
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 28                  Website Zenderen: www.zenderen.nl                   25 mei 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 26 mei 2018 –  9 juni 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 …’met een knipoog’ 
 

Vroeger was ik een twijfelaar,  
nu ben ik daar niet meer zo zeker van. 

 
 
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  27 mei  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                        Voorganger: pater Karmeliet 
Zo     3 juni  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                        Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Zo  27 mei  10.00 uur: Eerste Heilige Communieviering  

 met zang van het kinderkoor 
    Voorgangers: pastor E. van Vilsteren  

PW A. Oosterik 
 Zo     3 juni 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
     Voorganger: pater A. Korterik 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie/thee 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

Zondag 27 mei 10.00 uur   Zondag 3 juni 10.00 uur  
Koster:  H. Harink   Koster:  E. Westerbeek 
Lector:  geen    Lector:  J. Maathuis 
Acolieten: nee    Acolieten: nee 
Collectanten: H. Harink   Collectanten:  H. Koopman 

B. Nollen        M. Besselink 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 27 mei t/m zaterdag 2 juni mei: H. Meulenkamp 
Van zondag 3 juni t/m zaterdag 9 juni: H. Koopman 
 

 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 26 mei 
Zo 27 mei 
Za 2 juni 
Zo 3 juni 

   
 09.30 
 18.30 
 09.30 

   
 Pater R. v.d. Vegt    
 Gebedsviering  
 Eerste H. Communie 
 Pastor Z. Nowara 
 Pater Timmerman 

18.30 
 
18.30 
 

Wocoviering 
 
Pastor Z. Nowara 
 
 



Werkgroep onderhoud kerkhof:          3. 
Van zondag 27 mei t/m zaterdag 2 juni is groep 4 aan de beurt.  
Van zondag 3 juni t/m zaterdag 9 juni is groep 1 aan de beurt. 

 
********** 

 
GEEF MIJ JE HAND!!!        
 

Op zondag 27 mei a.s. is het feest voor  
Jelte – Jalyssa – Wencke –  

Giel – Stef.  
Zij ontvangen de eerste heilige communie. 

           Maud 
        sluit samen met hen de voorbereiding af.  

De viering begint om 10.00 uur. 
Met medewerking van het kinderkoor. 
U bent van harte welkom. 
 
Aan iedereen wordt gevraagd om een houdbaar artikel mee te nemen voor 
de voedselbank.  

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        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 
 



  



  



Twentse Mariakapellendag        6. 

 

Op zondag 27 mei a.s. is de Twentse 
Mariakapellendag. Alle Mariakapellen in Twente zijn 
die dag open.                                                                                                                                                          
In de volgende 4 kapellen worden speciale 
activiteiten georganiseerd: in Zenderen – Langeveen 
– Geesteren en Vasse. In Zenderen is van 12.15 -
13.45 uur iemand aanwezig bij de Mariakapel om 
uitleg te geven. Natuurlijk kan de kapel, net als altijd, 
de hele dag bezocht worden. 
 
 
Om 14.00 uur is er een speciale bijeenkomst in de 
kapel van het Carmelitessenklooster.  

Het programma ziet er als volgt uit.:   
1. De gasten worden verwelkomd.  

2. Het parochiekoor zingt 2 Marialiederen.  

3. Het tonen van een prachtige dvd met foto’s. Onderwerpen: de bouw van de 

kapel - de plechtige inwijding in aanwezigheid van de zusters Carmelitessen 

– de leegroof van de kapel enz. enz. en op de achtergrond mooie muziek. 

Deze foto’s hebben natuurlijk alles te maken met de Mariakapel. Heel erg de 

moeite waard.  

4. De column van Natalie Baartman, genaamd Zielenpoot, wordt voorgelezen.  

(heeft betrekking op de leegroof van de kapel) 

5. Het parochiekoor zingt weer 2 Marialiederen.  

6. De afsluiting.                                                                                                                              

Omdat er waarschijnlijk ook gasten zijn die andere Mariakapellen willen 

bezoeken, mag de bijeenkomst bij de zusters Carmelitessen niet langer 

duren dan een half uur. 

 
K.P.V. - Vrij Fietsen  

Denken jullie aan de gezellige fietsavonden?! 
De datums zijn: Dinsdag 29 mei, 12 juni, 3 juli en 17 juli. 
Vertrek 19:00u bij Al Capone. 

