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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
29 juni 2019 – 6 juli 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 …
Lach eerst om jezelf,
voordat anderen het kunnen

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


Parochiekerk:
Zo 30 juni 10.00 uur: Viering van woord en gebed m.m.v. koor Mix
Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders

Zondag 30 juni 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 30 juni t/m zaterdag 6 juli: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 30 juni t/m zaterdag 6 juli: groep 2
Misintenties voor zondag 30 juni:
Herman Kemna (jaargedachtenis); Theo Ganzeboom;
Marietje Koopman-Luttikhuis; Jan Omtzigt.

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

Woord- en gebedsdienst op zondag 30 juni 2019
Op zondag 30 juni is er om 10.00 uur een woord- en gebedsviering
in onze kerk. Het thema van deze viering is: “Vertrekken .. op weg gaan”.
Het koor MIX zal de zang verzorgen en de voorgangers zijn Paul Snijders
en Maria Verheijen.
De opzet van deze viering is anders dan u gewend bent.
Het is de vijfde zondag van de maand en dan is er geen eucharistieviering.
Misschien is dit nog nieuw voor sommigen.
We volgen de lezingen van de dertiende zondag door het jaar,
aangevuld met meditatieve teksten.
U bent van harte welkom om met ons mee te vieren!!
**********
TUINVIERING IN PASTORIETUIN STEPHANUSKERK BORNE
Zondagmiddag 30 juni a.s. om 15.00 uur is er in de tuin van de pastorie van de
St. Stephanuskerk te Borne een Tuinviering.
Een viering van Woord en gebed met ondersteuning van het jongerenkoor
Con Brio onder leiding van Niklas Kötter. Voorgangers in deze viering zijn
pastor Carin Timmerman, (vervanger Ria Doornbusch), Laurens van Urk en
Gustaaf Boerjan.
Het thema van de viering is ‘Op weg gaan!’ Dit thema is gekozen door de
leden van Con Brio.
De collecte is bestemd voor stichting Hulp aan Sri Lanka, HAS.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, om
elkaar te ontmoeten en na te praten.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Stefans-Hof naast de St. Stephanuskerk.
We hopen vele parochianen, ook van de andere geloofsgemeenschappen en
kerken te mogen ontmoeten. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Van de redactie
U krijgt nog 2x een Vox voordat de vakantie begint.
Hebt u berichten die u graag in een van deze 2 vox-en
gepubliceerd wilt hebben, geef ze dan tijdig door.
De eerste Vox na de vakantie verschijnt op vrijdag 30 augustus.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Redactie Vox
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Dorpsraad Zenderen
Verslag themabijeenkomst op 20 juni 2019
Er waren ca. 30 personen aanwezig (9
personen hadden zich afgemeld). Interimvoorzitter Jan Kruidenier heet iedereen
welkom. Hij vertelt, dat hij reeds 4 jaar in
Zenderen woont en dat hij sinds september
vorig jaar interim-voorzitter van de dorpsraad
Dorpsraad Zenderen
is. En hij meldt terloops, dat het fijn is om dat
te kunnen doen in deze ruimte: het Sindron. Hij laat een goed bericht horen:
Aveleijn blijft ook na november 2019 zeker nog een jaar het Sindron runnen.
Het gaat dus ietwat beter met de omzet en de bezetting. Hij complimenteert
Nikki Westerhof, die altijd vol enthousiasme met de cliënten en gasten
omgaat. Eerst staan we stil bij 40 jaar dorpsraad. Op 6 april 1979 werd de
Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen (in de volksmond de dorpsraad)
opgericht. In een korte presentatie toont Jan een aantal belangrijke successen
van de dorpsraad. Voor nadere toelichting liggen er vellen papier met “Highlights” op de tafels.
Het eerste onderwerp, dat vervolgens aan de orde komt, is de vernieuwing
van de dorpsraad. Daarbij is het heel belangrijk, dat de dorpsraad contact
heeft met de inwoners en opkomt voor de leefbaarheid. Het oude bestuur
had een categorale vertegenwoordiging: elke vereniging of cluster van
verenigingen had een afgevaardigde in de dorpsraad. Via het Dorps Ambitie
Plan hebben we nu actieve werkgroepen. De kartrekkers van deze
werkgroepen maken deel uit van de nieuwe dorpsraad en koppelen de
resultaten van hun overleg terug in de dorpsraad. Zo hebben we thans de
werkgroepen: 1. Wonen in Zenderen, 2. Duurzaamheid, 3. Voorzieningen en
Zorg, 4. Landbouw en ondernemerschap, 5. Recreatie en cultuur, 6. Verkeer
en veiligheid, 7. Sport en verenigingen. Komt een werkgroep moeilijk van de
grond, dan is er “een onderwerp-volger”. Dat betreft in ons geval nu de
werkgroep Duurzaamheid. Vakbekwame “oudgedienden” zijn adviseurs: ze
kunnen bij de vergaderingen aanwezig zijn als dat nodig is. Het betreft de
heren Jan Maathuis en Peter Geerdink. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter.
Er zijn ook “sub-werkgroepen” onder de ‘paraplu’ van de dorpsraad: het
Kloosterpad, de AED-werkgroep, de website en de werkgroep Openbaar
Groen. Er zouden nog meer van die “sub-werkgroepen” aan het werk kunnen:
-4-

