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De redactie
van Vox
wenst u Fijne Paasdagen

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
16 april 2022 – 23 april 2022
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 …
Er is slechts één hoek van het universum
dat je kunt verbeteren
en dat is je zelf.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Op weg naar Pasen
Witte Donderdag 14 april - 19.00 uur – Eucharistieviering
Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal van Jezus herdacht,
de instelling van de eucharistie.
Als laatste in de viering wordt het altaar ontbloot en blijft kaal achter.
Er is geen wegzending en zegen.
Alles staat in het teken van wat komen gaat.
Na de afscheidsrede wordt de kerk in stilte verlaten.
Voorganger: Pastor Ton van der Gulik – m.m.v. het parochiekoor
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Goede Vrijdag 15 april – de Kruisweg – 15.00 uur
De afbeeldingen op de muur langs het Carmelitessenklooster
vertellen een verhaal.
Op Goede Vrijdag is het een mooie traditie om
dit verhaal te volgen en te lezen en zo biddend
en zingend met Jezus mee te gaan op zijn weg.
De teksten van de kruisweg zijn geschreven voor
(jonge) kinderen en worden afgewisseld met
gedachten voor die dag en het ontsteken van
kaarsen.
In het bijzonder zijn kinderen uitgenodigd, van
jong tot wat ouder, samen met (groot)ouders.
Er mag een(enkele) bloem worden meegebracht om een plek te geven bij het
kruis van Jezus.
Waar:
We beginnen bij het Kruisbeeld bij het
Carmelitessenklooster
en lopen samen van statie tot statie
Voor wie:
Voor iedereen die op deze dag en dat tijdstip zich
verbonden weet met de Kruisweg van Jezus.
Indien de weersomstandigheden deze kruisweg buiten niet toelaten, is de
kruisweg om 15.00 uur in de parochiekerk.
Voorgangers: Anita Oosterik en Paul Snijders.
Zang:
Cantorgroep o.l.v. Betsy Paus en Frans Kerkhof

Goede Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag viering – 19.00 uur
Wij volgen de weg die Hij is gegaan ten einde toe:
Jezus Christus, mens en God, om Hem te erkennen in de weg die ook vandaag
vele mensen gaan: lijden aan de wereld,
sterven voor nieuw leven.
Er worden fragmenten uit het lijdensverhaal gelezen. Voor de kruisverering
mag een bloem worden meegebracht.
Voorgangers: Anita Oosterik en Maria Verheijen
Zang:
Parochiekoor o.l.v. Betsy Paus en Frans Kerkhof
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Zaterdag 16 april – Paaswake – 20.00 uur – Paaswake
De Paaswake sluit aan bij de duisternis van Goede Vrijdag.
We komen samen rond het vuur. Dat vuur wordt
gezegend, de paaskaars wordt aan dit vuur ontstoken en
naar binnen gebracht. Een klein licht in de duisternis. Er
worden teksten gelezen die te maken hebben met de
schepping, licht uit duisternis, dat het licht sterker is dan de dood en dat
Christus voor ons de dood overwonnen heeft.
We hernieuwen de doopbeloften en worden gezegend met het nieuwe
doopwater.
Voorganger: Pastor Ton van der Gulik
Zang:
Parochiekoor
Paaszondag 17 april - 10.00 uur -

Eucharistieviering met
gregoriaanse gezangen
Het Hoogfeest van het kerkelijk jaar.
We vieren de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
De paaskaars brandt en we worden besprenkeld met het water dat
in de Paaswake is gezegend.
Voorganger: Pastor Ton van der Gulik
Zang:
Parochiekoor
Op maandag 18 april - tweede paasdag is er géén viering in de
parochiekerk.
Alle vieringen zijn live te volgen: www.kerkdienstgemist.nl

Donderdag 14 april 19.00 uur
Koster:
Lector:

H. v.d. Aa
M. Verheijen

Collectanten: D. Schothuis
I. Geerdink

Vrijdag 15 april 15.00 uur

Vrijdag 15 april 19.00 uur

Koster:

Koster:

