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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 
 16 mei 2020 – 30 mei 2020 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
        e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Ton van der Gulik    tel.  06-83992557 

                                                       e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com  
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 …  
Ons leven is zoals de loop van de zon:  

op het donkerste punt  
belooft het dag te worden. 

 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 
        donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

 
Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: vanwege het corona virus vervalt de dagelijkse viering  
   van 9.30 uur.  
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
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Vieringen   

 Parochiekerk:  
Vanwege het corona virus zijn er t/m Pinksteren geen vieringen. 

 
 
Wanneer zijn er weer kerkdiensten? 
Overal in de wereld zenden kerken nu uit via het internet. Sommigen hebben 
inmiddels professionele uitzendingen. Anderen zoeken nog. Soms gaat het 
door onwennigheid ook verkeerd. Zojuist zag ik een filmpje van een Engelse 
pastoor. Terwijl hij gepassioneerd vanuit zijn werkkamer zijn parochianen 
toesprak leunde hij tegen een kandelaar met brandende kaarsen aan. Daarop 
vatte zijn trui vlam. Het vuur was snel geblust. De pastoor kon er gelukkig om 
lachen.  
Ook wij zenden af en toe uit vanuit onze parochiekerk. Wilt u weten over een 
volgende uitzending dan kunt u deze informatie vinden op 
“kerkdienstgemist.nl”. Verder natuurlijk in Vox. Nu al is bekend dat er met 
Pinksteren een eucharistieviering zal zijn. Opnieuw achter gesloten deuren. 
De uitzending is op zaterdag 30 mei om 19.00. Natuurlijk ook te beluisteren 
via de kerkradio.  
Na de toespraak van premier Rutte op 6 mei jl. groeit de vraag wanneer wij 
weer “gewoon” naar de kerk mogen. Scholen zijn immers weer open, we 
kunnen naar de kapper en de bibliotheek. Enkele dagen geleden heeft 
kardinaal Eijk een brief geschreven aan de parochiebesturen. Hierin schrijft hij 
dat de Nederlandse bisschoppen nu onderzoeken welke maatregelen er vanaf 
1 juni passend en mogelijk zijn. Spoedig horen wij meer hierover. Voorlopig 
blijft onze eerste zorg echter ieders welzijn en gezondheid. 
 

Ton van der Gulik 
 
 
Eucharistievieringen op radio en televisie: 
Elke zondag is de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 
uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
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Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 17 mei t/m zaterdag 30 mei telkens:  
zondag :  J. Maathuis   maandag:  H. Peper 
dinsdag: J. Wolbers   woensdag:  M. Verheijen  
donderdag: A. Wolbers   vrijdag: V. Kuipers 
zaterdag: S. Elferink           
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 17 mei t/m zaterdag 23 mei: groep 1 
Van zondag 24 mei t/m zaterdag 30 mei: groep 2 

 

 
 

Woorden en gevoelens van dank 
Graag willen wij als de kloostergemeenschap van Karmelieten hier in 
Zenderen u, de parochianen maar ook alle mensen van Zenderen, bedanken 
dat u met uw medeleven, gebeden, gedachten, kaarten, of op andere wijze, 
ons gesteund hebt. Ook ons personeel heeft vaak veel steun van u 
ondervonden. 
In deze voor iedereen zware coronacrisis zijn ook wij getroffen bijzonder door 
het overlijden van twee medebroeders, de prior van het klooster pater Edgar 
Koning op 31 maart en broeder Ferdinand van der Heijden op 9 april. 
Zeer velen hebben meegeleefd en meegebeden in de afscheidsdienst via 
kerkdienstgemist.nl. Dit heeft ons zeer bemoedigd en zal een blijvende steun 
en hulp zijn voor de toekomst van ons allen. We zien uit naar de tijd dat wij 
elkaar weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.  
 
Namens de hele kloostergemeenschap, Gerard Westendorp 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
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Dankbetuiging 
Voor de vele blijken van medeleven rond het overlijden van onze 
(schoon)moeder en oma    
                                  ANNIE DEMMER-KORTSTEE 
willen wij u hartelijk bedanken. 
Een bijzonder woord van dank aan de noabers en buren van de Looleeweg, 
Watereggeweg en Dikkersbosweg voor hun hartverwarmende laatste groet 
aan Annie. 

                                                               Familie Demmer. 
 
 
Nieuws van de redactie: 
 

Vanwege Hemelvaart is er volgende week geen Vox.  
Op 29 mei verschijnt het volgende exemplaar. 
 

