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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
27 november 2021 – 4 december 2021
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 je je hele leven mag bezighouden
met wat je graag doet,
ben je rijk betaald.

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

Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 28 nov: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 28 november 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
M. Verheijen
Misintenties zondag 28 november 2021
Marietje Koopman-Luttikhuis; Jan Westerik.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 28 november t/m zaterdag 4 december 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 28 november t/m zaterdag 4 december: groep 3 en groep 4

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 26
Berichtgeving uit onze vergadering van 16 november2021
1. Aktie kerkbalans 2021
In de Parochiebijeenkomst van september 2021 is gesproken over de
Aktie Kerkbalans 2021. Onze penningmeester gaf een tussenstand in de
opbrengst van de Actie Kerkbalans. Wij zijn hier erg van geschrokken. Er is
een mindere opbrengst van € 7.000,- ten opzichte van het vorige jaar
geconstateerd. Wij schrijven dit toe aan de maatregelen die moesten
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worden genomen i.v.m. de coronapandemie en de verminderde
collecteopbrengsten. Veel parochianen hebben de brief van de Actie
kerkbalans (nog) niet beantwoord. Daarom hebben wij besloten in deze
VOX een stuk te schrijven over het financieel tekort van de parochie
Zenderen. Wij zullen hierin een beroep op de parochianen die de brief van
de Aktie kerkbalans nog niet hebben beantwoord. Een financiële bijdrage
kan alsnog via een speciale QR-code worden overgemaakt. Wij hopen
hiermee het financieel tekort enigszins weg te werken.
2. Bisschoppensynode 2023
Via het Aartsbisdom Utrecht hebben wij van de secretaris van de
bisschoppensynode diverse stukken ontvangen. Paus Franciscus vraagt
alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in
voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. Ook wij
worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan en te praten over de
thema’s “Missie”, Kerk en Samenleving” en “Vieren”. De uitkomsten van
de gesprekken worden verzameld en in het Vaticaan gesproken. Wij
hebben besloten deze speciale activiteit eerst voor te bereiden. Wij zullen
u hierover nader informeren
3. Vaststelling begroting 2022 door het parochiebestuur
Onze penningmeester T. Platel heeft de begroting 2022 van de parochie
Zenderen opgesteld. Wij hebben deze begroting op enkele punten
aangepast en vastgesteld. De begroting wordt nu opgestuurd aan het
Aartsbisdom Utrecht.
4. Offerte schoonmaak kerk
Wij hebben een offerte ontvangen voor de schoonmaak van de bovenkant
van onze kerk. Wij hebben de beslissing hieromtrent nog aangehouden.
5. Criteria Cultuur Historische graven
De criteria van de cultuur historische graven worden in deze Vox geplaatst.
Het parochiebestuur
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Informatie over de criteria voor een Cultuur Historisch graf
op ons kerkhof
a. Reglement:
Wij hebben besloten het reglement Kerkhof te wijzigen. Het reglement is nu
door het bisdom goedgekeurd. In het reglement zijn bepalingen opgenomen
waarin het mogelijk wordt voor het parochiebestuur om graven, nadat de
begraafperiode en de verlengingen zijn verstreken, aan te merken als cultuur
historisch graf. Uiteraard wordt een en ander besloten in overleg met de
rechthebbende(n) c.q. de familie. De rechthebbende(n) c.q. familie heeft
uiteraard de keus om evt. te ruimen. Wenst de familie dit niet, dan kan in
overleg met de rechthebbende(n) c.q. de familie het graf in stand worden
gehouden. Het parochiebestuur wordt in principe dan de rechthebbende van
het graf . Dit om te voorkomen dat mooie graven verdwijnen en om een
kaalslag te voorkomen.
b. Criteria:
Voor het bepalen c.q. het aanmerken als cultureel historisch graf hebben wij
criteria ontwikkeld. Deze worden door het parochiebestuur zorgvuldig
gehanteerd en uiteraard in overleg met de rechthebbende van het graf c.q. de
familie besproken.
Criteria Cultuur Historisch graf kerkhof:
A: De relatie en verbondenheid met de plaats Zenderen.
1. Wat is de relatie met Zenderen?
- Geboren in de plaats Zenderen
- Vluchteling
- Gewoond of gewerkt in de plaats Zenderen voor meer dan 30 jaar
- Geen relatie
B: Het persoonlijke deel, historische betekenis van de overledene
2. Wat is de cultuur- of bestuurlijke betekenis van de overledene?
- Nationaal/Internationaal
- Regionaal
- Lokaal
- Geen bijdrage
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3. Zijn er bijzondere omstandigheden?
- Overleden als gevolg van oorlog, ramp, pandemie of tijdens
verblijf in een kamp
- Overleden tijdens het uitvoeren van een publieke taak
