
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 06                    Website Zenderen: www.zenderen.nl           17 november 2017 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 18 november 2017 –  25 november 2017 

 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
 Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik  tel.  06-23082418  

                                                                     anita.oosterik@gmail.com 
 Coördinator bij overlijden: mevr Lidy Wolbers tel.  074-2661844 
         

 

Van hart tot hart … 
 

Geld is als mest:  
het moet verspreid worden,  

anders gaat het stinken. 
 

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 19 nov.    8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters 
                    Voorganger: pater Karmeliet 

http://www.zenderen.nl/
mailto:anita.oosterik@gmail.com


 Parochiekerk:                2.               
Zo 19 nov.  10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
           Voorganger: pater E. Koning 

 
Volgend weekend viert het koor haar Caeciliafeest, dit in tegenstelling tot de 
mededeling van afgelopen zondag. 

      
********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

Zondag 19 november 10.00 uur:  
Koster:  H. Harink    
Lector:  B. Paus   
Acolieten: ja    
Collectanten:  H. Meulenkamp en H. Peper     
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 19 november t/m zaterdag 25 november: H. Koopman 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof: 
Komende vrijdag, 17 november vindt de zgn. “doedag “ plaats op ons kerkhof. 
Alle werkgroep leden gaan dan gezamenlijk de wat grotere karweien aanpakken.
                          

Van zondag 19 november t/m zaterdag 25 november zijn de groepen 1 en 2 aan 
de beurt 
 

Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 
 

 
Misintenties voor zondag 19 november 2017 
Jan ter Beke (jgd); Huub en Tiny Hermans; Henk Kamphuis;  
Sanny Welberg-Geerink; Ria Wienk-Ellenbroek; Jan Pol; 
Truus Wolters-Oude Lansink 
 

********** 
 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 18 nov. 
Zo 19 nov. 

 
 09.30 

  
 Pastor Z. Nowara 

18.30 Wocoviering 
 



Informatieavond voor inwoners van Zenderen             3. 
Op donderdag 7 december 2017 organiseert Rabobank Centraal Twente een 
informatieavond voor inwoners van Zenderen. We praten u tijdens deze avond 
graag bij over hulp bij bankzaken, inzet van onze Mobiele Adviseur en de 
mogelijkheden die het SeniorWeb u kan bieden d.m.v. de computercursussen 
die ze aanbieden. 
 

Programma: 
18.30 uur Ontvangst 
19.00 uur Presentatie ‘Hulp bij bankzaken’ (Veilig Bankieren, Mobiele 
       Adviseur, Geldexpress) door Monique ten Dam, adviseur 

Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank Centraal Twente                  
20.00 uur Presentatie SeniorWeb door Gerard Wennemers  
20.30 uur Napraten en mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan 
                          een adviseur 
 

Locatie: 
MFA Sindron  
Prinsenweg 9, Zenderen 
 

Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden vóór 1 december 2017 op www.rabobank.nl/ct of via 
bijgaand aanmeldingsformulier in de VOX. Dit formulier kunt u inleveren bij 
Marion van Dienst, Lidwinaweg 32 of Yvonne ten Tusscher, Erve Oosterveld 29. 
Wij ontmoeten u graag op donderdag 7 december aanstaande in MFA Sindron! 
 

Rabobank Centraal Twente 
********** 

 

http://www.rabobank.nl/ct


   
 

 

 

Aanmeldformulier 

  
Informatieavond inwoners Zenderen 

 
Ik meld mij aan voor de informatieavond in MFA Sindron op  

donderdag 7 december 2017 

 

Naam: ___________________________________________ 

 

Adres: ___________________________________________ 

 

Woonplaats: ____________________________________ 

 

Aantal personen:  _____ 

 

 

 

Dit formulier kunt u inleveren bij Marion van Dienst, Lidwinaweg 32 of  

Yvonne ten Tusscher Erve Oosterveld 29. 

