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 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 …  
 

Maak plannen voor morgen,  
maar vergeet niet nu te leven 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
 

Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zaterdag 25 dec: 10.00 uur:  1ste Kerstdag: eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 26 dec: 10.00 uur:  2de Kerstdag: eucharistieviering m.m.v. cantoren 
            Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
 

Zondag 2 jan: 10.00 uur:  eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: pater Tj. van Balen 
 

Zondag 9 jan: 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. cantoren 
    Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zaterdag 25 december   Zondag 26 december 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  Koster:  H. v.d. Aa  
Lector:  M. Verheijen   Lector:  J. Maathuis 
 

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 2 januari 10.00 uur   Zondag 9 januari 10.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. Harink 
Lector:  H. Harink   Lector:  B. Paus 
 

Misintenties Kerstmis 2021 
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; overl. fam. Harink-Schothuis; 
Jan Omtzigt; Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Jan Elferink; Henk Kamphuis; 
overl. fam. Goorhuis-Lansink; overl. ouders Zonder-Elshuis;  
Herman Westerbeek; overl. ouders Demmer-Kortstee; Jan Demmer;  
Tonie Harink; Jan Kemna (jaarged.); Marie Kemna-Sauer; Bennie Hoek;  
ouders Ganzeboom-Koelen; fam. Wolbers; overl. fam. Welberg-Grootelaar; 
Mathijs Voskamp; Marietje Koopman-Luttikhuis; ouders Finkers-Lucas;  
ouders Rekers-Lucas; overl. ouders Mensink-Stroot;  
overl. fam. ten Velde-Huisken; Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers; 
Herman en Truus Oude Weernink-Kemna; Henk Koelen; Jozef Silderhuis; 
Dennis Letteboer (jaarged.); overl. ouders Zonder-Wolthuis; Henk Zegger; 
Harrie Kemna; Arjan Nollen; overl. ouders Schothuis-Kemna; zr. Elia Straathof; 
fam. Schothuis-Stevelink; Dien Booijink-Demmer; Benny Boswerger 
overl. fam. Oude Lansink-Vetketel; Santje Wienk-Kempers; Gerhard Hannink. 
 

Misintenties zondag 2 januari 2022: 
Freek en Marie Besselink (jaarged.); Herman ter Brugge; Hans ter Brugge 
(jaarged.) 
 

Misintenties zondag 9 januari 2022: 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Tonie Harink 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 26 december t/m zaterdag 15 januari 2022 telkens:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers  
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 26 december t/m zaterdag 1 januari: groep 1/2   
Van zondag 2 januari t/m zaterdag 8 januari: groep 3 
Van zondag 9 januari t/m zaterdag 15 januari: groep 4 
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 27 

Berichtgeving uit onze vergadering van 14 december 2021 
 

1. Grote schoonmaak kerk  
Wij hebben een offerte ontvangen van de Schoonmaakorganisatie Profics voor 
de schoonmaak van de bovenkant van onze kerk. Wij zijn erg blij met het 
besluit van de Stichting behoud kerkgebouw Zenderen, die de nota voor haar 
rekening wil nemen. 
 

2. Het coronabeleid 
In de Vox van 17 december is een specifiek bericht geplaatst m.b.t. het te 
volgen coronabeleid w.b. de vieringen met Kerstmis. Aanmelden voor de 
vieringen is noodzakelijk. 

 

3. Gesprek dagelijks bestuur van de Karmel 
Het dagelijks bestuur van de Karmel heeft het parochiebestuur uitgenodigd 
voor een gesprek. Het gesprek zal gaan over de toekomstvisie van de parochie 
en de Karmel. 
 

4. Verzekeringen kerk en inventaris 
Wij hebben besloten over te stappen op een andere verzekeringsmaatschappij 
i.v.m. de verzekering van de gebouwen en inventaris van onze parochie. 
Hiermee kan een aanzienlijke besparing worden bereikt. 
 

5. Gesprek met de Dorpsraad Zenderen 
Wij zijn voornemens om in de bestuursvergadering van januari 2022 een 
vertegenwoordiging van de Dorpsraad uit te nodigen. 
 

