51ste jaargang
nr. 31
21 juni 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
22 juni 2019 – 29 juni 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 …
Goede vrienden zijn moeilijk te vinden,
nog moeilijker te verlaten en …
onmogelijk te vergeten

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 23 juni 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Za 22 juni 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. het kinderkoor
Voorganger: PW A. Oosterik
Zo 23 juni 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pater Tj. van Balen

Zondag 23 juni 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 23 juni t/m zaterdag 29 juni: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 23 juni t/m zaterdag 29 juni: groep 1
Misintenties voor zondag 23 juni:
Ria Wienk-Ellenbroek; Theo Ganzeboom.
Gedoopt:
Op zondag 16 juni jl. is gedoopt in onze kerk: Okke Sam Slot, zoon van Henny
en Anouk Slot-Koelen en broertje van Jurre en Fedde. We wensen het gezin
alle goeds en veel geluk met elkaar.
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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

Buiten vieren
Van harte welkom in de gezinsviering BUITEN
op zaterdag 22 juni.
Deze viering is in de binnentuin van het klooster.
Via de kerk en het kloosterzaaltje kan je hier komen.
Als het weer te slecht is voor een viering buiten,
dan is de viering in de kerk.
Natuurlijk is het kinderkoor er ook!
In de viering is iedereen van harte welkom,
maar in het bijzonder de kinderen
die dit jaar de eerste communie hebben ontvangen.
En de jongens en meisjes die zijn gevormd.
Om een groot boeket van allerlei bloemen te maken,
vragen we jullie om één bloem of tak uit de eigen tuin mee te nemen.
En zo mogelijk een houdbaar product om te delen.
Van jong tot wat ouder: iedereen is van harte welkom!
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WIJ ZOEKEN
MEISJES EN JONGENS
die zingen leuk vinden,
maar samen zingen nog leuker.
GEZOCHT: jongens en meisjes -die willen zingen in het kinderkoor
vanaf ongeveer 7-8 jaar en ouder.
Het kinderkoor maakt deel uit van de parochie.
Dat betekent dat er wordt gerepeteerd in de kerk
op de vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
En dat betekent dat het koor enkele keren per jaar zingt in vieringen in de
kerk.
Hetty is de dirigent en zij is steeds op zoek naar liederen, samen met de
kinderen en dat zijn echt niet alleen ‘kerk’liedjes. Vanuit de parochie wordt
ook in overleg met Hetty, ouders en kinderen, gekeken naar de mogelijkheden
van andere optredens en/of activiteiten.
Zingen is leuk, samen zingen in een koor is nog veel leuker!
Meer informatie of aanmelden: anita.oosterik@gmail.com
Twijfel je een beetje:
kom dan naar de repetitie van het koor
op vrijdag 21 juni!!
om 18.30 uur in de kerk
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Fanfare St. Gregorius serveert u
een smaakvolle matinee
Schuift u aan bij het gekoesterde - inmiddels tot traditie verheven Ambachtsconcert. De muzikanten mogen u ditmaal een lustrumuitvoering
voorschotelen. Uiteraard vormt Hertme’s Ambacht wederom de sfeervolle
entourage, waar de pollepel van gastvrije uitbater Lereau Hulsink tijdelijk zal
overgaan in handen van dirigent Bert Sleumer. Geniet onder het genot van
een kopje koffie van de koperklanken van Fanfare St. Gregorius en van de
talentvolle zangeres Eline Scholten die haar debuut maakt op het
Ambachtsconcert.
De matinee vangt aan op het verre van matineuze tijdstip van 14.00 uur.
Zondag 30 juni, Hertme’s Ambacht, Hertmerweg 30, Hertme.
**********