- Aantoonbare bijzondere verdienste
- Geen bijzonderheden
C: Het fysiek zichtbare deel van het graf
4. Hoe oud is het grafmonument?
- Van voor 1950
- Tussen 1950-1970
- Na 1970
5. Wat is de waarde van de grafbedekking?
- Uniek
- Bijzonder
- Niet bijzonder
- Slechte technische staat.
6. Heeft het graf een ensemble- of individuele waarde?
- Individueel graf dat een tijdsperiode vertegenwoordigt.
- Groep met ensemblewaarde en omsluiting.
- Groep met ensemblewaarde zonder omsluiting.
- Geen ensemble van toepassing.
- Graven van oorlogsslachtoffers van verschillende oorlogen en
veteranen graven
We hopen u hiermee op de hoogte te hebben gesteld over deze
veranderingen.
Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, neem dan contact op
met een van onze bestuursleden.
Het parochiebestuur.
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Wordt onze kerk slachtoffer van de Coronacrisis?
In de Parochiebijeenkomst van september 2021 is gesproken over de Aktie
Kerkbalans 2021. Onze penningmeester gaf een tussenstand in de opbrengst
van de Actie Kerkbalans. Wij zijn hier erg van geschrokken. Er is een mindere
opbrengst van € 7.000,- ten opzichte van het vorige jaar geconstateerd. Ook
de begroting voor het komende jaar 2022, ziet er niet goed uit als de
inkomsten van de Aktie Kerkbalans niet zullen stijgen c.q. verbeteren.
Mede door de verminderde inkomsten door de actie kerkbalans maar ook
door de verminderde collecteopbrengsten in de kerk door de maatregelen die
moesten worden genomen i.v.m. de coronapandemie, hebben wij nu te
maken met een begrotingstekort.
Bij de Aktie Kerkbalans van dit jaar konden onze vrijwilligers de brieven van
deze Aktie niet ophalen bij de parochianen door de coronamaatregelen. Veel
parochianen hebben helaas de brief van de Actie kerkbalans (nog) niet
beantwoord. Hierdoor zijn de kerkinkomsten sterk gedaald.
Wij doen daarom een dringend beroep op de parochianen die de brief van de
Aktie Kerkbalans 2021 nog niet hebben beantwoord. Zou u zo vriendelijk
willen zijn alsnog een financiële bijdrage te doen. Wij hopen hiermee het
financieel tekort enigszins weg te werken. Maar natuurlijk mag u ook een
financiële bijdrage doen als u al wel heeft beantwoord.
U kunt hiervoor het volgende doen:
Uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans 2021 via de
speciale QR-code hiernaast.
Scan de QR-code om te betalen voor Kerkbijdrage.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 12 maart 2023.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BWlglKb5TyqlVm_EEge
g2g
Of:
Uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans 2021 via bankrekeningnummer:
NL37 RABO 0309 4073 70 t.n.v. OLV Onbevlekt Ontvangen.
Wij zijn u veel dank verschuldigd.
Het Parochiebestuur.
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Adventsvesper in de Oude Kerk te Borne op 28 november 2021
De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen houdt op de eerste
advent de traditionele adventsvesper op zondag 28 november a.s. om 19.00
uur in de Oude Kerk te Borne.
Het thema is: Hoe houd je het vol?
Wachter, hoe ver is de nacht? Wachten op het licht, dat duurt ons soms zo
lang. Hoe houd je dat vol? In deze vesper willen wij daarbij stilstaan met tekst,
muziek, een lied en stilte.
Mevrouw Gretha Sierink en de heer Laurens van Urk zullen voorgaan.
De Raad van Kerken nodigt u hierbij van harte uit.
I.v.m. de overheidsmaatregelen vanwege Covid-19 is aanmelding verplicht bij
de koster van de Oude Kerk. Dat kan tot 18.00 uur op vrijdagavond de 26 e
november a.s. met vermelding “Adventsvesper”. Het mailadres is
koster@pgborne.nl
Daarenboven wordt de vesper uitgezonden via de Kerkomroep.nl. Eenmaal
ingelogd wijst zich dat vanzelf.
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Adventsactie 2021
Iedere twee minuten overlijdt een moeder
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis, de
Adventsperiode.
Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Daarom
steunt Adventsactie ook dit jaar projecten die zich richten op hulp aan deze
kwetsbare groepen.
In deze Adventsperiode voorafgaand aan Kerstmis vragen we aandacht voor de
hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat
iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig
leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we
verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
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Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders
daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van
1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met
concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten
die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
Daarover in de volgende Vox edities meer.
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 Adventsperiode rond de weekendvieringen
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

Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op : 17 November

1.
2.
3.
4.
5.
Poedelprijs :

Kruisjassen
Theo Boomkamp
Minie Nijhuis
Wilhelmien Tulk
Hennie Pouwel
Andre Oude Nijhuis

3970 p.
3961 p.
3878 p.
3799 p.
3756 p.

Gerard Winkel

3186 p.

Volgende kaartmiddag : 1 december
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De HUISKAMER VAN ZENDEREN.
Ook de HUISKAMER houdt zich aan de regels van het RIVM. Daarom vragen
wij of iedereen zich aan wil melden voor de activiteiten op info@sindron.nl of
een briefje in onze brievenbus.
Vanaf 29 november kunt u ons ook bellen op 06 38540733.
Repair café op 27 november!
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur helpen wij u weer
met u kleine klussen. En zoals enkele inwoners van
Zenderen al ervaren hebben, we komen ook aan
huis.
We vragen een vergoeding voor gebruikte
materialen, verder is de hulp gratis.
Graag aanmelden.
Bij een bezoek aan huis houden wij ons aan de
geldende RIVM regels.
Sindronmaal op 15 december!
Sandra ter Brugge heeft op 10 november een heerlijke maaltijd gekookt. Op
onze website staan foto’s van de gezellige maaltijd. Sandra heel erg bedankt!
Op 15 december is er weer een Sindronmaal, deze keer in het teken van
KERST.




