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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
7 september 2019 – 14 september 2019
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Ton van der Gulik
tel. 06-83992557
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 …
Getob is als een schommelstoel:
het houdt je bezig,
maar het brengt je nergens

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 8 sept. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 8 sept. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pastor E. van Vilsteren
In deze viering neemt de parochie afscheid van pastor Eef van Vilsteren.
Zondag 8 september 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 8 september t/m zaterdag 14 september: J. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 8 september t/m zaterdag 14 september: groep 4
Misintenties zondag 8 september 2019:
Jan Pol (jaarged.); Rikie Kamphuis (jaarged.); Herman Oude Lansink.
Ziekenzondag:
Op zondag 8 september 2019 is het Nationale Ziekendag, een initiatief dat de
Zonnebloem in 1974 gestart is om mensen bewust te maken van de zieken en
mensen met een lichamelijke beperking in hun eigen leefomgeving. En om
contact en integratie tussen zieken/mensen met een lichamelijke beperking
en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.
Er wordt komende zondag in onze kerk een tweede schaalcollecte gehouden
voor de zieken in ons midden. Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan.
Met behulp van uw bijdrage kunnen alle zieken in onze parochie bezocht
worden met een attentie, verzorgd door de Zonnebloem samen met de
Ziekenbezoekgroep.
U mag ook een bijdrage storten op onze rekening: NL86 RABO 0309 4894 23
t.n.v. Bezoekgroep Parochie Zenderen.
Onze hartelijke dank.
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Afscheid pastor Eef van Vilsteren
Komende zondag, 8 september nemen we afscheid van pastor Eef van
Vilsteren in de Eucharistieviering van 10.00 uur.
Na de viering is er ruimte voor een persoonlijke ontmoeting in het zaaltje van
het klooster onder het genot van een kopje koffie of thee.
Graag nodigen wij hierbij alle parochianen van harte uit.
Bijna 3 jaar was Eef als administrator aan onze parochie verbonden.
Eef was goed op de hoogte van alles wat er in de parochie speelde. Als
voorganger was hij aanwezig in alle vierde zondagen van de maand en ook bij
andere vieringen, zoals rouw- en trouw, Eerste Communie. In de
bestuursvergaderingen had Eef als voorzitter met zijn ervaring de touwtjes in
handen. Als bestuur danken wij hem hartelijk voor zijn inzet voor onze
parochie.
Tevens willen wij u mededelen dat de installatieplechtigheid voor onze
nieuwe pastor Ton van der Gulik zal plaatsvinden op zondag 6 oktober a.s. om
11.00 uur.
Het parochiebestuur
*********
Muzikaal Kloosterpad Zenderen
Op zondag 8 september a.s. is voor de zevende keer het Muzikaal
Kloosterpad. Op 4 verschillende locaties langs het Kloosterpad Zenderen
worden concerten gegeven.
Er wordt niet gewandeld.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. Bezinningscentrum de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6: 13.30 – 14.00 uur
Concert : Marion Rohaan: fluit
Vincent Kuipers: gitaar
Gedichten en teksten: Betsy Paus
2. Pleisterplaats “De Hondeborg”, Esweg 1 : 14.30 – 15.00 uur
Concert: Harmonica-ensemble: De Schipdammers
o.l.v. Harm Scholte
Gedichten en teksten: Stevine Groenen
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3 Pauze: Bij de Pleisterplaats”De Hondeborg”: 15.00 – 15.30 uur
Gelegenheid voor koffie/thee
4.. Parochiekerk van Zenderen, Hertmerweg 44 : 15.45 – 16.15 uur
Concert: Orkest Borns Ensemble o.l.v. Jan Geuke
Gedichten en teksten: Maria Verheijen
5. RK Kerk Hertme: 16.30 – 17.00 uur
Concert: Vrouwenensemble Frizzante
o.l.v. Henk Wijzenbeek
Gedichten en teksten: Anje Gnodde
Toegang: vrije gift
Meer informatie vindt u op de website: www.kloosterpadzenderen.nl
**********
De nieuwe “Ommetjes” van Zenderen
Enkele jaren geleden is op de Toeristische Opstapplaats in Zenderen(TOP) een
“afdakje” geplaatst met daaronder een bakje waarin 7 wandelroutes liggen.
Deze routes zijn door de Dorpsraad van Zenderen en de gemeente Borne
ontwikkeld. Aan deze zogenoemde “Ommetjes”, die gratis meegenomen
kunnen worden, is in de pers nooit veel aandacht besteed. Toch zijn er
behoorlijk veel mensen die de routes wandelen.De TOP bevindt zich
tegenover “Het Seminar”.
Vorige week zijn er aan de “Ommetjes” 2 routes
toegevoegd. Deze beginnen bij de grote witte poort van
het Patersbos, bij het kerkplein. Aan deze poort is een
zwart kastje bevestigd waarin 2 wandelroutes liggen.
Deze routes van 3 en 5 km beginnen in het Patersbos, de
Stiltetuin van de paters Karmelieten. In deze Stiltetuin
ligt het labyrint.
Ook is het mogelijk het Kloosterpad van 11 en 8 km te
wandelen. Deze routes beginnen bij de Zwanenhof. De
11 km loopt helemaal naar Hertme. Er is veel te zien onderweg. Niet alleen
het historisch religieus erfgoed maar ook de prachtige natuur van o.a.
Landgoed Weleveld.
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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
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