 

 
Kledinginzameling bij de St Stephanusschool 

De Bag2School actie gaat weer van start!  
Als ouderraad organiseren wij de inzameling en samen 
met de organisatie "bag2school" wordt dit verscheept 
naar in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. Daar 
wordt deze tweede hands kleding op de markt 
gebracht. 
Door hergebruik van kleding die nog wel goed is maar 
(door ons) niet meer wordt gedragen helpen we 

onszelf (minder afval), het milieu (minder afval) en de mensen in 
ontwikkelingsgebieden (lagere prijs kleding).  
Daarbij levert deze actie elk jaar een mooie aanvulling aan het budget van de 
ouderraad. Dat helpt ons om de leuke extra's van de schooltijd zoals 
bijvoorbeeld het schoolreisje, St Klaas viering, Kerst en de avond-4-daagse 
voor iedereen betaalbaar te houden. 
Wilt u ons hierbij helpen? Dan zouden we het erg op prijs stellen als u zich ook 
in wilt zetten voor onze actie door oude maar nog bruikbare kleding/textiel 
van u en uw kinderen in een zak af te leveren bij school.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6lYGlro_hAhWFY1AKHZ7sD-EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.margrietschool-zwijndrecht.nl/nw-26469-7-3670162/nieuws/bag2school.html&psig=AOvVaw10eVwtZ_EgQh29EiKxmGG8&ust=1553124638959777
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Vanaf 25 mei zal er weer een inzamelingswagen bij de ingang van school 
staan. De inzameling duurt tot en met 2 juni. De volgende dag wordt het 
opgehaald. 
Behalve kleding is ook andere textiel (zoals lakens en dekens) en zijn oude 
maar nog bruikbare schoenen en riemen erg welkom. 
Alvast dank voor uw bijdrage, 
 

Ouderraad St Stephanusschool Zenderen 
 
 
Lotenverkoop Zonnebloem 
 

Beste inwoners van Hertme en Zenderen, 
Via deze ongebruikelijke manier willen wij u vragen om loten 
voor de Zonnebloem te kopen.  
De loten kosten 2 euro per stuk, driekwart van de opbrengst 
gaat naar de plaatselijke afdeling, in dit geval de 
Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen.   
Hiermee kunnen wij activiteiten organiseren voor mensen 
die door ziekte of invaliditeit dreigen te vereenzamen.  

De loten kunt u bestellen door het bedrag over te maken naar 
NL23RABO0309463882 ten name van de Zonnebloem afdeling 
Hertme/Zenderen. Vergeet niet uw adres en het aantal loten erbij te 
vermelden, zodat wij weten bij wie we de loten in de brievenbus kunnen 
doen. 
Voor vragen en/of informatie kunt u bellen naar tel: 0742660360   
Door de coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om dit op deze manier 
te doen. Wij hopen op uw begrip.  
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijk groet, 
De vrijwilligers van de Zonnebloem Hertme/ Zenderen 
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Geef om onze longen 
11 t/m 16 mei 2020: collecteweek 
Longfonds 
 

Van 11 t/m 16 mei is de collecte van het Longfonds. Dit 
jaar gaan we vanwege het coronavirus niet langs de deuren, maar 
collecteren we online. Met de opbrengst maken we doorslaggevend 
longonderzoek mogelijk. Dat is nu meer dan ooit nodig. 
 
Corona beneemt ons de adem 
Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je 
leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte 
én voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het coronavirus. 
Door informatie te verstrekken en een luisterend oor te bieden. En door 
doorslaggevend onderzoek naar longherstel mogelijk te maken.  
 
Vrij ademen 
Babette van Daal is één van onze online collectanten. Toen ze 30 jaar was, 
kreeg ze te horen dat ze ernstig longemfyseem had. Die ziekte beschadigde 
haar longen zo erg dat er nog maar één redmiddel was: donorlongen. 
Gelukkig heeft ze die gekregen. Ze kan weer vrij ademen! Voor alle mensen 
met een longziekte heeft ze een droom: “Ik hoop dat we in de toekomst 
longweefsel kunnen herstellen. Want vrij ademen gun ik iedereen.” 
 
Steun ons onderzoek naar longherstel 
Help ook mee! Geef aan de online collectant, scan de QR code of ga naar 
longfonds.nl 

 

Geef om onze longen. Doneer nu. 
Scan de QR code met de camera van uw telefoon of met 
uw mobiel bankieren-app en kies zelf het bedrag. 
 
Alvast bedankt voor uw gift, namens 1,2 miljoen mensen 
met een longziekte. 
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Uit het bestuur van de dorpsraad, nr.3         

Vergadering d.b. 23 april ’20. I.v.m. coronacrisis: waar ging 
het over? Geen besluiten! Het was een 
“brainstormvergadering” “op afstand” buiten in de tuin bij 
Jan Kruidenier over de meest actuele onderwerpen. 

