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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
13 juli 2019 – 31 augustus 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 …
Je wordt een voorbeeld
wanneer je
niemand meer nadoet.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden tijdens de vakantie: 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:
Iedere zondag: 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 14 juli 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. parochiekoor
Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders
Zo 21 juli 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantorgroep
Voorganger: pater J. Hettinga
Zo 28 juli 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantorgroep
Voorganger: pastor E. van Vilsteren
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Zo 4 aug 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater N. Hofstede
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster.
Zo 11 aug 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantorgroep
Voorganger: nog niet bekend
Zo 18 aug 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantorgroep
Voorganger: pater E. Koning
Zo 25 aug 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
Voorganger: pastor E. van Vilsteren
Zondag 14 juli 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 21 juli 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Zondag 28 juli 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 4 augustus 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Zondag 11 augustus 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
Voorganger
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Zondag 18 augustus 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Zondag 25 augustus 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Cuppen

Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen
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Kerk openen/sluiten:
Van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli: J. Maathuis
Van zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli: J. Wolbers
Van zondag 28 juli t/m zaterdag 3 augustus: M. Ikink
Van zondag 4 augustus t/m zaterdag 10 augustus: R. Wolbers
Van zondag 11 augustus t/m zaterdag 17 augustus: H. Meulenkamp
Van zondag 18 augustus t/m zaterdag 24 augustus: H. Koopman
Van zondag 25 augustus t/m zaterdag 31 augustus: H. Peper
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli: groep 4
Van zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli: groep 1
Van zondag 28 juli t/m zaterdag 3 augustus: groep 2
Van zondag 4 augustus t/m zaterdag 10 augustus: groep 3
Van zondag 11 augustus t/m zaterdag 17 augustus: groep 4
Van zondag 18 augustus t/m zaterdag 24 augustus: groep 1
Van zondag 25 augustus t/m zaterdag 31 augustus: groep 2
Misintenties voor zondag 14 juli 2019:
Santje Wienk-Kempers; Gerhard Hannink; Johan en Sien Olthof (jaarged.).
Misintenties voor zondag 21 juli 2019:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Herman Westerbeek (jaarged.);
Jozef Silderhuis.
Misintenties voor zondag 28 juli 2019:
Marietje Koopman-Luttikhuis (jaarged.).
Misintenties voor zondag 4 augustus 2019:
Thea Ganzeboom-Stege; Jan Omtzigt; Mia Monnink-Harmes.
Misintenties voor zondag 11 augustus 2019:
Theo Harink.
Misintenties voor zondag 18 augustus 2019:
Henk en Annie Eidhof; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Herman Groothuis.
Misintenties voor zondag 25 augustus 2019:
Johan Harink (jaarged.); Marietje Koopman-Luttikhuis.
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Aangepaste openingstijden parochiecentrum in vakantietijd:
In de weken van de zomervakantie, wanneer er geen VOX verschijnt, is het
parochiecentrum alleen op donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur
geopend! Dit geldt dus voor de weken 29 t/m 34. In wk. 35 (de laatste volle
week van augustus) is alles weer normaal.
Uiteraard kunt ook mis/gebedsintenties opgeven via de mail:
info@parochiezenderen.nl
Iedereen een prettige vakantie! Werkgroep parochiesecretariaat