 

 

Wij ontmoeten u graag op donderdag 7 december in MFA Sindron! 

 

Rabobank Centraal Twente 

 

 
'De door u verstrekte persoonsgegeven gebruikt de Rabobank Groep om u zo goed mogelijk te  

kunnen adviseren over haar producten en diensten. Als u geen informatie over die producten en  

diensten wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij de Rabobank.' 

 



Actie schoenmaatje                 4. 
Ook dit jaar wil ik graag, met uw hulp, weer zo veel mogelijk kinderen blij maken 
die niet zo veel hebben. Denk daarbij aan kinderen op scholen, in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen in voornamelijk 
Afrikaanse landen. Een landelijke actie van Edukans. Dit kan door middel van het 
vullen van een schoenendoos met verzorgingsproducten, schoolspullen en 
speelgoed. Misschien weet u het nog van voorgaande jaren.  
Door mee te doen met Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat 
geven om een ander belangrijk is! En krijgen leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! Uw kind kan kijken welk 
speelgoed hij/zij kan missen om in de schoenendoos te stoppen! 
Op de site; www.schoenmaatjes.edukans.nl vinden jullie alle informatie en een 
verlanglijst voor in de schoenendoos. 
Dus; Zoek een lege schoenendoos en versier deze bijvoorbeeld met 
cadeaupapier en stickers. De doos moet nog wel open kunnen. Op het 
verlanglijstje kun je zien wat kinderen in ontwikkelingslanden leuk en belangrijk 
vinden om te krijgen, zoals zeep, tandpasta, pennen, schriften en een knuffel. 
Deze spullen stop je in de schoenendoos. Zo krijgen alle kinderen ongeveer 
evenveel en dezelfde spullen. 
De schoenendozen gaan op een verre reis. Voor het transport vragen zij een 
bijdrage van 6 euro per schoenendoos. Na de betaling (zie site) ontvang je 
automatisch een e-mail met de streepjescode. Print deze uit en plak 'm op de 
deksel van je schoenendoos. 
Als de dozen bij de kinderen gebracht zijn ontvang je een mailtje en filmpje 
waarin je kunt zien dat er dozen uitgepakt worden en naar welk land je doos 
gegaan is. 
De doos kunt u van 20 tot 29 november inleveren bij kinderdagverblijf Duimelot; 
vooraan in de hal. Ik zorg dan dat ze naar de organisatie Edukans gebracht 
worden. 

Alvast bedankt voor uw hulp. Groeten Mariska 

 
KPV- dames      Donderdag 23 november 
Dr.  Albert Zandvoort uit Borne komt ons vertellen over zijn werk als 
Gynaecoloog in Nederland en Nepal. 
We hopen dat we veel leden mogen begroeten op deze avond. 
Aanvang: 19.30 uur in het clubgebouw van de IJsbaan `t Hag te Zenderen 
 

Het bestuur  



 

                                                        
                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Afdeling voetbal                                                                                                                6. 

Zaterdag 18 november 
  

aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit JO19-1 - Oranje Nassau JO19-3 15.00 uur Jos Nollen 

Tubantia JO15-3 - Zenderen Vooruit JO15-1 12.30  uur 
 Zenderen Vooruit MO17-1 - De Tubanters 1897 MO17-1 13.00 uur W Hakkenbroek 

Zenderen Vooruit JO13-1 - Wilhelminaschool JO13-2 11.30 uur H. Besselink 

Achilles'12 MO13-1 - Zenderen Vooruit MO13-1 09.30 uur 
 avc Heracles JO11-3 - Zenderen Vooruit JO11-1 09.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO9-1 - NEO JO9-6 10.00 uur Luan van Dienst 

Zenderen Vooruit JO7-1 - vrij 
   Hoeve Vooruit JO7-1 - Zenderen Vooruit JO7-2 10.00 uur 

  

