
    

               

  

 
                        

 
 

DE STEM VAN ZENDEREN 
Nr. 39                  Website Zenderen: www.zenderen.nl      28 september 2018 
Voxbezorging: Klachten: tel. 074-2667736 

                KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN      
 29 september 2018 – 6 oktober 2018 
 

 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 …  
 

In plaats van ‘toeval’ zeg ik liever:  
het valt mij toe! 

 
 

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:info@parochiezenderen.nl
mailto:anita.oosterik@gmail.com


Weekendvieringen                2.     

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 30 sept.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                          Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:                              
Zo 30 sept. 10.00 uur: Woord- en Communieviering  

  Het parochiekoor verzorgt de zang  
                  Voorgangers: P. Snijders en M. Verheijen 

 

********** 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 

Zondag 30 september 10.00 uur   
Koster:  H. Harink    
Lector:  M. Verheijen    
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink 
 

Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 30 september t/m zaterdag 6 oktober: J. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 30 september t/m zaterdag 6 oktober is groep 2 aan de beurt. 

 
 
 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 29 sept  
Zo 30 sept 

 18.30 
 09.30 

 Gebedsviering 
 Pastor Z. Nowara 

18.30 Wocoviering 

         
        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 
 



Misintenties voor zondag 30 september 2018.           3. 

Jan Pol; Marietje Koopman-Luttikhuis; Overleden familie ten Velde-Huisken; 

Arjan Nollen; Pater Constant Dölle; Tonny Hofstede. 
 

Gedoopt. 

Hessel Bijen, zoon van Maarten Bijen en Marloes Schothuis. 
 

********** 

Van de redactie: 
Joke Vermeulen stopt als redactrice van de Vox (de stem van Zenderen) 
Al bijna 40 jaar is ze het gezicht van ons dorpsblad. Ze verzorgt de berichten  
die binnenkomen (vaak moet ze deze nog eerst uittypen), vervolgens wordt  
de volgorde bepaald en zo wordt er na wat knip- en plakwerk weer een  
mooie Vox afgeleverd. 
Zo’n 40 jaar geleden nam Joke het stokje over van pater Felicius, die destijds bij 
een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Joke wilde de paters niet in de 
kou laten staan. 
De Vox werd toen nog helemaal uitgetypt. Alle copy werd handgeschreven 
aangeleverd. Een flinke klus iedere week weer. Voor dit typewerk ging Joke 
naar het klooster. Ook de stencilmachine stond daar. De paters waren hier niet 
zo erg gelukkig mee. De typemachine en ook de stencilmachine maakten nogal 
wat lawaai, wat voor een klooster waar stilte overheerste, erg storend was. 
Toen dan ook in 1979 de pastorie aan de Boumanslaan gereedkwam, verhuisde 
de stencilmachine naar de pastorie en de typemachine naar huize Vermeulen. 
In de beginjaren moest echt alle copy met de typemachine uitgewerkt worden. 
Met de komst van de computer veranderde dat. Er kwamen nu ook berichtjes 
binnen die al “klaar” waren. Vanaf dat moment moest er getypt, geknipt en 
geplakt worden om er een mooie Vox van te krijgen. 
Jarenlang is dat prima gelukt. Zo’n 1600 exemplaren (40 jaar met gemiddeld 40 
exemplaren) van de Vox zijn door Joke tot stand gekomen. Dit allemaal dankzij 
de aangeleverde berichten van u allen, de lezers van de Vox. 
Joke geeft zelf aan dat haar manier van werken niet meer van deze tijd is en 
heeft de beslissing genomen een punt te zetten achter haar (grote) bijdrage 
voor de Vox. 
Joke, namens alle lezers van de Vox willen we je heel hartelijk dankzeggen voor 
je enorme inzet. We zullen je vast nog missen. 
       Namens de redactie 
       Jan Maathuis, Betsy Paus   



                 4. 

