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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 

26 maart 2022 – 2 april 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 …  
 

Hoe langer je leeft,  
hoe minder toekomst je hebt  
om je zorgen over te maken. 

 

 
 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
 

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

Zondag 27 mrt: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 27 maart 10.00 uur  
Koster:  H. v.d. Aa  
Lector:  J. Maathuis 
Collectanten: H. Meulenkamp 
 

Misintenties voor zondag 27 maart  2022: 
Uit dankbaarheid; Sinie Kamphuis-Elshoff (Jgd.); Henk en Annie Eidhof-
Hottenhuis; Marietje Koopman-Luttikhuis;  
Henk Koelen; Bennie Hoek; Annie Kamphuis-Wiggers. 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 27 maart t/m zaterdag 2 april:  
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 27 maart t/m zaterdag 2 april: 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 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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KREUZWEG 

 

Veertien nieuwe schilderijen door Nederlandse kunstenaars. 
Veertien nieuwe muziekstukken bij de kruiswegstaties. 

Loop het verhaal van het lijden mee, van beeld naar beeld. 
Luister, kijk, beleef. 

 
Weer is het oorlog in Europa.  

Weer worden mensen gedood of verwond. 
Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth  

is ook een verhaal van nu, van ons allemaal. 
 

Kom naar deze bijzondere kruisweg 
in de Oude Kerk in Borne 
op dinsdag 12 april 2022 

 
‘Kreuzweg’ begint met een inleiding in de Potkaamp, 

daarna gaan we naar de kerk voor de rondgang. 
 

’s middags van 15.00 - 16.45 u (Potkaamp open vanaf 14.30 u) 
’s avonds van 20.00 – 21.45 u (Potkaamp open vanaf 19.30 u) 

 
Toegang: vrije gift 

 
 
Jan Marten de Vries, compositie en piano 
Elianne Ardts, cello 
Auke de Vries, beeld 
Ruth Taylor, beeld 

 
Graag vooraf aanmelden via e-mail: kreuzweg2022@gmail.com 

Raad van Kerken Borne, Hertme, Zenderen 

 
 
 

mailto:kreuzweg2022@gmail.com
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Passieconcert in Borne van het Borns Kleinkoor   
Op 3 april geeft het Borns Kleinkoor zijn jaarlijkse Passieconcert onder leiding 
van Bram van der Beek. 
Uitgevoerd wordt Die Sieben Worte Jesu van César Franck in  
de Oude Kerk te Borne.  
Voor menigeen begint Pasen pas als men het Paasconcert van dit koor  
heeft bijgewoond. 
Ook dit jaar belooft het een sfeervolle traditionele middag te worden. 
 

Als intermezzo en begeleiding treden op 
Barbera Vinke- Deinum: Cello  
Jos Beunders:                   Piano 
 

Het concert begint om: 16.00 uur.  
De kerk is open om: 15.30 uur  
 

Kaartjes à € 12,50 zijn in de voorverkoop te bestellen bij Herman Dankaart: 
tel.  06 39250590  
Het e-mailadres: dankaart1@home.nl of bij Het Kulturhus in Borne.  
 

 
 
BS St Stephanus in actie voor Oekraïne 
Op donderdag 14 april, van 10:45 tot 11:15 uur, lopen alle leerlingen van BS St 
Stephanus in Zenderen samen een sponsorloop. Zo proberen ze zoveel 
mogelijk geld te verzamelen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te  
helpen.  
U kunt de kinderen binnenkort aan de deur verwachten om te vragen hen te 
sponsoren. Ze hebben een formulier mee, waarop ze kunnen aangeven door 
wie ze gesponsord worden en voor welk bedrag dat is. Wij hopen een mooi 
bedrag op te halen voor dit goede doel. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:dankaart1@home.nl
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 

Op dinsdag 5 april bent u van harte welkom bij Tuincentrum 
Borghuis in Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de 
Zonnebloem komen winkelen.  
U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken. Er 
zijn geen rolstoelen aanwezig. 

