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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 

12 februari 2022 – 19 februari 2022 
 

 

 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 …  
 

Wanneer je het hart van het leven bereikt,  
vind je schoonheid in alle dingen.  

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 13 febr: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 13 februari 10.00 uur    
Koster:   E. Westerbeek    
Lector:   R. Brentjes 
Coronacoördinator:  H. Harink 
 
Misintenties voor zondag 13 februari 2022: 
Tonie Harink; uit dankbaarheid; Annie Kamphuis-Wiggers. 
 
Overleden 
Op donderdag 3 februari jl. is op 85-jarige leeftijd overleden onze parochiaan 
Annie Kamphuis-Wiggers. De condoleance was afgelopen dinsdagavond in 
onze parochiekerk. We wensen de familie veel sterkte in deze tijd van afscheid 
en bij het dragen van het verlies van hun dierbare. 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 13 februari t/m zaterdag 19 februari:  
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 13 februari t/m zaterdag 19 februari: groep 3 
 

 
 

         
        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 
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Voor het eerst naar school! 
 

Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar 

(2022 – 2023) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na 

te denken over een school die bij u en uw kind zal passen. 

En dat zal zeker, in deze bijzondere tijd vol maatregelen, 

niet heel makkelijk zijn.  

 
Om u kennis te laten maken met basisschool St Stephanus, nodigen we u uit 
om onze website te bekijken. Ook via de website ‘scholen op de kaart’ vindt u 
informatie over onze school.  
Daarnaast bent u van harte welkom om contact met ons te leggen. We zijn 
altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 14.30 uur per 
telefoon. Samen overleggen we op welke manier we u het best kennis kunnen 
laten maken met onze school.   
 
Om de organisatie van het komende schooljaar op tijd in kaart te kunnen 
brengen, zouden we heel graag voor 1 maart iets meer zicht hebben op de 
leerlingen die komend schooljaar komen.  We hopen daarom binnenkort van u 
te mogen horen! 
 
Namens het team van BS St. Stephanus, 
Marieke Oude Middendorp 
directeur 
BS St. Stephanus 
St. Stephanusstraat 3 
7625PH Zenderen   
info@stephanuszenderen.nl 
074 - 2662583 
 
 
  

mailto:info@stephanuszenderen.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8jT8sbRAhXG0hoKHf8tCkcQjRwIBw&url=http://www.jufjanneke.nl/wordpress/voor-het-eerst-naar-school/&psig=AFQjCNFLIGozDa6EEfuZqcd90e9KbMAQzw&ust=1484664007338183
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Carnaval! Basisschool St. Stephanus 
 

Alaaf! KBS St Stephanus viert carnaval! 
Op vrijdag 18 februari vieren we carnaval op school en dit 
jaar hebben we weer een mooie optocht. 
 
Onder leiding van onze eigen Prins en Prinses en de Hoogheden van C.V. De 
Doldraejers en de Draejpiepers lopen we rond 09:30 uur in een bonte stoet 
door Zenderen onder leiding van TMWWB, hét dweilorkest van Zenderen. De 
kinderen mogen met versierde karren/trekkers/fietsen meedoen aan deze 
optocht. 
Het is voor de kinderen geweldig om door zoveel mogelijk mensen toegejuicht 
te worden tijdens de wandeling door Zenderen. U komt toch ook kijken?  
 

 
 
De looproute is als volgt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien jullie graag vrijdag 18 februari langs de route! Tot dan?!  
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De Huiskamer Sindron 
 

De Huiskamer Sindron heeft de uitslag van de 
Kerstwandeltocht. De zin die wij zochten was; ´Sindron 
all the way”. Daar hebben we een aantal goede 
inzendingen voor ontvangen. De slagzin heeft de 
doorslag gegeven: 
 

Iedereen mag het weten, De huiskamer van Zenderen is een plek voor een 
drankje, gezelligheid en soms een hapje eten. 
 

Evi en Jim Sand hebben hiermee de gewonnen.  
Ze mogen op de foto bij SBLDESIGN.  
Op zaterdag 29 januari heeft een groep dames hard gewerkt in “de 
Huiskamer” met Kant Klossen. Er is door de dames een start gemaakt met het 
versieren van een sjaal. Dit zag er heel mooi uit. 
 

Kondigden we in de VOX aan dat er een maaltijd zou zijn in februari. Nu 
moeten we helaas deze maaltijd afzeggen vanwege de hoge COVID-19 
besmettingen. Daarom nu al de aankondiging van de maaltijd op 9 maart! 

 Kook 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 de mogelijkheid om samen te blijven zitten, kletsen of 
kaartje leggen. 

De kosten zijn € 7,50.  
Aanmelden  kan via info@sindron.nl, bel ons op 06 38540733 of een briefje in 
de brievenbus inleveren. Aanmelden moet voor 5 maart. 
 

Repair café  
Op 26 februari  is het volgende Repair Café. Wij helpen u graag met kleine 
klussen. Laat eventueel vooraf weten dat u komt, dan houden wij rekening 
met de materialen die we mee moeten nemen. 
 

In “De Huiskamer Sindron” houden we ons aan regels van het RIVM.  
 