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Kern met Pit: Heb jij een idee voor de buurt? Tijd voor actie!
De Kon. Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM)
organiseert ook dit jaar de wedstrijd Kern met Pit. Wil
jij graag de handen uit de mouwen steken en zelf iets
aan jouw leefomgeving verbeteren? Schrijf je dan van
1 september tot en met 31 oktober 2019 in met jouw
project.
Of het nu gaat om het restaureren van een molen, het opzetten van een
museum over de plaatselijke historie, een educatieve natuurroute, een
kunstwerk of het aanleggen van een speeltuin: door mee te doen met Kern
Met Pit kunnen bevlogen burgers binnen een jaar hun dromen waarmaken.
Tijdens dit jaar staat KNHM voor hen klaar met tips, coaching en contacten uit
een groot vrijwilligersnetwerk. Is het doel bereikt? Dan ontvangen ze het
predicaat Kern met Pit en duizend euro.
In de wedstrijd Kern met Pit ga je aan de slag om het initiatief voor je buurt of
wijk te realiseren binnen een jaar tijd. De beste ideeën nemen deel aan de
wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan wij voor je klaar met advies en met ons netwerk.
Heb jij een idee voor je leefomgeving? Ga dan naar www.kernmetpit.nl of
neem contact op met KNHM via 026-4455146 !
**********
In de vorige VOX werd aangekondigd dat u daarin de standpunten en de
genomen acties van de Dorpsraad Zenderen en van de Stichting Zenderen
Filevrij over het Voorontwerp
Bestemmingsplan Verbindingsweg zou
aantreffen. Abusievelijk is de bijdrage van
de Dorpsraad – hoewel tijdig aangeboden
– niet geplaatst. Derhalve hieronder alsnog
die bijdrage, die overigens ook al enige
weken te vinden is op www.zenderen.nl in
de kolom Laatste Nieuws bij datum 12
augustus.
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Beste inwoners van Zenderen,
Onlangs heeft de gemeente Borne het Voorontwerp Bestemmingsplan
Verbindingsweg ter inzage gelegd; zie:
https://www.borne.nl/actueel/news/voorontwerpbestemmingsplanverbindingsweg-ter-inzage, en
http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpGVB-vo01/.
Men kon daarop reageren; de reactietermijn is inmiddels verstreken.
De Dorpsraad stelt het op prijs dat de Gemeente Borne nu eindelijk het al lang
lopende voornemen voor het aanleggen van een Verbindingsweg in een
concreet plan heeft verwoord, zodat individuele burgers en andere betrokken
partijen daarop kunnen reageren.
De Dorpsraad complimenteert de Stichting Zenderen Filevrij met hun reactie
op het Voorontwerp. Aansluitend daarop stelden een aantal inwoners de
vraag wat het standpunt van de Dorpsraad ter zake is. Wij stellen deze
betrokkenheid zeer op prijs en wij willen daar natuurlijk graag op ingaan.
Voor de goede orde: “Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een
(eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms
wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet
voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële"
procedure. Of en via welke procedure er inspraak over een voorontwerp
gegeven kan worden, is geregeld in de inspraakverordening van elke
gemeente”. Bron:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wetruimtelijke/bestemmingsplan/uitleg/ onder Status Bestemmingsplan.
Er komt dus nog een vervolgdocument (“Het ontwerpplan is de versie van het
plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat, voorgeschreven in de
Wro”; zelfde bron als hiervoor). De Dorpsraad zal hier zeker op reageren met
een eigen zienswijze. Tevens zullen wij bezien of het nuttig en mogelijk is de
inwoners een voorbewerkt formulier aan te bieden waarmee zij desgewenst
een individuele zienswijze kunnen indienen.
De Dorpsraad is tegen de Verbindingsweg, vooral vanwege de daaruit
voortvloeiende extra verkeersoverlast in Zenderen en vanwege de forse
toename van de Onroerendezaakbelasting OZB ter financiering van het
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project. Op 20 juni jl. tijdens de Themabijeenkomst Verkeer in het Sindron zijn
wij hierop ingegaan. Het standpunt is genoegzaam bekend bij Burgemeester
en Wethouders en bij de Gemeenteraad. Met de Burgemeester en met de
drie Wethouders hebben wij ter zake persoonlijk overlegd.
Voorts verwacht de Dorpsraad dat het plan voor de Verbindingsweg nog
aanzienlijk zal wijzigen, afhankelijk van de aanbevelingen van de MIRT
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) commissie die op
dit moment de verbreding van de A1/A35 bij Azelo bestudeert in samenhang
met de daaraan gerelateerde regionale wegen. De commissie zal in de
komende maanden ook een aanbeveling doen voor het traject voor de
rondweg om Zenderen.
Omdat:
a. De afwijzende mening van de Dorpsraad over de Verbindingsweg
reeds voldoende bekend is bij B&W en Gemeenteraad,
b. Het voorliggende Voorontwerp Bestemmingsplan geen deel uitmaakt
van de officiële procedure,
c. Het voorliggende Bestemmingsplan naar verwachting nog aanzienlijk
zal worden beïnvloed door de aanbevelingen van de MIRT-commissie
over de rondweg,
heeft de Dorpsraad gemeend vooralsnog geen commentaar in te dienen op
het Voorontwerp.
Met vriendelijke groet,
Jan Kruidenier
Voorzitter Dorpsraad
074-8528929
jckruidenier@hotmail.com
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
11 sept 2019: Jolanda Veldhof, ouders Stijn ten Cate,
Cristel Formanoij, Marije Hoek.

