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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
25 januari 2020 – 1 februari 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 …
Als er hoop is voor deze wereld
dan ligt die in kleine gebaren van
menselijke vriendelijkheid.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen door de week:
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 9.30 uur

Weekendviering:
 Parochiekerk:
Zo 26 jan. 10.00 uur: Oecumenische viering m.m.v. het parochiekoor
Voorgangers zijn: pastor Anita Oosterik,
ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.
Zondag 26 januari 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 26 januari t/m zaterdag 1 februari: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 26 januari t/m zaterdag 1 februari: groep 1
Gebedsintenties zondag 26 januari 2020
Anneke Kamp (jaarged.); Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Tonie Harink;
Johanna Harink-Schothuis.
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

Dankbetuiging
Alle warme blijken van meeleven bij het overlijden van mijn echtgenoot, onze
pa en opa, Tonie Harink, hebben ons erg goed gedaan.
Wij willen u allen heel bijzonder danken voor alle steun en meeleven,
persoonlijk of door een kaart of langs andere weg.
We hopen de kracht te mogen ontvangen om weer verder te kunnen gaan.
Familie Harink
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ZUSTERS CARMELITESSEN HEBBEN HET KLOOSTER IN ZENDEREN VERLATEN.
Het klooster van de Zusters is opgericht in 1889 en heeft dus 130 jaar bestaan.
Omdat drie Zusters te weinig is om een klooster in stand te houden en ook in
verband met de leeftijd van de Zusters, is het helaas niet meer mogelijk om
hier te blijven.
De Zusters hebben een fijne plek gevonden in Denekamp.
Met ingang van woensdag 22 januari 2020 komen de vieringen in de kapel van
de Zusters te vervallen.

Zondag van de Eenheid 26 januari 2020
Op zondag 26 januari 2020 staan
wij stil bij de Gebedsweek voor
de Eenheid van de Christenen.
De Oecumenische viering die
door de Raad van Kerken BorneHertme-Zenderen wordt
georganiseerd vindt plaats in de
Parochiekerk te Zenderen en
begint om 10.00 uur.
Voorgangers zijn: pastor Anita Oosterik, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.
We volgen het wereldwijde thema voor de Gebedsweek: 'Zij waren
buitengewoon vriendelijk voor ons', gebaseerd op het verhaal uit Handelingen
27 en 28, waarin Paulus en de zijnen schipbreuk lijden en gastvrij onthaald
worden door de christenen op Malta. Schriftlezingen in de viering zijn:
Handelingen 27:18 – 28: 10 en Mattheüs 10: 7-8.
Medewerking wordt verleend door het Parochiekoor Zenderen onder leiding
van Betsy Paus, organist is Frans Kerkhof.
Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd voor ontmoeting tijdens het
koffiedrinken!
Wees allen van harte welkom!
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Parochiebijeenkomst
Denkt u allen aan de parochiebijeenkomst
op woensdag 29 januari a.s. om 19.30 uur
in het zaaltje van het klooster?
U bent allen van harte welkom!!
Het parochiebestuur

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
Op dinsdag 18 februari organiseert de afdeling
Hertme/Zenderen een winkelmiddag bij Polmode aan de
Oldenzaalsestraat in Hengelo. Polmode staat bekend om haar
variatie en stijlvolle mode voor alle vrouwen die er graag
representatief en modebewust uit willen zien.
Van maat 36 tot en maat 52 is er volop keus.
Er wordt u door modehuis Pol een kopje koffie aangeboden.
We vertrekken om 14.00 uur en zijn tegen 17.00 uur weer thuis.
Op dinsdag 31 maart bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met de Zonnebloem komen
winkelen.
U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken.
U ontvangt 10% korting op al uw aankopen en krijgt een kopje koffie met iets
lekkers in het tuinrestaurant.
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt
u de kortingsbon en de bon voor de koffie.
Aan beide activiteiten zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van
huis gehaald en weer teruggebracht.
Opgave voor Polmode uiterlijk 10 februari en opgave voor Borghuis uiterlijk
15 maart bij Akke Louwerman tel. 074-2660360.
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Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Borne
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de
RijbewijskeuringsArts op 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en
25 maart en vervolgens twee keer per maand bij
Huisartsenpraktijk de Poort van Borne, Theresiaplein 1A01.
Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de ledenservice dan neemt
u contact op met Carintreggeland, telefoon: 088 – 3677000. Bent u geen lid,
dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,- en medisch, C/D/E (ook voor code 95) en
Taxipas € 70,00. Leden van Carintreggeland ledenservice en/of CNV/FNVouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te
maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en deze is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl
(inloggen met DigiD). U beantwoordt de vragen en stuurt de
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken
duren voordat u de papieren die de arts moet invullen
thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via de mail).De verwerking en
beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan meerdere
maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een
afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten
zijn van harte welkom.
**********
Kaartavond ZV
Komende maandag, maandag 27 januari
is de volgende kaartavond van ZV.
De kaartavond van 13 januari wordt niet
ingehaald op een nieuwe datum.
-5-

