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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
28 mei 2022 – 4 juni 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 …
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is
slavernij,
vrijheid zonder gehoorzaamheid is
willekeur.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 29 mei: 10.00 uur:

Viering van woord en gebed m.m.v. cantoren
Voorganger: PW A. Oosterik en P. Snijders
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 29 mei 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 29 mei t/m zaterdag 4 juni:
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 29 mei t/m zaterdag 4 juni: groep 3

Gebedsintenties voor zondag 29 mei 2022:
Jan Harink; Marietje Koopman-Luttikhuis; Gerrit Nijland

Overleden:
Op zondag 22 mei is op 89-jarige leeftijd onze parochiaan Gerrit Nijland
overleden. De afscheidsviering is op vrijdag 27 mei om 19.00 uur.
We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd en bij het dragen van
het verlies van hun dierbare.

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

Zonnebloem Hertme/Zenderen uitnodiging High Tea
Op 21 juni wordt er door onze afdeling een High Tea georganiseerd
in de voetbalkantine van ZV in Zenderen. Van 15.00 uur tot circa
17.30 uur bent u van harte welkom.
Vervoer kan zo nodig voor u worden geregeld.
De kosten bedragen 5 euro.
U kunt zich opgeven voor 7 juni bij Siny Elferink tel: 0630898328

40-jarig jubileum
41 jaar geleden vroeg een hoogzwangere
collectant aan Ria Wolbers of zij wou invallen
voor haar om te collecteren voor het
Longfonds.
40 jaar geleden is Ria officieel collectant voor
het Longfonds geworden.
Hoewel we dit jaar niet mee collecteren met
de landelijke collecteweek van het Longfonds
willen we Ria toch even in het zonnetje
zetten.
Want zolang Ria het nog kan, blijft ze
collecteren en gaat ze nu samen met ons
verder in De Goede Doelen Week Zenderen.
Ria bedankt voor deze jaren en we hopen dat we nog lang mogen
samenwerken

Herinnering Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen”
Denkt u eraan?
Op zaterdag 28 mei is onze jaarlijkse inzameldag
voor oud ijzer, metalen, enz.
Tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u oud ijzer, accu’s,
stroomkabels, (defect) elektrisch gereedschap,
vaatwassers, wasmachines en andere metalen brengen naar het erf van de
familie Stamsnijder-Harink aan de Braamhaarsstraat 1 A te Zenderen.
Alvast onze dank. Bestuur van de IJsclub “Zenderen”
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DORPS(P)RAAD 21 mei 2022
Waarin de Dorpsraad Zenderen u laat weten wat er speelt, zodat u kunt
meedenken en meepraten. Deze keer geheel gewijd aan duurzaamheid. Er is zo
veel aan de hand op het gebied van milieu, duurzaamheid en energietransitie
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De dorpsraad is niet in staat om al
deze zaken voor u op een rij te zetten, vertaald in voor u praktische informatie
en advies. Wij hebben daarom aan Marcel Wielinga, Programmamanager
Duurzaamheid en aan Joukje Hijlkema, Communicatieadviseur
Energietransitie, beide van de Gemeente Borne, gevraagd hierover voor u een
handzaam overzicht te maken. Het navolgende is van hun hand. Wij danken
Marcel en Joukje voor hun bijdrage. Het geeft een goed inzicht in de huidige
stand van zaken en in lopende ontwikkelingen; wij hopen over enige tijd ook
een update te ontvangen over dit snel ontwikkelende beleidsveld.
Namens de Dorpsraad

Jan Kruidenier, voorzitter, 074-8528929, jckruidenier@hotmail.com

ENERGIETRANSITIE IN ZENDEREN. WAT BETEKENT DIT VOOR ONS?
Vrijwel dagelijks hoor of lees je dat we in een energietransitie zitten.
We moeten energie besparen. We gaan zonnevelden aanleggen en
windturbines plaatsen om duurzame stroom op te wekken. En we gaan in
2050 allemaal van het aardgas af en onze huizen gaan we verwarmen met
duurzame energie.
Het lijkt allemaal erg onduidelijk en chaotisch: wij moeten van het
aardgas af terwijl de buren in Duitsland subsidie krijgen om aan te sluiten op
het aardgas. En al die zonnevelden en windturbines kunnen hun stroom niet
kwijt omdat het netwerk daar op dit moment geen capaciteit voor heeft.
De energietransitie leidt tot veel vragen. Welke maatregelen moet ik dan in
mijn huis treffen? Wie gaat dat betalen? En wanneer moeten we in Zenderen
dan van het aardgas af?
Veel onduidelijkheden en vragen die horen bij deze transitie.
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In dit stuk proberen we een beeld te schetsen van wat de
energietransitie voor ons in Zenderen kan betekenen. Welke gevolgen heeft
dat voor ons? Hoe kunnen we zelf bijdragen om de CO2-uitstoot terug te
brengen?