Verhuizing Parochiesecretariaat  
Per 1 januari gaat het parochiesecretariaat verhuizen 
naar de sacristie in de kerk. Voor misintenties of andere 
vragen kunt u via de kerk naar de sacristie lopen.  
De openingstijden zijn op dinsdag- en donderdagmiddag 
van 14.00 uur tot 15.00 uur (in schoolvakanties alleen op 
donderdagmiddag). Aan een brievenbus wordt nog 
gewerkt.  
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6. Opvolging penningmeester  
Tot op heden is het ons nog niet gelukt een nieuwe penningmeester te vinden. 
Mocht u iemand kennen of zelf deze taak op u wilt nemen, dan horen we dat 
graag.  
 

7. Nieuwe brievenbus  
Vanwege het feit dat het Parochiehuis en het secretariaat van onze parochie 
per 1.1. 2022 is verplaatst, c.q. is verhuisd naar de Sacristie, wordt er een 
nieuwe brievenbus geplaatst bij de ingang van de Sacristie, voor in de kerk. 
Hier kunt u uw reguliere post voor het secretariaat in doen, zoals bv.  
misintenties, enz. 
 

Het parochiebestuur 
 

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de 
Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten 
tot nog verdere aanscherping in verband met de 
afgekondigde lockdown per 19 december. Nu kondigen 
de bisschoppen aan dat voor alle vieringen voor 17.00 
uur maximaal vijftig aanwezigen mogen zijn. Wat betreft 
het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere 
maatregel van voorzang door één cantor of maximaal 
vier zangers. 

 

Dit betekent dat aanmelden noodzakelijk is voor alle vieringen.  
Verder blijven alle bestaande maatregelen blijven van kracht, dus de 
anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij 
verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en 
thuisblijven bij klachten. 
 

Wat zou het mooi geweest zijn: 
een viering in de kerk, waarbij iedereen was 
uitgenodigd, om te luisteren naar het 
kerstverhaal, mee te doen met het spel en om 
dan het ‘kraamschudden’ af te sluiten met iets 
lekkers.  
Helaas kunnen we dit in verband met de huidige 
coronamaatregelen, niet laten doorgaan.  
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Maar de kerk is elke dag geopend en iedereen is van harte welkom om een 
bezoek te brengen aan de kerststal en om een kaarsje te komen aansteken. 
Op de website  www.vierkerstmis.nl – van de Nederlandse Bisschoppen-  staat 
informatie voor volwassenen 
en een “Vier Kerstmis DOEBOEK” Dit DOEBOEK is speciaal voor kinderen, met 
doe-dingen, zoals het knutselen van een kerstengel, een kerstgedicht en het 
recept van kerstkransjes. 
De kleurplaat staat al in deze VOX en ook het kerstverhaal om zelf af te 
maken. 
 

 

 
Adventsactie 2021 

 

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor 
Kerstmis, de Adventsperiode. 
 

Extra zorg voor moeders en kinderen 
 

De afgelopen weken hebben wij u iets verteld over enkele projecten voor de 
Adventsactie. Adventsactie is een initiatief van 
alle bisdommen in ons land. Het doel is steun te 
geven aan projecten voor mensen die in de knel 
zijn gekomen door natuurrampen, oorlog en vaak 
ook door slecht bestuur. 
 

Alle parochies werken mee aan die projecten 
door uitleg te geven en door op te roepen tot 
financiële ondersteuning van hen die onze steun 
zo hard nodig hebben.  

 

Zo hebben wij u iets verteld over zorg voor kwetsbare, zwangere vrouwen en 
hun jonge kinderen in de Gazastrook; over het verbeteren van de 
geboortezorg in Somalië en ook over armoedebestrijding en het opzetten van 
een betere gezondheidszorg in El Salvador. 
 

Het is nu bijna Kerstmis. We vieren weer de geboorte van het kind Jezus die 
als volwassen man redding, uitkomst en nabijheid bracht voor de verdrukten, 
voor mensen die in nood verkeerden. Jezus’ komst gaf licht en uitkomst in het 
benarde bestaan van deze mensen. En dat doet hij nog steeds. 

about:blank
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Mogen wij er ook aan meewerken iets van dat Licht te brengen in het leven 
van onze medemensen die in nood verkeren en ook in het leven van hen over 
wie wij de laatste weken hebben verteld. Laat het voor hen allemaal ook 
Kerstmis zijn. 
 

Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. 
Ook staat er hiervoor tijdens de komende Kerstdagen rond de vieringen weer 
een speciale collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.  
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 
 

Werkgroep MOV   Deze is gevonden  
op het kerkplein. Ligt nu op de     
wandstelling in het kerkportaal. 

 ‘t Vloedbelt 
Net buiten Zenderen ligt ‘t Vloedbelt, een mooie boerderij midden in de 
natuur. ‘t Vloedbelt is onderdeel van Stichting Surplus. Stichting Surplus is een 
organisatie die mensen helpt die op de een of andere manier de aansluiting 
missen. De mensen bij ‘t Vloedbelt komen voor arbeidsmatige dagbesteding. 
Door samen aan het werk te zijn, kunnen ze werken aan hun doelen.  
 
Vanuit ‘t Vloedbelt kun je heerlijk wandelen. In het seizoen hebben we verse 
groente te koop die onze deelnemers verbouwen in de groentetuin op het 
terrein. Daarnaast maken en plaatsen we schuttingen. Maar dat is niet het 
enige dat we maken van hout. Ook vogelhuisjes, insectenhotels en 
picknicktafels behoren tot ons assortiment en we maken producten op 
aanvraag. Verder kun je ons inschakelen voor tuinonderhoud. Alle 
werkzaamheden worden verricht door onze deelnemers, samen met de 
werkbegeleiders. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- 8 - 

 

 

Heb je zin in verse groente, wil je komen kijken wat voor moois we maken van 
hout of ben je benieuwd wat we verder voor je zouden kunnen betekenen? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@hetvloedbelt.nl of kijk op onze 
website voor meer informatie: www.hetvloedbelt.nl . Via Facebook, 
@hetvloedbelt, houden we jullie op de hoogte wanneer er groente en fruit te 
koop zijn. 
 
 
KERSTWANDELTOCHT.                     
Op 18 december hebben er al mensen de 
Kerstwandeltocht gelopen. En alle letters 
gevonden. Daar zijn wij heel blij mee. In de 
vorige VOX is de route niet bekend gemaakt, 
daarom nu een kleine kaart en de 
mogelijkheid om de letters op te schrijven. 
 
De gevonden letters zijn: 
 …  …  …  …  …  …  …     … … …        …  …  …       
… … … 
 
Mijn slag zin is: 
-------------------------------------------------------------------- 
Deze wandeling kan gelopen worden vanaf 18 december tot 1 januari. 

Iedereen kan vanaf zijn eigen huis de route oppakken en 
gaan lopen.  
 

De hele periode zijn er bij alle vrolijke lichtjes ook knuffels 
verstopt, die kijken graag naar iedereen die langs komt. En 
er zijn er al veel verstopt. Ook hier kunnen andere 
inwoners van Zenderen nog aan mee doen. Laten we er 

samen iets moois van maken voor de jonge wandelaars. 
 

De verstopte letters bij huizen en bedrijven blijven hangen tot 1 januari. Deze 
letters vormen een zin. Lever de gevonden zin in en maak een mooie slagzin 
erbij waarin je vertelt wat DE HUISKAMER  voor Zenderen betekent. Na 1 
januari maken wij de winnaar bekend! Inleveren kan in de brievenbus van DE 
HUISKAMER SINDRON of via info@sindron.nl 

mailto:info@hetvloedbelt.nl
http://www.hetvloedbelt.nl/
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Wij houden ons aan de geldende regels van het RIVM. En vragen aan iedereen 
die de wandeltocht gaat lopen dat ook te doen.  Samen willen we;   
EEN GEZOND EN PRETTIG KERSTFEEST EN EEN HEEL MOOI 2022 WAARIN WE 
ELKAAR WEER VEEL GAAN ONTMOETEN. 
 

Jeanine, Ronald, Sandra en Gerjonne 
 

I.V.M. de aangescherpte maatregelen gaat de HUISKAMER Maaltijd van 12 
januari niet door. We hopen een nieuwe datum te kunnen plannen en anders 
9 februari de Maaltijd weer te kunnen organiseren. 
 

 

 

 

DORPS(P)RAAD 21 DEC 2021 

Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt 
meedenken en meepraten.  
 

In deze dorps(p)raad vindt u een aantal links. Als u dit leest in de VOX, is het 
handig om die links aan te klikken in hetzelfde artikel op de homepage van 
www.zenderen.nl. 
 

