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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
2 februari 2019 – 9 februari 2019
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Eef van Vilsteren
tel. 06-10472750
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 het niet meer trekt,
moet je duwen.

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

Vieringen door de week:
Zusters:
maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur
Rozenhoedje na het koorgebed van
15.00 uur
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 9.30 uur

Weekendvieringen
 Zusters Carmelitessen:
Zo 3 febr. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 3 febr. 10.00 uur: eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater E. Koning
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster.
**********
Zondag 3 februari 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 3 februari t/m zaterdag 9 februari: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 3 februari t/m zaterdag 9 februari: groep 1
Misintenties voor zondag 3 februari 2019.
Thea Ganzeboom-Stege; Jozef Silderhuis; Ria Wienk-Ellenbroek;
Overleden ouders Schothuis Stevelink; Dien Booijink-Demmer;
Riek Kuipers-Droste (Jgd).

Overleden:
Op dinsdag 29 januari jl. is op 90-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Jan Withag, wonend aan de Hoofdstraat 30A.
De avondwake voor hem zal zijn op maandag 4 februari om 19.00 uur,
waarna condoleren en afscheid nemen thuis mogelijk is.
De crematieplechtigheid is in besloten kring.
We wensen de familie Withag veel sterkte en troost bij dit afscheid.
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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