                                                               Het Bestuur 
                      **********             



             7. 

Op woensdag 6 juni 2018 organiseren Aveleijn en De Twentse Zorgcentra   

een dementietafel in Twente met als thema 

‘starten palliatieve zorg: hoe voeren we het 

gesprek met elkaar?’.  

Familie, mantelzorgers en hulpverleners uit de 

regio die te maken hebben 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. De toegang is gratis. 
 

De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus aan de Marktstraat 23 in 

Borne.  

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.  

Meer informatie hierover kunt u vinden in Vox 27. 

 

********** 
Nieuws van de Zonnebloem        

Op 5 juni staat er weer een gezellige middag gepland. 
De middag wordt gehouden in de kantine van ZV en 
begint om 15.00 uur met een kopje koffie of thee en zal 
om circa 18.00 uur afgesloten worden met broodjes en 
soep.  
Tussentijds wordt u door dhr. Ben Kleizen vermaakt met 
verhalen en anekdotes, dit vergezeld van de nodige 
hapjes en drankjes. 
Wij bieden u deze middag aan voor slechts € 2,50. 
Indien gewenst kan er voor vervoer worden gezorgd.  

U kunt zich tot 27 mei opgeven bij: 
Herriëtte Diepenmaat tel: 074-2668345 of bij Siny Elferink tel: 074-3579480 
 

********** 
 

mailto:ka.padberg@aveleijn.nl
mailto:marloes.hermelink@detwentsezorgcentra.nl
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyju3isYbbAhUCr6QKHYFmA8YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aveleijn.nl/nieuws/7-juni-dementietafel-ontspannen-en-contact/&psig=AOvVaw3dXrVmngQqO897xxgUCtpe&ust=1526428051412427


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiedag Zenderen     

De familiedag Zenderen is zeer geslaagd. 
Onder een geweldig zonnige hemel deden rond de 70 
kinderen hun uiterste best om zo goed mogelijk te scoren 
tijdens de verschillende spellen. De spellen bestonden 
onder anderen uit een steppenparcours, een mega 
kastelen stormbaan, een tobbedansbaan en een 
hindernisbaan. Uiteindelijk werd bij de meisjes Anne Middelkamp 
sportvrouw 2018 en bij de jongens werd Jorn Kruiper sportman 2018. 
Na deze sportochtend streden 14 teams om de prijzen 
tijdens het volleybaltoernooi voor de senioren en de jeugd 
van 13 tot 16 jaar. Bij de jeugd ging het team: Jard met 
zijn vrienden er vandoor met de eerste prijs. Bij de 
senioren werd Zeboe 4de , FC Beijern 3de , de Grashoppers 
2de  en Bolleyval ging met de 1ste  prijs aan de haal. 
Al met al een zeer geslaagde dag, mede mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers die hebben geholpen en de saamhogigheid die een klein dorp 
brengt. 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling voetbal                    
Zaterdag 26 mei   aanvang: Scheidsrechter 

Achilles '12 JO19-2 - Zenderen Vooruit JO19-1 14.15 uur  
Twenthe JO15-3 - Zenderen Vooruit JO15-1 12.45  uur  
Zenderen Vooruit MO17-1 - ATC '65 MO17-1 13.00 uur Ramon van Os 

Oranje Nassau JO13-5 - Zenderen Vooruit JO13-1 10.30 uur  
Zenderen Vooruit MO13-1 - SVZW MO13-1 11.30 uur W Hakkenbroek 

Zenderen Vooruit JO11-1 - Excelsior '31 JO11-7 10.15 uur Guus t Broeke 

Oranje Nassau JO9-5 - Zenderen Vooruit JO9-1 09.30 uur  
Zenderen Vooruit JO7-1 - WVV '34 JO7-1 09.00 uur Luan v Dienst 

BSC Unisson JO7-3 - Zenderen Vooruit JO7-2 09.00 uur  
 

Zondag 27 mei      aanvang:    Scheidsrechter 

De Tukkers VE1 - Zenderen Vooruit VE1 09.00 uur  
Zenderen Vooruit 3 - Almelo 4 10.00 uur V. Ragbourn 

Almelo 2 - Zenderen Vooruit 2 11.00 uur  
ST: ZV/Bornerbroek VR1 - Tubantia VR2 11.30 uur   

Berghuizen 1 - Zenderen Vooruit 1 14.00 uur   

 

Maandag 28 mei   aanvang: Scheidsrechter 

ST: ZV/Bornerbroek VR25+ - UD Weerselo VR25+ 20.00 uur   

 

Woensdag 30 mei   aanvang:      Scheidsrechter  
Zenderen Vooruit MO13-1 - PH MO13-1 18.30 uur Gerard Kole 

Zenderen Vooruit MO17-1 - BWO MO17-1 19.00 uur Johan Rolefes 
 



                                                                                                                                        10. 

