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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
20 juni 2020 – 27 juni 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 …
Zolang ik mijzelf met anderen vergelijk,
zal ik nooit tot rust komen.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden: dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen door de week:
Kapel patersklooster: de dagelijkse viering van 9.30 uur vervalt.
Vieringen
 Parochiekerk:
Vanwege het corona virus zijn er nog geen publieke vieringen.

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.

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 21 juni t/m zaterdag 27 juni:
zondag:
J. Maathuis
maandag:
H. Peper
dinsdag:
J. Wolbers
woensdag: H. Meulenkamp

donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 21 juni t/m zaterdag 27 juni: groep 2
De foto hiernaast is genomen bij het poortgebouw aan de
ingang van de begraafplaats.
Er staat daar duidelijk een bordje: verboden voor honden.
Toch wordt er nog regelmatig met honden over de
begraafplaats gewandeld.
De onderhoudsploeg mag dan vrijdags aan het opruimen.
Een vriendelijk verzoek van de onderhoudsploeg:
laat uw hond wachten bij de poort of neem hem/haar gewoon niet mee.
Werkgroep onderhoud kerkhof

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

“Uit het Parochiebestuur”. Nr: 11
Coronacrisis/maatregelen.
1. I.v.m. de opstart van de kerkvieringen na 1 juli
2020, heeft het bestuur en het pastoraal team
gesprekken gevoerd met de kosters en de
vrijwilligers van het secretariaat. Er volgen nog
gesprekken met de werkgroep schoonmaaksters en bloemengroep.
2. Vanaf 1 juli 2020 gaat onze kerk weer open, maar dit moet wel volgens
een protocol dat door het Bisdom en de Regering is voorgeschreven.
Dit protocol is ingesteld voor onze veiligheid.
Hieronder geven wij een korte samenvatting:
a. Wij zijn op dit moment aan het kijken hoeveel personen er in onze

kerk kunnen komen, vanaf 1 juli 2020. In ieder geval mogen niet meer
dan 100 personen de kerkdienst bijwonen. Dit betekent dat u zich
moet aanmelden. Hiertoe is een aanmeldingsformulier ontwikkeld dat
door u ingevuld, ingeleverd of opgestuurd dient te worden, uiterlijk
voor de donderdag voor de kerkdienst. Hiervan wordt een lijst
gemaakt. Deze lijst wordt gehanteerd bij het toelaten van personen
voor de kerkdienst. Dit aanmeldingsformulier komt als bijlage in de
VOX van volgende week. Via de site van de parochie Zenderen is dit
formulier ook te verkrijgen en in te vullen. De aanmeldingsformulieren
liggen ook achter in de kerk.
b. U komt de kerk binnen via de hoofdingang en u wordt verwelkomd
door een gastheer/gastvrouw in het portaal. Er worden enkele vragen
gesteld, die betrekking hebben op uw gezondheid. Bent u ziek of moet
u veel hoesten, dan kunt u niet worden binnengelaten.
c. U wordt uitgelegd op welke manier u een zitplaats kunt vinden. De
looproute volgen. Er zijn zitplaatsen d.m.v. stickers op de banken
aangebracht. Daar gaat u zitten. Gezinnen kunnen uiteraard bij elkaar
zitten. Invulling van de zitbanken/plaatsen: van voor naar achter.
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d. Voor in de kerk is er een hoestscherm geplaatst waarbij u ter

communie kunt gaan. De voorganger(ster) staat aan de ene kant. De
parochiaan aan de andere kant. De hostie wordt uitgereikt d.m.v. het
speciale liturgisch pincet.
e. Tijdens de viering is er geen koor of volkszang.
f. Bij het verlaten van de kerk volgt u de looprichting, die is aangegeven.
Het parochiebestuur

Longfonds
(voorheen Astma Fonds)
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
t (033) 43 41 287
collecte@longfonds.nl
longfonds.nl
IBAN/Rekeningnr. NL51 RABO 0335 903444
K.v.K. Gooi en Eemland nr. 40506839