 

Op deze dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen én u krijgt een gratis 
kopje koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis.                                                          
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem,  
hier krijgt u de kortingsbon en de bon voor de koffie. 
 

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van 
huis gehaald en weer teruggebracht. 
Opgave uiterlijk 25 maart bij Akke Louwerman tel. 074-2660360. 
 

 
Zonnebloem uitnodiging feestmiddag 

Wat in het vat zit verzuurt niet…….de haringparty. 
Ruim 2 jaar geleden zijn we met de Zonnebloemafdelingen 
Hertme/Zenderen en Borne bezig geweest om het feest te 
kunnen plannen. Eindelijk mag en kan het.  
Uit de opbrengst van de Bornse haringparty 2019 wordt u een 
gezellige middag aangeboden.  
Er wordt gestart met koffie en later in de middag volgt een 

warm buffet en nagerecht. Vanzelfsprekend zal de haringkar niet ontbreken. 
Datum  : Donderdag 14 april 2022 
Locatie : Kulturhus Borne 
Tijd  : 15.00 uur tot uiterlijk 18.30uur 
Voor wie : Alle gasten Zonnebloem Hertme/Zenderen en Borne 
Opgeven : voor 31 maart 2022 bij Akke Louwerman,  

   tel.nr. 074-2660360 
Wij hopen u allen te ontmoeten, dus geef u zo snel mogelijk op. 
Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen  
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 Repair café  
Op 26 maart is het volgende Repair Café. U kunt terecht 
in Sindron vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. 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. Dit kan via ons mailadres 
info@sindron.nl 

 

Huiskamer Maal gaat veranderen van dag en tijd. Omdat we nog meer 

mensen de mogelijkheid willen geven mee te doen met de maaltijd willen we 
vanaf april de maaltijd op vrijdagavond organiseren.  
De eerstvolgende datum is dan 22 april. 
Aanmelden voor de maaltijd is verplicht, er is een maximum van 12 
deelnemers per keer. En we willen onze hobbykoks de mogelijkheid geven om 
goed te kunnen inkopen voor de maaltijd.  
Het aanmelden voor de maaltijd van 22 april sluit op 17 april. 
 
Zijn er nog (hobby)koks die zich willen aanmelden om een maaltijd te 
verzorgen dan kan dit ook via het onderstaande mailadres of 
telefoonnummer. 

 Kook je mee dan is de start om 17.00 uur. 

 Eet je mee dan is de start om 18.00 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.  
 
Wilt u iets met ons delen; dat kan via: info@sindron.nl of  
ons bellen op 06 38540733. 
 
 
 
 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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ZENDEREN SCHOON 2022 
Afgelopen zaterdag 19 maart deden er in Zenderen 73 deelnemers mee aan 
de Landelijke Opschoondag. Wauw, wat een mooie opkomst! We verzamelden 
ons om 10.00 uur in het Sindron waar ons een kopje koffie/thee/ranja werd 
aangeboden. Na de koffie gingen we naar de parkeerplaats waar Twente 
Milieu een aanhangwagen had neergezet met 
grijpertjes, handschoenen, zakken etc.   
De straten waren van tevoren al verdeeld en ieder 
groepje kon met een veiligheidshesje aan op stap. 
Al met al werden er 16 zakken vuil geraapt. Minder 
dan andere jaren, maar nog steeds te veel. 
 