 Sindron: Met ingang van 1 juni a.s. stopt Aveleijn met de winkel en 

met het gemeenschapscentrum (dat gedurende de coronacrisis toch al 

gesloten was). Gemeente en dorpsraad zoeken naar mogelijkheden 

om het dorpscentrum te kunnen voortzetten. De gemeente is bereid 

om voor de komende jaren de huur van het complex te blijven 

betalen. Het gebouw blijft dus ter beschikking. Er wordt naar 

gestreefd, dat de verenigingen die tot voor de coronacrisis gebruik 

maakten van de gemeenschapsruimte, straks hun activiteiten daar 

kunnen blijven voortzetten. 

 Mestverwerking: De hoorzitting bij de Raad van State was eerder 

gepland op 16 april jl. Door de corona-omstandigheden is deze zitting 

vier tot zes maanden uitgesteld. We wachten dus af. 

 Coronahulp: De dorpsraad heeft zich aangeboden als een 

hulpcoördinatiepunt in de corona-crisis. Er hebben zich wel 

vrijwilligers gemeld, maar geen mensen die het nodig hebben. Dank 

aan de vrijwilligers die zich gemeld hebben. 

 Koningsboom: Het zal velen van u zijn opgevallen, dat de hoek 

Zenderensestraat/Het Hulscher behoorlijk opgeknapt is. De 

“Koningsboom”, die eerder bij ’t Rigtershoes stond, valt nu pas goed 

op! Wat een opwaardering van de entree Zenderen-Zuid. Mensen 

kunnen straks bij mooi weer aangenaam verpozen op het bankje bij 

het beeld van de docerende Karmeliet of vanaf de hoge Hulscherkant 

plaats nemen op een van de twee bankjes bij de Koningsboom.  Toen ’t 

Rigtershoes in de verkoop kwam, moest er een nieuwe plek gevonden 

voor de Koningsboom. De dorpsraad mocht meebeslissen over een 

nieuwe geschikte, meer opvallende plek. Dat werd dus de “Hoge 

Kamp” aan het Hulscher, tot voor kort een rommelige plek. Een woord 

van dank aan allen, die ervoor gezorgd hebben, dat dit zo goed voor 

elkaar gekomen is. Allereerst aan Lies Maathuis als drijvende kracht 
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van het project, maar ook aan dhr. Gerrit ter Brugge, die de sponsoring 

van het smeedijzeren hekwerk voor zijn rekening nam.  

En uiteraard aan de overige uitvoerders: medewerkers gemeente en 

Twente Milieu 👍 

 Koninklijke Onderscheidingen: Op vrijdag 24 april jl. kwam 

burgemeester Jan Pierik met de bakfiets naar 

Zenderen om aan twee inwoners felicitaties en 

bloemen te brengen b.g.v. koninklijke 

onderscheidingen. En wel voor de heren Gerard 

Welberg en Tonny Wolbers. Ze waren totaal verrast! 

Namens de dorpsraad van harte gefeliciteerd. Op een 

later tijdstip in het jaar, als de omstandigheden het weer toelaten, zal 

de gebruikelijke officiële uitreiking plaats vinden in het Kulturhus te 

Borne. 

 

 

 
 
 
Er wordt nu meer gewandeld en dat is natuurlijk 
prima, maar…… 
 

HOUD UW HOND AAN DE LIJN!!! 
 

Er is nu veel pasgeboren wild, dat opschrikt of zelfs 
verwond kan worden door uw hond, met alle 
gevolgen van dien. En moet ie poepen? Dan niet in een weiland! Niet echt 
lekker voor de koeien, maar zeker niet wanneer door de ontlasting ziekten 
worden overgebracht waardoor misvormde kalfjes geboren kunnen worden. 
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Reminder 
Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen” 

  
Onze jaarlijkse inzamel dag voor oud ijzer, 
metalen, etc. is op zaterdag 23 mei 
aanstaande.  
Op deze dag kunt u tussen 10.00 en 15.00 
uur oud ijzer, accu’s, stroomkabels, 
(defecte) elektrische gereedschap, 
vaatwassers, wasmachines en andere  
metalen brengen naar het erf van de  

familie Stamsnijder, Braamhaarsstraat 1 A.   
Koelkasten en diepvriezers mogen wij niet innemen.  
 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen dan kan 
het ook zaterdag 23 mei bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor contact 
opnemen met:  
06-53813977 Erik  Stamsnijder 
06-41478459  André Wanink 
06-30319115  Jan Everlo 
074-2665953  Herman te Wierik 
Of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com 
 
Tijdens deze inzameldag houden wij ons aan de voorschriften zoals gesteld 
door het RIVM. Dit betekent dat wij u verzoeken om niet met meerdere 
personen het ijzer te komen brengen. Wilt u op het erf van de familie 
Stamsnijder onze aanwijzingen volgen. 
 
Voor het ophalen geldt dat max. 2 personen 
bij u komen om het ijzer etc. op te halen. 
Uiteraard houden wij rekening met de 1,5 
meter afstand.  
 