Door de Corana heeft het longfonds dit jaar een digitale collecte gehad.
Nieuw is dit voor hen en voor ons.
Veel medecollectanten hebben alles op alles gezet om van de online collecte
een geweldig succes te maken.
De opbrengsten zijn:

In Borne: € 716.In Zenderen: € 457.50
We hebben dit jaar veel 10 jarige jubilarissen en twee 30 jarige jubilarissen.
Fijn dat U al zo lang voor het Longfonds collecteert.
Namens de mensen met een longziekte willen we alle medeorganisatoren en
medecollectanten van Borne en Zenderen bedanken voor de goede inzet.
Met vriendelijke groet,
Anita Wennekink
Eindverantwoordelijke Borne en Zenderen
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Uit het bestuur van de dorpsraad, nr.4
Vergadering a.b. 11 juni ’20.: weer in Sindron, op gepaste afstand
van elkaar, waar ging het over? Het was echt noodzakelijk elkaar
weer eens “live” te spreken. Ondanks alle bestuursperikelen van
de laatste tijd leidde Marinus Tijken op ontspannen wijze de
vergadering.

 Startnotitie: De startnotitie van Martin Tijhuis gaan we een volgende
keer bespreken, als de dorpsraad weer op sterkte is en voldoende
‘slagkracht” heeft.
 Brief Consultatie Plan MER Vloedbeltverbinding: De brief, die alle
inwoners van Zenderen vandaag (11 juni ’20) in de bus hebben
gekregen, heeft te maken met de toekomstige aanleg van de
westelijke rondweg om Zenderen. Er komt een MER (Milieu Effect
Rapportage). Daar gaat een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
aan vooraf, waarin de aanpak van de MER is beschreven. De
Werkgroep Verkeer en Veiligheid (van de dorpsraad) zal waarschijnlijk
een vertaling schrijven in de VOX in “Jip – en - Janneke taal”.
 Sindron: hoe gaat het verder, nu vanaf 1 juni jl. Aveleijn vertrokken is?
Eerder liet Jeanine van Kinderdagverblijf Duimelot al weten, graag
gebruik te gaan maken van de gemeenschapsruimte van Sindron. De
‘normale gebruikers’ (zoals voor de Coronaperiode) zouden dan
gewoon hun activiteiten kunnen blijven doen. Echter, er is wel een
vrijwilligersgroep nodig, die deze gebruikers faciliteert. Dat kan niet
door Jeanine worden gedaan. Vandaar dat er een beroep gedaan
wordt op de dorpsraad, de werkgroep Voorzieningen. Of… een andere
mogelijkheid: dat elke club/vereniging die gebruik maakt van Sindron,
één persoon beschikbaar stelt! Kandidaten kunnen zich melden bij
Jeanine Mulder.
 Financieel verslag 2019: Dat ziet er prima uit, er wordt decharge
verleend aan penningmeester Renate ten Broeke.
 Het jaarlijks overleg met het college: Dit zou aanvankelijk plaats vinden
op 12 maart jl. Door de corona ging het niet door en zou verplaatst
worden naar do. 2 juli a.s. Echter, vanuit de dorpsraad hebben we om
opschorting gevraagd.
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 Op zoek naar een nieuwe voorzitter: we hebben gepraat over een
functieprofiel. Er komt ook een oproep in de VOX (zie elders in deze
VOX). N.a.v. de reacties hierop en n.a.v. andere suggesties/namen zal
er verder over gepraat worden op donderdagavond 13 augustus a.s.
 Bij de rondvraag komen nog enkele korte wetenswaardigheden aan de
orde: - Als de winkelruimte van Sindron door Welbions verhuurd gaat
worden, zou het mooi zijn, dat er iets in komt, dat binding heeft met
onze gemeenschap – Frank van Dam (van SISL, de instantie die de
Kloostergaarde beheert namens de gemeente) heeft laten weten
graag in december a.s. een kerstmarkt in de Kloostergaarde te willen
organiseren. – de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen zal
plaats vinden op donderdag 2 juli a.s. in het Kulturhus te Borne – de
hoorzitting van de Raad van State over de mestverwerking op
Elhorst/Vloedbelt zal zijn op dinsdag 21 juli a.s.