**********

UITNODIGING voor een gezellige middag
op dinsdag 23 juli
in het kloosterzaaltje naast de kerk.
Vanaf 14.00 uur is er koffie/thee
met natuurlijk ‘een koekje’.
Deze middag hebben we gastspreker Jaap uitgenodigd.
Het zal zeker een interessant verhaal worden dat we te horen krijgen.
Bent u nieuwsgierig en/ of komt u voor de koffie, of even een middag weg.
Iedereen is van harte welkom: en neem gerust een buurman of buurvrouw,
of familie mee, het is niet aan leeftijd gebonden en uitnodiging is aan alle
inwoners van Zenderen.
Ivm het klaarzetten van stoelen, wordt een aanmelding op prijs gesteld.
Dat kan bij:
- Lies Oude Weernink:
074- 266 74 78
06 57 95 58 46
- Lidy Wolbers:
074-266 18 44
- Anita Oosterik
anita.oosterik@gmail.com
Ook voor meer informatie mag u bellen of mailen.
In overleg kan vervoer geregeld worden.
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K.P.V. Fietsdag
Donderdag 29 augustus jaarlijkse fietsdag.
Vertrek 10:00 uur bij de kerk in Zenderen.
Wilt u niet mee fietsen, maar wel aanschuiven bij het
eten? Dan opgeven bij Josefien 074-2661303
De Fietsdag-commissie
**********
KPV REISJE.
Op 10 september 2019 is het weer zover……
Ons jaarlijkse reisje staat op de agenda.
We vertrekken om 08.30u bij de RK Kerk in Zenderen en zullen rond 20.30u
weer terug zijn.
Introducees zijn van harte welkom.
De kosten bedragen voor leden en voor introducees € 65,-Dit bedrag kan voor 10 augustus overgemaakt worden op
NL 74 RABO 0309436095 t.n.v. KPV Zenderen ovv Reisje 2019.
We verheugen ons erop om er een gezellige dag van te
maken, graag tot ziens op 10 september.
Mocht u niet in staat zijn tot internetbankieren, dan
kunt u contact opnemen met de reiscommissie.
Met vriendelijke groet
De reiscommissie.
**********

Verloren
Ik ben mijn zonnebril met glazen op sterkte kwijt geraakt tijdens de
Volksfeesten op vrijdagavond.
Heeft iemand deze toevallig gevonden?
Ik zou hem graag terug willen.
Bert Vossebeld
Tel. 06-51851417
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Kaartclub Schoppenboer
Woensdag middag 11 September begint het nieuwe seizoen 2019-2020 van
kaartclub ‘Schoppenboer’.
Er wordt gespeeld in de kantine van Zenderen Vooruit en we beginnen zoals
altijd om 13.30 uur.
Wij zijn een gezellige club die uit ongeveer 30 personen bestaat die graag een
kaartje leggen. Lijkt jou dit ook wel wat? Neem dan even contact op met een
van onderstaande persoenen:
Riet Bos
Hennie Pouwel
074-2662266
074-2662926

**********

mc Zenderen
Hallo motorvrienden.
Op zondag 15 september vieren we ons 5-jarig bestaan.

