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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 
 8 februari 2020 – 15 februari 2020 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
        e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Ton van der Gulik    tel.  06-83992557 

                                                       e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com  
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 …  
 

Van aardig zijn 
wordt iedereen beter. 

(jij zelf ook!) 

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

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  
 
 

Vieringen door de week:  
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendviering:    

 Parochiekerk:  
Zo 9 febr. 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
   Voorganger: pastor T. van der Gulik  

 

Zondag 9 februari 10.00 uur   
Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  J. Maathuis 
Acolieten: ja   
Collectanten:  H. Harink en B. Nollen 

 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 9 februari t/m zaterdag 15 februari: S. Elferink 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 9 februari t/m zaterdag 15 februari: groep 3 
 

Misintenties voor zondag 9 februari 2020:  
Theo Ganzeboom; Tonie Harink 
 

********** 

 
Nieuws van de redactie: 
Volgende week kunt u weer copy voor 2 weken inleveren, dit vanwege de 
voorjaarsvakantie van de basisschool van 17 februari tot 21 februari. 
 

********** 

 

HERSENSTICHTING 2020 
De collecte van de hersenstichtstichting heeft dit jaar het mooie bedrag  
van € 438,85 opgebracht. 
 

Alle collectanten en gulle gevers, hartelijk dank hiervoor!! 
 

En tot volgend jaar.  
Gea Platenkamp 
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INSCHRIJVEN CURSUSSEN REANIMATIE/AED 2020. 
In 1 avond leert/ herhaalt u wat te doen bij een hartstilstand. 
Op een dag kunt u misschien een leven redden. Wanneer iemand een 
hartstilstand krijgt moet er gelijk begonnen worden met reanimeren. Het gaat 
dan om luttele minuten. 
Als de reanimatie niet gelijk wordt gestart, kunnen vitale lichaamsdelen door 
zuurstofgebrek ernstig beschadigen. 
Ook een z.s.m. inzet van een AED is hierbij erg belangrijk. 
De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. 
Dit is een compact en een door iedereen eenvoudig te bedienen apparaat dat 
d.m.v. elektrische schokken het hartritme weer op gang probeert te brengen. 
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Jong en oud. Dit maakt het zo 
belangrijk dat iedereen kan reanimeren en een AED kan bedienen. 
Nietsdoen en wachten op hulpdiensten kan fatale gevolgen hebben. 
  

Onze cursussen worden gegeven bij voetbalclub ZV. 
Herhalingscursisten betalen 15 euro. 
Beginnerscursisten woonachtig in Zenderen of directe omgeving, die zich 
laten inschrijven bij HartslagNu betalen eveneens 15 euro. 
Daar we met gemeenschapsgeld werken, moeten we voor beginners die zich 
niet inschrijven bij HartslagNu en beginners woonachtig buiten Zenderen het 
tarief van 35 euro vragen. 
Opgave kan bij Riet Beijen (rietbeijen@outlook.com). Tel. 06-21171848. 
Op maandag 6 april is er een cursusavond voor beginnende cursisten. 
Op onderstaande avonden worden de herhalingscursussen gegeven. 
Donderdag 2 april:  19.00-21.00 uur 
Dinsdag 14 april:  19.00-21.00 uur 
Woensdag 15 april:  19.00-21.00 uur 
Dinsdag 21 april:  19.00-21.00 uur 
Woensdag 22 april:  19.00-21.00 uur. 
   

Als er Zendernaren zijn die via het werk elk jaar een herhalingscursus volgen, 
zouden we het heel erg op prijs stellen wanneer  
U zich inschrijft bij HartslagNu. U wordt dan benaderd om te komen helpen als 
er bij u in de buurt iemand getroffen wordt door een hartstilstand. 
Aanmelden voor de burgerhulpverlening kan via de website van  
HartslagNu: www.hartslagnu.nl 

mailto:rietbeijen@outlook.com
http://www.hartslagnu.nl/
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Bij problemen met registreren is de werkgroep AED altijd bereid te helpen. 
Mocht u al ingeschreven staan, dan is het belangrijk om elk jaar de datum van 
uw herhalingscursus in te voeren in het systeem van HartslagNu. 
Op deze manier voorkomt u dat u wordt uitgeschreven. 
  

Opgave voor de cursussen graag vóór 21 – 03 – 2020! 
  

