. Het
doel van de week is meer begrip en kansen voor
mensen met autisme te creëren. Dit gebeurt onder
meer met het inititiatief ‘Light it up blue’:
gebouwen over de hele wereld worden blauw
verlicht om aandacht te vragen voor dit thema.
Ook het bestuurscentrum van Aveleijn in Borne zal
de hele week ’s avonds blauw worden verlicht.
Op 6 april organiseert Aveleijn een speciale
Autismedag. Iedereen is van harte welkom.
Medewerkers geven informatie over hoe
cliënten met autisme worden ondersteund
en behandeld en welke materialen daarbij
worden gebruikt. Via een circuit met
verschillende onderdelen kunnen
bezoekers zelf ervaren wat het betekent om autisme te hebben. Ook zijn
cliënten van het Living Lab aanwezig die innovatieve toepassingen komen
presenteren die mensen met autisme kunnen ondersteunen.
Tijd: 10:00 - 14:00 uur
Locatie: Witte Huis, Grotestraat 260, Borne
**********
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op : 27 Maart
Kruisjassen
Marcel Slamp
Truus Workel
Johan Hendriksen
Gerrit Horstman
Tonny Pigge
Willem Ring

4043 p.
3961 p.
3918 p.
3737 p.
3667 p.
3660 p.

Poedelprijs:
Henk Platenkamp

3273 p.

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

Volgende kaartmiddag: woensdag 10 April
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Jokeren
1. Bep Landkroon
2. Miny Viscaal

18 p.
44 p.

Hennie Krake

74 p.