J. v.d. Aa

H. Harink

Zaterdag 16 april 20.00 uur

Zondag 17 april 10.00 uur

Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Collectanten: H. Meulenkamp
B. Nollen

koster:
H. v.d. Aa
Lector:
M. Verheijen
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink
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Misintenties voor Pasen 17 april 2022:
Pater Johan Hettinga; overl. fam. Welberg-Grootelaar; Jan Omtzigt;
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; overl. fam. Harink-Schothuis;
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Elferink (jaarged.); Henk Kamphuis;
Jan en Truus Kienhuis; Jan Tinselboer; overl. ouders Ganzeboom-Koelen;
Bennie Hoek; Jan en Marie Kemna-Sauer; Annie Kamphuis-Wiggers;
Jozef Silderhuis; overl. fam. ten Velde-Huisken; Paulien ten Velde-Alferink;
Loes Lubbers; overl. ouders Zonder-Wolthuis; Arjan Nollen;
fam. Oude Lansink-Vetketel; Henk Koelen; Bennie Boswerger;
ouders Schothuis-Kemna; Mia Monnink-Harmes; Henk Zegger; Harry Kemna;
Gerhard Hannink (jaarged.); Santje Wienk-Kempers;
Herman en Truus Oude Weernink-Kemna.

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 17 april t/m zaterdag 23 april:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

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

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 17 april t/m zaterdag 23 april: groep 3

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

Nieuws van de redactie:
Volgende week kunt u voor 3 weken copy aanleveren. Dit
i.v.m. de vakantie van de basisschoolleerlingen.
Zij zijn onze belangrijke bezorgers.
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Paasgroet 2022
Het Karmelietenklooster is in renovatie. De kapel is opgeknapt en er worden
nu twee kantoorruimten gecreëerd. Nodig voor het provinciale bestuur van de
karmelieten. Zo’n renovatie doet het vertrouwde verdwijnen. Ook is er
overlast. Tegelijkertijd ontstaat er iets nieuws. Het wordt beter en mooier. Je
voelt nieuwe zin.
Met Pasen gedenken wij het sterven van Jezus en vieren we zijn verrijzenis,
begin van Gods grote renovatie van de mensheid. Pasen, opstanding,
verrijzenis. Niet alleen de mens leeft weer op, de hele natuur begint opnieuw.
Na de winter is er de lente. En wensen we elkaar opnieuw van harte een zalig
Pasen toe; dat er vreugde in ons hart zal zijn. Met daarbij de vrede die Jezus
op de dag van Pasen zijn leerlingen heeft toegewenst: “Vrede zij met u”. Dit is
ook onze grote wens voor het volk van Oekraïne. Oorlog en geweld maken nu
opnieuw geschiedenis in Europa. Daartegenover staat onze christelijke
heilsgeschiedenis. Nu zichtbaar in onze solidariteit en hulp aan vluchtelingen.
Hoorbaar in onze roep om vrede. Tastbaar als wij hiervoor noodzakelijk offers
brengen in navolging van Christus die zijn leven gaf uit liefde voor allen.
Als mensen van de opstanding geloven wij dat leven sterker is dan oorlog en
dood.
Zalig Pasen!
Mede namens pastoraal werkster Anita Oosterik,
Ton van der Gulik, Karmeliet

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!
Extra aandacht voor hulp aan Oekraïne
De oorlogsellende in Oekraïne gaat helaas nog steeds door. Na ontzettend
veel vernietiging, dood en leed te hebben veroorzaakt in alle delen van het
land, verplaatst de Russische bezetter het strijdtoneel nu meer naar het
oosten en het zuiden. Verheviging van de strijd wordt daar gevreesd met alle
gevolgen van dien.
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Inmiddels zijn er zo’n vier miljoen mensen het geweld in Oekraïne ontvlucht;
in heel Europa worden ze opgevangen.
Wij kunnen hen ook helpen; met goederen, donaties en daadwerkelijke
opvang en met ons gebed.
Ook de Vastenactie organisatie steunt de
mensen in Oekraïne en daarbuiten, onder
andere via het Europese Caritasnetwerk.
Vastenactie vraagt ook onze aandacht voor
de inheemse bevolking van Guatemala in Midden-Amerika, waar mensen ook
huis en haard moeten verlaten. Daar gebeurt dat omdat grote ondernemingen
en overheden hun oog hebben laten vallen op hun kostbare land of water. Zij
moeten elders maar een nieuw bestaan zien op te bouwen.
Help mee en steun de vluchtelingen uit Oekraïne en vergeet niet hun
lotgenoten in Guatemala. Dank u wel!
Daartoe staat gedurende deze Goede Week en op Pasen tijdens de vieringen
de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de
Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000
000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne en Guatemala.
MOV/Vastenactie