Energie besparen
Het belangrijkste wat je nu zelf kunt doen is op allerlei manieren minder
energie gaan gebruiken. De stijgende energieprijzen dwingen ons hier allemaal
toe. Bovendien, de overheid roept ons op om zuiniger met energie om te
gaan, gezien de situatie in oost Europa. Ongetwijfeld heb je al je gloeilampen
en halogeenverlichting al vervangen door LED. En koop je een nieuwe
koel/vriescombinatie, televisie of wasmachine, dan kijk je vast hoe
energiezuinig het apparaat is.
Energiecoach: gratis advies. Je kunt als inwoner van de gemeente Borne
een afspraak maken met een energiecoach. Deze afspraak is gratis. Een
energiecoach onderzoekt op welke punten je je huis energiezuiniger kunt
maken. De coach vraagt bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit en gas je verbruikt
en vergelijkt je verbruik met dat van andere huishoudens. Als je onverwacht
veel verbruikt, gaat de energiecoach met je op zoek naar een verklaring. Lekt
er veel warmte weg door kieren? Is de isolatie niet goed genoeg? De
energiecoach kan in de wintermaanden met een warmtecamera de plaatsen
waar warmte weglekt makkelijk opsporen. De energiecoach vraagt ook naar je
gewoonten, bijvoorbeeld de temperatuur waarop je de verwarming instelt,
hoe vaak en hoe lang je onder de douche staat en je manier van ventileren. Uit
al deze vragen komt naar voren welke maatregelen je kunt nemen om energie
te besparen. Dat kunnen eenvoudige veranderingen zijn, zoals de gordijnen
wat eerder dicht doen, korter douchen of ledlampen gebruiken. Of je krijgt de
tip om tochtstrips en radiatorfolie aan te brengen of een brievenbusborstel te
monteren. Je kunt ook advies krijgen over zonnepanelen, de cv-installatie of
een warmtepomp.
Het advies van de energiecoach is gratis en vrijblijvend. Je bent dus niet
verplicht om het advies op te volgen. Doe je dat wel, dan levert dat je vaak
een lagere energierekening op. Ook kan de energiecoach adviseren over
subsidies en leningen die je kunt aanvragen, bijvoorbeeld voor
isolatiemaatregelen. En mogelijk investeer je in zonnepanelen op je eigen dak.
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Je wekt daarmee je eigen duurzame stroom op. En je krijgt de BTW terug. De
meeste installateurs regelen dat voor je.
Wat als je even geen spaargeld beschikbaar hebt om te investeren in
zonnepanelen? Daar wil de gemeente je nog dit jaar in gaan faciliteren. Door
inwoners van de gemeente Borne een simpele en eenvoudige lening aan te
bieden. Zodat je de aflossing en het kleine beetje rente uit de besparing op je
stroomrekening kunt betalen. En is de lening afgelost, dan werken de
zonnepanelen nog vele jaren door. Dat is goed voor het milieu en voor de
portemonnee. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Van het aardgas af
Welke mogelijkheden heb je in Zenderen om van het aardgas over te
gaan naar een duurzame warmtebron? Waarmee we echt grote stappen
maken in het terugdringen van de CO2-uitstoot? Als je zelf eigenaar van de
woning bent, heb je een keuze voor een eigen oplossing om je woning
duurzaam te verwarmen. Je kunt ook meedoen in een collectieve oplossing.
Welke individuele oplossingen zijn mogelijk? De eerste mogelijkheid is
dat je geheel in je eigen tempo kiest voor het energiezuinig maken van je
woning; je kiest zelf een geschikt moment voor de overstap van de cv-ketel
naar een warmtepomp. Je kunt ook besluiten een gasleverancier te selecteren
die 100% groengas levert.
Kies je voor elektrische verwarming via een warmtepomp, dan is
verstandig dat je de woning eerst zoveel mogelijk isoleert. Zo lekt er zo weinig
mogelijk warmte weg. Anders loopt de stroomrekening onnodig op omdat je
veel warmteverlies hebt. Nieuwere huizen zijn vaak al goed geïsoleerd en vaak
al voorzien van elektrische vloerverwarming. En heb je daarnaast
zonnepanelen op het dak en kook je elektrisch, dan is een overgang naar een
warmtepomp al op korte termijn aan te bevelen.
Oudere woningen hebben vaak eerst meer isolatiemaatregelen nodig
van de vloeren, de gevels en de daken. En binnenshuis zal vaak nog
vloerverwarming gerealiseerd moeten worden. En daar heb je ook wat meer
tijd en geld voor nodig. Gelukkig is daar ook de tijd voor. Je kunt daarbij
tussentijds eerst kiezen voor een hybride warmtepomp (combinatie van
elektrisch verwarmen en bijverwarming door de cv-ketel) voordat je naar een
100% warmtepomp overgaat. Bijvoorbeeld als de huidige cv-ketel het begeeft
en vervangen moet worden. En gelukkig verstrekt het Rijk op veel
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maatregelen subsidie. En kan de gemeente je binnenkort helpen aan een
aantrekkelijke lening (zie de vorige uitgave). Het Energieloket
(www.duurzaambouwloket.nl/borne) geeft hier alle informatie over.
Een keuze voor groengas heeft als voordeel dat de huidige gasleidingen
gebruikt kunnen blijven worden. Evenals de huidige cv-ketel. Het nadeel is dat
groengas nog een stuk duurder is dan aardgas. Dat komt omdat het aanbod
van groengas nog erg beperkt is.
Een mogelijk collectieve optie die op dit moment voor Zenderen
bestudeerd wordt, betreft de aanleg van een hoge temperatuur warmtenet.
Dit is op dit moment dus nog onzeker. Eerst moet onderzocht worden of dit
überhaupt haalbaar is. Het voordeel van deze warmtebron zou wel zijn dat
deze warmte al aanwezig is. In de eerste plaats als restwarmte van Twence. En
wellicht in de toekomst ook als aardwarmte. Een tweede voordeel is dat voor
deze warmte geen extra zonnevelden en windturbines nodig zijn om energie
op te wekken.
Een tweede mogelijke collectieve optie betreft de levering van
groengas met certificaten van oorsprong uit ons eigen Zenderen. De
mestverwaarder op Elhorst Vloedbelt levert straks biogas die opgewaardeerd
kan worden tot groengas. De gemeenten Almelo en Borne zijn samen met de
dorpsraden van Zenderen en Bornerbroek in gesprek met Twence of er een
aantrekkelijk aanbod voor groengas levering gedaan zou kunnen worden aan
de inwoners van Zenderen, Tusveld en Bornerbroek. Zodat er op die manier
ook wat lusten tegenover de lasten van een mestverwaarder staan. Woon je in
een huurwoning in Zenderen, dan is het goed om via de huiseigenaar
informatie te vragen wat de plannen zijn voor de verduurzaming en het
aardgasvrij worden. Bij sociale huurwoningen kan de woningcorporatie
Welbions deze informatie verstrekken.