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr. 1
1. Er is gesproken over het Dorps Ambitie Plan, dat het
erg belangrijk is, dat inwoners input gaan geven en
onderwerpen aandragen. Zie ook de site van Zenderen.
2. Het probleem ‘voortgang woningbouw in Zenderen’. De werkgroep
wonen is actief bij gemeente en provincie, probeert een woonvisie op
te stellen en vindt dat er heel snel een nieuw bestemmingsplan
woningbouw in Zenderen moet komen.
3. “Inbreiding”, waar de gemeente het vaak over heeft, komt in Zenderen
ook maar matigjes van de grond. Het betreft de panden Building
Design, ’t Rigtershoes en de vertrekken boven Al Capone (ook de
keukenwinkel staat leeg). Het is o zo belangrijk om de jeugd te
behouden.
4. We maken ons zorgen omtrent de toekomst van De Zwanenhof, een
markant gebouw in het buitengebied van Zenderen. Daarom hebben
we brieven gestuurd naar de politiek in Borne en naar de curator om
onze zorgen uit te spreken. We zouden bij verkoop graag zien, dat het
dorp Zenderen kan rekenen op enige prioriteit.
5. De verbindingsweg gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer door. Een
tunnel is dan gepland in de Oonksweg. Binnen zeven jaar zou de
westelijke randweg om Zenderen er kunnen zijn.
6. Wij denken mee met het parochiebestuur over de toekomst van
’t Rigtershoes en zullen de voortgang van de woningbouw aan de orde
stellen bij onze contacten met de gemeente. Het zal een belangrijk
onderwerp zijn bij het jaarlijks overleg van dorpsraad met college op
12 maart a.s.
7. Uit het kwartaaloverleg Sindron (per kwartaal is er een overleg van de
volgende partijen: gemeente, dorpsraad, Aveleijn en Duimelot) blijkt:
men is nog steeds vol goede moed, maar het houdt niet over. De
omzet van de winkel laat te wensen over en de derving is te groot. Dus
inwoners: kom naar de winkel!
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8. Zeer binnenkort zal de nieuwe burgemeester, Dhr. Jan Pierik, kennis
maken met ons dorp.
9. Als nieuw lid van de dorpsraad is aanwezig: Ashley Bogarski. Zij zal de
‘kartrekker’ worden van de commissie Cultuur en Recreatie als
opvolgster van Vincent Kuipers.

************
Discriminatie:
Als inwoners van Zenderen (gemeente Borne) ontvingen we tot eind vorig jaar
altijd twee huis-aan-huisbladen: de Bornse Courant en De Week van Borne. In
de Bornse Courant stond altijd politiek nieuws en ook de gemeenteberichten
stonden er tot begin vorig jaar in. Vanaf begin vorig jaar verdwenen de
gemeenteberichten naar De Week van Borne. Dit was de eerste
“verschraling” van de Bornse Courant.
Eind vorig jaar werd aangekondigd, dat de Bornse Courant op zou gaan in het
Hengelo’s Dagblad. En dat het politieke nieuws, met verslagen van
raadsvergaderingen door Jan Stoop, zou verdwijnen. Dus nog meer
verschraling.
Ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe de Bornse Courant er nu, na de
samenvoeging met Hengelo’s Dagblad, zou uitzien. Maar helaas, tot nu toe
hebben we in het nieuwe jaar nog geen enkele Bornse Courant in de bus
gehad. Bij navraag aan dhr. Stegeman (tot voor kort de man die ging over de
B.C.) kreeg ik als antwoord: “De Bornse Courant verschijnt niet meer in
Zenderen en Hertme. Dat is van hogerhand beslist”. Dit is toch pure
discriminatie! Als kerkdorpen van Borne vinden wij, dat we ook recht hebben
op de Bornse Courant! Alleen de Week van Borne, dat is pas verschraling,
slechts één pagina is interessant, die van de gemeenteberichten. De rest is
reclame en bovendien slecht van drukkwaliteit.
Ik vind, dat ook de kerkdorpen recht hebben op de ‘good old Bornse Courant”,
ook al is die krant behoorlijk verschraald!
Met vriendelijke groet: Henk Semmekrot
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HERSENSTICHTING
Van 27 januari t/m 1 febr 2020 vraagt de hersenstichting ook weer uw steun.
Voor de 7de keer in ons dorp gaan onze collectanten ook weer op pad om
geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening
(beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, tumoren en Parkinson).
Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn leven hier mee te maken.
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek
en aan voorlichting. Voor dit onderzoek is veel geld nodig.
Geef daarom aan uw collectant!
Meer informatie kunt u vinden op www.Hersenstichting.nl
Hartelijk dank voor uw steun.
GEA PLATENKAMP