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom willen we iedere
deelnemer die meerijdt die dag een hapje aanbieden op het eindpunt.
Ook organiseren we natuurlijk weer een mooie toertocht voor alle
motorrijders uit Zenderen e.o.
Vanaf 09:30 uur is iedereen welkom voor een bakkie koffie.
Vanaf 10:00 uur kan er gestart worden.
Het is wederom een gevarieerde route van ongeveer 200 km (geen
snelwegen). Halverwege is weer een rustpunt. Het eindpunt natuurlijk weer
in Zenderen.
Opgave kan net als voorgaande jaren via mczenderen@gmail.com
We vragen zoals altijd een kleine vergoeding voor gemaakte kosten.
De te rijden route voor de navigatie en verdere info volgen via de mail.
Groetjes, de motorclub
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RUN BIKE RUN BORNE
Zaterdag 24 augustus wordt er weer gelopen, gefietst en
gelopen tijdens de jaarlijkse RBR Borne. De teamwedstrijd
voor volwassenen zit zo goed als vol. Net als vorig jaar, doen
er ook dit jaar veel deelnemers uit Zenderen mee. Onder
het motto: sportiviteit, strijd en vooral ook gezelligheid!
Nieuw dit jaar is een kortere jeugdwedstrijd voor de jeugd.
- Voor jongere deelnemers t/m geboortejaar 2006 is er de korte wedstrijd:
800 meter lopen, 6,7 km fietsen en 1,3 km lopen.
- Jeugd t/m geboortejaar 2002 kan meedoen aan de afstanden 1,9 km lopen,
12km fietsen, 2,1 km lopen.
Dit jaar doet er ook een jeugdgroep mee die vanuit de kinderfysiotherapie
mee aan de RBR Borne. Tot nu toe hebben er nog geen jeugddeelnemers
vanuit Zenderen zich aangemeld. Hoe leuk zou het zijn als er vanuit Zenderen
ook een hele groep kids aan de start staan van de RBR!
Fantastisch initiatief van Rabobank Centraal Twente: voor elk kind dat
meedoet aan onze jeugdwedstrijd schenkt de Rabobank een zak appels aan
de Voedselbank! Op deze manier wil de Rabobank een bijdrage leveren aan
het voedselprobleem. Geef je dus op, dan ben je dubbel goed bezig!
Meer informatie over de Run Bike Run Borne op: www.rbrborne.nl of via de
mail: info@rbrborne.nl
**********
Nieuws van de Zonnebloem regio “Zonnehof”
De regio Zonnehof biedt u op woensdag 9 oktober haar
jaarlijkse ontspanningsmiddag aan.
Dhr. Hans Vesterink zorgt voor de muzikale omlijsting.
De middag wordt gehouden in zaal Beltman te Diepenheim.
Er zijn voor de afdeling Hertme/Zenderen 6 kaarten
beschikbaar.
Deze kosten € 10,- per persoon.
De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.
De zaal gaat open om 13.30 uur. Vervoer kan worden geregeld.
U kunt zich voor 9 september opgeven bij:
Lidy Westerhoff tel. 074-2664645
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Vrijwilligers/- sponsoravond 2019
Dit jaar vindt er weer een avond speciaal voor de vrijwilligers en sponsoren
van ZV plaats. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli 2019
om 19.00 uur op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen. Dit is
een avond welke speciaal in het teken staat voor de
vrijwilligers en sponsoren. Iedereen heeft afgelopen week
een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Mocht je om welke reden dan ook deze mail niet hebben
ontvangen, het volgende is vermeld in de uitnodiging:
Er zijn beachvolleybalwedstrijden georganiseerd. De wedstrijden zullen tot
ongeveer 20.00 duren, de avond wordt voortgezet met een activiteit in de
kantine. Graag zouden we van je willen horen indien je aanwezig bent en of je
deelneemt aan de beachvolleybalwedstrijd.
Geef je hiervoor op bij penningmeester@zenderenvooruit.nl of door een
berichtje te sturen met je naam naar 06-10361439.
Alvast bedankt voor de inzet en hopelijk tot zaterdag 13 juli.
Met vriendelijke groeten,
Zenderen Vooruit