Zonnevelden en windturbines
Een laatste invloed die de energietransitie op de omgeving van Zenderen
heeft, is grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit uit zon en/of
wind.
RES Twente
De gemeente Borne heeft zich, net als alle andere gemeenten in Twente,
verplicht om een bijdrage te leveren om een bepaalde hoeveelheid duurzame
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elektriciteit op te wekken. Dit is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie
Twente (RES Twente). Omdat Borne qua grondoppervlakte een erg kleine
gemeente is, heeft de gemeente zich voor een zeer klein gedeelte aan
zonnevelden vastgelegd tot 2030. De gemeenteraad heeft het plaatsen van
windturbines op Borns grondgebied voorlopig uitgesloten (met uitzondering
van kleine erfmolens).
Zonnepanelen op daken en in het veld
Een deel van de bijdrage wil Borne realiseren via zonnepanelen op grote
daken (ongeveer 3 hectare). Een ander deel via zonnevelden in het
buitengebied (ongeveer 15-20 hectare). In de Energievisie van de gemeente
Borne is deze opdracht verder uitgewerkt. Op basis van een onderzoek naar
het landschap in Borne zijn kansenkaarten ontwikkeld: hierop staat welke
delen van het buitengebied geschikt en mogelijk geschikt zijn voor
zonnevelden. In een nog vast te stellen Toetsingskader worden voor deze
gebieden criteria bepaald hoe zonnevelden in het landschap mogen en
moeten passen. In dit Toetsingskader staat ook hoe omwonenden financieel
mee kunnen doen aan een zonneveldenproject. Dat noemen we
inwonersparticipatie.
Toetsingskader klaar? Dan plannen langs de lat
Zodra het Toetsingskader is vastgesteld kunnen initiatieven voor zonnevelden
en zon op grote daken door de gemeente beoordeeld worden. En die
initiatieven zouden ook rond Zenderen ontwikkeld kunnen worden. Eén
initiatief dat op dit moment al ontwikkeld wordt, omdat de provincie daar de
vergunningverlenende instantie voor is, is het zonnepark Elhorst-Vloedbelt.
Samen met de dorpsraden van Zenderen en Bornerbroek wordt nagedacht om
omwonenden een concreet voorstel te bieden hoe zij in een deel van het
eigendom van het zonneveld financieel kunt participeren. En de dorpsraden
zijn ook in gesprek met Twence over het oprichten van een Omgevingsfonds
waar Twence jaarlijks geld in stort voor leefbaarheidsprojecten in Zenderen,
Tusveld en Bornerbroek.
Heb je ideeën over energiebesparing of wil je in gesprek met de energiecoach?
Kijk op www.energievanborne.nl of maak direct een afspraak via
info@energievanborne.nl
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Weekkamp 2022 gaat door!