De Dorpsraad is op zoek naar een voorzitter!
De Dorpsraad (officieel Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen) is op
zoek naar een voorzitter. De voorzitter is het gezicht van de dorpsraad. Hij
heeft feeling met het dorp, woont in ons dorp en heeft interesse in het reilen
en zeilen van het dorp. Hij is verder belast met algemene en leidinggevende
taken in het bestuur. Hij/zij vertegenwoordigt de dorpsraad bij officiële
gelegenheden.
De dorpsraad Zenderen nodigt personen uit die zich geschikt achten om de
taak van voorzitter op zich te nemen. Aanmelden kan via e-mail: (voorzitter ad
interim): m_tijken@hotmail.com
Wij zien reacties met belangstelling tegemoet.
De Dorpsraad
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Omleiding verkeer om Zenderen
Inleiding
De provincie Overijssel gaat samen met de gemeenten Borne en Almelo aan
de slag voor een randweg om Zenderen. Dit is een actie die voortvloeit uit het
akkoord dat na de provinciale verkiezingen in mei 2019 is gesloten tussen de
politieke partijen die nu het college van gedeputeerde staten vormen ( CDA,
VVD, CU, PvdA).
Brief aan diverse belanghebbenden in Zenderen e.o.
De provincie heeft samen met de gemeente Borne en Almelo aan inwoners
die belanghebbende kunnen zijn een brief gestuurd waarin men uitlegt hoe
het proces gaat verlopen om tot de aanleg van de beloofde randweg te
komen.
Een kopie van deze brief zal worden geplaatst op de website van de
dorpsraad.
Inhoud brief
In de brief stellen provincie en beide gemeenten voor om 5 opties voor een
oplossing voor de verkeersproblematiek in Zenderen te onderzoeken:.
Over welke onderzoeken wordt gesproken?
 Nul alternatief
 Nul plus
 Vier tracé varianten
Het nul alternatief is de huidige situatie waarmee de andere opties worden
vergeleken.
In deze brief wordt voor meer informatie verwezen naar
https://www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding.
Vloedbeltverbinding verwijst naar de werknaam van het project randweg om
Zenderen. Op de website van de gemeente Borne staat ook een startnotitie
opgenomen evenals een algemene samenvatting van het project.
In de brief vraagt men of de aanpak om te komen tot een uiteindelijke keuze
voor een tracé een goede aanpak is. Het gaat dus nog niet om tracés die zijn
bedacht. Die keuze komt pas aan het einde van 2020 aan bod.
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Dorpsraad en Stichting Zenderen Filevrij.
De Dorpsraad en de Stichting Zenderen Filevrij hebben beide als hoofddoel
om Zenderen verkeersluw te maken. Daarom hebben zij besloten om de
handen ineen te slaan. Voorop staat het belang van de inwoners van
Zenderen. Het verkeersluw maken van Zenderen heeft gevolgen voor
inwoners (burgers en ondernemers) in en buiten Zenderen. Wij begrijpen heel
goed dat de uiteindelijke keuze voor een tracé van een randweg niet voor
iedereen positieve effecten zal hebben. Ook voor die mensen willen wij op de
bres staan.
Hoe nu verder?
Provincie en beide gemeenten vragen via de brief om reacties van
belanghebbenden op de AANPAK.
Dus nog niet op de voorgestelde tracés, die moeten nog worden onderzocht.
Het gaat er nu om dat bewoners en bedrijven (liefst) schriftelijk aangeven of
de huidige aanpak volledig en zorgvuldig genoeg is om te kunnen starten met
de onderzoeken naar tracés, effecten en kosten.
Met andere woorden: is het voorstel van de te onderzoeken items compleet
of ontbreken er essentiële delen die het onderzoeken waard zijn?
Reacties daarover kunnen tot 26 juli worden ingediend via
vloedbeltverbinding@borne.nl onder vermelding van “Consultatie NRD
Vloedbeltverbinding” of worden gestuurd naar de gemeente Borne,
“Consultatie NRD Vloedbeltverbinding” Postbus 200 7620 AE Borne.
Dorpsraad en Stichting Zenderen Filevrij hebben voor de inwoners van
Zenderen een reactie opgesteld. Zie bijgevoegd. Deze reactie kan door een
ieder worden gebruikt en worden aangevuld.
Communicatie
Graag willen de Dorpsraad en de Stichting Zenderen Filevrij een netwerk
bouwen om de communicatie met betrekking tot alles wat te maken heeft
met het verkeersluw maken van Zenderen te delen. Gedacht wordt daarbij
aan buurtapp groepen die reeds bestaan of opgericht kunnen worden. Wij
zoeken hiervoor contactpersonen die beheerder zijn van een buurtapp, of
beheerder zouden willen worden. Deze beheerder zou via de app kunnen
communiceren over ontwikkelingen, maar tzt ook meningen kunnen ophalen
over mogelijke tracés.
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Door als dorp een serieuze inbreng te hebben willen we een sterke
gesprekspartner zijn voor de provincie en de gemeente Borne. Van belang
daarbij is dat als er tzt een voorkeurs tracé in beeld komt, ook oog is voor de
belangen van inwoners die geraakt worden door dit tracé.
Aanmelden als contactpersoon voor de buurtapp kan via
s.ottolander@home.nl
Ook voor het verkrijgen van meer informatie kan via dit emailadres worden
gereageerd.
Dorpsraad Zenderen en Stichting Zenderen Filevrij