KLEDINGINZAMELING BASISSCHOOL ST. STEPHANUS
Vanaf woensdag 10 april t/m dinsdag 16 april organiseert de
oudervereniging van Basisschool St. Stephanus weer een
inzamelingsactie.
U kunt dan uw oude kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen(per paar!), riemen en handtassen
inleveren in gesloten zakken bij de fietsenstalling bij school.
(Let op: gescheurde, vuile of beschadigde kleding, enkele schoenen, matten,
tapijten, kussens, dekbedden en bedrijfskleding mogen NIET worden
ingezameld!)
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en
niet ingezameld mag worden: www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier
nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de
kleding heen gaat.
De basisschoolkinderen krijgen een speciale “bag2school zak” mee naar huis.
Maar heeft u deze niet of heeft u meer kleding dan in deze zak past? Geen
zorgen, u mag natuurlijk ook gebruik maken van andere zakken om de kleding
in te stoppen.
De opbrengst van de kledinginzameling komt geheel ten goede aan de
basisschoolkinderen.
We hopen natuurlijk dat veel ouders, kinderen, familie, vrienden, buren en
dorpsbewoners inzamelen voor onze school!
Alvast bedankt voor het vullen en brengen van de zakken!
**********
Collecte ReumaNederland
De jaarlijkse collecte voor
ReumaNederland heeft in Zenderen dit
jaar € 635,73 opgebracht.
ReumaNederland bedankt alle gevers en collectanten heel hartelijk voor hun
medewerking.
Lidy Westerhoff
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Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen.
De werkgroep Verkeer en Veiligheid heeft in eerdere mededelingen al eens
aangegeven dat we samen met de inwoners van Zenderen problemen met
betrekking tot het verkeer en de daarmee samengaande veiligheid, willen
aanpakken en mogelijk oplossen.
Een heikel actiepunt dat uit peilingen en de enquête van de Dorpsraad naar
voren is gekomen, is de hoge snelheid van met name auto’s maar ook
scooters in de straten en wijken binnen Zenderen. Hieraan moeten we
gezamenlijk iets gaan doen om de veiligheid te vergroten met name voor de
kinderen die op straat spelen en denken veilig te zijn tot er weer een
snelheidsmaniak aan komt racen.
In de Dorpsraad enquête zijn diverse snelheid verlagende mogelijkheden
aangeven, daar is ook op gereageerd maar per straat zeer verschillend.
Door de mogelijkheden hier nog eens te benoemen,
* Waarschuwing borden
* Attentie borden
* Snelheid displays
* Bloembakken
* Wegversmallingen
* Drempels
wil de Werkgroep u vragen nog eens te reageren of u hier mogelijkheden voor
ziet in uw straat / wijk. Ook andere suggesties zijn welkom.
Dat kan via e-mail henk.hoek1951@gmail.com of bellen met 06-30573280.
Natuurlijk blijft de Werkgroep ook in gesprek met de politie om te handhaven
oftewel controles uit te voeren op snelheid.
Graag zou de Werkgroep ook met u als bewoners, per wijk, om tafel om deze
problematiek te bespreken. Wij zouden graag uw behoeft hier toe horen.
Dit kan ook via genoemde mail en of telefoonnummer.
De Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen, Christian Sand, Fons Lohuis,
Matthijs oude Voshaar, Roy Kroeze, Victor Ragbourn, Jan Ganzeboom en Henk
Hoek
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Voor de duidelijkheid, standpunt dorpsraad Zenderen:
Afgelopen zaterdag stond er in de TC/Tubantia een interview met
ondergetekende bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de dorpsraad. In
het stuk wordt de indruk gewekt, dat de dorpsraad vindt, dat de
verbindingsweg er moet komen in combinatie met de oostelijke omleiding. Als
dorpsraad hebben we altijd gepleit voor een onderzoek naar een eventuele
oostelijke omleiding. Daarom ook hebben we ervoor gepleit, dat deze variant
meegenomen wordt in de komende studie van een stuurgroep van de
provincie, waarin de verkeersproblematiek Zenderen opgenomen wordt in
een regionale studie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport). Dit in samenhang met de problemen knooppunten Azelo en
Buren. We wachten dus af hoe de variant oostelijke omleiding scoort t.o.v. de
5A- en de 5B variant. We propageren helemaal geen verbindingsweg, maar
willen wel een snelle oplossing voor het verkeersprobleem Zenderen. We
wachten op de conclusies van de stuurgroep! Samengevat:
Standpunt Dorpsraad:
1. Wij wensen een snelle oplossing voor de al lang
durende verkeersoverlast in Zenderen.
2. Wij wachten het resultaat van de Stuurgroep
o.l.v. de Provincie af. Deze bestudeert plannen voor knooppunt Azelo en het
“onderliggende wegennet”. Wij hebben (dus nog) geen specifieke voorkeur
voor een van de opties voor een rondweg om Zenderen.
3. Wij zijn tegen de Verbindingsweg: verergert de verkeersdruk in Zenderen
en dwingt inwoners tot extra lasten in de vorm van verhoogde OZB.
4. Mocht gemeente Borne toch besluiten tot aanleg van de Verbindingsweg,
dan wensen wij een gelijktijdige aanleg van een rondweg om Zenderen.
Vriendelijke groet: Henk Semmekrot (secretaris dorpsraad)
***********
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
10 april 2019: Jeanet in ’t Veld, Wilma Meijer,
Chantal Kamphuis, Monique Dalhaus
Kantinedienst:
Zo
7 april

Di
Vr

9 april
12 april

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

Thomas Klaassen/Robin Sonder
Vincent Ganzeboom/Rob Steenhagen
Thijs Oude Rengerink/Tim Mossel
Jordy Oude Vrielink
Hennie Besselink/John Mentink

Handbalprogramma zaterdag 6 mapril 2019:
C-jeugd: Zenderen Vooruit DC1# – D.H.V. DC1#
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 17.00 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Olympia HGL DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 18.00 uur

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

Aanvang: 19.30 uur

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – B.W.O. DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 20.45 uur

Kaartverkoop zaterdag 6 april:
Miranda Steenhagen en Inge Wolbers
Handbalprogramma zondag 7 april 2019:
F-jeugd: BB/ZV F1 – Bentelo F2
Sportzaal De Latei Bornerbroek

Aanvang: 09.30 uur

Voetbalprogramma zaterdag 6 april
ZV JO17-1 – ON JO17-3
ZV MO17-1 – ATC’65 MO17-1
ZV JO15-1 – SDC’12 JO15-2
ZV JO13-1 – BWO JO13-2

