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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
6 maart 2021 – 13 maart 2021
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 …
Het geluk smaakt het zoetst,
wanneer het ons druppelsgewijs wordt toebedeeld.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 7 maart t/m zaterdag 13 maart:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Peper
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 7 maart t/m zaterdag 13 maart: groep 4

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Kerkvieringen
Zondag 7 maart: Karmelviering zonder kerkgangers
Voorganger:
pater Gerard Westendorp
Zondag 14 maart: Eucharistieviering zonder kerkgangers
Voorganger:
pastor Ton van der Gulik
Vanaf zondag 21 maart kunnen er weer 30 personen de vieringen in de kerk
bijwonen. Op die dag is er een Woord- en gebedsdienst onder leiding van
pastoraal werkster Anita Oosterik. Aanmelding blijft nodig.

Parochiesecretariaat
Vanaf dinsdag 16 maart is het secretariaat van de parochie weer geopend. U
kunt zich daar dan ook weer aanmelden voor de vieringen.

Vermelden overlijdens in Vox
De redactie is al een aantal keren geconfronteerd met het volgende:
Er is iemand overleden uit Zenderen, of iemand die jarenlang in Zenderen
heeft gewoond en nu bijv. op ‘t Dijkhuis zit, is overleden. Hierover staat niets
in de Vox. Hoe kan dat?
Uit bovenstaande blijkt wel dat de dorpsgemeenschap graag op de hoogte
is/blijft van het wel en wee van de mededorpsgenoten.
De redactie van Vox wil u graag uitleg geven:
Is er bij de parochie een overlijden doorgegeven, dan zorgt het secretariaat
ervoor dat er een stukje in Vox komt.
Wordt een overlijden niet gemeld bij de parochie, dan komt er ook geen
berichtje. (De redactie zal nooit uit zichzelf een dergelijk bericht plaatsen).
Mochten betrokkenen toch graag een berichtje/vermelding in de Vox willen,
dan moeten zij dit persoonlijk doorgeven via mail: info@zenderen.com
of via tel: 06-51209141
Namens de redactie
Betsy Paus
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Beste inwoners van Zenderen,
Heeft u nog vragen over glasvezel of twijfelt u of u moet overstappen? Laat u
dan voorlichten tijdens de informatieavond op donderdag 4 maart. u kunt zich
hier aanmelden: https://www.deltafibernetwerk.nl/onlineinformatieavonden/hertme-zenderen/
Na de aanleg van glasvezel - waar dit over gaat - kunt u kiezen uit meerdere
aanbieders van abonnementen. Hierdoor krijgt u meer keuzevrijheid en kunt
u zelf bepalen welk abonnement u wilt voor internet etc. met daarbij ook
meer financiële keuzemogelijkheden.
Aan de aanleg van glasvezel zijn geen kosten verbonden.
Uiteraard willen wij u graag wijzen op de
glasvezelactie met Zenderen Vooruit, zie
www.zenderenvooruit.nl (zelf € 25,- korting en ZV €
50,- voor de clubkas!).
Namens de dorpsraad.
Huub Welberg.

Potgrondactie Zenderen Vooruit
Het voorjaar komt er weer aan!
Tijd voor de potgrondactie van Zenderen Vooruit!
Dit jaar kunt u, net als vorig jaar, het volgende bestellen:
- 1 zak potgrond a 50 liter
€ 4,- 3 zakken potgrond
€ 11,- 1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter
€ 3,50
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Dit jaar komen wij NIET langs de deuren om uw bestelling op
te vragen. Bestellen is ALLEEN MOGELIJK via WhatsApp,
telefonisch of per mail.
- Bellen of appen kan naar 06-27231898.
- Bestellingen per mail kunt u sturen naar actieszv@gmail.com.
Vermeld bij uw bestelling uw naam en adres.
Betalen kan via Tikkie of contant; contant geld kunt u in een envelop, voorzien
van naam en adres, in de brievenbus doen bij Kim Kamphuis- Sanderink, de
Haar 15 of bij Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4.
Het bestellen van potgrond en bemeste tuinaarde kan tot en met 11 maart.
Op zaterdag 20 maart wordt de potgrond tussen 8.00 uur en 12.00 uur bij u
aan huis bezorgd. I.v.m. de Lock down bellen we niet aan.
Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit

Geschiedenis Sportvereniging Zenderen Vooruit
Toen ik bij het bestuur van ZV aangaf wel een stuk over de geschiedenis van
deze roemruchte vereniging te willen schrijven, kwam ik er achter dat er maar
zeer weinig informatie te vinden is. De vereniging is opgericht in 1927. Het
25-jarig bestaan was dus in 1952, 50 jaar in 1977, 75 jaar in 2002.
Is er iemand die weet of er over deze jubilea boekjes zijn verschenen?
Zijn er foto’s van de plekken in Zenderen waar ZV speelde voordat ze op de
huidige plek terecht kwamen?
Wanneer is de handbalvereniging opgericht?
Zijn er foto’s van de bouw van de eerste kantine, opening tennisveld? Zijn er
sowieso interessante foto’s of is er andere informatie over ZV?
Allemaal vragen waar u mij misschien bij kunt helpen. U kunt informatie met
mij delen via gerardwelberg@gmail.com . Dat kan zowel tekst zijn, gescande
foto’s e.d. Ik kan ook uw foto’s scannen. Het is de bedoeling dat een en ander
binnenkort te zien is op de site van Zenderen vooruit.
Gerard Welberg
Zeilkerweg 1,
0657993397
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Wij staan al 37 jaar met onze visverkoopwagen op de parkeerplaats bij
Al Capone, vroeger “t Loar”.
Door omstandigheden kunnen we daar niet meer staan.
We hebben uiteindelijk een ander plekje gevonden, nl. op de parkeerplaats
naast daylighttrading aan de Hoofdstraat 44.
De gemeente moet nog overtuigd worden van de noodzaak van deze
voorziening in Zenderen. Dit kan o.a. door het inzamelen van handtekeningen.
Vindt u ook dat Toren vishandel in Zenderen moet blijven?
Vul dan dit formulier in en lever het in bij de redactie: Hoofdstraat 28 of
via mail: info@zenderen.com
Ondergetekende wil graag dat vishandel Toren voor Zenderen behouden blijft
Naam:

__________________________

Handtekening: __________________________
Namens Toren Vishandel
Gerrit en Wilda
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moet blijven
Steunt u deze actie ook?
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