Onderwerp: concept-reactie Dorp Zenderen op consultatie over PlanMer
Vloedbeltverbinding
Geachte heer, mevrouw,
Op uitnodiging van de gemeenten Borne en Almelo en de provincie Overijssel
willen wij als dorp Zenderen graag onze opvattingen kenbaar maken over uw
aanpak van de PlanMER Vloedbeltverbinding.
Eindelijk gaan de overheden ons grote leefbaarheidsprobleem aanpakken.
Ons dorp ervaart al decennia grote overlast van verkeer dat vanuit Noordoost
Twente via Zenderen een weg zoekt naar de A1/A35. Dat geldt ook voor het
verkeer tussen de Twentse steden dat zich via de N 744 door Zenderen
wringt. Beide verkeersstromen met hun drukte, lawaai en uitstoot verpesten
al jaren ons leefklimaat. Woonstraten worden als verkeersader gebruikt. De
Hoofdstraat, Lidwinaweg, Albergerweg en Hertmerweg zijn ook nog eens
onveilig: kinderen kunnen alleen onder begeleiding van hun ouders en
verkeersregelaars naar school, ouderen komen moeilijk dit soort straten over.
En de Hoofdstraat deelt als regionale hoofdverkeersader het dorp letterlijk in
tweeën. Die barrière maakt de ontwikkeling van een dorpscentrum niet
mogelijk, zelfs verblijf en ontmoeten is onaantrekkelijk en de leegstand neemt
dan ook aanzienlijk toe.
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Ons dorp moet worden verlost van het doorgaande verkeer.
En dus moet de planMER Vloedbeltverbinding zich ook uitstrekken tot de
N744 Albergerweg. Het is voor de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid van
Zenderen cruciaal dat ook doorgaand verkeer vanuit NO Twente wordt
geweerd uit Zenderen en omgeleid via de nieuwe Vloedbeltverbinding.
Gelijktijdig met de planMer procedure moeten de huidige wegen die fungeren
als regionale verkeersaders door Zenderen worden afgewaardeerd door
provincie en gemeente(n). Die afwaardering moet afgerond zijn als de nieuwe
weg wordt opengesteld.
Daarmee is letterlijk de weg vrij om - met de komende infra-investeringen als
aanjager- aan een nieuwe toekomst voor Zenderen te bouwen. Wij willen
samen overheden, ondernemers en inwoners werken aan een nieuw hart
voor Zenderen. Via een nieuw op te zetten Toekomstvisie willen we de harde
scheiding wegwerken tussen Zenderen noord en zuid, het dorp ruimtelijk als
een hechtere eenheid herontwerpen en een dorpscentrum toevoegen.
Daarmee zal de Hoofdstraat e.o. opbloeien als autoluw centrum en
verblijfsgebied waar voorzieningen worden geconcentreerd en kunnen
Lidwinaweg en Albergerweg worden heringericht als woonstraten.
Bij de komende aanpassing van de infrastructuur in en om ons dorp vragen wij
ook aandacht voor de verkeer aantrekkende werking van enkele bovenlokale
of regionale voorzieningen die recentelijk nabij Borne/Zenderen zijn
ontwikkeld. Ook daarover hebben wij zorgen. Dat betreft met name de
mestvergister, het crematorium, het nog te realiseren zorghotel en de
mogelijke nieuwe functies in de voormalige Agnietenhof en AZC. Zelfs is
merkbaar dat het ziekenhuis in Almelo een belangrijkere regionale functie
heeft gekregen: het aantal ambulanceritten door Zenderen neemt toe. Wij
vragen u dan ook uitdrukkelijk te kijken naar het oplossend vermogen van de
te kiezen voorkeursoplossing voor deze knelpunten.
Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen in en om Zenderen gelijke
belangen heeft bij deze komende infrastructurele werken. Sommigen zullen
hun woning of bedrijf moeten verlaten, voor de meesten neemt de overlast
fors af, voor anderen neemt deze wellicht toe. Wij willen daarom een
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zorgvuldig proces van planvorming, inspraak en medezeggenschap juist om
ook op te komen voor diegenen die in hun belangen worden geschaad.
Tenslotte willen wij als voltallig dorp intensief en zorgvuldig betrokken
worden bij deze voor ons essentiële nieuwe ontwikkelingen. Wij denken graag
mee! En we zijn onze eigen overlegstructuur aan het opbouwen zodat we snel
en met veel steun en betrokkenheid kunnen reageren.
De Dorpsraad Zenderen
De stichting Zenderen filevrij