Donderdag 31 mei   aanvang:      Scheidsrechter  
Zenderen Vooruit JO13-1 - Rood Zwart JO13-4 19.00 uur Fr. Vlaskamp 

TVO JO15-1 - Zenderen Vooruit JO15-1 19.00 uur   

  

Zaterdag 2 juni   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit JO19-1 - Oranje Nassau JO19-3 14.30 uur Jos Nollen 

Zenderen Vooruit JO15-1 - vrij    

Zenderen Vooruit MO17-1 - vrij    

Zenderen Vooruit JO13-1 - PH JO13-3 10.30 uur H. Mulder 

Zenderen Vooruit MO13-1 - vrij      
De Tubanters 1897 JO11-5 - Zenderen Vooruit JO11-1 09.45 uur  
Oranje Nassau JO9-5 - Zenderen Vooruit JO9-1 09.30 uur  
Zenderen Vooruit JO7-1 - vrij 09.00 uur  
Zenderen Vooruit JO7-2 - vrij 09.00 uur   

Zondag 3 juni   aanvang: 

Zenderen Vooruit VE1 - RKSV VE1 09.00 uur 

Almelo 4 - Zenderen Vooruit 3 11.00 uur 

Zenderen Vooruit 2 - vrij   

Zenderen Vooruit VR1 - vrij   

Zenderen Vooruit 1 - vrij     
 

 

 

Kantinedienst:   

MO17: Pleun Olthof  13.00 - 14.30 uur 

MO13: Wieke Kamphuis  11.30 - 13.00 uur 

JO11: Guus Diepenmaat  10.00 - 11.30 uur 

JO7-1: Jasper Hoek  08.30 - 10.00 uur 

MO13 (30-5): Pien ten Dam  18.00 - 19.30 uur 

MO17 (30-5): Lonneke Demmer  19.30 - 21.00 uur 

JO13 (31-5): Bram Boswerger  18.30 - 20.30 uur 

JO19 (2-6): Rik Brus  14.00 - 17.00 uur 

JO13 (2-6): Twan Pouwel  10.00 - 12.00 uur 
 

Vervoer:   

JO19:  Jon Mossel, Joep ten Dam, Duncan Keupink 

JO15: Mart Ganzeboom, Pepijn Wieringa, Douwe Welles 

JO13: Tom Vreeman, Dries Smelt, Maxim Nijhuis 

JO9: Fiep Hofstede   



JO7-2: Team zelf                                                                 11.                      

JO15 (31-5): Guus ten Broeke, Luan van Dienst, Joran Raassing 

JO11 (2-6): Joshua Schmit, Jorn Kruiper 

JO9 (2-6): Evi Oude Voshaar    

   

********** 
   
Zenderen Vooruit speelt zich veilig tegen De Lutte  
De competitie nadert zijn eind en daar waar het in menig 4e klasse allang 
duidelijk is wie er degradeert en wie er nacompetitie speelt, is het in de 4e 
klasse A allerminst duidelijk.  
Met dien verstande dat het voor onze bezoekers van vandaag vorige week 
duidelijk werd, ze dalen af naar de 5e klasse. Voor de overige 2 
nacompetitieplekken waren voor 14.00 uur deze middag Hengelo, De 
Tubanters, Berghuizen, Sportlust Vroomshoop en Zenderen Vooruit nog in 
de race. Zenderen Vooruit had voor deze middag 27 punten verzameld en 
kon zich bij winst, afhankelijk van de eindstanden op andere velden, 1 ronde 
voor het eind veilig spelen. 
Voldoende spanning en de mannen van trainer/coach Ruud Ottenhof wisten 
wat ze te doen stond. 
 