Uitnodiging RK Begrafenisvereniging Zenderen
Op zondag 10 februari houdt de Begrafenisvereniging
Zenderen een vergadering in het zaaltje van het
klooster. Aanvang 11 uur.
Het enige agendapunt van die vergadering is de
toekomst van de begrafenisvereniging.
Denkt u aan het invullen en inleveren van het enquêteformulier.
Graag voor 3 februari inleveren bij Betsy Paus of via mail: betsypaus@home.nl
Betsy Paus, secretaris
**********
Gevonden
In de Prinsenweg, nabij het Sindron hebben wij een horloge gevonden van het
merk Seiko.
Zilver en goudkleurig. Eigenaar kan ons bellen op 0742669344
**********
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Dementietafel
Op woensdag 13 februari 2019 organiseren
Aveleijn en De Twentse Zorgcentra een
dementietafel in Twente met als thema ‘dementie
en technologie’. Familie, mantelzorgers en
hulpverleners uit de regio die te maken hebben of
krijgen met mensen met een verstandelijke
beperking en verschillende vormen van
ouderdomsproblemen, waaronder dementie, zijn van harte uitgenodigd om
hun ervaringen te delen en vragen te stellen over zorg, ondersteuning en
omgang. In een open en interactieve setting wordt het gesprek gevoerd.
Programma
 19.00 uur Inloop met koffie en thee
 19.15 uur Welkom en opening gevolgd door een presentatie van Rob
Nijhuis van de Twentse Zorgacademie, Daniëlle Oosterling en Marloes
Hermelink
 20.00 uur Pauze
 20.15 uur Uiteen in twee groepen: gespreksgroep en technologie
bekijken/ervaren
 20.45 uur Wisselen van groepen
 21.15 uur Afsluiting
Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus aan de Marktstraat 23 in Borne.
Parkeren kan gratis in de parkeergarage onder het Kulturhus of op
parkeerterrein ‘De Haven’ met parkeerschijf.
Aanmelden
Aanmelden voor de Dementietafel kan bij Karin Padberg via
ka.padberg@aveleijn.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marloes Hermelink via marloes.hermelink@detwentsezorgcentra.nl. De
toegang is gratis.
Deze bijeenkomst is onderdeel van het project ‘Dementietafel: delen en
verbeteren’, een initiatief van Ieder(in), netwerk voor mensen met een
beperking of chronische ziekte. Het project is geïnitieerd door KansPlus,
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Alzheimer Nederland
ondersteunt het project met expertise over Alzheimer cafés.
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Nieuw magazine over toekomst, heden en verleden van onze leefomgeving
Het Oversticht wil bewoners betrekken bij hun buurt
Straten, gebouwen, landschappen, over alles in de
leefomgeving is nagedacht. Daar wil Het Oversticht
iedereen bij betrekken. Daarom is er een nieuw
magazine met alle aspecten hoe de leefomgeving tot
stand komt en is gekomen. Gedupeerde van de
provincie Overijssel Hester May met cultuur en erfgoed
in haar portefeuille, nam het eerste exemplaar in
ontvangst.
In haar nieuwe magazine #Over laat Het Oversticht de omgeving spreken. Met
veel foto’s en voorbeelden over de achtergrond van landschappen en steden.
Zo wordt de wederopbouwwijk een goede en groene toekomst voorspeld,
door hun uitgekiende ontwerp in de jaren vijftig. Ook worden bijvoorbeeld de
plannen met de spoorzone in Zwolle uitgebreid toegelicht.
Maar Het Oversticht besteedt ook aandacht aan maatschappelijke
onderwerpen. Zo geeft oud-hoogleraar en Rijksadviseur Dirk Sijmons een
beeld van het pad naar een energieneutraal Nederland: “Dat wordt een
bumpy ride met vele verrassingen”. En onderzoeksjournalist Joris Luyendijk is
kritisch over de aanstaande Omgevingswet: ”Goede bedoelingen zijn geen
garantie voor goede resultaten”.
Onder de titel #Over wordt het magazine verspreid in een oplage van 4000
exemplaren. Gedeputeerde Hester May nam het eerste exemplaar in
ontvangst en reageerde enthousiast, “Ik zie veel prachtige voorbeelden uit
Overijssel voorbijkomen. Mag ik wat meer exemplaren? Dan deel ik ze direct
uit aan mijn collega’s!” Bart Buijs, directeur van Het Oversticht zorgt graag
voor extra exemplaren: “Want de kwaliteit van onze omgeving doet ertoe.
Misschien zijn we ons daarvan niet altijd bewust, maar onze omgeving draagt
in belangrijke mate bij aan ons levensgeluk.”
Het Oversticht is een stichting die adviseert en begeleidt bij ontwikkelingen in
de leefomgeving. Daarbij zetten zij het maatschappelijk belang altijd voorop.
Samen met erfgoeddeskundigen, stedenbouwkundigen en (landschaps-)
architecten wordt gewerkt aan thema’s als de energietransitie, vitaal
platteland en de Omgevingswet.