Zondag 19 november 
  

aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit VE1 - vrij     

Zenderen Vooruit 3 - Bornerbroek 3 11.00 uur Roy Tijhuis 

TVC '28 4 - Zenderen Vooruit 2 09.00 uur 
 ST: ZV/Bornerbroek VR1 - Saasveldia VR1 11.00 uur in Bornerbroek 

Zenderen Vooruit 1 - Borne 1 14.00 uur 
   

Maandag 20 november 
  

aanvang: 

Berghuizen VR25+ 1 - ST: ZV/Bornerbroek VR25+ 1 20.30 

 

Kantine: 
  JO19-1: Remco Russchenkamp 14.30 - 17.00 uur 

MO17-1: Amber Hoek 
 

13.00 - 14.30 uur 

JO13-1: Gijs Gierveld 
 

11.30 - 13.00 uur 

JO9-1: Jelte Jansen 
 

10.00 - 11.30 uur 
 

 

Vervoer: 
  JO15-1: Jard Meijer, Douwe Welles, Pepijn van Loon 

MO13-1: Elke Brus, Isa Tijken 

JO11-1: Cas Wolbers, Nout Lansink 

JO7-2: Team zelf 
   

 
 
 
 

   

  



PUPIL VAN DE WEEK                                                                                                                     7. 
Zondag 19 november is Ties Wolbers pupil van de week. 
Hierbij wordt Ties en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij de  
wedstrijd        

                                        ZENDEREN VOORUIT 1 – Borne 1 

aanwezig te zijn. Wij wensen Ties en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe. 

Ties wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine van Zenderen Vooruit. 

 
    

                                                             ********** 
 

 
 



Vervolg van Dorpsplan++ :  bijeenkomst op dinsdag 7 nov. ’17                     8. 

Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig: kartrekkers van de dorpsraad, 
bestuursleden en belangstellenden, die zich hadden opgegeven voor een 
bepaalde werkgroep. In een “sfeervolle ambiance” met beperkte verlichting in 
de kantine van ZV heette voorzitter Gerard Welberg iedereen van harte welkom 
en gaf hij een korte uitleg over de historie van het ontstaan van Dorpsplan++.  
Hij verwoordde, dat er op de dorpsavond van 18 mei jl. heel veel informatie is 
‘opgehaald’ middels de post-its, die iedereen ingevuld en ingeleverd had. 
Vervolgens gaf Martine van Burgsteden met assistentie van Marijke Adams een 
uitleg over wat er nu belangrijk is voor Zenderen. Ze had daartoe alle gemaakte 
opmerkingen (van de post-its) gerubriceerd over de 9 werkgroepen. Zo moest 
men proberen er 3 projecten uit te destilleren. Zo ontstond er een mix van 
groepen, die allerlei suggesties aandroegen. 
Op het eind van de avond vertolkte een woordvoerder van elke groep de 
bedachte projecten of onderwerpen, die op deze wijze heel wat concreter 
werden. De bedoeling is nu, dat de kartrekkers van de werkgroepen meer leden 
proberen te werven. En uiteraard kan iedereen zich nog opgeven bij 
ondergetekende. In januari 2018 zal er weer een dorpsavond zijn in Sindron 
(waarschijnlijk donderdag 25 januari). Alle aanwezigen heel veel dank voor jullie 
inbreng! Nogmaals de werkgroepen op een rijtje: 

1. Wonen in Zenderen 
2. Duurzaamheid 
3. Voorzieningen, maatschappelijk vastgoed, incl. kerk, klooster 
4. Ondernemerschap: economie, bedrijven, horeca 
5. Vernieuwing dorpsraad: organisatie, communicatie, statuten 
6. Communicatie: VOX, site van Zenderen 
7. Verenigingsleven: activiteiten, samenhang, wat missen we? 
8. Verkeer en veiligheid 
9. Recreatie en toerisme 

         Vriendelijke groet: Henk Semmekrot, henksemmekrot@hotmail. 
 
 
 
 
 
 
 





Uit de Vox van 50 jaar geleden                                                              10. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
 