Joke Vermeulen stopt m.i.v. de nieuwe jaargang (dat is dus volgende week)  

als redactrice van de Vox. 

Hierdoor worden een aantal zaken anders: 

- Copy vanaf nu graag inleveren bij Betsy Paus, Hoofdstraat 28. Uiterlijk 

woensdagmiddag 12 uur. Het liefst digitaal, maar een geschreven of een 

afgedrukt stukje kunnen ook nog steeds; 

- Voor digitaal aanleveren graag lettertype Calibri gebruiken, 

grootte 12; 

- Abonnementswijzigingen kunnen doorgegeven worden op  

telefoonnummer: 06-51209141; 

- Klachten over Vox bezorging kunnen eveneens doorgegeven worden  

op telefoonnummer: 06-51209141 

 

                                                  ********** 

  



Handbalprogramma zaterdag 29 september:          5. 
Dames senioren: ZV/BB DS 1 – Tukkers DS 1          Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik 
 

Dames senioren: BB/ZV DS 2 - Kedingen DS 1          Aanvang: 20.40 uur 
Sporthal ’t Wooldrik 
 
Handbalprogramma zondag 30 september: 
C-Jeugd: Zenderen Vooruit DC 2 – Kedingen DC 2          Aanvang: 10.00 uur  
Sporthal ’t Wooldrik 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC 1# - EHC ’95 DC 1          Aanvang: 11.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik 
 

B-Jeugd: ZV/BB DB 1 – Borhave DB 2#           Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik 
 

Dames A: BB/ZV DA 1 – Olympia HGL DA 1           Aanvang: 11.40 uur 
Sporthal IISPA 
 

Handbalprogramma 3 oktober: 
Midweek: De Tukkers DMW 1 – Zenderen Vooruit DMW 1  
Sporthal De Danne              Aanvang: 21.00 uur 
 

********** 
Handbal JEUGD OPGELET,  
De handbalcompetitie van dames 1 gaat van start! Graag willen we alle 
jeugdteams hierbij betrekken. Aankomend jaar is er geen pupil van de week, 
maar ‘team van de week’, waardoor jullie allemaal met jullie team aan de beurt 
komen om ons aan te moedigen. Bij aanvang van een thuiswedstrijd mag je 
oplopen aan de hand van een speelster van dames 1.  
Hoe gaaf is dat??!! 
Aanstaande zaterdag zijn de meisjes van D1 het ‘team van de week’ en zullen 
zij in de spotlights staan. Wij zouden het erg leuk vinden als het team van de 
week in hun eigen wedstrijdtenue naar de wedstrijd willen komen. Jullie 
worden om 19.15 uur verwacht in de sporthal te Borne.  
In de Vox zal steeds ter herinnering komen te staan welk team er aan de beurt 
is. Ook via jouw leidster krijg je dat te horen.  
Hieronder staat alvast aangegeven wanneer jouw team aan de beurt is: 

 Zaterdag 29 september D1 om 19.30 

 Zaterdag 3 november  F1 om 19.30 



 Zaterdag 8 december  C1 om 19.30          6. 

 Zaterdag 26 januari  C2 om 19.30 

 Zaterdag 16 februari  B1 om 19.30 

 Zaterdag 6 april  A1 om 19.30 

Wij zouden het geweldig vinden als iedereen kan komen, want we hebben jullie 
support hard nodig!  

Tot dan, Handbal dames 1 
 

   ********** 
  Afdeling voetbal: 

Zaterdag 29 september   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit JO17-1 - MVV '29 JO17-2 15.00 uur Robert Dries 

Fleringen JO15-1 - Zenderen Vooruit JO15-1 12.00 uur  
DETO MO17-2 - Zenderen Vooruit MO17-1 12.45 uur  
ATC '65 JO13-6 - Zenderen Vooruit JO13-1 08.30 uur  
Enter Vooruit MO13-1 - Zenderen Vooruit MO13-1 09.30 uur  
Almelo JO11-2 - Zenderen Vooruit JO11-1 10.00 uur  
Zenderen Vooruit JO8-1 - NEO JO8-5 09.00 uur D. Melenhorst 