Aanvang:
15.00 uur
13.15 uur
11.30 uur
10.00 uur
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Scheidsrechter:
Kevin Sonder
Wilma Hakkenbroek
Jos Nollen
Luan van Dienst

ZV MO13-1 vrij
NEO JO11-7 - ZV JO11-1
ZV JO8-1 – Reutum JO8-1
Hoeve Vooruit JO7-1 – ZV JO7-1

09.30 uur
09.00 uur
10.00 uur

Voetbalprogramma zondag 7 april
Manderveen VE1 - ZV VE1
DSVD 3 - ZV 4
MVV’29 5 - ZV 3
ZV 2 – La Première 2
ZV 1 – UD Weerselo 1

Aanvang:
09.30 uur
09.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Kantinedienst:
JO17: Douwe Welles
JO15: Amber Hoek
JO15: Owen ter Wal
JO13: Jorn Kruiper
JO8: Okke Lansink

Maxim Nijhuis

Victor Ragbourn
F. te Nijenhuis

15.00 – 17.30 uur
13.00 – 15.00 uur
11.30 – 13.00 uur
10.00 – 11.30 uur
08.30 – 10.00 uur

Vervoer:
JO11: Fiets
JO7: Team zelf
**********

Paasactie 2019
De activiteitencommissie van Zenderen Vooruit houdt op zaterdag
13 april weer de jaarlijkse paasactie. Tussen 13:00 en 16:00 uur
zullen de jeugdleden van de vereniging langs de huizen in het dorp
en het buitengebied van Zenderen gaan met eieren en chocolade eieren.
Algemene informatie
- Naast de straten in het dorp zullen we dit jaar ook
weer langs de deuren in
het buitengebied van Zenderen gaan. We zullen langskomen bij de volgende
straten: Lidwinaweg, Het Hag, Braamhaarsstraat, Retraitehuisweg, Esweg,
Zeilkerweg, Reefsweg, Brakeweg, Grintkolkerweg, Vloedbeltsweg, Grote
Bavenkelsweg, Almelosestraat, Mastboersweg, Elhorsterweg, Weversweg,
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Alenhuisweg, Oude Albergerweg, Albergerweg, Strootdijk, Kottermansweg,
Bruggemansweg, Bekkingvelderweg, Loleeweg, Watereggeweg,
Dikkersbosweg, Hertmerweg, Hebbrodweg, Veldboersweg, Oude Bornseweg,
Hilbertsweg, Zenderensestraat.
- Om 13:00 uur zullen we ons verzamelen op de parkeerplaats van Zenderen
Vooruit.
- Kosten: eieren: €2,50 per doos en chocolade eieren: €2,50 per zakje.
- We verwachten rond 16:00 uur weer terug te zijn bij Zenderen Vooruit.
De opbrengsten zullen worden gebruikt om activiteiten voor de
jeugd te organiseren, waaronder de aankomende familiedag op
maandag 10 juni.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via: Elmer
ter Haar (activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl /
0651252720)
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
**********
MANNENMIDDAG
Wanneer:
20 April 13.30 – 16.00 uur
Kosten:
5 euro
Waar:
ZV
Ben je tussen de 7 en 14 jaar én heb je zin in een
echte mannenmiddag samen met je vrienden en alle jongens van Jong
Zenderen? Dan is dit iets voor jou! Dit jaar organiseren wij voor het eerst de
FIFA kampioenschappen. In deze middag worden jongens van de echte
mannen onderscheiden. Voor iedereen die niet ver genoeg komt in de
kampioenschappen, jullie worden uitgedaagd met een voetbalwedstrijd op
het voetbalveld! Geef je nu op!
Lever je opgaveformulier in vóór ZATERDAG 6 april bij Thijs oude Rengerink,
Hoge Maat 30.
Naam: …………………………………………………………………..
Leeftijd:………………………………………………………………….
Of… Geef je op via Facebook. Graag ook daar de naam EN leeftijd vernoemen!
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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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