VLOEDBELTVERBINDING 
Op 15 december heeft Provinciale Staten met grote meerderheid (35 tegen 
10) besloten om de Vloedbeltverbinding aan te leggen met als traject de 
“Bundeling A1/A35”: vanaf de Albergerweg om de sportvelden heen, via 
Elhorst-Vloedbelt en Het Vlier naar Azelo en van daar langs de A1/A35 naar 
Borne, achter het crematorium langs. Er wordt ook al 4 miljoen uitgetrokken 
om komend jaar te starten (bijvoorbeeld met de aankoop van grond). 
Gelijktijdig met dit besluit werd ook een motie aangenomen - 1 (notubiz.nl) - 
die voorwaarden stelt aan de uitvoering van het besluit. Men zal vooral 
proberen de verschillende partijen die bezwaren hebben zoveel mogelijk 
tegemoet te komen.  
Waar normaal dit soort ruimtelijke ordeningsprojecten door de betrokken 
gemeente wordt uitgewerkt, zal dit in dit geval plaatsvinden via een 
Provinciaal Inpassing Plan (PIP), zoals dat ook is gebeurd met de komst van de 
mestverwerker op Elhorst-Vloedbelt. Dat betekent dus dat de provincie zelf de 

http://www.zenderen.nl/
https://overijssel.notubiz.nl/document/10950003/1#search=%22Motie%20Jonker%22
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plannen nader uitwerkt, dat zij zelf overleg zal plegen met vooral de benadeel-
de partijen en dat uiteindelijk een definitief plan zal worden voorgelegd aan 
iedereen. Men kan dan daartegen een “zienswijze” indienen en uiteindelijk 
zelfs een juridische procedure aanspannen.  
 

De dorpsraad Zenderen is tevreden met het feit dat er nu eindelijk een besluit 
is genomen en dat er inderdaad een rondweg zal komen. De enorme verkeers-
druk in Zenderen (en Borne) zal daardoor aanzienlijk afnemen (halvering). De 
betrokken gedeputeerde gaf in de vergadering aan dat hij mogelijkheden zag 
om het restverkeer nog verder te beperken. U kunt het standpunt van de 
dorpsraad nog eens terugvinden in onze inbreng in de voorafgaande 
commissievergadering op 1 december, zie Statencommissiedag (notubiz.nl), 
daarin blz 2391. Het uiteindelijke besluit is dus geheel in lijn met onze visie. Wij 
beseffen echter ook dat niet iedere Zendernaar blij zal zijn met de uitkomst. 
Het is dus goed dat de provincie nu gaat proberen om aan die bezwaren 
tegemoet te komen of het geleden nadeel te compenseren. Het initiatief 
hiertoe ligt bij de provincie. Zij, ofwel het door hen ingestelde projectbureau, 
nemen met u contact op, rechtstreeks of via openbare aankondigingen. Mocht 
dit niet gebeuren of vindt u onvoldoende gehoor, laat het ons (de dorpsraad) 
dan tijdig weten. Samen met de Stichting Zenderen Filevrij hebben we ons op 
dit onderwerp regelmatig bij de betrokken autoriteiten en in de pers laten 
horen, en we zullen dat ook blijven doen.  
 

Mocht u het hele onderzoeksrapport nog eens erop willen naslaan, ga dan 
naar deze link: Investeringsvoorstel en start ruimtelijke procedure aanleg 
Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan.  
  

ENERGIETRANSITIE 
Energietransitie staat hoog in ons aller vaandel. Op allerlei niveaus en in 
allerlei sectoren wordt een stroom van ideeën en initiatieven ontplooit. De 
energietransitie is niet meer tegen te houden, zeker gelet op de ongekende 
fondsen die de nieuwe regering daarvoor beschikbaar gaat stellen. De 
dorpsraad zou het mooi hebben gevonden als nu zo langzamerhand duidelijk 
was geworden wat dit alles concreet betekent voor ons als inwoners van 
Zenderen. Wij hebben die duidelijkheid niet echt kunnen vinden. Toch spelen 

                                                 
1 In dit document staat Jan Kruidenier vermeld als “inspreker”. Hij was echter verhinderd en 
werd vervangen door Henk Hoek. Henk presenteerde ons standpunt met verve. Onze 
complimenten en onze dank daarvoor. 