Zenderen Vooruit JO7-1 - Bentelo JO7-2 09.00 uur M. Nijhuis 
 

 

Zondag 30 september   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit VE1 - Rigtersbleek VE1 09.00 uur   Bertus Tibben 

Zenderen Vooruit 4 - NEO 5 10.00 uur  
Zenderen Vooruit 3 - De Tukkers 5 11.00 uur   

TVC '28 4 - Zenderen Vooruit 2 10.45 uur  
Sportlust Vroomshoop 1 - Zenderen Vooruit 1 14.00 uur   

 

Kantinedienst:   

JO17: Jard Meijer  14.30 - 17.00 uur 

JO7: Rens Veldhof  08.30 - 10.00 uur 
 

Vervoer:   

JO15: Pepijn van Loon, Job Egberts, Joran Raassing 

MO17: Anouk Horstman, Rinske Breteler, Linde van Faassen 

JO13: Milan Leushuis, Cas Wolbers, Jorn Kruiper 

MO13: Isa Tijken   
JO11: Evy Oude Voshaar, Stef Wijnstra 
   



Zenderen Vooruit thuis hard onderuit tegen sv Delden                                 7. 
Na een goede voorbereiding, met 3 bekeroverwinningen op 
achtereenvolgens TVO, avc Heracles en Hoeve Vooruit stond vandaag de 
competitie-opening op het programma. Op bezoek kwam de kersverse 
promovendus sv Delden met haar succesvolle oefenmeester Wouter 
Kwakkenbos. Vorig seizoen had ZV al een keer op een koude avond tegen 
Delden geoefend en toen wonnen de bezoekers met 1-3. Wat toen opviel, 
is dat Delden vooral gegroepeerd achteroverleunt en met snelle  
buitenspelers en de lange bal vanuit de omschakeling speelde. 
Onder deprimerende weersomstandigheden werd er om 14.00 uur 
afgetrapt op sportpark Het Vollenbroek. Beide ploegen begonnen 
onwennig en onnauwkeurig aan de wedstrijd. De beginfase kenmerkte zich 
door veel balverlies voor beide ploegen waarbij Delden vaker richting doel 
van keeper Myron Eleveld kwam dan dat ZV een vuist kon maken in de 
aanval. In de 13e minuut, uit het niets, kwam de bal voor ZV ongelukkig 
voor de voet van aanvaller Scott Wold van Delden die de bal richting doel 
van ZV schoot. De bal werd onderweg nog van richting veranderd, 
waardoor Myron Eleveld geen redding meer kon brengen. Het betekende 
de 0-1 voor de bezoekers. ZV probeerde een antwoord te vinden, maar 
onnauwkeurigheid in de passing, matige balaannames zorgden ervoor dat 
veelal gekozen werd voor de lange bal. Dit leverde een paar hoekschoppen 
op die zonder gevaar bleven. Voor rust kreeg Ramon van Os nog een goede 
mogelijkheid de gelijkmaker te scoren, maar de topscoorder van ZV had 
vandaag zijn vizier niet zuiver afgesteld. In de omschakeling werd Delden af 
en toe gevaarlijk door met de lange bal de 2 snelle buitenspelers aan het 
werk te zetten, maar het bleef bij de 0-1 wat de ruststand betekende. 
 