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Verslag jaarlijks overleg van dorpsraad Zenderen met College van
B en W op do. 17 januari ‘19
Op donderdag 17 januari jl. was er in Sindron
het jaarlijks overleg van onze dorpsraad met
het College van B en W. Interim-voorzitter Jan
Kruidenier zat deze bijeenkomst voor de eerste
keer voor en merkte op, dat het in het kader
van de leefbaarheid van Borne en de
kerkdorpen toch echt een hele goede zaak is
om elkaar eens in het jaar te ontmoeten. Dat er
veel te bespreken was, dat bleek. Voor het
gesprek was 2 uur uitgetrokken, maar er was zo veel te bespreken, dat
noodzakelijkerwijs niet de volledige agenda kon worden afgewerkt. Wat
passeerde zoal de revue? Interim-voorzitter Jan Kruidenier gaf middels een
PowerPoint Presentatie een uitleg over de gang van zaken in het project
Dorpsplan++. Door de subsidie-aanvrage bij de Provincie is het plan
omgedoopt tot Dorps Ambitie Plan (DAP). Een onderdeel daarvan is ook een
vernieuwde dorpsraad: een dorpsraad, die d.m.v. projecten/werkgroepen zich
verzekerd weet van draagvlak en betrokkenheid van de inwoners van
Zenderen. Wethouder Kotteman toonde zich ingenomen met deze aanpak.
“Een langere termijnvisie werkt altijd goed”, zo zei hij. Veel aandacht werd
vervolgens besteed aan de verkeersproblematiek Zenderen. Marinus Tijken
(lid van de dorpsraad en tevens lid van de raadswerkgroep
verkeersproblematiek Zenderen) verwoordde het standpunt van de
dorpsraad: Als men begint met de verbindingsweg, moet er een concreet plan
klaar zijn om Zenderen te ontlasten van het verkeer. Henk Hoek (kartrekker
van de werkgroep “Verkeer en Veiligheid”) bracht vervolgens in, dat er vanuit
zijn werkgroep middels de VOX is geïnventariseerd, waar in Zenderen de
gevaarlijke en onveilige verkeerssituaties zijn. En dat de problemen met de
drukke Hoofdstraat de gemeenschap bezighouden. Burgemeester Welten
reageert n.a.v. het punt ‘handhaven’: bewoners moeten ook bereid zijn om
elkaar daarover aan te spreken. De gemeente zal de resultaten van de
werkgroep ook ontvangen. Wethouder Velten geeft aan, dat hij eraan twijfelt
of de verkeersproblematiek Zenderen wel op de lijst van de MIRT staat. MIRT
betekent: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport: het
overzicht van alle ruimtelijke projecten en programma’s van Rijk, provincies
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en gemeentes. Wethouder Mulder zegt vervolgens, dat er een stuurgroep is
gevormd, waar hij zelf als wethouder van Borne ook deel van uitmaakt. In die
stuurgroep zitten verder: de gedeputeerde dhr. Boerman, directeur Directie
Wegen en Verkeersveiligheid en regionale vertegenwoordigers mobiliteit: de
wethouders uit de regio (inclusief Borne). Deze stuurgroep probeert de a/b/cvarianten van de wegenstructuur in beeld te brengen. Voor de goede orde: a
en b heetten eerder 5a en 5b (de ene opwaardering Bornerbroeksestraat, de
andere parallel aan A35, via het Fleer), de c-variant is de oostelijke variant,
eerder ook wel genoemd de “Ter Keurs-variant”. Als dorpsraad zijn we voor
de 5a en 5b varianten, als ze het snelst Zenderen verlossen van al het verkeer.
Wethouder Velten betwijfelt of alle drie de varianten in de MIRT zijn
opgenomen. Volgens hem moet de stuurgroep flink aan de weg timmeren om
ze erin te krijgen. Wethouder Mulder belooft, dat hij flink zijn best zal doen.
Vervolgens komt de mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt aan de orde. Ed
Mossel verwoordt, dat er een hernieuwde terinzagelegging t/m 20-12-2018 is
geweest van de plannen van Twence. Hij spreekt zijn verbazing uit over het
feit, dat plotseling Twence bekend maakte, dat ze alleen maar varkensmest
gaan verwerken. Verbazing, terwijl de gemeente Borne de minste
varkensmestproductie van Oost-Nederland heeft. Martijn Jansen (lid van de
dorpsraad) vraagt zich af, waarom de dorpsraad geen plan B heeft. Daar
bedoelt hij mee: als de mestverwerking er toch komt, wat kan Zenderen er
dan nog uithalen ten gunste van het dorp. Het is en blijft een discussiepunt
voor de dorpsraad. Wethouder Kotteman zegt, dat de gemeente ook een
zienswijze heeft ingediend: in februari wordt er een reactie verwacht.
Burgemeester Welten laat blijken, dat hij bij dit soort processen liever breder
kijkt naar de samenleving in Zenderen: de verschillende probleemvelden van
Zenderen worden door de provincie niet gecoördineerd aangepakt.
Vervolgens komt het agendapunt Voortgang woningbouw in Zenderen aan