Nieuws van de Zonnebloem
Op dinsdag 10 mei is er een boottocht die door de Regionale
Zonnebloem wordt georganiseerd.
Voor onze afdeling zijn er 4 plaatsen gereserveerd.
Naast vrijwilligers gaan er 3 verpleegkundigen mee.
De afvaart is om 10.00 uur vanaf de aanlegsteiger haven 12 in
Goor. Er kan ingescheept worden vanaf 9.30 uur, om ongeveer
16.30 uur kunt u weer ontschepen.
Het verzoek van de organisatie is om zoveel mogelijk rolstoelen en rollators
thuis te laten (dit i.v.m. de beperkte ruimte). Er is voldoende hulp aanwezig.
De kosten bedragen €40,- per persoon.
Opgave voor 22 april bij Berndien Mekenkamp, tel: 06-12112184
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Aanvullend nieuws van de Zonnebloem
De jaarlijkse verkoop van loten, ter ondersteuning van het
werk van de Zonnebloem, is weer van start gegaan. Koopt u
a.u.b. loten van onze vrijwilligers die bij u aan de deur
komen. Hiermee steunt u uw plaatselijke
Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen.
Loten kosten €2,- per stuk.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Opening trimbaan ‘t Vloedbelt
Heeft u onlangs gewandeld op het
Vloedbelt? En heeft u toen ontdekt
dat er toestellen staan op de
wandelroute?
Deze toestellen zijn gemaakt door de
deelnemers van het Vloedbelt in het
kader van een subsidie die we hebben
gekregen.
Op 31 maart is deze route is officieel
geopend. Het was een gezellige middag. Beelden van de opening zijn terug te
kijken via de facebookpagina van Stichting Surplus
De toestellen op de wandelroute zijn vrij te gebruiken. Dus voel u vrij om te
gaan wandelen, sporten, hangen en springen.
Mocht u vragen hebben of interesse in wat wij nog meer te bieden hebben,
loop gerust via het wandelpad (ter hoogte van het prieeltjes) bij ons naar
binnen.
Verdere info: www.hetvloedbelt.nl
Team 't Vloedbelt
Stichting Surplus
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Zumbalessen dames Ukraine
Maandag avond 11 april was het zover! 10 dames uit de Ukraine konden
meedoen met een
leuke en fanatieke
Zumba les in
Zenderen van Zumba
by Wendy! De
aanloop was nog wel
even hectisch, want
hoe krijg je de 10
dames richting De
Haere. Er werden wat vrijwilligers opgetrommeld, welke de dames te voet of
per auto hebben begeleid.
Een enkeling had danservaring, de meerderheid was onbekend met Zumba.
Een tolk is geregeld om de dames welkom te heten en het begin even uit te
leggen. Daarna was het 3 kwartier lekker dansen en even niet denken aan alle
ellende en verdriet. Ook had de vaste Zumba groep van Zumba by Wendy
kleding geregeld voor deze dames. Sportschoenen, shirtjes en broeken, er was
genoeg keuze! Zij hadden natuurlijk nog geen sportkleding. Ook daar waren ze
heel blij mee.
Al met al een superleuke les en voor herhaling vatbaar!
Vanaf nu elke maandagavond om 20.00 uur bij De Haere in Zenderen!
Zumba by Wendy
Groetjes Wendy

Dames K.P.V.
Voorlichtingsavond Osteopathie en Dry Needling door
Marian Kwekkeboom uit Albergen.
Donderdag 21 april aanvang 19:30uur in het clubgebouw van
de ijsbaan.
Eigen bijdrage voor deze avond € 2,Wij hopen op jullie komst.
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6 juni:
Familiedag 2022
Houdt MAANDAG 6 JUNI (2e pinksterdag) vrij in uw agenda!
ZV en ZEVO organiseren op die dag weer een geweldige
Familiedag voor iedereen die sport en gezelligheid een warm
hart toedraagt.
Voor de jeugd is er een sportochtend en 's middags zal er
voor de jeugd en senioren weer een geweldig
volleybaltoernooi plaatsvinden.
Kortom, voor iedereen een geweldige dag om zelf actief bezig te zijn, of om je
kinderen, ouders, buren en kennissen aan te moedigen en te genieten van de
gezelligheid.
Houdt de komende tijd de VOX en de website van Zenderen Vooruit in de gaten
voor verdere informatie.
Organisatie Familiedag
Er zijn weer meerdere activiteiten in Sindron.
Zoals al eerder medegedeeld in de VOX:
Huiskamer Maal gaat veranderen van dag en tijd.
Omdat we nog meer mensen de mogelijkheid willen
geven mee te doen met de maaltijd willen we vanaf
april de maaltijd op vrijdagavond organiseren. De
eerstvolgende datum is dan 22 april.
Aanmelden voor de maaltijd is verplicht, er is een
maximum van 12 deelnemers per keer. En omdat
we onze hobbykoks de mogelijkheid geven om goed te kunnen inkopen voor
de maaltijd zal dat ook een aantal dagen voor de maaltijd zijn.
Het aanmelden voor de maaltijd van 22 april sluit op 17 april.
Zijn er nog (hobby)koks die zich willen aanmelden om een maaltijd te
verzorgen dan kan dit ook via het onderstaande mailadres of
telefoonnummer.
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•
•
•