Onder zomerse omstandigheden, het was goed warm op het kunstgras, 
werd de wedstrijd na de openingsgoal van pupil van de week Bent Feldman 
in gang gefloten. 
Het eerste kwart van de wedstrijd was niet goed aan beide kanten. Veel 
goede bedoelingen bij beide teams, maar dit betaalde zich niet uit in goed 
spel en mogelijkheden. Wel had ZV veruit het meeste balbezit en bleven de 
gasten uit De Lutte gegroepeerd op eigen helft verdedigen. 
Na de drinkpauze werd ZV steeds gevaarlijker. Dit vooral uit corners en 
voorzetten vanaf de rechterkant, waar rechtsback Thomas Klaassen enkele 
goede voorzetten afleverde.  
Eén van deze voorzetten kwam op het hoofd van centrale verdediger Jordy 
Kamphuis, maar zijn kopbal kon gepakt worden door de jonge doelman van 
De Lutte. 
ZV bleef op zoek naar de openingstreffer en spits Freek Vlaskamp had hier 
de grootste kans op, maar zijn kopbal miste net de nauwkeurigheid. Zo leek 
de wedstrijd naar een 0-0 ruststand te gaan toen Ramon van Os geloofde in 
een terugspeelbal op de keeper en niet ten onrechte, de doelman had net  



           12. 
teveel tijd nodig om de bal weg te werken en schoot de bal tegen Ramon op, 
waardoor deze achter de doelman in het net belandde, 1-0. 
Kort hierop blies de uitstekende scheidsrechter Westerhof voor het 
rustsignaal. ZV had veelal de bal in bezit gehad, maar had hier veel te weinig 
mee gedaan. 
 

In de rust werd er gekeken naar de ruststanden bij de concurrenten. Deze 
waren nog niet zo heel hoopgevend. De Tubanters stond nog op 0-0 bij 
Borne, Berghuizen op 1-1 bij kampioen Sportlust Glanerbrug. Met deze 
stand zou ZV met een overwinning nog steeds niet zeker zijn van directe 
handhaving. 
 

De tweede helft probeerde ZV met combinatiespel de verdediging van De 
Lutte kapot te spelen. Er werd druk naar voren gezet en toen een bal hoek 
16 meter gespeeld werd, geloofde Ramon van Os in deze pass. De 
meelopende verdediger liet Ramon met een meter tussenruimte aannemen, 
waardoor Ramon de bal kort goed kon leggen en tot ieders verbazing de bal 
over de iets voor de goal staande doelman krulde. Zowel verdediger, 
doelman als publiek had deze briljante ingeving niet aan zien komen. Het 
betekende de 2-0 in de 47e minuut. 
Je zou denken dat de jonge ploeg uit het grensdorp de handdoek wel zou 
gooien, maar niets was minder waar. Een paar minuten na de 2-0 was het 
Bas Morsink die de gasten uit een scherp omschakelmoment terugbracht in 
de wedstrijd, 2-1. Een domper op dat moment, omdat de ploeg van Ruud 
Ottenhof de zenuwen maar niet echt van zich af kon spelen. 
Jelmer Kuipers werd voorin gebracht voor de A-junior Kees ten Broeke. De 
Lutte werd steeds brutaler en ging op zoek naar meer. Hierdoor ontstond er 
meer ruimte op het middenveld. Vanuit dit middenveld werd, ja het wordt 
eentonig, Ramon van Os weggestuurd. Er werd gedacht aan buitenspel, 
maar de grensrechter van De Lutte had er goed het oog in en liet 
doorspelen. Ramon kwam 1-op-1 met de keeper, liet de keeper naar de bal 
duiken, maar sleepte de bal langs de grabbelende handen en schoof in de 
62e minuut de 3-1 binnen. 
Dit gaf de ploeg uit Zenderen lucht. Robin Sonder verving spits Freek 
Vlaskamp een kwartier voor tijd. Vlak na deze wissel rolde de bal na een 
voorzet uit het 16 metergebied van De Lutte. Bart Beld aarzelde geen 
moment en nam de bal vol op de wreef. Het snoeiharde schot leek richting 
keeper te gaan, totdat goudhaantje Ramon van Os besloot de bal zijn  
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schoen te laten toucheren. Hierdoor veranderde de bal van richting en 
verdween het onhoudbaar in de hoek, de 4-1. 
Dit bleek de knock-out voor de strijdende ploeg in het blauw en zo kon de 
wedstrijd uitgespeeld worden zonder noemenswaardige gebeurtenissen. 
Alhoewel de publiekswissel van Ramon van Os, 4 doelpunten, niet 
onvermeld mag blijven. 
 