de orde. Martijn Wijnstra, lid van de dorpsraad en ook kartrekker van de
werkgroep “Wonen in Zenderen”, meldt de resultaten van de recente
enquête: wat jongeren betreft zijn er in Zenderen te weinig mogelijkheden
voor starters en wat ouderen betreft, is er behoefte aan appartementen. De
werkgroep probeert met hulp van Welbions en de gemeente te komen tot
een structuurvisie voor Zenderen. Van ‘inbreiding” hoeven we niet zo veel
meer te verwachten. De laatste kavels in het plan Oosterveld zijn vergeven of
in optie. Als nieuwe, meest logische bouwlocatie voor Zenderen kan men
denken aan de grond tussen Erve Escher/Erve Timmerman en de Zeilkerweg.
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Martijn Jansen (lid van de dorpsraad en kartrekker van de werkgroep
Ondernemers van Zenderen) vertelt over de succesvolle oprichting van de
Ondernemersvereniging Zenderen. Er zijn reeds meer dan 40 leden en er is al
een bestuur gevormd. Wethouder Kotteman geeft te kennen, dat hij heel blij
is met dit initiatief. Vervolgens komt het agendapunt Sindron aan de orde. Jan
Kruidenier spreekt zijn zorgen uit omtrent het voortbestaan van deze
accommodatie. Het zou echt jammer zijn, dat het niet in stand gehouden kan
worden. Wethouder Velten laat duidelijk blijken, dat Aveleijn echt de laatste
en enige partij is, die Sindron overeind kan houden. En zoals hij reeds eerder
ook zei: “Als het Zenderen wat waard is, dan moet men dat als inwoners laten
zien”! Als elk gezin wekelijks voor € 20,- inkoopt bij Sindron, kan het eruit.
Tenslotte wordt bij de rondvraag het verzoek van de Werkgroep Kloosterpad
tot verharding van het laatste stuk van het fiets/wandelpad aan de Baken aan
de orde gesteld. Wethouder Mulder neemt contact op met de desbetreffende
ambtenaar (Arend-Jan Compagner) en zal zijn bevindingen terugkoppelen aan
de Werkgroep Kloosterpad (Vincent Kuipers).
Het was een goede vergadering met een goede opkomst en veel (positieve)
inbreng. Burgemeester Welten benadrukte dat het goed is om elkaar, met
respect en waardering, op de hoogte te houden.
Als u vragen of suggesties heeft, neem dan contact op met Jan Kruidenier, tel:
074-8528929 of 06-11269271 of e-mail: jckruidenier@hotmail.com
H.S.
***********
Weerman Dennis Wilt opent zondag 10 februari
expositie weer- & natuurfotografie Nicky Wagenvoort
Momenteel exposeert Nicky Wagenvoort uit Zenderen, natuur- en
landschapsfotograaf, haar foto’s in de Twickelschuur van Erve Hondeborg aan
de Esweg 1 te Zenderen.
De foto’s, afgedrukt op dibond en canvas en gemaakt in/rond Zenderen,
Hertme en landgoed Twickel, zijn daar tot eind april te zien én te koop.
Op zondag 10 februari a.s. is Nicky zelf aanwezig van 11.00 tot 14.00 om tekst
en uitleg te geven bij de foto’s en speciaal voor deze dag zullen er extra foto’s
te zien en te koop zijn.
Deze zondag, 10 februari, om 11.30 uur zal de bekende Bornse weerman
Dennis Wilt deze expositie officieel openen.
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Dennis gebruikt regelmatig de ‘weerfoto’s’ die Nicky in de Zenderense
omgeving maakt tijdens de uitzendingen van RTL Weer / Buienradar op RTL 4.
Iedereen is a.s. zondag 10 februari van 11.00 – 14.00 van harte welkom bij
Erve Hondeborg Pleisterplaats & Vergaderlocatie aan de Esweg 1 te Zenderen
Onder het genot van een kopje koffie of een drankje vertelt Nicky u graag
meer over haar passie voor de natuurfotografie en de aanwezige foto’s!
Uiteraard bent u ook op andere dagen welkom om de foto’s te komen
bekijken, maak hiervoor even afspraak met Hazel of Marian van Erve
Hondeborg …074-2672414
Graag tot zondag 10 februari !
Nicky Wagenvoort
Marian van Iersel
Hazel Huls
**********
Inloopavond over Mestverwaardingsinstallatie Twence
De provincie Overijssel en het afvalverwerkingsbedrijf Twence organiseren op
woensdag 6 februari een inloopavond over de mestverwaardingsinstallatie
van Twence in Zenderen. Op deze avond wordt
een toelichting gegeven over het voorstel van
Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten
(PS). PS neemt op 27 februari een besluit over de
mestverwaardingsinstallatie.
Deze inloopavond is ingericht voor uitleg over de ontvangen zienswijzen en
hoe deze kunnen doorwerken in dit besluit. Ook is er gelegenheid voor het
stellen van vragen.
De inloopavond is niet bedoeld voor nieuwe zienswijzen op dit Provinciaal
Inpassings Plan (PIP).
Iedereen is welkom op deze inloopavond.
Plaats:
Tijdstip:
Voor wie:

Retraitecentrum de Zwanenhof
Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen
tussen 19.30 en 21.00 uur
indieners van zienswijzen op het Provinciaal Inpassings Plan
(PIP) en belangstellenden.
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
6 februari 2019: Marion Hannink, Saskia Assink,
Iris Raamsteeboers, Irene Vreeman.
Kantinedienst;
Zo
3 febr.

Di
Vr.

5 febr.
8 febr.

08.00-12.00 uur
12.00- 15.15 uur
15.15- 18.30 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Ramon van Os/Hemmo Mulder
Peter Feldman/Bertho Boswerger
Ruud Platenkamp/J. Oude Breuil
Mitch Wennekink
Henk ten Velde

Handbalprogramma zaterdag 2 februari 2019:
Dames A: De Lutte DA1 – BB/ZV DA1
Sporthal De Luttermolen De Lutte
Dames Senioren: Havas DS1 – ZV/BB DS1
Stedenwijk Almere

Aanvang: 19.00 uur
Aanvang: 19.00 uur

Handbalprogramma zondag 3 februari 2019:
F-jeugd: D.S.V.D. F2 – BB/ZV F1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 09.00 uur

D-jeugd: DSVD D3 – Zenderen Vooruit D1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 10.55 uur

C-jeugd: Borhave DC3 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 13.45 uur

C-jeugd: R.S.C. DC1# - Zenderen Vooruit DC1 DC1
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo

Aanvang: 11.25 uur

B-jeugd: DSVD DB2 – ZV/BB DB1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 11.45 uur

Dames S: D.S.V.D. DA3 - BB/ZV DS2
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 16.00 uur
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Voetbalprogramma zaterdag 2 februari
ZV 2 – DRC’12 1
ZV JO17-1 – Excelsior’31 JO17-3
Juventa’12 MO17-1 – ZV MO17-1
SVV/Kloosterhaar JO15-1 - ZV JO15-1
ZV JO13-1 – NEO JO13-3
ZV MO13-1 – Stevo MO13-1
MVV’29 O11-3 - ZV JO11-1
Barbaros JO8-1 – ZV JO8-1
ZV JO7-1 is vrij

Aanvang:
17.30 uur
15.00 uur
13.15 uur
11.00 uur
11.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

Voetbalprogramma zondag 3 februari
Fleringen VE1 - ZV VE1
Zenderen Vooruit 4 is vrij
KOSC 5 - Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2 is vrij
Zenderen Vooruit 1 – Rood Zwart 1

Aanvang:
10.00 uur

Kantinedienst:
JO17: Joep ten Dam
JO13: Wessel Brus
MO13: Maren Veldhof

09.00 uur
14.00 uur

14.15 – 16.30 uur
11.00 – 13.00 uur
09.30 – 11.00 uur

Vervoer:
MO17: Else Kamphuis, Pleun Olthof, Linde van Faassen
JO15: Joran Raassing, Luan van Dienst, Twan Pouwel
JO11: Evy Oude Voshaar, Hidde Smit
JO8: Ruben Tijken

**********
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Scheidsrechter
Hennie Besselink
Hemmo Mulder

Wouter van Olffen

Activiteitenagenda

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