Actiegroep “Zenderen tegen verbindingsweg” gaat nieuwe fase in.
Van actiegroep naar stichting en integrale visie op nieuwe aanleg weg, spoor
en natuur.
Nu we in de fase van de formele bestemmingsplanprocedure verbindingsweg
komen - het voorontwerp ligt vanaf 13 juni tot 24 juli ter inzage – is het zaak
de actiegroep meer body te geven. Daarom hebben we de actiegroep
omgevormd tot stichting en deze ook een nieuwe naam gegeven. De stichting
heet Zenderen filevrij. Wij blijven niet alleen strijden tegen de
verbindingsweg, maar zetten ons ook in waar we het meeste effect
verwachten om verkeersoverlast en negatieve effecten voor gezondheid van
mens en dier tegen te gaan.
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Voorontwerp bestemmingsplan verbindingsweg in politiek beraad
gemeente Borne
Wij zullen als stichting Zenderen filevrij na de ter inzagetermijn inspreken in
het politiek beraad van de gemeente Borne als het voorontwerpbestemmingsplan verbindingsweg aan de orde komt. Ook zullen we daar een integrale
toekomstvisie presenteren. Deze visie gaat over een totaalaanpak voor weg,
spoor en natuur, is van belang voor Zenderen, Borne, Almelo, Hengelo en
Tubbergen en sluit naadloos aan op het Deltaplan verkeer & vervoer van het
rijk, op het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel en op de
Regiodeal tussen het rijk en de 14 Twentse gemeenten.
Randweg Zenderen genoemd in nieuw coalitieakkoord provincie Overijssel
Een nieuwe mijlpaal in onze acties is de concrete vermelding van een randweg
om Zenderen in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel. Het
overhandigen van de petitie, het inspreken in de Statencommissie, het
werkbezoek van de Statencommissie verkeer en de brief aan alle
Statenfracties en partijen voor de statenverkiezingen hebben mede hierdoor
hun uitwerking niet gemist. Bovendien is de verbinding N 743 AlmeloHengelo vorig jaar september opgenomen in de wegenvisie Overijssel (INO)
MIRT-onderzoek naar knelpunt A1-A35 Azelo-Buren en het onderliggende
wegennet
In februari 2019 is het MIRT-onderzoek van rijk, provincie en de
regiogemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne gestart. Dit
onderzoek analyseert het knelpunt A1-A35 Azelo-Buren en het regionale
onderliggende wegennet. Daar maakt vooral het regionale knelpunt Zenderen
onderdeel van uit. Dit sluit aan op de vermelding van de randweg Zenderen in
het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel. De eerste uitkomsten
van dat MIRT-onderzoek worden medio 2019 verwacht. Als stichting
Zenderen filevrij zullen we de uitkomsten nauwlettend volgen en gerichte
actie ondernemen als daar het moment voor is.
Noot redactie. Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u zich
wenden tot woordvoerder Sandra Ottolander. E: s.ottolander@home.nl T:
06-55328719 of Fons Lohuis E:lohuis.fons@gmail.com T: 06-20432858
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Opgeven Vossenjacht Volksfeesten Zenderen 2019
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt er dit jaar op zaterdagochtend 6 juli om
09.30 een spannende Vossenjacht georganiseerd! Lijkt het jou leuk om in groepjes
door het dorp te gaan? Geef je dan snel op! Dit kan door een bericht te sturen naar
Jinke Mulder (+31647547085) of door een mail te sturen naar
volksfeestenzenderen@gmail.com. Voor deelname aan de activiteit wordt een
vergoeding van €5 gevraagd.
Opgeven kan tot uiterlijk 3 juli!
Tot dan!
p.s. Wil je als ouder meehelpen als vrijwilliger dan mag je je ook aanmelden via de
bovenstaande gegevens.

IK DOE MEE!
Naam:
Leeftijd:

**********
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
26 juni 2019: Annet Egberts, Annechien Aardema,
Renate Kosse, Inge Wolbers.
**********

Stratenbaltoernooi 2019
De voorbereidingen voor het stratenbal zijn al in volle gang om het dit jaar
weer net zo geslaagd te maken. Dit heeft al tot het volgende succes geleid, er
zijn maar liefst 9 volledige heren teams bestaande uit straten en enkele
cluster buurten. Dit betreffen de volgende teams:
Team:
Hogemaat/’t Stegehuis
Buitengebied
PC Hoofdstraat
Lidwinaweg
Zijstraten Lidwinaweg
Erve Escher
Elsdijk/duivenslag
Erve Oosterveld 1
Erve Oosterveld 2

Leider/aanvoerder
Thomas Klaassen
Luc Besselink
Myron Eleveld
Jeffrey Slamp
Robert Dries
Mitch Wennekink
Jordy Sonder
Mart Vetketel
Mart Vetketel

Daarnaast organiseren wij dit jaar ook beachvolleybal voor de dames. De
aanvoerders zijn de afgelopen weken benaderd. Teams moeten bestaan uit
minimaal vier personen. De volgende teams zijn momenteel van de partij:
Team:
Kostee
Borne/omgeving Zenderen
Albergerweg