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Beste Zendernaren,
Per 1 juli beginnen wij officieel als het nieuwe voetbalbestuur binnen de
vereniging Zenderen Vooruit. Qua rolverdeling begint het nieuwe bestuur al
behoorlijk vorm te krijgen, echter zijn de functies voor ‘Wedstrijdzaken’ en
‘scheidsrechter coördinator’ nog niet ingevuld. Deze taken werden in de
afgelopen jaren succesvol ingevuld door Leon van Dienst. In de functie
Wedstrijdzaken ben je primair verantwoordelijk voor het plannen van de
(competitie)wedstrijden, communicatie met andere verenigingen en contact
met de KNVB. Als scheidsrechter coördinator neem je de
verantwoordelijkheid voor het toewijzen van scheidsrechters aan wedstrijden
en het coördineren van de werving/opleiding van (nieuwe) scheidsrechters.
Binnen het bestuur leek het ons verstandig om deze activiteiten niet langer bij
1 persoon onder te brengen, maar bij 2 mensen waarbij de taken duidelijk zijn
verdeeld en vastgelegd. Ben je zelf geïnteresseerd in 1 van beide functies of
ken je iemand die wij persoonlijk kunnen benaderen, horen wij het graag. Je
kunt contact opnemen met Martijn te Riele (0612980755) zodat we een
gesprek kunnen plannen om de inhoud van deze functies verder toe te lichten
en vervolgens hopelijk snel toe kunnen voegen aan het bestuur.
Alvast bedankt voor de reactie.
Vriendelijke groeten,
Martijn te Riele, Roy de Kinkelder, Nico Pol, Pieter Smit
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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.

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 21 augustus.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Redactie Vox

Mandala’s om in te kleuren:
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