https://overijssel.notubiz.nl/exporteer/Statencommissiedag
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foverijssel.notubiz.nl%2Fdocument%2F10778966%2F1%2FStatenvoorstel%2520Investeringsvoorstel%2520en%2520start%2520ruimtelijke%2520procedure%2520aanleg%2520Vloedbeltverbinding%2520middels%2520Provinciaal%2520Inpassingsplan%2520(PIP)&data=04%7C01%7C%7Ce6040e15d6524677d51508d9aa758830%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637728244061957028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BQyJnZNgLfQUl28MCE1WmyARJqDim%2BSWilYCTtoMBXI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foverijssel.notubiz.nl%2Fdocument%2F10778966%2F1%2FStatenvoorstel%2520Investeringsvoorstel%2520en%2520start%2520ruimtelijke%2520procedure%2520aanleg%2520Vloedbeltverbinding%2520middels%2520Provinciaal%2520Inpassingsplan%2520(PIP)&data=04%7C01%7C%7Ce6040e15d6524677d51508d9aa758830%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637728244061957028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BQyJnZNgLfQUl28MCE1WmyARJqDim%2BSWilYCTtoMBXI%3D&reserved=0
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er al een aantal zaken met betekenis voor Zenderen. Zo komt er een zonne-
park op de Elhorst-Vloedbelt waarin wij kunnen investeren/participeren en wij 
zien in omliggende gemeenten plannen voor windmolens. De ontwikkelingen 
bieden zowel kansen als bedreigingen. Wij hebben een werkgroep geformeerd 
(gemeente Borne, dorpsraad Zenderen, dorpsraad Bornerbroek, ondernemers 
Zenderen) die die situatie in kaart wil brengen. Wij hadden al een eerste 
bijeenkomst gepland, maar Corona zat daarbij even dwars. Wij zullen na de 
jaarwisseling de zaak oppakken en wij zullen u daarover z.s.m. berichten. Tot 
dan verwijzen wij u naar Voorpagina - Energie van Borne. Borne wil bij de 
beoordeling van initiatieven het landschap beschermen en zij wil dat de 
directe omgeving mee de vruchten kan plukken. Daartoe is net uitgebracht het 
Toetsingskader Energie-Initiatieven (digitaalpubliceren.com) . Tot 19 januari 
kunt u uw mening daarover geven bij de gemeente. 
Tot slot: wij zoeken nog steeds mensen die met ons willen meedenken over dit 
onderwerp. Wij hebben op dit moment veel te weinig capaciteit om alles te 
volgen van wat er op dit belangrijke onderwerp gebeurt. Dus meldt u aan of, 
vooral, vraag het de jongeren in uw omgeving zich hiervoor in te zetten!! 
 

DORPSAMBITIE 
De dorpsraad is gestart met het ontwikkelen van de toekomstvisie, nu 
genoemd de DORPSAMBITIE. Wij willen dat doen op basis van planologisch 
expert-advies. Dat plaatje leggen we dan voor aan u, waarna we het in 
gezamenlijk overleg de kant opbuigen die u wilt. En daarna gezamenlijk 
uitvoeren. Dat advies is niet gratis. Wij hebben daarom subsidie aangevraagd 
bij de provincie; wij krijgen daarover kort na de jaarwisseling uitsluitsel.  
De dorpsambitie is veelomvattend: wonen, verkeer, veiligheid, 
groenvoorziening, recreatie, toerisme, natuur, voorzieningen etc. Denk daarbij 
ook aan de mogelijkheden die ons worden geboden door de verminderde ver-
keersdruk als gevolg van de aanleg van de rondweg. Het is belangrijk dat wij in 
Zenderen onze eigen visie daarop hebben, immers: wie behartigt onze be-
langen beter dan wijzelf?! Maar natuurlijk kan dat niet los van de gemeente.  
Een eerste raakpunt betreft MijnBorne2030 – zie  Toekomstvisie Mijn Borne 
2030 by Vanille - Issuu- . Deze toekomstvisie van Borne is al tien jaar oud en 
men wil dit nu op korte termijn (januari-maart) updaten (dus niet geheel 
vernieuwen maar aanpassen daar waar nodig). Men zoekt daarvoor mensen 
die in 1 van de 4 themagroepen hierover willen meedenken en meedoen. 
Binnenkort zal daarvoor een oproep verschijnen in de media. Houd dat a.u.b. 