Leider/aanvoerder
Ellen Oude Breuil
Merlin Ten Tusscher
Femke Kuipers
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Tevens zijn onderstaande buurten nog op zoek naar een compleet team.
Opgeven kan bij onderstaande aanvoerders:
Team:
Leider/aanvoerder
Het Hulscher / Lidwinaweg Aniek Stamsnijder
Erve Oosterveld
Daniek Ten Tusscher
Voor alle teams geldt hetzelfde. Aanvang 23 juni om 13.00 uur. Het toernooi
zal van start gaan om 13.30 uur. Het inschrijfgeld zal € 10,- per team
bedragen. Mocht je wegens omstandigheden nog geen team hebben,
maar je wilt wel graag mee doen, dan kunnen we daar wel een
gepaste oplossing voor vinden.
Voor het stratenvoetbal zou dit kunnen door contact op te nemen met een
van de bovenstaande leiders of met Pim Olthof (06 24 63 63 10). Bij het
beachvolleybal zullen er dit jaar meer uitzonderingen mogelijk zijn, dit is aan
te geven bij Daniek Ten Tusscher (06 41 09 82 80).
Graag zien wij jong en oud verschijnen op Zondag 23 juni 2019 op
het Sportpark ’t Vollenbroek!
Voor andere vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met :
Pim Olthof (06 24 63 63 10 / activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl).
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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NOABERTOERNOOI TENNIS ZENDEREN
Beste tennisser hieronder vinden jullie
informatie over de noabercup.
Dit is een leuk en gezellig toernooi
DUS GEEF JE OP.
Er wordt gespeeld op 3 dagen, te weten: 2 juli, 3 juli en 4 juli van 19.30-22.30
uur.
Op de laatste speelavond donderdag is na afloop de prijsuitreiking.
Het streven is om alle partijen dan op 1 park te concentreren.
Je kunt je opgeven als team.
Een team bestaat uit 2 Dames en 2 Heren.
Elk team speelt 4 wedstrijden van 45 minuten:
1 damesdubbel- 1 herendubbel en 2 mix dubbel.
Je kunt je ook individueel opgeven bij mij dan zorg ik dat er een team komt.
Je mag zo vaak meedoen als je wilt ook met hetzelfde team.
De wedstrijden kunnen worden gespeeld in Almelo, Aadorp, Bornerbroek of in
Zenderen.
De kosten zijn € 2,50 p.p. per avond incl. kop koffie en een hapje.
Inlichtingen en opgave bij:
Maria Wilmink 0616954557 / maria-wilzeg@hotmail.com

DUS GEEF JE OP EN VEEL SUCCES.
Opgeven vóór 22 juni 2019
PS: Tijdens het toernooi 2-3-4 juli kan er niet vrij getennist worden
na 19.30 uur.
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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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Uitnodiging
20 juni 2019
(vanavond)

Themabijeenkomst, dorpsraad Zenderen
Op 20 juni a.s. zullen we in Sindron “Themabijeenkomst Verkeer en
Veiligheid” houden, met vrije inloop voor alle inwoners van Zenderen.
Het programma luidt:
19.00 uur: ontvangst met koffie/thee/koek.
19.30 uur: Vernieuwing Dorpsraad (Jan Kruidenier, voorzitter Dorpsraad)
Dorpsraad 40-jaar, vernieuwing structuur en werkwijze van de
Dorpsraad en het Dorps Ambitie Plan (DAP).
19.50 uur: Verkeer en Veiligheid (Henk Hoek, voorzitter Werkgroep
Verkeer en Veiligheid). Wat hebben we gedaan met alle suggesties op
het gebied van verkeer en veiligheid die u de afgelopen tijd bij ons heeft
ingediend? Te nemen/genomen acties worden verhelderd met
locatiefoto’s. Wordt afgesloten met korte film over gevolgen van te
hoge snelheid.
20.20 uur Pauze met koffie/thee/frisdrank.
20.45 uur Verbindingsweg en Rondweg (Joachim Wissink, ambtenaar
gemeente Borne, belast met verkeerszaken). De heer Wissink
presenteert de huidige stand van zaken van beide projecten EN doet
verslag van de bijeenkomst van de betrokken provinciale commissie,
die kort voor onze themabijeenkomst plaatsvindt. Actueler kan hetniet!
21.20 Vragen/discussie, daarna afsluiting en borrel.

`

Volop interessante wetenswaardigheden, dus mis het niet!!
We hopen u te kunnen begroeten!
Met vriendelijke groet: de Dorpsraad
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