bv. onderzoek naar het DNA van het dorp Zenderen, of onderzoek naar
mogelijke subsidieaanvragen, m.a.w. hoe maken we handig gebruik van
aanwezige subsidies? En het zou mooi zijn, dat we een manier vinden om
online snel meningen van inwoners te kunnen peilen (bv. inzake de
mestverwerking). Echter: één adagium blijft zeer belangrijk: het moet wel
gezellig blijven!! Door middel van thema-avonden proberen we contact te
houden met de inwoners. De enquête, die vorig jaar gehouden is, heeft veel
reacties opgeleverd: heel veel wat betreft verkeer en veiligheid, maar ook
best veel over de inrichting van de openbare ruimte. Vandaar dat deze
bijeenkomst vooral over verkeer en veiligheid gaat. In september zal het
thema “inrichting openbare ruimte” (inclusief de mestverwerking) aan de
orde komen.
Het tweede onderwerp is “Verkeer en Veiligheid”. Henk Hoek, voorzitter van
de Werkgroep Verkeer en Veiligheid, laat zien, wat er is gedaan met de
suggesties, die ingediend zijn bij de werkgroep. Enkele successen: een
inrijverbod vanuit Hertme in de Oude Bornseweg, betere bestrating en een
barrière op het wandelpad langs de Azelerbeek om motorcrossers te
ontmoedigen. Overleg met gemeente en waterschap heeft al veel opgeleverd.
Henk Hoek toonde vervolgens een indrukwekkende film over hoe kinderen
het verkeer zien en waar automobilisten rekening mee zouden moeten
houden om ongelukken te voorkomen. De bewoners van de Albergerweg, die
in groten getale waren opgekomen, reageerden direct met de opmerking, dat
in hun straat ook veel te hard gereden wordt en dat er op de kruising
Prinsenweg/Albergerweg geen verkeersbrigadiers zijn.
Na de pauze komt het derde onderwerp “Verbindingsweg en Rondweg” aan
de orde. Joachim Wissink, ambtenaar van de gemeente Borne, belast met
verkeerszaken, legde de huidige stand van zaken uit. “Zenderen”, zo gaf een
aanwezige duidelijk aan,” kijkt al meer dan 30 jaar uit naar een rondweg”. Er
lijkt nu echt schot in te komen. Joachim gaf aan, dat er thans door Rijk,
Provincie en gemeenten een verkort MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd naar
oplossingen voor de knooppunten Azelo en Buren, waarbij het ‘onderliggende
wegennetwerk’ wordt meegenomen om eventuele calamiteiten op de
snelwegen te ondervangen. Het besef, dat Zenderen in dit laatste aspect een
‘knelpunt ’is, lijkt doorgedrongen te zijn. Ook de Provincie heeft een rondweg
om Zenderen expliciet in het coalitieakkoord opgenomen. Een rondweg om
Zenderen lijkt daarmee dichterbij dan eerder gedacht. Op de opmerking van
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een aanwezige of dan de verbindingsweg nog wel nodig is, antwoordde
Joachim, dat daar de politiek (de raad) over moet beslissen.
Bij de rondvraag aan het eind van de bijeenkomst komen er nog een aantal
opmerkingen:
 Jan Kruidenier maakt de aanwezigen erop attent, dat men het actuele
nieuws, ook van de actiegroep “Zenderen filevrij” van Fons Lohuis c.s.,
kan blijven volgen op de site van Zenderen: www.zenderen.nl of
www.zenderen.com.
 Dhr. Brunink, bewoner van de Albergerweg, verwoordt de klacht van
veel bewoners van die weg: Hoe halen we de snelheid uit het verkeer
op de Albergerweg? Fons Lohuis adviseert een brief te sturen naar de
Provinciale Staten en vervolgens in te spreken bij de verkeerscommissie. Henk Hoek van de werkgroep “Verkeer en Veiligheid” zegt
toe om dit in zijn werkgroep aan te kaarten en er werk van te maken.
 Interim-voorzitter Jan Kruidenier laat de aanwezigen weten, dat
eventuele op- en aanmerkingen altijd welkom zijn!
Om 21.37 uur dankt Jan ieder voor zijn of haar aanwezigheid en voor de
inbreng. Hij nodigt iedereen uit voor een borrel en sluit de bijeenkomst. Het
was een bijzonder nuttige, zinvolle bijeenkomst!
H.S.
**********