Kook je mee dan is de start om 17.00 uur.
Eet je mee dan is de start om 18.00 uur.
Na afloop is er de mogelijkheid om samen te blijven zitten, kletsen of
kaartje leggen.
De kosten zijn €7,50.
Aanmelden kan via info@sindron.nl, bel ons op 06 38540733 of een briefje in
de brievenbus inleveren.

Repair café
Op 30 april is het volgende Repair Café. U kunt terecht in Sindron vanaf 10.00
uur tot 12.00 uur. Wij helpen u graag met kleine klussen. Laat eventueel
vooraf weten dat u komt, dan houden wij rekening met de materialen die we
mee moeten nemen. Dit kan via ons mailadres info@sindron.nl
We hebben ook onderhoud aan het biljart laten uitvoeren. Dit was
noodzakelijk omdat het biljart was verplaatst. De tafel staat nu weer waterpas.
Vriendelijk verzoek aan de gebruikers van Sindron om de tafel te laten staan
en niet te gebruiken om zware materialen op te leggen.
Wilt u iets met ons delen; dat kan via: info@sindron.nl of ons bellen op 06
38540733.

DORPS(P)RAAD 8 april 2022
Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt
meedenken en meepraten.
Dodenherdenking. Het 4 mei Comité Zenderen organiseert wederom de
dodenherdenking op 4 mei om 20.00 uur bij het monument op de Vloedbelt.
De plechtigheid is deze keer gelukkig weer zonder corona-beperkingen, dus
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wij hopen dat u weer in groten getale zal deelnemen, want WIJ MOGEN NIET
VERGETEN.
N.B.: De organisatie is al sinds het begin in handen van Gerrit ter Brugge. Hij is echter
inmiddels al op hoge leeftijd en hij wil nu een opvolger inwerken. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij hem of bij ondergetekende.

