
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 19                   Website Zenderen: www.zenderen.nl                     9 maart 
2018 Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 10 maart 2018 –  17 maart 2018 
 

 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 … 
Vrienden zijn mensen  

die vragen hoe het met je gaat  
en dan wachten op je antwoord. 

 
 
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  
 
 

 

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


Weekendvieringen:                2.       

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 11 mrt.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                    Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Za 10 mrt.  19.00 uur: Vormselviering m.m.v. Inpajoko  

         Voorgangers: Mgr. Hoogenboom en 
          PW A. Oosterik  

 Zo  11 mrt.   10.00 uur: Woord- en Communieviering  
          m.m.v. parochiekoor 

             Voorganger: PW A. Oosterik 
 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 

 

Zaterdag 10 maart 19.00 uur:  zondag 11 maart 10.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  geen    Lector:  B. Paus 
Acolieten: ja    Acolieten:  ja 
Collectanten: H. Koopman    Collectanten: H. Meulenkamp 

M. Besselink     H. Peper 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 11 maart t/m zaterdag 17 maart: J. Maathuis 

 

Werkgroep onderhoud kerkhof: 
Van zondag 11 maart t/m zaterdag 17 maart is groep 1 aan de beurt. 
 
 
 
 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 10 mrt 
Zo 11 mrt 

  
 09.30 

  
 Pastoor M. Oortman 

18.30 
 

Wocoviering 
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 Van harte welkom in de vormselviering!!!  
 De vormheer is Mgr. Th. Hoogenboom,  
 hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.  
 Met medewerking van INPAJOKO 
 
 

********** 
 
Beste Parochianen, 
 

U weet allen dat we als parochiebestuur op zoek zijn naar nieuwe 
bestuursleden. 
Op de allereerste plaats naar een bekwame penningmeester. We hebben 
inmiddels negen personen uit uw midden persoonlijk benaderd. Allen hadden 
persoonlijke redenen om de functie niet te aanvaarden. 
 

Ik doe een dringend beroep op u om eens goed uit te kijken naar iemand uit 
uw midden die geschikt is om deze functie te aanvaarden. Laat het me weten 
voor 1 april op mijn mail-adres: eefvanvilsteren@elisapaz.nl 
 

              Pastor Eef van Vilsteren 

10 Maart 2018 

ZATERDAG 10 MAART 
19.00 uur   

WIJ WORDEN GEVORMD 

Dries  Luc  Anne   Lieke  Jet        Merle               

 Ferron Merel     Lotte  Marije

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vraag is om een houdbaar product mee te nemen voor de Voedselbank 





                  5. 
 

 
********** 

 
Dankbetuiging 
Wij willen iedereen langs deze weg nog hartelijk bedanken 
Voor alle steunbetuigingen die wij hebben mogen ontvangen 
Na het overlijden van Annie 
      Fam. Kleinpeter 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
 



Door een foutje van de redactie is onderstaand bericht niet geplaatst in de    6. 
vorige Vox. Carnaval is al wel geweest, maar we menen dat dit bedankje altijd 
nog kan.  
 

C.V De Doldraejers bedankt! 
Het was weer een geweldig en geslaagd schoolcarnaval in de tent! 
Zo gaaf dat Prins Tom en Adjudant Nico, Jonkheer Myron en Jonkvrouw 
Esmee hierbij aanwezig waren. Samen met het dweilorkest Tis Ma Waj Went 
Band hebben zij er een muzikaal feest van gemaakt! 
 
Namens alle leerlingen van de basisschool St Stephanus, bedankt! 
 

********** 
 

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op dinsdag 20 maart opent Tuincentrum Borghuis haar  
deuren speciaal voor de Zonnebloem. 
Rustig winkelen met gasten en begeleiders van de  
Zonnebloem in Deurningen.  
U bent de gehele dag in de gelegenheid het tuincentrum te 
bezoeken van 9.00-18.00 uur. 
Bovendien krijgt iedereen deze dag 10% korting op de 
aankopen. 
Bij binnenkomst ontvangt u bij de stand van de Zonnebloem 
bonnen voor de koffie en wat lekkers.  