Wilt u iets met ons delen; dat kan via: info@sindron.nl of ons bellen op 06 
38540733. 
Volg ons ook via de website of facebook. 
 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op: 2 februari 

 

     Kruisjassen         
  

1. Tonny Workel  4138 p. 
2. Theo Boomkamp  3903 p.   
3. Paulien Peper  3851 p.   
4. Cor Stopel   3756 p. 
5. Andre Oude Nijhuis 3746 p. 

 

Poedelprijs :  
          Nico Kroeze  3104 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  16 februari 

 

 
SCHAATSEN IJSBAAN TWENTE - 5 MAART  
Met de activiteitencommissie hebben wij weer een leuke 
activiteit voor de jeugd bedacht! Heb je zin om met ons 
mee te gaan schaatsen op 5 maart? Meld je dan aan! 
 

- 13.00 uur verzamelen bij ZV, rond 17.00 uur weer terug.  
- € 7,- per persoon. De betaling zal via een tikkie verlopen.  
- Leeftijd: 8-14 jaar. 
- Neem je schaatsen mee! Mocht je geen eigen schaatsen hebben, dan 

kost het huren van een paar schaatsen € 6,-. 
- Aanmelden kan bij Sarah in het Veld: 0619648588. Vermeld hierbij: 

o Naam 
o Leeftijd 
o Wel/geen eigen schaatsen? 
o Schoenmaat, wanneer je schaatsen wilt huren 

- Mochten er ouders zijn die eventueel mee willen/kunnen rijden, dan 
horen we dit graag! 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 7: 14 – 18 febr: Heidi Leushuis, Karin Lamain, 

   Monique Boswerger, Manon Elzinga. 

 
 
ZVBB’21 DS1 lijdt eerste nederlaag van het seizoen 
 

Het DS1-handbalteam van ZVBB’21 heeft dit seizoen een 
zeer goede start gehad in de landelijke tweede divisie en 
was al zeven wedstrijden ongeslagen. In een spannende 
wedstrijd trok Voorwaarts aan het langste eind, waarmee ZVBB’21 niet alleen 
het duel, maar ook haar ongeslagen status verloren zag gaan. In de 
thuiswedstrijd in Sporthal ’t Wooldrik was Voorwaarts DS1 uit Twello net iets 
te sterk. Vanaf het startmoment liepen de dames telkens minimaal een 

doelpunt achter. In de tweede helft 
leek de wedstrijd zich nog te keren, 
maar na 2x30 minuten was de stand 
24-25. „Een gelijkspel was misschien 
beter op zijn plaats geweest”, aldus 
Afton Groener, hoofdtrainster van 
ZVBB’21. „Je weet dat je ritme mist 
door het stilleggen van de competitie. 
Dat zag je op bepaalde momenten ook 
wel terug in de wedstrijd. Het is dan 

wel pittig om direct tegen Voorwaarts de draad weer op te pakken. We 
hebben niet ons beste spel gespeeld, maar we hebben wel karakter getoond. 
Daar mogen we tevreden over zijn. In de eindfase stonden we vrijwel continu 
in ondertal en dat kost natuurlijk heel veel kracht. Het is nu even balen van de 
nederlaag, maar we mogen ook trots op onszelf zijn. En we zijn natuurlijk erg 
blij dat we weer mogen handballen.” 
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Op zondag kwamen de overige teams ook nog in actie, waarbij bijna alle 
teams een overwinning konden bijschrijven: 
ZVBB21 E2 - EHC '95 E2  8 - 4 
ZVBB21 E1 - DSVD E1  4 - 4 
ZVBB21 DC1 - Combinatie '64 DC1 Afgelast 
ZVBB21 DB2 - Olympia HGL DB2 11 - 9 
ZVBB21 DB1 - Tukkers DB1 29 – 16 
Stormvogels DA1# - ZVBB’21 DA1 19 - 20 
Bentelo DS3  - ZVBB’21 DS2 16 - 11 
ZVBB21 DS3 - DSVD DS4  12 - 9 
 

 
 
Handbalwedstrijden: 
 

Zaterdag 12 februari: 
Cabezota DS1 – ZVBB21 DS3      Sporthal UT te Enschede   18.50 
ZVBB21 DS 2 – Borhave DS2      Sporthal ’t Wooldrik te Borne  19.00  
D.S.V.D DS2 – ZVBB21 DS1      Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 20.30 
 
Zondag 13 februari: 
ZVBB21 F jeugd (toernooi)      Sporthal ’t Wooldrik te Borne   10.00-12.00 
D.H.V. E2 – ZVBB21 E1      Sporthal de Mors te Delden  09.00 
D.S.V.D. C2 – ZVBB21 C1      Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 10.00 
R.S.C. B1 – ZVBB21 B1      Sporthal ’t Trefpunt te Weerselo  10.00 
De Tukkers E3 – ZVBB21 E2      Sporthal de Danne te Albergen  10.05 
De Tukkers D2 – ZVBB21 D1      Sporthal de Danne te Albergen  11.00 
ZVBB21 A1 – T.V.O A1      Sporthal IISPA te Almelo   11.30  
 
Dinsdag 15 februari: 
D.H.B. DMW1 – ZVBB21 DMW2 Sporthal de Mors te Delden  20.30 
 
Woensdag 16 februari: 
Lettele DS1 – ZVBB21 DS1  Sporthal Het Trefpunt te Gorssel 18.50 
ZVBB21 DMW 1 – T.V.O. DMW2 Sporthal IISPA te Almelo  19.00 
 
 

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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Nieuwe trainers voor ZV1, ZV2 en JO19! 
 