Politieke partijen. Vrijwel alle politieke partijen in de gemeente hebben
positief gereageerd op de brief met aandachtspunten die wij hen in de
aanloop naar de verkiezingen namens u hebben gestuurd (kunt u nog vinden
op www.zenderen.nl). Een aantal partijen heeft zelfs nog een aantal van die
punten in hun verkiezingsprogramma verwerkt. Goede zaak! Nu is het aan ons
(en aan u) om te volgen of er ook inderdaad iets mee wordt gedaan, o.m. in
het nog te formuleren coalitie- en/of raadsprogramma.
Mestverwerker Elhorst-Vloedbelt.
• Twence is begonnen met het opstarten van de mestverwerker. Er zouden
al zo’n 300 vrachtwagens met startmateriaal zijn gebracht. Voor wat
betreft de verwerkingscapaciteit zijn er al contracten gesloten voor 85%.
De mestverwerker moet tegen de zomer volledig operationeel zijn.
• Twence heeft recentelijk enkele bomen en struiken gesnoeid bij de ingang
van het terrein vanwege de veiligheid bij in- en uitrijden, voornamelijk
vanwege de soms zeer snelle fietsers op het fietspad.
• Voor de besteding van het Omgevingsfonds zal vóór deze zomer een
stichting worden opgericht onder leiding van Twence en met
vertegenwoordigers van Zenderen. De exacte samenstelling moet nog
worden vastgesteld. Ook wordt er nog gesproken over het bedrag dat voor
het omgevingsfonds ter beschikking zal komen.
Zonnepark Elhorst-Vloedbelt.
• Met het zonnepark zal pas worden begonnen als de subsidie is toegekend
en de juridische procedures zijn afgerond. De subsidie-aanvraag van
Twence is vooralsnog afgewezen, omdat de vergunning van de Gemeente
nog niet onherroepelijk is. In de zomer doet men een nieuwe subsidieaanvraag. Het kan dus nog wel enige tijd duren voordat het zonnepark
wordt aangelegd.
• Inmiddels (het is immers een nieuw aandachtsgebied) ontwikkelt men
normen voor omgevingsfondsen voor Wind en Zon. De Gemeente heeft al
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een bepaling opgenomen in het concept Toetsingskader Energieinitiatieven van € 0,50 per MW, maar dat zal nog verder worden
bediscussieerd.
N.B: Op dit moment zijn er twee groepen die met Twence overleggen. Er is de
“Omgevingsfondsgroep” o.l.v. John Mentink, die praat over de vorming en de
besteding van de omgevingsfondsen en er is de “Klankbordgroep ElhorstVloedbelt” (ten dienste van Twence) waarvan Gerrit Demmer het
aanspreekpunt is.
Subsidie. De dorpsraad heeft onlangs een subsidie van de Provincie Overijssel
gekregen voor planologisch expert-advies voor de ontwikkeling van de
Dorpsambitie. Wij zijn daar blij mee, want we kunnen nu eindelijk onze
voornemens (we hebben u daar al vaker over geïnformeerd) in concrete acties
omzetten. Wij willen daarbij onze toekomstvisie en onze concrete plannen
betreffende wonen, verkeer, groen, duurzaamheid, voorzieningen,
ondernemersklimaat, maatschappelijk vastgoed en recreatie en toerisme
vastleggen. Op dit moment nodigen wij planologische adviesbureaus uit om te
zien wat zij voor ons kunnen betekenen. Wij hopen voor de zomerperiode een
basisadvies te hebben, dat we u daarna zullen voorleggen voor commentaar
en aanvullingen. Dit laatste zal plaatsvinden in een aantal sessies in het
Sindron. Een van de subsidievoorwaarden is dat de activiteit op 1 december
2022 moet zijn afgerond, dus dat is voor ons allen de stip op de horizon.
Wonen. Onze werkgroep Wonen heeft – onder leiding van Martijn Wijnstra –
een bijdrage geleverd aan de nieuwe Woonvisie van de gemeente. Zij hebben
daartoe al veel werk gedaan (o.m. een enquête), waarvoor onze dank. Deze
actie past ook binnen de ontwikkeling van de Dorpsambitie zoals hiervoor bij
“subsidie” is beschreven. Zenderen heeft haar eigen karakter en zal dus een
eigen visie op dit punt moeten hebben, ook al moet dat natuurlijk in
overeenstemming met dat van de gemeente zijn. Het “eigene” van Zenderen
betreft o.m. de volgende punten.
• Uit de enquête naar de woonbehoefte in het dorp blijkt dat de woonvraag
(vooral jongeren en ouderen) groot is en het aanbod laag.
• Het uitbreidingsplan van 25 (!!) jaar geleden is vorig jaar opgevuld en er
zijn geen nieuwe kavels meer beschikbaar om te bouwen.
• Er zijn enkele leegstaande voormalige bedrijfspanden waarin de laatste 2
jaar een woonappartementen worden gevestigd.
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•