Kook je mee dan is de start om 11.00 uur.
Eet je mee dan is de start om 12.30 uur.
Na afloop is er de mogelijkheid om samen te blijven zitten, kletsen of
kaartje leggen.
 Maximaal 12 deelnemers.
De kosten zijn €7,50. Betalen per pin is mogelijk.
Aanmelden via info@sindron.nl of een briefje in de brievenbus inleveren.
VOL = VOL. (Op volgorde van aanmelden.)
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Realisatie Zonnepark:
De kogel is door de kerk maar vraag niet hoe.
Twence mag het beoogde zonnepark op de locatie Elhorst/Vloedbelt
realiseren. De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 17 November haar
toestemming gegeven, zij het met bedenkingen.
Eerst even wat achtergrondgegevens. Op 21-12-2020 heeft Twence een
aanvraag ingediend voor de realisatie van een zonnepark op de stortlocatie
E/V, groot 10,5 ha en wel voor de duur van 25 jaar. Het bijzondere hiervan is
dat Twence, om welke reden dan ook, in haar aanvraag de bestemming
vuilstort op die 10,5 ha blijft handhaven wat tot gevolg heeft dat ook na die 25
jaar de bestemming vuilstort blijft bestaan. M.a.w. na die 25 jaar mag Twence
nog steeds afval blijven storten b.v. asbest.
De 10,5 ha voor het zonnepark maakt namelijk deel uit van het totale 40 ha
grote stortgebied op de E/V waarop in zijn geheel de bestemming “vuilstort”
rust. De nieuwe bestemming “zonnepark” is dus strijdig met de bestemming
“vuilstort”. In zo’n geval geeft de wet de mogelijkheid om hiervan af te wijken
via een zgn. “Verklaring van geen bedenkingen” (VVGB), af te geven door de
gemeenteraad van Borne.
Op 23 Maart heeft de gemeenteraad een ontwerpbesluit van de VVGB
afgegeven met daaraan gekoppeld een motie om de bestemming op alleen de
10,5 ha te wijzigen in een passende bestemming waardoor op dit perceel geen
vuilstort meer mogelijk is. Deze motie werd unaniem ondersteund door de
gehele raad.
In de daaropvolgende besprekingen heeft Twence deze motie op de lange
baan geschoven nl tot in het najaar. De VVGB is echter wel door het College
van B. en W. verzonden. De eerste buit was binnen. De provincie heeft daarop
het ontwerpbesluit voor de Omgevingsvergunning vastgesteld t.b.v. de
realisatie van het zonnepark waarop de Stichting behoud E/V heeft
gereageerd met een zienswijze. Deze zienswijze was niet gericht tegen het
zonnepark zelf maar uitsluitend tegen het feit dat Twence, zonder enige
motivering, de bestemming vuilstort voor het zonnepark voor onbepaalde tijd
wilde handhaven zodat er na beëindiging van het zonnepark (25 jaar) nog
steeds gestort mag en kan worden. Volkomen ongeloofwaardig.
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Er moest echter nog een definitieve VVGB door de gemeenteraad worden
afgegeven waarover op 17 November de raad een beslissing heeft genomen.
Na het nodige lobbywerk werden er enkele veelbelovende amendementen
ingediend met het doel om toch de intentie van de oorspronkelijke motie aan
te houden. Deze amendementen werden door de diverse partijen om
onduidelijke redenen weer ingetrokken omdat er door een van de fracties een
nieuw amendement werd ingediend, waarin slechts een
“Inspanningsverplichting” werd gevraagd om toch nog de bestemming
“vuilstort” aan te passen voor de 10,5 ha maar tegelijkertijd ook voor de