Werkgroep AED Zenderen. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Carnavalsviering vrijdag 21 februari 2020 
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Carnavalsviering op 
vrijdag 21 februari a.s. om 17.45 uur in onze parochiekerk. Het thema is ‘Erbij 
horen’.  
Onze zusterverenigingen uit Borne en Hertme zullen ook aanwezig zijn.  
De muzikale ondersteuning is in handen van Koor Contrast en  
’t Is Ma Waj Went Band. 
Vorig jaar hebben we door de extra collecte de rolstoelgroep van ’t Dijkhuis in 
Borne kunnen steunen. Dit jaar ondersteunen we met een extra collecte ‘Het 
Noodfonds’ in Borne.  
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Beste carnavalisten,  

Nog een week tot de gala-avonden (14/15 februari) en nog twee 
weken tot het carnavalsweekend! Graag brengen we het 
volgende onder de aandacht:  
 

1. Zondag 9 februari is de vrije verkoop van galakaarten. Om 09:30 uur 
kunnen leden hun contributie voldoen en galakaart afhalen. De vrije verkoop 
start om 11:00 uur. Kaarten kosten voor de vrijdagavond €5,- en voor de 
zaterdagavond €12,50. Let op: je kunt pinnen!  
Locatie kaartverkoop: Letteboer Computers (Hoofdstraat 75).  
2. Je kunt je tot 17 februari inschrijven voor de optocht. Deze is op 23 
februari. Inschrijven doe je op www.doldraejers.nl/optocht. Hopelijk zien we 
je als deelnemer of toeschouwer en daarna in de tent!  
Voor een volledig overzicht van de carnavalsfeesten kijk je op 
doldraejers.nl/feestagenda. We hopen je in de feesttent aan de Lidwinaweg 
ook dit jaar weer te begroeten!  
 

Datum Wat Tijdstip Locatie 

14 februari Gala-avond 19:30 uur Feesttent 
Lidwinaweg 

15 februari Gala-avond met opkomst 
nieuwe hoogheden! 

19:30 uur Feesttent 
Lidwinaweg 

16 februari Receptie met kinderactiviteiten 
Presentatie 1e Doldraejerskrant 
Overhandiging sleutel Hofauto  

14:00 uur 
15:00 uur 
15:30 uur 

Feesttent 
Lidwinaweg 

21 februari Carnavalsviering 
Bezoek zusterverenigingen 

17:45 uur 
aansluitend 

Kerk Zenderen 
Borne 

22 februari Giga Carnavalsparty 21:11 uur Feesttent 
Lidwinaweg 

23 februari Optocht met aansluitend feest in 
de tent, m.m.v. Feest-DJ Ivar 

13:30 uur Zenderen 
Feesttent 
Lidwinaweg 

25 februari Dweilmiddag 
Leuge Knipp’nbal 

13:00 uur 
20:00 uur 

Twente Sindron 

26 februari Askruisje halen 19:00 uur Kerk Zenderen 
 

Met carnavaleske groet, 
C.V. De Doldraejers  
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

12 februari 2020: Nancy ter Wal, Ellen Oude Breuil,  

   Miranda Vossebeld, Geri Nijhuis. 

Kantinedienst: 

Zo   9 febr  08.00-12.00 uur    Ramon van Os/Myron Eleveld 

   12.00-15.15 uur    Elmer ter Haar/Robert Pol 

   15.15-18.30 uur    Jamey Oude Breuil/Thomas Pol 

Di 11 febr  21.30-23.15 uur    Pim Olthof 

Wo 12 febr  20.00-        Stefan ten Broeke 

Do 13 febr  21.30-23.15 uur    zelf regelen 

Vr 14 febr  20.00-24.00 uur    Stijn Rikmanspoel 
 

Handbalprogramma zaterdag 8 februari: 
 

Dames Senioren: DSO DS1 – ZV/BB DS1   Aanvang: 09.15 uur 
De Slenk Den Helder 
 

Handbalprogramma zondag 9 februari: 
 

D-jeugd: ZV/BB D2 – BB/ZV D1    Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

E-jeugd: WHC E2 – BB/ZV E1     Aanvang: 09.20 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 

C-jeugd: BB/ZV DC3 – Stormvogels DC1   Aanvang: 10.50 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

C-jeugd: Tukkers DC1 – ZV/BB DC2    Aanvang: 11.30 uur 
Sporthal De Danne Albergen 
 

Dames A: Langeveen DA1 – BB/ZV DA1   Aanvang: 11.40 uur 
Sporthal De Ransuil Geesteren (Ov) 
 

C-jeugd: BB/ZV DC1 – Avanti - Wilskracht DC1  Aanvang: 10.55 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

Dames senioren: Tukkers DS3 – BB/ZV DS2   Aanvang: 12.30 uur 
Sporthal De Danne Albergen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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B-jeugd: BB/ZV DB2 – Stormvogels DB1   Aanvang: 11.55 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