Er is een nieuwe rondweg (Vloedbeltverbinding) om Zenderen gepland. Dit
heeft grote invloed op de toekomst van Zenderen, veelal positief, maar er
zijn zeker aandachtspunten. De Hoofdstraat zal een andere betekenis
krijgen en hier zullen ook kansen ontstaan. Hoe gaan wij om met de rand
van het dorp richting het mooie essen-landschap en wat doen we met de
zone die tussen de dorpsrand en de nieuwe rondweg ontstaat?
• Het dorp heeft een aantal religieuze gebouwen waarbij er ook deels
leegstand is. Dit is niet een hoofdpunt voor de visie (hier gaat de parochie
en het bisdom over), maar dit mag wel worden benoemd en meegewogen.
Met hulp van een adviesbureau willen wij samen met de dorpsbewoners van
Zenderen een toekomstvisie voor het dorp gaan opstellen waarbij dit zo veel
mogelijk visueel gepresenteerd gaat worden, bij voorkeur op de kaart.
Vervolgens zult u in enkele sessies in het Sindron mee kunnen praten over de
verdere vaststelling van onze toekomstvisie. Vervolgens zult u in enkele
sessies in het Sindron mee kunnen praten over de verdere vaststelling van
onze toekomstvisie. Dat zal gebeuren waarschijnlijk na de zomer. Informatie
volgt spoedig. Wij hopen op uw aller medewerking.
Groenbeleid. De gemeente Borne heeft Green Engineers uit Hengelo gevraagd
het nieuwe Groenbeleidsplan van de gemeente op te stellen. Het gaat hierbij
om de groenstructuur in de kernen van Borne, Hertme en Zenderen. Het
buitengebied valt niet onder het nieuw op te stellen Groenbeleidsplan. Ook dit
past in onze aanpak voor de Dorpsambitie, zij het dan wel met inbegrip van
het buitengebied. Green Engineers wil een aantal informatiebijeenkomsten
voor de inwoners organiseren. Op ons verzoek starten wij op 18 mei a.s. eerst
met een beperkt gezelschap om ook hier weer eerst een planologisch expertadvies te maken dat we dan vervolgens weer aan u ter commentaar kunnen
voorleggen.
N.B: Onze Zenderense vertegenwoordigers in het groen-overleg met
gemeente en provincie stoppen met hun bijdragen, ook als uw aanspreekpunt
voor vragen en suggesties betreffende o.m. het groen-onderhoud. Lies
Maathuis en Jos Wolbers hebben deze taak gedurende ca 20 jaren met verve
vervuld, doch zij zijn beide op een zodanige leeftijd dat zij e.e.a. nu aan
anderen willen overlaten. Wij zoeken dus nu dringend en op zeer korte
termijn naar mensen met een groen hart voor Zenderen en een klein beetje
tijd. Het onderwerp is belangrijk genoeg; het zou jammer zijn als Zenderen op
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dit punt geen stem meer kan laten horen. Belangstellenden kunnen zich
opgeven bij Lies en Jos of bij ondergetekende.
Vloedbeltverbinding. Het projectbureau berichtte ons ca 2 maanden geleden
dat zij waren gestart met gesprekken met eigenaren, direct aanwonenden en
betrokkenen. Behoort u tot deze groepen en heeft u nog geen contact gehad,
bel dan even zelf met het projectbureau, tel 038-4998257, of laat het ons even
weten. Voorts wil het projectbureau alle vertegenwoordigende organisaties
zoals de dorpsraden 1 x per 6 weken bijpraten over de voortgang van het
project. De eerste vergadering moet nog plaatsvinden, maar wij zijn blij met
dit voornemen, zodat wij u beter op de hoogte kunnen houden.
Verdeling €1000. Onlangs hebben wij van Delta Fiber €1000 ontvangen als
waardering voor het grote aantal Zenderenaren dat een aansluiting op de
glasvezelkabel had besteld. In een vorige Dorps(p)raad vroegen wij om
kandidaten. Wij hebben besloten €500 te geven aan de Stichting Huiskamer
Zenderen (Sindron) en €500 aan de Tis Ma Waj Went Band.
In dit kader kwam ook nog de organisatie van de Goede Doelen Week
Zenderen onder leiding van Riky Steenhagen ter sprake. De dorpsraad gaf hier
de voorkeur aan het toewijzen van een renteloze lening voor de
aanloopkosten van dit initiatief; het exacte bedrag en de leningsvoorwaarden
moet nog worden vastgesteld.
Extensief maaien. Ter informatie: de gemeente Borne gaat grotere grasvelden
slechts 2 keer per jaar maaien. Het is al bekend welke velden dat zijn, maar
voor Zenderen blijft voor alle grasvelden het huidige maai-ritme gelden.
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 emailtje met “laten we eens praten” volstaat al.
Namens de Dorpsraad
Met vriendelijke groet
Jan Kruidenier, voorzitter
074-8528929/jckruidenier@hotmail.com
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 16: 18 – 22 april: Simone Tinselboer, Anouk Slot,
Margo Stevelink, Kelly van Egten

HANDBAL
ZVBB’21 wint nipt van Havas
Havas - ZVBB’21 18-19 (10-12)