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
‘t 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, ‘t Hertme’s Ambacht, Hertmerweg 30, Hertme.
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Vrijwilligers nodig in de zomerperiode of een klus te klaren?
In de vakantieperiode zijn er veel evenementen. Maar ook zijn veel vaste
vrijwilligers - een onmisbare schakel bij veel stichtingen, verenigingen en
instellingen - tijdelijk niet beschikbaar.
Wil jij deze organisaties hulp bieden? Meld je aan als vrijwilliger en ervaar hoe
leuk het kan zijn en hoeveel voldoening het geeft. Of heb je als stichting of
vereniging hulp nodig, komende zomer? Geef het dan snel aan ons door. Dan
zorgen wij dat uw klus bij de vacatures of bij de eenmalige klussen te vinden
is.
Met elkaar houden we de kwaliteit van onze samenleving op peil en
betaalbaar. Welke vrijwilliger schuilt in jou?
Ga langs bij Bureau Vrijwilligerswerk Borne, iedere woensdag van 13.30-15.30
uur. We staan klaar voor een gesprek aan de Oude Almeloseweg 12 in
voormalige basisschool de Esch. Vraag buiten de openingstijden naar de map
met vrijwilligersvacatures.
Kijk op www.vrijwilligerswerkborne.nl voor alle informatie en alle vacatures.
Stuur een e-mail naar bvb@kulturhusborne.nl of bel 074-2657200.
Kijk ook even bij de eenmalige klussen of er iets voor jou bij zit!
Vriendelijke groet,
Henriëtte van den Kieboom, Coördinator Bureau Vrijwilligerswerk Borne
Stagemakelaar MaS Borne
**********

Gymclub
Hallo dames, De fietstocht is verplaatst naar woensdag 21 augustus
Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Tijdstip en vertrekpunt krijgen jullie nog te
horen.
Groetjes Annie en Lidy
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Opgeven activiteiten Volksfeesten Zenderen
Nog maar enkele dagen en dan is het alweer zover: Volksfeesten Zenderen!
Wij zijn druk bezig om er met zijn alleen één groot succes van te maken. Zoals
altijd organiseren wij weer de nodige activiteiten en de inschrijving voor deze
activiteiten is begonnen.
Foamvolleybaltoernooi:
Op zaterdagmiddag 6 juli vindt weer het jaarlijkse
Foamvolleybaltoernooi plaats. Wil jij graag mee doen? Vorm dan een team
van 6 tot 8 personen en geef je op door een bericht te sturen naar Robert
Dries (06-42213937) of door een mail te sturen naar
volksfeestenzenderen@gmail.com. Gezien het beperkt aantal teams dat deel
kan nemen het advies om je snel op te geven voor dit te laat is. Inschrijfgeld
bedraagt € 30,- per team.
Vossenjacht:
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt er dit jaar op zaterdagmorgen 6 juli
om half 10 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 (06-47547085) of door een mail te sturen naar
volksfeestenzenderen@gmail.com. Voor deelname aan de activiteit wordt
een vergoeding van € 5,- gevraagd.
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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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