In de 2e helft kwam Zenderen Vooruit beter voor de dag. De lange bal was 
ingeruild voor combinatiespel en de middenvelders van ZV probeerden 
combinerend de aanval in stelling te brengen. Delden beperkte zich tot 
verdedigen, bleef compact spelen en wachtte geduldig op een moment van 
omschakeling. Met deze speelwijze is de ploeg uiterst gevaarlijk, zo bleek 
ook deze middag. ZV bleef hartstochtelijk, zonder goed te voetballen, op 
zoek naar de gelijkmaker. Coach Ruud Ottenhof stuurde met een kwartier 
te spelen centrale verdediger Jordy Kamphuis door naar de spits en ging 
achterin 1-op-1 spelen. Wat volgde was druk op het doel van Delden, een 
paar corners, een goed geplaatste kopbal van gelegenheid spits Jordy 
Kamphuis, maar hij zag zijn inzet uit de bovenhoek gekopt. Delden bleef  



8. 
gedisciplineerd verdedigen en kwam er met vlagen snel en gevaarlijk uit. 
Daar waar ZV hoopte op de gelijkmaker, sloeg Delden in de slotfase met 
wederom Scott Wold en Diele genadeloos toe en zo stond er na ruim 90 
minuten 0-3 op het bord. Een wat geflatteerde uitslag gezien het spel-
beeld, maar ZV was vandaag te onmachtig, om Delden pijn te doen.  
 

Volgende week gaat ZV op bezoek bij Sportlust Vroomshoop. Een ploeg die  
qua spelopvatting heel veel weg heeft van de tegenstander van vandaag.  
Ruud Ottenhof heeft een week de tijd om een passende strijdwijze te  
bedenken.  
 

********** 
De beste Schlagers, Bier, Bratwurst en vooral Spaß, viel Spaß!  
Dát is het Oktoberfest 2018. 
 

Waar: Kantine ZV 
Wanneer: 19 oktober 2018  
Aanvang: 20.30 uur 
Voor wie: Voor iedereen die zin heeft in een gezellig feestje 
 

Speciaal voor deze gelegenheid zal de kantine omgetoverd worden tot een 
Duitse Bierstube. De beste schlagers komen voorbij. Er wordt bier 
geschonken in grote pullen. Broodjes (braad)worst zullen natuurlijk niet 
ontbreken en uiteraard wordt er voor een spetterend optreden gezorgd. 
Gepaste kleding maakt het helemaal af maar is niet verplicht. 
 

Bis Freitag 19 Oktober 
De organisatie 

********** 
   

Mijn naam is Jan Kruidenier, geboren 1953 
in Den Haag. Ik heb daar de HBS-A gedaan, 
daarna de Koninklijke Militaire Academie in 
Breda. Ik ben van beroep officier bij de 
Koninklijke Landmacht geweest. Wij hebben 
op veel verschillende plaatsen gewoond en 
gewerkt, in deze regio in Lochem en 
Schalkhaar. De laatste 8 jaar van mijn 
diensttijd hebben we in de Verenigde Staten 
(Virginia) gewoond. Ik woon sinds juni 2015 



9.  
met mijn vrouw Ellen (1952 Curaçao) op Erve Escher 9. Mijn vrouw en ik zijn 
uiteindelijk in Zenderen terechtgekomen om in de buurt te zijn van onze zoon 
Mark -1980 Deventer- en zijn gezin (vrouw Wendy -1980 Enschede- en kindjes 
Noah en Sofie). Mark is afgestudeerd aan de Universiteit Twente en werkt bij 
Thales in Hengelo. Wendy is een drukbezette ZZP-er in officemanagement. 
Mark en Wendy laten nu een huis bouwen bij ons verderop in de straat. Onze 
dochter Esther -1978 Lochem- is in 2002 op 24-jarige leeftijd overleden na een 
leven lang ziekenhuis in ziekenhuis uit. Wij missen haar nog steeds heel erg. 
 