Alvast onze dank. 
Bestuur ijsclub “Zenderen” 

mailto:timmers.t.h@gmail.com
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Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt. 
Opnieuw heeft Twence met tegenslag te kampen. 
De reeds eerder, vanwege de Stikstofcrisis, uitgestelde hoorzitting naar 16 
April 2020 is opnieuw uitgesteld vanwege het Corona-virus. De Raad van State 
heeft besloten om vanaf 17 Maart 2020 t/m 28 April geen hoorzittingen plaats 
te laten vinden.  
 

Twence had al een aantal malen 
via haar advocaten bij de Raad van 
State gepleit om met spoed zo 
snel mogelijk een hoorzitting te 
houden. Voor de hoorzitting van 
16 April stelde zij zelfs voor om 
gebruik te maken van de 
mogelijkheid om “Telehoren” toe 
te passen.   
Uiteraard waren wij het met dit 

voorstel niet eens. 
 

De Raad van State reageerde op dit dringende verzoek van Twence met de 
mededeling dat zij, na gedegen bestudering van het dossier, het nodig vonden 
dat er een fysieke hoorzitting moest worden gehouden. Rekening diende te  
worden gehouden met een uitstel van 4 tot 6 maanden omdat alle uitgevallen 
zaken opnieuw moesten worden ingedeeld. 
 

Twence krijgt nu te maken met o.a.  de gevolgen en de consequenties van de 
Stikstofcrisis; het probleem om 80% aan varkensmestcontracten binnen te 
halen i.v.m. de financiering van het plan;  te voldoen aan de voorwaarden van 
de SDE-plus subsidie om vóór een bepaalde tijd de installatie in gebruik te 
hebben  en dient daarnaast rekening te houden met de ingediende 
beroepsgronden  zowel op ruimtelijk als op milieugebied waardoor hun 
plannen ook kunnen mislukken.  
 

Opvallend is dat er zelfs binnen de agrarische sector al wordt geklaagd dat 
veehouders in de regio moeite hebben om aan mest te komen om hun 
weiden te bemesten.  
 

Dit alles heeft uiteraard consequenties voor de plannen van Twence om op 
korte termijn een mestverwerkingsinstallatie op de E/V te realiseren. De 
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eerste aanvraag werd al in September 2015 ingediend. De uitspraak zou 
eventueel pas begin 2021 gedaan kunnen worden mits er niet opnieuw uitstel 
wordt gegeven.  De uitspraak voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met de 
daarbij behorende omgevingsvergunning had in feite al plaats moeten vinden 
in Oktober 2019 doch is toen vanwege de stikstofcrisis uitgesteld. 
 
Rekening houdende met dit alles zou een heroverweging van Twence voor 
een mestverwerkingsinstallatie op de E/V op zijn plaats zijn. Een tweede 
miskleun van Twence zoals de vuilstort op de E/V. zou daarmee voorkomen 
kunnen worden.  
 

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt, 
E.J.A Mossel 
 

 
 
Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 21-4-
2020 bekend gemaakt dat één jaar ontheffing verleend zal worden voor de 
realisatie van (SDE+) - projecten die in 2020 gerealiseerd zouden moeten 
worden. 
Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is dat deze projecten wel 
naar verwachting binnen dat extra jaar kunnen worden gerealiseerd.  
Het feit ligt er dat sowieso de realisatie van de mestverwerkinginstallatie op 
de E/V niet in dit jaar (2020) gerealiseerd kan en zal worden. Ook de realisatie 
per 1-6-2021 komt op losse schroeven te staan en is niet haalbaar. Twence 
heeft via haar advocaten zelfs aangegeven dat  zelfs realisatie per 1-6-2022 
niet haalbaar is wanneer de hoorzitting op 16 April 2020 uitgesteld wordt. 
Al met al geen rooskleurige beelden voor Twence. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Alle wedstrijden zijn afgelast. 
 

 

 
Volksfeesten Zenderen 2020 afgelast! 

 

Helaas hebben wij na de aankondiging dat de corona maatregelen omtrent 
evenementen verlengd worden t/m 1 september 2020 moeten besluiten om 
Volksfeesten Zenderen 2020 af te gelasten. 
 
Achter de schermen was alles al geregeld om er dit jaar weer een geweldig 
weekend van te maken! Wij vinden het dan ook heel jammer dat we dit 
besluit hebben moeten nemen, maar de omstandigheden lieten ons helaas 
geen andere mogelijkheid, en daarbij staat gezondheid altijd voorop! 
 
Wij zien jullie graag volgend jaar weer terug! 

 

Activiteitenagenda 

Er zijn vanwege de coronavirus voorlopig geen activiteiten in Zenderen. 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en belangrijke 
mededelingen dan is het belangrijk dat u regelmatig op de website van 
Zenderen kijkt. Op www.zenderen.nl wordt steeds het nieuws geactualiseerd.   

 

 