En weer heeft DS1 met één doelpunt verschil de wedstrijd gewonnen. In
Almere-Stad moest het team twee punten meenemen om de voorsprong op
nummer 2, Voorwaarts, op drie punten te houden. Dat is gelukt! Havas ZVBB’21 18-19. Tess Hoitink gooide ZVBB’21 met nog twaalf seconden op de
klok naar de overwinning. De ontlading was groot bij de ploeg van trainer
Afton Groener, dat door de zege op koers blijft voor het kampioenschap. Toch
had het duel in de tweede helft nooit meer spannend hoeven worden. „We
speelden een goede eerste helft”, aldus Groener. „We waren ook de betere
- 17 -

ploeg, maar we weigerden afstand te nemen in de score. Dan weet je dat het
moeilijk wordt tegen een slimme ploeg als Havas. Met nog vijf minuten te
spelen stonden we drie doelpunten voor (15-18). We misten een
paar open kansen, terwijl Havas aan de andere kant wel tot
scoren kwam. In de laatste minuut maakten zij gelijk en ontstond
er wat chaos door tijdstraffen. In de laatste aanval wisten we
alsnog de winnende treffer te maken. Natuurlijk hadden we het verstandiger
moeten uitspelen in de laatste paar minuten, maar ik ben ook enorm trots op
de groep dat we dit alsnog konden omdraaien.”
Dinsdagavond staat een belangrijke inhaalwedstrijd op het programma. DS1
speelt dan uit in en tegen Wijhe. Deze ploeg wist ruim een week geleden nog
te winnen in Sporthal ‘t Wooldrik.
Door afgelastingen zijn de afgelopen week minder wedstrijden gespeeld:
• ZVBB’21 E2 – TVO E1
6-9
• De Tukkers E1 – ZVBB’21 E1
14 - 2
• ZVBB’21 DB1 – Bentelo DB1
34 - 10
• Borhave DB2 – ZVBB’21 DB2
7 - 22
• Avanti Wilskracht DB1 –ZVBB’21 DB1
11 - 24
• ZVBB’21 DS3 – Langeveen DS2
13 - 21
• ZVBB’21 DMW2 – Stevo DMW1
11 - 15

Handbalwedstrijden:
Zaterdag 16 april:
ZVBB21 DS1 – Navique/SVBO DS1

’t Wooldrik te Borne

19.00 uur

Woensdag 20 april:
ZVBB21 – DMW 1 – Hacol’90 DMW2 Sporthal IISPA te Almelo

19.00 uur

Donderdag 21 april:
Combinatie’64 DMW1 – ZVBB21 DMW 2

19.00 uur
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De Fakkel te Losser

VOETBAL
Vanwege het Paasweekend alleen een voetbalprogramma op maandag!
Aankomend weekend is de gehele jeugdafdeling vrij van het spelen van
competitiewedstrijden. De senioren hebben, met uitzondering van ZV3 wel
een volledig programma. Deze keer niet op de vertrouwde zondag, maar op
Tweede Paasdag. Reden genoeg om ’s ochtends de mannen van 35+ toe te
juichen om nog een laatste gooi te doen naar het kampioenschap tegen het
team van Albert Hoekstra. ’s Middags speelt het elftal van Marco Botterblom
een competitiewedstrijd tegen Sportclub Overdinkel. Een mooi detail bij deze
wedstrijd is dat de trainer van Overdinkel volgend seizoen voor de groep van
ZV1 staat. Kantinediensten zijn vanzelfsprekend ook op maandag.
Houd de voetbal.nl app of de website
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het
actuele programma. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor
aankomende speelronde. Veel succes en plezier toegewenst!
Zaterdag 16 april
Jeugdteams zijn vrij

Aanvang:

Scheidsrechter:

Maandag 18 april
ZV 1 – Sportclub Overdinkel 1
De Tukkers 3 – ZV 2
ZV 3 is vrij
ZV 35+1 – DSVD 35+1
FC Eibergen VR3 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
09:00

Scheidsrechter:

09:00
11:00

Bertus Tibben

Duimelot “Pupillen van de week”
Morris Endeman/ Jurre Slot

Aanwezig:
13:30

Kantinedienst zaterdag 16 april
Er zijn geen kantinediensten

Tijd:

Kantinedienst maandag 18 april
Ramon van Os/ Thomas Klaassen
Elmer ter Haar/ Bart Hammink
Pim Olthof/ Thijs Oude Rengerink

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

De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com
of online invulformulier op onze website.

- 20 -