Tevens krijgt u hier de korting bon. 
Vervoer kan worden geregeld.  
Aanmelden voor 12 maart bij Akke Louwerman tel. 074-2660360;  
Graag aangeven of u gebruik maakt van rollator of rolstoel. 
 

********** 
 

KPV Verrassingsavond 
Donderdag 22 maart  
Aanvang: 19:30u in het clubgebouw van  
de ijsbaan Zenderen. 
Wij hopen veel dames te mogen begroeten! 
Graag opgeven voor 18 Maart. 

Bij Anny Espeldoorn 074 -7074905 of bij Siny Leus 0646695016 







        9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Voetbal: 
Zaterdag 10 maart 

  

aanvang:   Scheidsrechter 

De Tukkers JO19-2 - Zenderen Vooruit JO19-1 14.30 uur 
 Zenderen Vooruit JO15-1 - HSC '21 JO15-2 13.00 uur H. Besselink 

Zenderen Vooruit MO17-1 - vrij 
   MVV '29 JO13-2 - Zenderen Vooruit JO13-1 09.30 uur 

 Zenderen Vooruit MO13-1 - Juventa '12 MO13-1 11.30 uur Robert Dries 

Zenderen Vooruit JO11-1 - vrij 
   NEO JO9-7 - Zenderen Vooruit JO9-1 08.30 uur 

 Buurse JO7-1 - Zenderen Vooruit JO7-1 10.00 uur 
 Zenderen Vooruit JO7-2 - Delden JO7-1 09.00 uur Guus t Broeke 

 



      10. 
    
Zondag 11 maart 

  

aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit VE1 - vrij 
   Zenderen Vooruit 3 - PH 3 10.00 uur V. Ragbourn 

Zenderen Vooruit 2 - TVO 2 09.00 uur Scheidsr. TVO 

ST: ZV/Bornerbroek VR1 - Manderveen VR1 11.00 uur Thijs Verheijen 

Zenderen Vooruit 1 - Sportlust Vroomshoop 1 14.00 uur 
 

 

 

Kantinedienst: 
  JO15-1: Teun Nollen 
 

13.00 - 14.30 uur 

MO13-1: Lynn Oude Voshaar 
 

11.00 - 13.00 uur 

JO7-2: Mees Hofstede 
 

08.30 - 10.00 uur 
 

 

Vervoer: 
  JO19-1: Remco Russchenkamp, Joep ten Dam, Duncan Keupink 

JO13-1: Tom Vreeman, Etienne van Loon, Bram Boswerger 

JO9-1: Thijn Leushuis 
  JO7-1: Team zelf 
   

PUPIL VAN DE WEEK 
     Zondag 11 maart is Douwe Jansen pupil van de week. 

   Hierbij wordt Douwe en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij  
de wedstrijd 

ZENDEREN VOORUIT 1 – SPORTLUST VROOMSHOOP 1 
   aanwezig te zijn. Wij wensen Douwe en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe. 

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

 



11. 

 

 

 

 

 

 
In de week van 12 t/m 17 maart 2018 vindt de landelijke Week van Zorg en Welzijn 
plaats. In heel Nederland zetten zorgorganisaties hun deuren open voor publiek om 
kennis te maken met het vak. Aveleijn doet mee met diverse activiteiten en open 
huizen. Het volledige overzicht is te vinden op www.aveleijn.nl/openhuis. 

Presentatoren van EO Radio 5 trekken de hele week door het land en doen verslag 
vanuit verschillende zorglocaties. Op 15 maart zijn zij tussen 14:00 uur en 16:00 uur 
te gast bij Buurtsuper Sindron, een dagbestedingsproject van Aveleijn waar 
cliënten met een verstandelijke beperking werken.  
Vanuit Sindron wordt dan live radio uitgezonden.  
 

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen of  

vanuit huis af te stemmen op Radio 5. (https://www.nporadio5.nl/) 

 

http://www.aveleijn.nl/openhuis
https://www.nporadio5.nl/


               12. 

