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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
4 september 2021 – 11 september 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 …
Men moet niets overijld doen;
zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 5 sept: 10.00 uur:

Eucharistieviering, verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater N. Hofstede
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 september 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
B. Paus
Corona coördinator: M. Besselink
Misintenties voor zondag 5 september 2021 :
Jan Pol (jaarged.); Rikie Kamphuis (jaarged.); Herman Westerbeek
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 5 september t/m zaterdag 11 september:
zondag:
J. Maathuis
donderdag: A./R. Wolbers
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
V. Kuipers
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
S. Elferink
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 5 september t/m zaterdag 11 september: groep 3

*****
Ontspanningsmiddag Zonnebloem Hertme-Zenderen
Graag willen wij u mededelen dat er woensdagmiddag 6
oktober een ontspanningsmiddag is bij het Hoogspel in Delden
voor de cliënten van de Zonnebloem afdeling Hertme-Zenderen.
Hier willen wij u graag voor uitnodigen.
De kosten voor deze middag zijn 15,00 euro p.p.
De zaal gaat open om 13.30
Graag voor 6 september opgeven bij Lidy Westerhoff
Mail Adres: lidy.westerhoff@hotmail.com Telefoonnummer: 074-2664645
Met vriendelijke groet,
Zonnebloem Hertme-Zenderen
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KWF Kankerbestrijding collecteert van 5 t/m 11 september
Het KWF is blij dat er dit jaar weer volop
gecollecteerd kan worden. Door de
coronacrisis was de landelijke opbrengst
vorig jaar ongeveer een derde lager dan
normaal: € 4,2 miljoen in plaats van € 5,8
miljoen.
1 op de 3 krijgt kanker
We hopen dit jaar weer meer geld op te halen voor kankeronderzoek en -zorg.
“Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker.
Bovendien heeft de kankerzorg flink te lijden gehad onder de coronacrisis.
Veel operaties zijn uitgesteld, diagnoses later geconstateerd. Voor al die
patiënten is het belangrijk dat zorg snel weer op volle sterkte komt.”
Helpt u mee?
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (5 tot en met 11
september) wordt in Zenderen weer huis-aan-huis gecollecteerd.

Hebt u iets over voor het goede doel, dan kunt u op de volgende
manieren doneren:
-

-

contant, door munt- of briefgeld in de collectebus te doen.
met de telefoon, door een QR-code te scannen, die op de
collectantenpas staat.
U opent op uw mobiel de bankapp,
u scant de QR-code die hiernaast staat. →
De app vertelt daarna wat u verder
moet doen.
het is ook mogelijk uw donatie over te maken naar het
rekeningnummer van de KWF-Kankerbestrijding Afdeling Borne:
NL95 RABO 0145 6009 71 t.n.v. KWF Kankerbestrijding
o.v.v. 14062 afd. Borne wijk 9

Alvast bedankt voor uw gift
Namens KWF Zenderen
Betsy Paus
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Markestenen gezocht
Het Platform Markegrenzen vraagt uw aandacht voor zoekgeraakte
Grensstenen in Twente.
De laatste jaren zijn er op diverse plaatsen exemplaren teruggevonden en in
veel gevallen ook teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek.
In of nabij Zenderen betreft dit in ieder geval twee zandstenen palen waar
aandacht voor gevraagd wordt. Het gaat tenslotte om klein cultureel erfgoed.
Dat zijn de zogenaamde Landmanspaal voorzien van het nummer 14 op de
grens met Almelo. Deze steen is in 2004 verdwenen en moet ergens bij
iemand in een tuin staan of liggen.
Daarnaast is er een steen waarvan we alleen een foto kennen uit het
beeldarchief van Borne. Volgens beschrijving lag die steen rond 1980 in een
schuur bij een zekere Oosterveld.
Markant is het jaartal 1754 en dat geeft aanleiding tot de theorie dat dit
wellicht de zogenaamde Brektummersteen op de grens met Albergen is.

← Hiernaast een voorbeeld van een steen
die gelijkenis vertoont met de Landmanspaal.

En dit is de
"Oosterveldsteen": →

Namens Platform Markegrenzen
Bert Nijkamp, Almelo
Tel: 06 42604532
e-mail: bert.nijkamp@live.nl
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K.P.V Dames Herinnering
Fietstocht + High Tea Woensdag 15 september - 13:30uur.
Opgeven kan nog tot 10 september bij
Anny E 074-7074905
Siny L 0646695016
Het Bestuur

kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Woensdag 8 September start kaartclub ‘Schoppenboer” weer met een
gezellige kaartmiddag in de kantine van Zenderen Vooruit.
Het kaarten begint om 13.30 uur.
Heb je zin om ook eens een kaartje te leggen dan ben je van harte welkom.
Als je vragen hebt schroom dan niet om even te bellen naar :
Riet Bos :
074-2662266
Hennie Pouwel :
074-2662926

SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 35: 30 aug – 3 sept:
Wk 36: 6 – 10 sept:

“ZENDEREN VOORUIT”