https://www.energievanborne.nl/
https://digitaalpubliceren.com/borne/18317/
https://issuu.com/ikwilvanille/docs/toekomstvisiemijnborne2030
https://issuu.com/ikwilvanille/docs/toekomstvisiemijnborne2030
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in de gaten en meldt u aan als u kan/wil. Het zou mooi zijn als de stem van 
Zenderen meeklinkt. 
Een tweede raakpunt is de Woonvisie. Deze gemeentelijke visie moet worden 
geactualiseerd. Zenderen wordt daarbij vertegenwoordigd door de commissie 
Wonen van de dorpsraad. Zij hebben onlangs over dit onderwerp een huis aan 
huis enquête gehouden waarop 200 reacties zijn ontvangen. Goede zaak, want 
wij zoeken – zoals voor ieder onderwerp- een zo breed mogelijk draagvlak. De 
resultaten van die enquête worden nu ingebracht in een nieuwe ontwerp-
woonvisie, die uiteindelijk in maart door de gemeenteraad moet worden 
goedgekeurd. Daarna wordt de visie omgezet in een woonplan: wat, waar, 
wanneer gebouwd. De commissie Wonen houdt u op de hoogte. Deze 
exercitie leert ons lessen op het gebied van wonen, die we ook kunnen 
gebruiken bij de ontwikkeling van onze Dorpsambitie.  
 

€1000 VAN DELTA-FIBER 
Er hebben zich boven verwachting veel mensen ingeschreven voor een 
aansluiting op het glasvezelnetwerk van DELTA. DELTA waardeerde dit door 
het aanbieden van een cheque van €1000 aan de dorpsraad. Huub Welberg 
(als kartrekker) mocht onlangs dit bedrag in ontvangst nemen. Tot zijn onge-
twijfeld grote teleurstelling mag hij dat echter niet zelf houden. De dorpsraad 
zoekt 1 of meer goede bestedingsmogelijkheden en vraagt u daarom: Laat ons 
weten als u een zinvolle besteding ziet voor het gehele bedrag of voor een 
deel daarvan.  
 

TOT SLOT 
De dorpsraad dankt iedereen die zich ook dit jaar weer heeft ingezet voor 
Zenderen. Vrijwilligers, verenigingen en ondernemers houden Zenderen 
leefbaar en “op de kaart”. Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig en vooral Gezond Nieuwjaar. 
 

Zoals altijd, graag al uw vragen, opmerkingen, aanmeldingen, aanmoedigingen 
en kritiek op onderstaand contactadres. Wij zouden graag meer respons van u 
zien om er zeker van te zijn dat we inderdaad UW belang behartigen. Niet te 
lang wachten; geen lange verhalen gaan schrijven. Een telefoontje of een e-
mailtje met “laten we eens praten” volstaat al.  
 

Namens de Dorpsraad    Jan Kruidenier 
Met vriendelijke groet  074-8528929 

jckruidenier@hotmail.com 



  



 



 

 

 

 

 
 
Wees welkom in onze kerk 

 

 
De coronamaatregelen zijn aangescherpt en bij publieke vieringen mogen  
voor 17.00 uur slechts 50 mensen aanwezig zijn.  
Aanmelden is daarom noodzakelijk. 
Hopelijk worden deze maatregelen half januari weer versoepeld. 
 

Aanmeldingsformulier januari 2022  
 

1. Naam:…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Telefoon:…………….……………………………………………………………………………….. 
 
3. Evt. E- mailadres:…………………………………………………………………………………. 
 

Ik/ wij  kom(en) graag op:  
 
0   2 januari   Karmelviering, Eucharistie 
0   9 januari        Eucharistieviering  
0   16 januari  Woord- en communieviering 
 
met ……..persoon/personen (uit één huisgezin) 

 
Dit formulier kunt u  inleveren voor (of op) donderdag vóór 14.00 uur  
bij het parochiesecretariaat in de sacristie of in de bus achter in de kerk.  
 
Natuurlijk kunt u ook telefonisch doorgeven dat u komt, dat kan op donderdagmiddag van 

14.00 uur tot 15.00 uur bij het parochiesecretariaat, tel.06 -81730704 

Of u kunt een bericht achterlaten. 

Dit formulier is verkrijgbaar: achter in de kerk of via de VOX (inlegvel) 