Beste Zendernaren, 

De actiegroep “Zenderen tegen de verbindingsweg” wil jullie allemaal graag op 

de hoogte houden van de lopende en komende acties. 
1. Dinsdagmorgen 6 maart hebben we samen met het team en ouders van de  

St . Stefanusschool een fietsmarathon georganiseerd van 08.00 tot 08.20 uur. 

Twee agenten van de politie hielden bij de oversteekplaats in de Hoofdstraat 

daarbij een oogje in het zeil. Leden van de actiegroep “bewaakten” samen 

met enkele ouders de rest van de route over de rotonde en langs de 

Hoofdstraat. Ongeveer 50 kinderen en ouders fietsten mee. 

2. Woensdagmiddag 7 maart gaan we met een delegatie van 8 personen naar 

het provinciehuis in Zwolle. Om 13.30 uur gaan we daar onze petitie met 500 

handtekeningen overhandigen aan provinciale staten.  

3. Woensdag 14 maart ’s avonds om 20.00 uur is in Zenderen bij Lutke Hulscher 

het grote slotdebat van alle lijsttrekkers van de politieke partijen die 

meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn CDA, GB90, Borne-Nu, 

D66, PvdA/GroenLinks, VVD, SP.  

Wij roepen jullie op met zoveel mogelijk Zendernaren naar die debatavond te 

komen en het geluid van Zenderen te laten horen. Er kunnen ook vragen 

worden gesteld aan de lijsttrekkers. Op de website www.zenderen.nl hebben 

we bij het thema verbindingsweg een overzicht van de standpunten van alle 

politieke partijen over de verbindingsweg opgenomen. 

4. De actiegroep denkt nog na over een actie op 19 of 20 maart voor de 

verkiezingen van 21 maart. 

5. Op donderdag 15 maart ’s avonds om 19.30 uur gaan we op bezoek bij GB90. 

Deze partij is voor de verbindingsweg en houdt op die avond een 

meedenkbijeenkomst over infrastructuur en duurzaamheid. 

6. Als de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en 

wethouders starten, waarschijnlijk vanaf 26 maart, zullen wij als actiegroep 

een brief sturen naar de onderhandelaars en nogmaals vragen om een 

definitieve en structurele oplossing voor Zenderen. 

7. Op woensdag 28 maart ’s ochtends om 09.30 gaan we weer naar Zwolle om in 

te spreken bij de commissie verkeer van provinciale staten. We zullen daar 

onze petitie toelichten en uitleggen waarom de provincie het voortouw moet 

nemen om het verkeersprobleem in Zenderen op te lossen. 

Namens de actiegroep, 

Fons Lohuis 

http://www.zenderen.nl/
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********** 
ZENDEREN SCHOON. 
Zaterdag 24 maart is het weer de Landelijke opschoondag.  
Hier in Zenderen doen we daar dit jaar ook weer aan mee. 
Met vele vrijwilligers worden de bermen, struiken en plantsoenen van ons 
mooie dorp weer verlost van zwerfvuil. Een schoon dorp is een dorp waar we 
allemaal trots op kunnen zijn. 
Help je mee?  Vele handen maken licht werk! 
Graag aanmelden voor 20 maart via anne@joge.nl Dit i.v.m. het bestellen van 
zakken, handschoenen, grijpertjes, veiligheidshesjes etc. bij Twente Milieu 
Borne. 
Voor de kinderen die helpen zorgen we voor wat lekkers nadien.  
We verzamelen om 13.30 uur bij MFA Sindron Aveleijn. Hier krijg je de 
materialen en kan je aangeven waar je schoon wilt maken.  
Het duurt maximaal tot 15.30 uur. 

Graag tot ziens!  
Anne Egberts 

mailto:anne@joge.nl
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********** 



               16. 

Uit de Vox van 50 jaar geleden              

 
 

 
                        

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

********** 



Activiteitenagenda                 17. 

 
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 

  

 

http://www.zenderen.nl/
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