Na het eindsignaal werden de mobiele telefoons te voorschijn gehaald op 
zoek naar overige uitslagen. De Tubanters had een punt overgehouden uit 
het duel met Borne, maar vooral de 3-1 nederlaag van Berghuizen bij 
Sportlust Glanerbrug bracht vreugde op en langs het veld van sportpark Het 
Vollenbroek. 
Door deze nederlaag is ZV niet meer te achterhalen en speelt het zich als 
nieuwkomer in de 4e klasse met 30 punten op de voorlaatste speeldag veilig. 
Een heerlijk gevoel, maar vooral een trots gevoel. De jonge ploeg van de 
jonge trainer Ruud Ottenhof verzekert zich van nog een jaar 4e klasse door 
grote verenigingen zoals Berghuizen en De Tubanters onder zich te houden. 
Dat is een dik compliment waard voor de ploeg, de staf (Stephan, Floris en 
Louis), de grensrechters en de trainers (Ruud als hoofdcoach en Rene als 
keeperstrainer). 
 

Volgende week zondag gaat ZV op bezoek bij Berghuizen. De ploeg uit 
Oldenzaal strijdt nog volop voor lijfsbehoud waardoor er nog wat op het 
spel staat. 
Alle supporters bedankt voor het afgelopen seizoen en spontane feestje na 
afloop van de wedstrijd. 
 

********** 

 

 mc Zenderen 

Hallo motorvrienden. 
Het is weer zo ver. De motoren zijn weer van stal gehaald.  
Een mooie tijd breekt weer aan. 
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Op zondag 27 mei 2018 organiseren we weer een mooie toertocht voor alle 
motorrijders uit Zenderen e.o. met aansluitend de mogelijkheid om te eten. 
Er kan gestart worden tussen 9:30 en 10:15 uur. 
Na een bakkie koffie kun je alleen of in groepjes de route gaan rijden. 
Het is een gevarieerde route van ongeveer 200 km (geen snelwegen).  
Halverwege is weer een rustpunt.  En het eindpunt is natuurlijk weer in 
Zenderen. Opgave kan net als vorig jaar via  mczenderen@gmail.com  
We vragen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten en het eten  
op het eindpunt. 
De te rijden route voor de navigatie en verdere info volgen via de mail. 
 

Groetjes, de motorclub 
********** 

 

Uit de Vox van 50 jaar geleden       
 
 

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

  
 
 

********** 
 

mailto:mczenderen@gmail.com


                                                                                                           15. 

  
 
Voorlichtingsochtend in Sindron: woensdag 30 Mei 
 

Namens de voormalig stichting Sindron wordt de volgende ochtend 
aangeboden. 
 

In samenwerking met een fysiotherapeut en ergotherapeut van De Haere, 
locatie Zenderen, wordt er een informatieve ochtend georganiseerd in het 
dorpscentrum. 
De voorlichting zal o.a. gaan over de volgende onderwerpen: lopen met een 
rollator, valpreventie, houding tijdens lopen. 
Na de voorlichting gaan we, onder professionele begeleiding, een eindje 
wandelen. 
Na de wandeling staat er een lunch klaar in het dorpscentrum. 
 

Programma: 
9.15-9.30: ontvangst met koffie/thee en appelgebak 

 

9.30-10.30: voorlichting gegeven door fysiotherapeut en ergotherapeut 
van de Haere 

 

10.30-11.00: Koffie/thee 
 

11.00-12.00: Wandelen met professionele begeleiding van de Haere 
 

12:00-13:00: Lunch 
 

Kosten: Gratis 
 

Meld je aan voor 28 Mei in het dorpscentrum/ buurtsuper Sindron 
Dit kan ook telefonisch: 074-7505005 of per mail: sindron@aveleijn.nl 

 
Iedereen is van harte welkom!! 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_5-SzgJnbAhVCK1AKHYKbAFwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.de-haere.nl/&psig=AOvVaw3NS-MKt82Il4NhdwcIzoEb&ust=1527067597892478
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           16. 

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 

mailto:info@zenderen.nl