resterende ca 30 ha stortterrein. Dit laatste was in strijd met de
oorspronkelijke motie. Deze move had ten doel om de andere partijen over de
streep te trekken om in dit stadium toch een VVGB af te geven zodat het
zonnepark op korte termijn kon worden gerealiseerd.
In feite is dit amendement een wassen neus, een inspanningsverplichting is
slechts een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren
om het bedongen resultaat te bereiken. Het is zo goed als onmogelijk om
bewijs aan te leveren dat iemand zich onvoldoende heeft ingespannen. Het
merendeel van de raad kon zich blijkbaar hierin toch vinden en heeft de
ingediende amendementen teruggetrokken wat wij zeer betreuren. Wij zijn nu
geheel afhankelijk van de willekeur van Twence.
Dit laatste aangepaste amendement (met de inspanningsverplichting) is bij
voorbaat al gedoemd te mislukken omdat het resultaat niet zal voldoen aan de
intentie van de oorspronkelijke motie om alleen de bestemming voor de 10,5
ha aanpassen om het zonnepark op korte termijn te kunnen realiseren. De
besluitvorming hierover zal nu op de lange baan worden geschoven. Sluiting
van de gehele locatie E/V kan nu pas na 25 jaar plaats vinden omdat het
zonnepark voor de duur van 25 jaar wordt aangelegd en de bestemming
vuilstort blijft behouden.
De praktijk zal zijn dat, als gevolg van de zgn. inspanningsverplichting, een
aanpassing van de bestemming voor de 10,5 ha zonnepark pas over enkele 10tallen jaren zal plaatsvinden. Een tussentijdse aanpassing is naar alle
waarschijnlijkheid niet te verwachten, wij hebben daar geen vertrouwen in.
Het ware doeltreffender geweest om het aangepaste amendement zodanig op
te stellen dat er voor de realisatie van het zonnepark van 10,5 ha een
“Resultaatsverplichting” voor de korte termijn was opgenomen en voor de
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resterende ca 30 ha een “Inspanningsverplichting” op de langere termijn, dan
had de zaak er heel anders uitgezien.
De resultaatsverplichting is nl. een verplichting die veel verder gaat dan de
inspanningsverplichting. De partij (provincie) op wie deze verplichting rust,
verplicht zich om een bepaald resultaat te behalen. De verplichting om een
bepaald resultaat te bereiken, wil ook zeggen dat alleen inspanning daartoe
niet voldoende is. Wanprestatie is bij de resultaatsverplichting dus reeds
aanwezig zodra het resultaat niet is zoals is overeengekomen.
De conclusie die uit dit alles kan worden getrokken is dat de gemeenteraad
blijkbaar meer belang hecht aan het tot stand komen van het zonnepark dan
aan de belangen van de Zenderense gemeenschap .
Een mogelijk gevolg kan nog zijn dat de provincie het ingediende amendement
in deze vorm niet accepteert en dus ook geen omgevingsvergunning kan
verlenen. Gezien het belang dat Twence en de provincie aan de realisatie van
het zonnepark hechten zal er in zo’n geval ongetwijfeld, in goed overleg met
de gemeente Borne, een oplossing voor gevonden worden.
Het is nu aan de provincie om een definitief besluit t.b.v. de
omgevingsvergunning te nemen waarna deze procedure opnieuw ter visie
moet worden gelegd met de mogelijkheid om bij de Rechtbank Zwolle beroep
aan te tekenen. Dit laatste wordt door de Stichting in overweging genomen.
Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt,
E.J.A. Mossel