Voetbalprogramma zaterdag 7 september Aanvang:
ZV JO19 vrij
ZV/BZSV MO19 – ATC’65 MO19
13.15 uur
ZV JO15 – ON JO15-4
11.30 uur
SVO Twickel MO15 – ZV/BZSV MO15
11.15 uur
ZV JO12 – La Première JO12-2
10.00 uur
ZV JO9-1 – Almelo JO9-1
09.00 uur
Bornerbroek JO9-2 – ZV JO9-2
09.00 uur

Scheidsrechter:

Zondag 8 september
ZV VE vrij
ZV 3 – Enter 6
Borne 3 – ZV 2
ZV 1 – Mariënheem 1

Aanvang:

Scheidsrechter

11.00 uur
10.30 uur
14.00 uur

Victor Ragbourn

Kantinedienst:
MO19: Pleun Olthof 13.30 – 16.00 uur
JO15: Owen ter Wal 11.30 – 13.30 uur
JO12: Nout Lansink 10.00 – 11.30 uur
JO9-1: Dion Hakobian 08.30 – 10.00 uur
Vervoer:
MO15: Marije Demmer
JO9-2: Kobe Pol, Binc Hoek
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Wilma Hakkenbroek
Wouter Koelen
Jort Kosse
Ferron Raassing

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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