Meld je aan voor
SPORTKAMP 2019!
Vrijdag 23 & zaterdag 24 augustus
De activiteitencommissie van Zenderen Vooruit gaat dit jaar weer een
supergaaf Sportkamp organiseren voor de jeugd in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar!
Aanmelden is mogelijk vanaf 11 juli t/m 26 juli via onze website,
www.zenderenvooruit.nl. Via onze website kun je ook meer informatie vinden
over dit geweldige kamp!
Alvast een fijne vakantie en tot dan!
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt
Het is al weer enkele maanden geleden dat
wij ons beroepschrift bij de Raad van State
hebben ingediend.
Intussen hebben wij van de R.v.S. alle stukken
toegezonden gekregen die op deze zaak
betrekking hebben, ook die van alle meeindieners.
Inmiddels hebben wij ook via de R.v.S. het verweerschrift ontvangen dat de
Provincie heeft opgesteld naar aanleiding van onze ingediende gronden van
beroep. Uiteraard vindt de Provincie onze beroepsgronden ongegrond.
Zoals bekend heeft Tubantia een WOB-verzoek (Wet openheid van bestuur) bij
de Rechtbank ingediend om bepaalde gegevens boven water te krijgen. Uit de
praktijk bleek namelijk dat de Provincie bepaalde gegevens niet aan de
openbaarheid prijs wilde geven. Op maar liefst 45 documenten waren gegevens
weggelakt die wij blijkbaar niet mochten weten en die niet getuigen van
participatie met de burger. Openheid van bestuur is niet de sterkste kant van
de Provincie. De Rechtbank oordeelde dat deze gegevens openbaar moesten
worden gemaakt en aldus geschiedde. Deze verplichte bekendmaking kwam
pas, zoals verwacht, na het einde van de beroepstermijn. Het resultaat hiervan
kon dus niet meer meegenomen worden in ons beroepschrift.
Aangezien hier de zgn. Crisis- en Herstelwet van toepassing, verplicht bij
duurzame energietranssitie, mogen nieuwe beroepsgronden niet meer worden
ingediend tenzij al eerder aangehaald in ons beroepschrift, daarnaast dient de
uitspraak van de R.v.S. binnen 6 maanden plaats te vinden.
Dit betekent dat eind Oktober 2019 de R.v.S. een uitspraak moet doen. Voor
die tijd zal er nog een hoorzitting in Den Haag plaats moeten vinden.
Uiteraard gaan wij, waar mogelijk, gebruik maken van deze weggelakte
gegevens. Deze gegevens waren uiteraard ook niet bekend bij Provinciale
Staten die daardoor hun besluit hebben genomen op basis van onvolledige
gegevens.
Wij zijn o.a. van mening dat de onderbouwing voor de toepassing van het PIP,
het zgn. provinciaal belang, niet op de juiste wijze heeft plaats gevonden. In ons
beroepschrift zijn wij hier uitgebreid op ingegaan.
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Indirect kunnen ook nog andere factoren een rol spelen b.v. het feit dat nog
maar slechts een beperkt percentage mestverwerkingscontracten zijn
afgesloten, ca 20-30% .
Als 80% begin 2020 niet gehaald is gaat de bouw niet van start aldus Twence.
Al met al kunnen er nog steeds vraagtekens gezet worden over het al dan niet
doorgaan van een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst/Vloedbelt.
Wij blijven optimistisch.
E.J.A. Mossel
**********
Inbrekers gaan niet met vakantie…..dus:
Wat kunt u doen ter preventie van inbraak?
Hieronder een aantal tips van Stefan Kamp,
wijkagent Borne/Zenderen: (d.d. 2018)
- Laat de brievenbus legen door achterblijvers.
- Laat de gft-afvalcontainers niet bij de woning staan (maar zet ze daar
waar mogelijk binnen), dit zijn ideale klimattributen voor
kwaadwillende personen om op te klimmen. Hetzelfde geldt voor
ladders en trapjes.
- Laat niet via social media weten dat je op vakantie gaat/bent. Het
boevengilde maakt ook dankbaar gebruik van social media!
- Vertel uw buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning
letten en deze een bewoonde indruk geven door post weg te halen en
een lampje aan te doen of gordijnen open en dicht te trekken. Laat ze
bij een verdachte situatie snel 112 bellen! Het moet lijken alsof er
beweging (leven) is in de woning, dus ook op de bovenverdieping. Als
er geen buren beschikbaar zijn, denk dan aan een schakelklok.
- Laat de caravan/camper niet dagenlang op de oprit staan.
- Plaats tijdens de vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede
auto van uzelf of die van uw buren.
- Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op
tafel en laat er een krant liggen, zodat het huis een bewoonde indruk
maakt.
- Als men een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op
de rails tussen de deurpost en de schuifpui, dan kan de schuifpui niet
worden geopend.
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Activiteitenagenda
Wilt u tijdens de vakantie ook op de hoogte blijven van de actuele activiteiten
en berichten, raadpleeg dan de website Zenderen.nl

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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