Simone Tinselboer, Anouk Slot,
Margo Stevelink, Kelly van Egten.
Jolanda Veldhof, Marije Hoek,
Elise Breteler, Wilke Geerdink
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DE (BEKER)COMPETITIE GAAT VAN START!!
Na een welverdiende zomerstop begint voor de senioren en de junioren de
bekercompetitie. Voor de pupillen begint zelfs de eerste fase van de
competitie. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend
weekend. Vervoerschema’s worden opgesteld in overleg met trainers/leiders
van het betreffende team.
Zaterdag 4 september
PH JO19 – ZV JO19
NEO JO17-3 – ZV JO17
ZV JO12 – Oranje Nassau JO12-3
ATC JO10-6 – ZV JO10
Juventa JO9-5 – ZV JO9-1
ZV JO9-2 – Oranje Nassau JO9-7JM
ZV JO7-1 is vrij
ZV JO7-2 – Borne JO7-3

Aanvang:
10:30
14:00
11:30
09:45
09:45
10:00

Scheidsrechter:

09:00

Twan Pouwel

Zondag 5 september
Diepenheim 1 – ZV 1
ZV 2 – ATC 2
Bornerbroek 3 – ZV 3
ZV 35+ is vrij
La Première VR1 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
11:00
12:00

Scheidsrechter:

Kantinedienst zaterdag 4 september
Riff Nollen
Mick Borgerink
Maarten Pol

Tijd:
08:00 – 10:00
10:00 – 11.30
11.30 – 13.30

Kantinedienst zondag 5 september
Bart Beld/Teun Besselink
Bertho Boswerger/Hans Breteler
Jordy Sonder/Robert Dries

Tijd:
09:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

12.15

Allen veel succes!!
Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Job Vetketel

Owen ter Wal

Gijs Vogelaar

PLUS Spaaractie voor Zenderen Vooruit!
Vanaf zondag 5 september start er bij de PLUS supermarkten in Borne een
spaaractie voor clubs. In totaal wordt er een bedrag van € 18.125,00 verdeeld
onder alle deelnemende clubs.
Zenderen Vooruit doet ook mee aan deze spaaractie. Bij elke 10 euro aan
boodschappen ontvangt u hiervoor een kraskaart. Deze bevat een
sponsorpunt die u via www.plus.nl/sponsorpunten kunt schenken aan de club
van uw keuze.
Hoe meer sponsorpunten een club verdient, hoe meer geld de actie
voor de club zal opleveren.
Spaart u ook mee? Dat zouden we geweldig vinden!
Vindt u het wat lastig om zelf de punten online in te voeren, dan doen wij
dat graag voor u.
U mag daarom ook uw ontvangen kraskaartjes inleveren bij:
Kim Kamphuis – de Haar 15
Nico Pol – Hoofdstraat 37
Roy de Kinkelder – Hoge Maat 40
Miranda Steenhagen – Erve Timmerman 4
In deze Vox vindt u een flyer van de PLUS supermarkt met uitleg over de
spaaractie.
We hopen een mooi bedrag op te halen voor onze sportvereniging!
De actie loopt t/m zaterdag 13 november.
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De huiskamer van Zenderen
Vanaf oktober start ons maandelijkse HUISKAMER MAAL
Samen koken en Samen eten in De Huiskamer van Zenderen.
Elke tweede woensdag van de maand.
 Kook en eet je mee dan is de start om 11.00 uur.
 Eet je mee dan is de start om 12.30 uur.
Na afloop is er tijd om gezellig samen te zijn en een kaartje te leggen.
Voor het HUISKAMER MAAL is er een maximum aantal deelnemers van 12
personen. Je kan je hiervoor aanmelden via info@sindron.nl uiterlijk op de
maandag voorafgaande aan het HUISKAMER MAAL.
Het eerste HUISKAMER MAAL vindt plaats op 13 oktober.
Het thema is dan “ SINDRON MAAL.”
Elke maand is er een ander thema.
De kosten voor het HUISKAMER MAAL zijn €7,50 inclusief water,
exclusief een drankje.
Ben je een hobbykok en denk je….hé dat is wat voor mij? Meld je dan ook aan.
Repair Café.
Elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn er vrijwilligers
die kijken of er een reparatie mogelijk is. Wanneer dit kan, dan worden
daarvoor de kosten van het materiaal berekend.
Terwijl er gekeken wordt of er een reparatie mogelijk is, is er de mogelijkheid
om een kop koffie of thee te drinken.
Aanmelden voor een reparatie hoeft niet maar mag wel. Kan handig zijn, de
vrijwilligers kunnen dan rekening houden met de materialen die ze
meenemen.
Gaat het om een groot of zwaar apparaat, dat niet vervoerd kan worden, mail
ons dan ook. Dan kijken we of er iemand op die zaterdag even thuis komt
kijken. Ook dan moeten de onkosten vergoed worden.
Zenderen kent veel handige mensen. Kom jij het team van het Repair Café
versterken? Mail ons! Je hoeft niet elke maand te kunnen. Een keer per twee
maanden is ook al fijn. Bij meerdere vrijwilligers kan er een schema in overleg
worden gemaakt. Mail: info@sindron.nl
Graag tot ziens in De Huiskamer van Zenderen
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