Tim Meijerink is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Zenderen 
Vooruit. Hij volgt hiermee Marco Botterblom op, die na 2 seizoenen vertrekt 
naar SC Meddo. Ook het tweede elftal krijgt een nieuwe trainer, omdat 
Herman Middelkamp na 1 seizoen afscheid neemt van onze club. “Onze eigen” 
Floris Besselink gaat ZV 2 volgend seizoen onder zijn hoede nemen. Wij 
wensen beide heren veel succes met dit nieuwe avontuur. 
 
Ook bij het kersverse kampioensteam van ZV JO19 vindt een trainerswissel 
plaats. Chris Hoek wordt als trainer opgevolgd door Robert Morsink. Wij 
bedanken Chris voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren en voor het 
mooie resultaat met een kampioenschap in de winterstop. Hopelijk kan 
Robert Morsink deze lijn volgend seizoen doorzetten en onze talenten 
klaarstomen voor de stap naar het eerste elftal.  
Voor de jeugd zijn aanstaande zaterdag alweer de laatste wedstrijden gepland 
voordat de krokusvakantie aanbreekt. De eerstvolgende wedstrijden zijn pas 
weer op 5 maart. In overleg met je teams mag op zaterdag natuurlijk gebruik 
gemaakt worden van de velden om op te trainen. Houd de voetbal.nl app of 
de website www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten 
voor het actuele programma. Door coronabesmettingen kunnen er helaas nog 
steeds wedstrijden worden afgelast. Veel succes en een fijn voetbalweekend 
toegewenst! 
 
 
Zaterdag 12 februari     Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Reutum JO19-1   15:00  Kevin Sonder  
EMOS JO17-2 – ZV JO17    12:45     
ZV JO12 – Oranje Nassau JO12-3   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10 – NEO JO10-1   10:00  Mitch Wennekink 
Heracles avc JO9-3JM – ZVJO9-1   08:30   
ZV JO9-2 – Tubantia JO9-2   10:00  Nout Lansink 
ZV JO7-1 – Bornerbroek JO7-1  09:00  Leiding JO7-1 
ZV JO7-2 – SV Delden JO7-2   09:00   Leiding JO7-2 
 
    

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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Zondag 13 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
Fleringen 1 – ZV 1    14:00     
MVV '29 3 – ZV 2     10:45   
ZV 3 – TVC '28 8    11:00  Bertus Tibben  
Vasse 35+1 – ZV 35+1    09:00   
NEO VR2 – Borne/ZV VR1   11:00   
 
Kantinedienst zaterdag 12 februari  Tijd: 
Wessel de Kinkelder    08:30 – 10:00 
Tim Sand     10:00 – 11:30 
Ties Wolbers     11:30 – 13:00 
Let op: Geen kantinedienst ingepland 13:00 – 14:30 
Douwe Welles     14:30 – 17:30 
 
Kantinedienst zondag 13 februari  Tijd: 
Bart Beld/ Kees ten Broeke    08:00 – 12:00 
Vincent Ganzeboom/ Daniel Lamain  12:00 – 15:15  
Robert Pol/ Coen Ragbourn   15:15 – 17:00 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Jaarprogramma                  activiteitencommissie ZV 
 

Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van Zenderen Vooruit weer 
een aantal activiteiten voor u op het programma staan. Onderstaande data 
kunnen alvast genoteerd worden in uw agenda! 
 

Activiteit Datum Doelgroep 

Schaatsen Zaterdag 5 maart (overdag) Jeugd 

Darttoernooi Zaterdag 5 maart (avond) Senioren 

Paasactie Zaterdag 9 april (overdag) Jeugd 

Sponsorloop / obstakelrun Zaterdag 7 mei (overdag) Jeugd 

Feestavond met DJ Vrijdag 20 mei (avond) Senioren 

Straatvoetbal Zondag 26 juni (overdag) Jeugd 

Familiedag Maandag 6 juni (2e pinksterdag) Jeugd  

Sportkamp Vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus Jeugd  
 

In de loop van dit seizoen kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht aan 
dit programma. Ook i.v.m. de constante wijzigingen in het coronabeleid kan er 
nog het een en ander veranderd worden. 
Hopelijk zien we u terug tijdens een van onze activiteiten! 
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Activiteitenagenda 
 

 
 
Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl 
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.com 
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl 
 
 
 
 
Nieuws van de redactie: inleveren copy 

Volgende week kunt u voor 2 weken copy aanleveren.  
Dit i.v.m. de komende voorjaarsvakantie van onze 
bezorgertjes. 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.com
http://www.zenderen.nl/