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
Wist u dat…………
De Zonnebloem Hertme/Zenderen met veel succes heeft
deelgenomen aan 2 win-acties?
Bij de “Rabo Club Support” hebben we 33 stemmen gekregen en
dat leverde € 239,62 op.
Ook hebben we deelgenomen aan de sponsorpunten actie van
PLUS supermarkten; hierbij zijn bijna 1300 punten verzameld en dat leverde
ruim 300 euro op.
Met dit geld kunnen we extra activiteiten organiseren, als corona het weer toe
laat.
Iedereen bedankt voor de ondersteuning.
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DORPS(P)RAAD 22 NOV 2021
Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt
meedenken en meepraten.
Deze Dorps(p)raad geeft u de laatste stand van zaken van de
Vloedbeltverbinding, mede namens de Stichting Zenderen Filevrij. De
onderstaande cursieve tekst is een e-mail die wij hebben ontvangen op 18/11
van de “Omgevingsmanager Vloedbeltverbinding” van de Provincie Overijssel.
Provinciale Staten zullen op 15 december besluiten over het voorstel van
Gedeputeerde Staten om de Vloedbeltverbinding aan te leggen met als
verloop 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).
Besluit van Gedeputeerde Staten provincie Overijssel
In haar vergadering van dinsdag 9 november hebben Gedeputeerde Staten
besloten om het Statenvoorstel “Investeringsvoorstel en start ruimtelijke
procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal Inpassingsplan
(PIP)” vast te stellen. Hierin worden Provinciale Staten voorgesteld om een PIP
te starten voor het tracé ‘Bundeling A1/A35’ welke het voorkeursalternatief is
uit de PlanMER Vloedbeltverbinding en om voor de voorbereidingskosten van
het tracé ‘Bundeling A1/A35’ een investeringskrediet beschikbaar te stellen
van € 4 miljoen voor het begrotingsjaar 2022.
Waarom een Provinciaal Inpassings Plan?
Nu de PlanMER is afgerond kunnen we verder met de ruimtelijke procedures.
Voor projecten die in meerdere gemeenten liggen is een provinciaal
inpassingsplan het juiste instrument om de ruimtelijke procedure in te gaan. Zo
kan elke gemeente en alle belanghebbenden (dus ook u) terecht bij één loket.
Dit zorgt ook voor één integrale afweging van belangen, een eenduidige
beantwoording van vragen, een zorgvuldige behandeling van ingediende
zienswijzen en een overzichtelijke bezwaar- en beroepsprocedure.
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Vervolg, planning en proces
Het voornoemde Statenvoorstel wordt door de Statenleden besproken in de
commissievergadering Verkeer en Vervoer van 1 december a.s. Besluitvorming
zal plaatsvinden tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 15
december a.s.
Als het Statenvoorstel wordt aangenomen (na stemming in de Staten) starten
we in het eerste kwartaal van 2022 met het voorbereiden van een Provinciaal
Inpassings Plan. We gaan het tracé ’Bundeling A1/A35’ in detail ontwerpen en
zullen met de omgeving in gesprek gaan over de inpassing van de weg in het
landschap. Diverse onderzoeken die nodig zijn voor het PIP worden in gang
gezet (over geluid, natuur, stikstof etc.)
Parallel daaraan zullen we persoonlijk contact opnemen met de direct
betrokkenen in het gebied om te spreken over de individuele situaties.
N.B.: In dit laatste blokje wordt genoemd de vergadering van de
verkeerscommissie op 1 december a.s. De Dorpsraad zal daarin nogmaals de
voorkeur voor de optie “Bundeling A1/A35” uitspreken, evenals de Stichting
Zenderen Filevrij.
De onderbouwing van het besluit van Gedeputeerde Staten (zie hierboven) is
voor iedereen in te zien. Als u het hele onderzoeksrapport (132 pagina’s met
alle cijfers en komma’s) wilt lezen, ga dan naar deze link: Investeringsvoorstel
en start ruimtelijke procedure aanleg Vloedbeltverbinding middels Provinciaal
Inpassingsplan. Als u deze Dorps(p)raad leest in de VOX, dan moet u echt even
schakelen naar www.zenderen.nl om de samenvatting van dat rapport te
lezen (ook onder “dorps(p)raad”).
Ter afsluiting: een heleboel informatie! Toch vinden wij het noodzakelijk om u
daarmee van de belangrijkste aspecten van de Vloetbeltverbinding op de
hoogte te houden. Het gaat ons immers alle aan en er komt nu vaart in. Zoals
altijd, heeft u vragen/opmerkingen/suggesties, laat het ons weten.
Namens de Dorpsraad (en deze keer ook namens de Stichting Zenderen
Filevrij),
Met vriendelijke groet
Jan Kruidenier
074-8528929
jckruidenier@hotmail.com
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Kerstbomenplaza Zenderen
Vanaf zaterdag 27 november begint weer de verkoop van kerstbomen aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen.
Blauw sparren uitzoeken vanaf het land gezellig met het hele gezin, we
hebben natuurlijk ook verse Nordmannen.
Er Is warme chocolademelk en warme glühwein voor de liefhebber.
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag, laatste verkoop dag is zaterdag
18 december
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza.
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomen standaard te verkrijgen,
voor een aantrekkelijke prijs.