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
29 januari 2020:
Gonny Kolenbrander, Conny Brus, ouder Julia Vlaskamp,
Jeanet Oude Rengerink, Sandra Kuiphuis.
Kantinedienst:
Za
25 jan
Zo
26 jan

Di
Do
Vr

28 jan
30 jan
31 jan

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Team zelf regelen
Thomas Klaassen/Freek Vlaskamp
Roy de Kinkelder/Vincent Ganzeboom
Ivar Hakkenbroek/Ruud Platenkamp
Ruud Platenkamp
zelf regelen
Rik Brus
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Pupillen van de week !
Zondag 26 januari 2020 om 13.40 uur spelen wij de
thuiswedstrijd tegen Navique/SVBO. Voor deze wedstrijd zijn
Yfke Spoler en Liv Moelard van E1 de pupillen van de week en
zullen zij in de spotlights staan.
Zaterdag 1 februari 2020 om 19.00 uur spelen wij thuis tegen
Havas DS1. Voor deze wedstrijd zijn Elynn Morshuis en Fleur
Holtkamp van E1 de pupillen van de week.
Neem zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en vriendinnetjes
mee en kom ons samen aanmoedigen. We hebben jullie support hard nodig!
Jullie worden 3 kwartier voor de aanvang van de wedstrijd verwacht in de
sporthal met je eigen sportschoenen en een sportbroekje.
Tot dan, Handbal dames 1
Kaart- en lotenverkoop zondag 26 januari:
Carla Asteleijner en Bianca van Doorn
Handbalprogramma zondag 26 januari 2020:
D-jeugd: ZV/BB D2 – DSVD D2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 09.30 uur

D-jeugd: BB/ZV D1 – Avanti-Wilskracht D2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.15 uur

C-jeugd: BB/ZV DC3 – Holten DC1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.05 uur

C-jeugd: BB/ZV DC1 – ZV/BB DC2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 12.10 uur

E-jeugd: WHC E1 – BB/ZV E1
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 10.25 uur

B-jeugd: BB/ZV DB2 – Combinatie ’64 DB3
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 13.15 uur

Dames Senioren: ZV/BB DS1 - Navique/SVBO DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 13.40 uur

B-jeugd: Voorwaarts DB1 – ZV/BB DB1
Jachtlust Twello

Aanvang: 13.45 uur

-9-

Dames A: BB/ZV DA1 – DSVD DA2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 14.20 uur

Dames senioren: BB/ZV DS2 – Avanti-Wilskracht DS2
Sporthal ‘t Wooldrik Borne

Aanvang: 14.50 uur

Handbalprogramma woensdag 29 januari 2020:
Midweek: ZV/BB DMW2 – TVO DMW2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 19.30 uur

**********
Voetbalprogramma zaterdag 25 januari
Sp. Vroomshoop JO19-1 – ZV JO19
ZV JO15 – Bentelo JO15-1
ZV/BZSV MO15 – Enter Vooruit MO15
ZV JO12 – SVZW JO12-2
ZV JO9-1 – ASV’57 JO9-1
Juventa’12 JO9-2 – ZV JO9-2

Aanvang:
14.30 uur
13.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
09.00 uur
08.45 uur

Scheidsrechter:

Voetbalprogramma zondag 26 januari
Avc Heracles VE - ZV VE
ZV 3 – Enter 4
TVC’28 4 – ZV 2
ZV 1 – ’t Centrum 1

Aanvang:
10.45 uur
11.00 uur
10.45 uur
14.00 uur

Scheidsrechter:

Kantinedienst:
JO15: Wessel Brus
JO12: Joshua Schmit
JO9-1: Ruben Tijken

12.30 – 14.30 uur
10.30 – 12.30 uur
08.30 – 10.30 uur

Vervoer:
JO19: Jan Heck, Pim Keur, Mart Ganzeboom, Teun Nollen
JO9-2: Ties Wolbers
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Teun Besselink
bij BZSV
Wouter van Olffen
Dries Smelt

Victor Ragbourn

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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