Toen wij hier in Zenderen kwamen wonen werden wij bijzonder aardig 
opgevangen door onze buurtgenoten. Onze wortels liggen in het westen en de 
rest van onze familie woont daar, dus wij vonden het erg fijn om zo hartelijk in 
onze nieuwe buurt te worden opgenomen. Toen de gelegenheid zich voordeed 
om bij te dragen aan het nieuwe Dorpsplan van Zenderen, heb ik mij 
onmiddellijk opgegeven, blij dat ik op die wijze iets zou kunnen bijdragen aan 
onze nieuwe woonplaats. Ik vond het een hele eer om daarna zelfs te worden 
gevraagd als voorzitter van de Dorpsraad. Ik ben inmiddels met pensioen, dus 
ik heb nu zeeën van tijd. In mijn werk heb ik aan talloze nationale en 
internationale werkgroepen deelgenomen en leidinggegeven; ik denk dat ik die 
ervaring nuttig kan inbrengen in de Dorpsraad en in het overleg met overheden 
en regionale organisaties. 
 

Zenderen staat als klein dorp voor een groot aantal uitdagingen. Die worden nu 
in het “Dorpsplan ++” (krijgt misschien nog een andere naam) in verschillende 
werkgroepen aangepakt. U heeft daar enige tijd geleden zelf ideeën voor 
kunnen aandragen in de “gele stickers” bijeenkomst in Sindron en u zult 
binnenkort een enquête aangeboden krijgen waarin u nog meer suggesties 
kwijt kunt. Daarnaast is er een aantal actuele zaken die de nodige aandacht 
vragen, bijvoorbeeld de verkeersdruk en de komst van een 
mestverwaardingsinstallatie.  
 

De Dorpsraad is in dit alles uw belangenbehartiger. Soms door namens u te 
spreken, soms door u op de hoogte te stellen van zaken die voor u en voor 
Zenderen van invloed kunnen zijn. Dat kan echter alleen maar wanneer u ons 
actief laat weten “wat u ervan vindt” en bij voorkeur ook wilt deelnemen aan 
bestuur, werkgroepen, enz. Zeker na het aftreden van de drie zeer ervaren 
bestuurders Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel  
 



10. 
(ik ben mij de laatste weken met stijgende eerbied en ontzag gaan realiseren 
wat zij allemaal tot stand hebben gebracht) is er een dringende behoefte aan 
nieuwe mensen. Meld u aan: er is altijd wat te doen!! 
 

Mijn doel is samen met u te werken aan de leefbaarheid van Zenderen en aan 
de belangen van haar inwoners. Ik zet mij daarvoor in en ik hoop op de steun 
van u allen. 
 

********** 
 

Welkom op het nieuwe rtvoost.nl!  
Trouwe gebruikers zullen vanaf maandag 24 september merken dat ze het 
dagelijkse nieuws op de nieuwe website van RTV Oost kunnen vinden. De vorige 
website dateerde van 2013 en voldeed niet meer aan de wensen van deze tijd. 
De nieuwe website is geoptimaliseerd voor kleinere schermen dan die van de 
computer en werkt soepel op elke smartphone, tablet, laptop en desktop. 
  

“Het is een echte nieuwssite geworden, met veel ruimte voor beeld: met foto’s, 
video en infographics maken we in één oogopslag duidelijk waar het in het 
nieuws om gaat”, aldus hoofdredacteur Henk Jan Karsten. “De website is het 
hart van onze omroep. We hebben goed naar de bezoekerscijfers en 
bezoekerswensen gekeken voor de nieuwe site. Zo heb je in de nieuwe 
navigatiebalk nu direct toegang tot onze populairste rubrieken: Nieuws, Sport, 
Radio & TV en Specials. In de loop van deze week (wk. 39) zal daar ook Cultuur 
aan toegevoegd worden. Ook zijn interesses gebundeld op platforms voor 
sociaal, economisch en levensbeschouwelijk nieuws. In de toekomst zullen nog 
meer platforms worden toegevoegd. De site geeft zo de mogelijkheid de 
inwoners van Overijssel steeds meer op maat te bedienen. 
 

********** 

 

  



                                                                                       11.     



Uit de Vox van 50 jaar geleden                       12. 

    

 
 

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



Activiteitenagenda                                     13. 
 

 
 
 

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
http://www.zenderen.nl/