B-jeugd: Dalfsen DB1 – ZV/BB DB1    Aanvang: 13.50 uur 
De Trefkoele Dalfsen 
 

Handbalprogramma vrijdag 14 februari: 
 

Midweek: Bentelo DMW1 – ZV/BB DMW2   Aanvang: 20.00 uur 
Sporthal De Pol Bentelo 
 

********** 
 

Voetbalprogramma zaterdag 8 februari Aanvang: Scheidsrechter: 
De Esch JO19-2 - ZV JO19    11.30 uur  
Excelsior’31 MO19 - ZV/BZSV MO19  12.45 uur  
ZV JO15 – Rohda Raalte JO15-2  13.00 uur Teun Besselink  
Enter Vooruit MO15 - ZV/BZSV MO15 11.00  uur  
ZV JO12 – EMOS JO12-2   11.30  uur Wilma Hakkenbroek  
MVV’29 JO9 - ZV JO9-1    09.00 uur  
ZV JO9-2 – Stevo JO9-2   10.15 uur Dries Smelt 
ZV JO7-1 -  ZV JO7-2    09.00 uur Milan Leushuis  
 

Voetbalprogramma zondag 9 februari Aanvang: Scheidsrechter: 
Reutum VE - ZV VE     09.00  uur  
ZV 3 – Delden 3    11.00  uur Hennie Besselink  
De Tukkers 3 - ZV 2     09.00  uur 
ZV 1 – Bornerbroek 1    14.00 uur 
 

Kantinedienst: 
JO15: Bram Boswerger   13.00 – 15.00 uur 
JO12: Sten Feldman    11.30 -  13.00 uur 
JO9-2: Douwe Jansen    10.00 – 11.30 uur 
JO7-1: Tim Sand    08.30 – 10.00 uur 
 

Vervoer: 
JO19: Jan Heck, Pim Keur, Elia Wennekink, Pepijn Wieringa 
MO19: Lynn Remie, Lonneke Demmer, Julia Roetgerink 
MO15: Isa Tijken 
JO9-1: Okke Lansink 
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Duimelot Pupil van de week: 
Zondag 9 februari is Jurre Slot pupil van de week.  
Hierbij worden Jurre en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om 
bij de wedstrijd       aanwezig te zijn. 

   Zenderen Vooruit 1 – Bornerbroek 1 
Wij wensen Jurre en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe. 
Jurre wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine.     
 

Pupil van de week wordt gesponsord door Duimelot Zenderen. 
 
 

Door blessureleed gehavend Phenix in eigen huis door ZV weggetikt. 0-8 
De voortekenen zagen er goed uit voor ZV deze middag. En als voortekenen 

niet bedriegen lijkt het nog een heel mooi voorjaar te kunnen 
worden voor ons cluppie. Vergeten is het afgelopen najaar, 
we kijken weer vooruit. Dit optimisme is vooral gebaseerd op 
de afgelopen drie wedstrijden. Er is nieuw elan in de ploeg, 
maar vooral de speelwijze geeft hoop. Niet meer van alles 
zelf willen doen, maar doen waar je goed in bent. Dat maakt 
een elftal een geheel. 

Het potje van deze middag in Enschede stelde niet zo veel voor. Phenix was zo 
getroffen door blessures, dat er uit verschillende elftallen geshopt moest 
worden. De 8-0 was zonder meer een reële weerspiegeling van de kracht van 
beide teams. Dit alles onder leiding van een prima scheids en spelers die 
elkaar op het veld respecteerden.  
Het scoreverloop, dit enkel en alleen voor de statistieken, Hemmo 0-1, Job 0-2 
en 0-7, Ramon 0-3 en 0-8, Teun 0-4, Jamie 0-5, Kees 0-6.  
De wedstrijd eindigde dit keer nog in mineur, omdat Bart in de laatste minuut 
nog rood kreeg, door in een reflex een doorgebroken Phenix speler vast te 
houden. Hopelijk valt de hier op volgende schorsing een beetje mee. Man off 
the match was vanmiddag zonder meer Freek, die als invaller voor onze 
geschorste doelman Myron, zijn doel schoon hield. Bravo Freek. 
Volgende week komt Bornerbroek op bezoek. De derby is weer nieuw leven 
ingeblazen. Oude verhalen komen weer over de tafel en de organisatie heeft 
zelfs zangeres Demi Westerhof uit het verre Denekamp kunnen contracteren 
om ons te trakteren op de mooiste liedjes en ballades.  
 

Tot zondag. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548
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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
http://www.zenderen.nl/
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