>>> WEEKKAMP 2022! <<<
Het is alweer bijna zover! Van 18 t/m 23 juli zal het jaarlijkse weekkamp
plaatsvinden. Dit wil jij natuurlijk niet missen! Heb jij zin in een fantastische
week met je leeftijdsgenoten en zonder je ouders?
Noteer dan de datum in je agenda en geef je snel op!
Leeftijdscategorie:
Wanneer:
Kosten:

Vanaf groep 3, tot maximaal 14 jaar (dus ook de
kinderen van de middelbare school mogen mee)
18 t/m 23 juli 2022
€ 65,- per persoon

Opgeven kan door het het sturen van een appje of een mailtje
Opgeven moet vóór 1 juli bij: Sophie Oude Rengerink, Hoge Maat 30
Tel: 06 30 25 88 90/Mail: sophie-or@hotmail.com
Jij gaat toch ook mee?
De kampleiding heeft er in ieder geval al zin in!
Ik ga mee op weekkamp!
Naam:
Leeftijd:
Adres:
Postcode:
Telefoon / mobiel ouders/verzorgers:
E-mailadres ouders/verzorgers:

Bijzonderheden:
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Familiedag Zenderen
Beste families uit Zenderen en omstreken,
Op maandag 6 juni (2e pinksterdag) wordt de Familiedag
van Zenderen Vooruit en ZEVO georganiseerd.
De inschrijving voor de sportochtend is gesloten. Deze
week zal er een teamindeling rondgestuurd worden aan de
ouders / verzorgers van de deelnemers!
‘s Middags starten er om 13.00 uur ook een tweetal
volleybaltoernooien. Een toernooi voor de jeugd van 13
t/m 16 jaar en een toernooi voor senioren.

Inschrijven voor de volleybal is nog mogelijk t/m zaterdag 28 mei!
Dit kan via www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Verzamel je team en doe gezellig mee!
Inschrijfgeld voor de seniorenteams bedraagt € 15,-. Jeugdteams kunnen
gratis deelnemen.
Per team moeten er minimaal twee dames meespelen en mogen er niet meer
dan twee spelers meedoen die lid zijn van de NEVOBO.
Ook zijn we nog op zoek naar personen die een aantal volleybalwedstrijden
zouden willen fluiten. Lijkt u dit wat? Stuur dan een e-mail naar Betsy Paus
(betsypaus@home.nl). Alvast bedankt!
Wij als organisatie gaan er vanuit dat ook ouders zich van de sportieve kant
laten zien en meedoen aan het volleybaltoernooi. Het moet mogelijk zijn om
met buren, vrienden of familie van binnen- of buiten Zenderen een team te
vormen en gezamenlijk een sportieve, maar vooral een gezellige dag te
beleven.
Kijk voor meer informatie op onze website,
www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Wij als organisatie doen ons best om er een onvergetelijke dag van te maken
en rekenen op uw sportieve deelname.
Organisatie Familiedag Zenderen
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Feestavond vrijdag 17 juni 2022
Via deze weg willen wij graag een feestavond aankondigen. Op vrijdag 17 juni
zal er een feestavond plaatsvinden met een DJ in de kantine. Zet deze datum
vast in je agenda! Meer informatie volgt spoedig.
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit

Straatvoetbaltoernooi zondag 19 juni 2022
Na een aantal jaren afwezigheid is er weer ruimte om het
Straatvoetbaltoernooi en volleybaltoernooi te organiseren!
Deze zullen plaatsvinden op zondag 19 juni vanaf 13.00 uur. Wie gaan er dit
jaar met de winst vandoor?
De toernooien zijn bedoeld voor jong en oud, dus wij sluiten wederom dit jaar
de kameradenteams uit. De teams worden samengesteld uit mannen (voetbal)
en vrouwen (volleybal) die in dezelfde straat/straten wonen. Hier kan aan
meegedaan worden vanaf 16 jaar. De voetbalteams bestaan minimaal uit 5
veldspelers en 1 keeper. De volleybalteams bestaan uit minimaal 4 speelsters.
Uiteraard zijn wissels ook toegestaan.
De aankomende weken zullen de aanvoerders van de vorige editie weer
worden benaderd voor het samenstellen van de straatteams. Na deze
samenstelling worden de teams wederom via de VOX en Facebook bekend
gemaakt.
Val je wegens omstandigheden overal buiten, ben je net uit Zenderen
verhuisd, woon je niet in een voetballende/volleyballende buurt of is er een
andere reden waarom je niet mee kunt doen, maar wel graag mee wilt doen?
Dan kan daar een gepaste oplossing voor gevonden worden.
In eerste instantie is het de bedoeling om het team volledig te laten bestaan
uit je eigen straat/straten.
Iedereen is daarom ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op zondag
19 juni op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen.
Voor vragen of opmerkingen over de voetbal kun je contact opnemen met:
Tim Mossel (06 20 86 43 89).
Voor vragen of opmerkingen over de volleybal kun je contact opnemen met:
Sarah in het Veld (06 19 64 85 88).
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 22: 30 mei – 3 juni: Heidi Leushuis, Karin Lamain,
Monique Boswerger, Manon Elzinga

VOETBAL
Teamindeling jeugd is bekend en beperkt programma vanwege Hemelvaart!
Aankomend weekend is er een inhaalprogramma in voor de senioren. Met
twee uitwedstrijden zal het op zondag rustig zijn op het sportpark. Bij de
jeugdafdeling zijn er ook maar 3 wedstrijden in totaal.
Vorige week is de conceptteamindeling bekend gemaakt voor de jeugdteams.
Mocht je deze informatie nog niet hebben ontvangen, vraag de indeling na bij
je trainer of leider.
Zoals onderstaand wedstrijdschema laat zien, zit het seizoen er bijna op.
Enkele teams zijn al klaar met het spelen van wedstrijden in
competitieverband. Dit betekent natuurlijk niet dat er helemaal niet meer
getraind wordt. Teams worden dan ook van harte uitgenodigd om te blijven
trainen op de vaste trainingstijden in de maand juni. Mocht er behoefte zijn
om op zaterdag en zondag nog extra te trainen geef dat even door aan het
voetbalbestuur i.v.m. de beschikbaarheid van de doeltjes.
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!
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Zaterdag 28 mei
Heracles AVC JO10-5 – ZV JO10
ZV JO9-1 – Hengelo JO9-2
Oranje Nassau JO9-2-6JM – ZV JO9-2

Aanvang:
10:00
10:00
08:30

Zondag 29 mei
KOSC 1 – ZV 1
Almelo 3 – ZV 3

Aanvang:
14:00
09:00

Dinsdag 31 mei
Diepenheim JO12-1JM – ZV JO12

Aanvang:
18:30

Donderdag 2 juni
S. Mediterraneo JO19-1 – ZV JO19

Aanvang:
19:30

Zaterdag 4 juni
Sparta E. JO19-2 – ZV JO19

Aanvang:
14:30

Zondag 5 juni
Borne/ZV VR1 – SJO MEC/Bredev. VR 1

Aanvang:
12:45

Maandag 6 juni
ZV 1 – Almelo 1

Aanvang:
14:00

Kantinedienst zaterdag 28 mei
Sebas Braakhuis

Tijd:
09:30 – 11:00

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

- 13 -

Scheidsrechter:
Dries Smelt

In Borne

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.
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