Kerstbomen Plaza
Mooie blauwsparren en Nordmannen
zelf uitzoeken vanaf het land.
Op zaterdag en zondag aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen
Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917.
Verkoop vanaf 27 november vanaf 9 uur ‘s morgens.
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SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 48: 29 nov – 3 dec:

“ZENDEREN VOORUIT”

Anne Westendorp, Angela de Jeu,
Marleen Wijnstra.

AFDELING HANDBAL
Donderdag 25 november:
ZVBB21 DS2 – Avanti Wilskracht DS2 Sporthal IISPA Almelo

19.20 uur

Zaterdag 27 november:
ZVBB21 E2 – Hacol ’90 E2
R.S.C. DC1 – ZVBB21 DC1
ZVBB21 DS2 – Bentelo DS3
Lettele DS1 – ZVBB21 DS1

17.30 uur
18.15 uur
19.00 uur
19.30 uur

Sporthal ’t Wooldrik
’t Trefpunt Weerselo
Sporthal ’t Wooldrik
De Uutvlog Bathmen

Zondag 28 november:
ZBB21 D1 – D.S.V.D. D2
ZVBB21 DB2 – Avantil Wilskracht DB2
D.H.V. E1 – ZVBB21 E1
Dynamiek DS1 – ZVBB21 DS3

Windmolenbroek Almelo
Windmolenbroek Almelo
Sporthal de Mors Delden
de Mossendam Goor

09.45 uur
10.30 uur
10.50 uur
14.45 uur

Woensdag 1 december:
ZVBB21 DMW2 – Combinatie ’64 DMW1 Sporthal IISPA Almelo 19.00 uur
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AFDELING VOETBAL
Kleedkamers blijven gesloten tijdens trainingen.
De wedstrijden van ZV1 en ZV2 hebben door coronabesmettingen geen
doorgang kunnen vinden en zijn respectievelijk afgelast en verplaatst.
Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen binnen onze
voetbalvereniging hebben we als voetbalbestuur besloten met ingang van
dinsdag 23 november t/m 3 december (persconferentiemoment) de
kleedkamers tijdens trainingen te sluiten voor alle teams. Dat betekent thuis
omkleden en douchen. Bij wedstrijden houden we vooralsnog de kleedkamers
open voor mensen met een coronatoegangsbewijs. Wij hopen dat iedereen
zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om afstand houden, testen en
thuisblijven bij klachten en regelmatig handen wassen.
Bijzonderheden: de actie van PLUS was voor ZV een groot succes. Er is maar
liefst € 1166,- gespaard dankzij de vele boodschappen die daar gedaan zijn.
Wij willen dan iedereen hartelijk bedanken voor hun sponsoring.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Veel succes en plezier toegewenst!
Donderdag 25 november
TVC 4 – ZV 2*

Aanvang:
20:00

Scheidsrechter:

Zaterdag 27 november
ZV JO19 – Oranje Nassau JO19-3
ZV JO17 – Luctor et Em. JO17-3
ZV JO12 – Heracles JO12-4JM
UDI JO10-1JM – ZV JO10
Tubantia JO9-2 – ZV JO9-1
ZVJO9-2 – NEO JO9-5
Borne JO7-2 – ZVJO7-1
BSC Unisson JO7-3 – ZV JO7-2

Aanvang:
15:00
13:00
11:30
09:00
08:30
09:00
09:00
09:00

Scheidsrechter:
Ramon van Os
Robert Dries
Wouter van Olffen
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Twan Pouwel

Zondag 28 november
Fleringen 1 – ZV 1*
ZV 2 is vrij
ZV 3 – KOSC 4
ZV 35+ - UDI 35+
Borne/ZV VR1 – Vios B. VR2 (bij ZV)
*Onder voorbehoud

Aanvang:
14:00
11:00
11:00
09:00
12:45

Kantinedienst zaterdag 27 november
Elin Kamp
Tiem Smelt
Cas Wolbers
Guus ten Broeke

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:30
14:30 – 17:30

Kantinedienst zondag 28 november
Hemmo Mulder/Luuk Nijenhuis
Bertho Boswerger/ Hans Breteler
Rico Wennekink/Jan Heck

Tijd:
08:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

Scheidsrechter:

Jos Nollen
Bertus Tibben
Rick Vink

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

Schoen zetten bij ZV
Hoi allemaal!
5 december is het weer zover, pakjesavond. ZV wil dit jaar de jonge leden de
gelegenheid geven om de schoen te zetten op 4 december tussen 18 en 19
uur in de kantine van ZV. De gevulde schoentjes kunnen dan zondag 5
december tussen 10 en 14 uur opgehaald worden met
aanwezigheid van zwarte pieten. Er zijn geen kosten verbonden
aan deze activiteit. We hopen veel schoentjes te zien op 4
december, tot dan!
Groetjes Sam Gierveld
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Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.com
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl
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