Iedereen hartelijk dank voor de inzet en tot volgend jaar! 
Anne Egberts 
 
 
 
Beste inwoners van Zenderen, 

Hebben jullie zin in een feestje? 
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL 
(Hertmerweg 45A in Zenderen), is een 
samenwerking aangegaan met DJ's4Party 
en organiseert vanaf nu in Zenderen 
verschillende gezellige thema 
feestavonden. Kijk op de website voor een 
volledig overzicht en de agenda: 
www.feestjestwente.nl 

 
De 1e feestavond is op zaterdag 26 maart 2022, aanvang 20:30 uur. 
We vinden het leuk dat we inwoners van Zenderen hierbij betrekken en 
hebben daarom een verrassing! De eerste 30 aanmeldingen van inwoners uit 
Zenderen, voor deze feestavond, krijgen gratis toegangskaarten thuisgestuurd.  
Aanmelden kan via de mail smikkelpannenkoekenhuis@gmail.com, met 
vermelding van het aantal personen, de namen en de adresgegevens 
(maximaal 4 kaarten per huishouden). 
 

http://www.feestjestwente.nl/
mailto:smikkelpannenkoekenhuis@gmail.com
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“The 80’s & 90’s Disco Party” 
Wanneer:  zaterdag 26 maart 2022 
Aanvang:  20.30 uur 
Leeftijd:  25 plus 
Tickets: EARKY BIRD TICKET: € 12,50 

NORMAL TICKET: € 15,00 
GROEP TICKET (4 pers.) € 45,00 

Inclusief 2 rondjes met bitterballen van het huis! 
 
Wil je graag je eigen feestje organiseren? Ook dat kan bij SMIKKEL. Vraag 
vrijblijvend naar de mogelijkheden via ons mailadres 
smikkelpannenkoekenhuis@gmail.com                                                                              
          
Tot ziens bij SMIKKEL! 
 

 
Bedieningsmedewerkers gezocht en weekendkrachten  
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL is per direct op zoek naar nieuwe 
collega’s voor in de bediening en de afwaskeuken! 
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en zoek je afwisseling in je 
werk en vindt je feestjes ook leuk! Ben je beschikbaar in het weekend, neem 
dan telefonisch contact op met SMIKKEL: 0643493394. 
 
 

 
 
Nieuws van de redactie: inleveren copy 

Met ingang van volgende week graag uw copy  
voor de actuele Vox uiterlijk dinsdagavond 
aanleveren, het liefst voor 22.00 uur. 

 
Namens de redactie 
Betsy Paus 
 

mailto:smikkelpannenkoekenhuis@gmail.com
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      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op: 16 Maart 

 

     Kruisjassen         
  

1. Nico Kroeze  4116p. 
2. Henk Platenkamp  3997 p.   
3. Tonny Workel  3929 p.   
4. Theo Boomkamp  3841 p. 
5. Benny Zonder  3723 p. 

 

Poedelprijs :          Minie Nijhuis  2977 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  30 Maart  
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 
Schoonmaakrooster:  
Wk 13: 28 – 1 april: Marleen ter Riele, Mariël Braakhuis,  

Lieke van Iersel, Annerie Hofstede. 

 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!  
4e competitiefase voor de jeugd gaat beginnen. 
 

Vorige week is door de KNVB het speelschema gedeeld voor de 4e 
competitiefase van de pupillen. Hierop is er een nieuw kantinerooster en 
scheidsrechters rooster gedeeld via de WhatsApp groepen van de teams. De 
4e fase begint aanstaande zaterdag en eindigt op 28 mei.  
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Het tweede elftal speelt een doordeweekse avondwedstrijd tegen TVC 4 op 
donderdag 24 maart. 
 

Houd de voetbal.nl app of de website 
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het 
actuele programma. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Donderdag 24 maart     Aanvang:  
TVC 4 – ZV 2      19:30 
 
Zaterdag 26 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
Sportlust Glanerbrug JO19-1 – ZV JO19 13:00     
ZV JO17 is vrij       
Barbaros JO12-1 – ZV JO12   09:30      
SVZW JO-1 – ZV JO10    08:30     
Achilles '12 JO9-3 – ZV JO9-1   09:00     
ZV JO9-2 – Borne JO9-2JM   10:00  Sten Feldman  
ZV JO7-1 – BSC Unisson JO7-3  09:00  Leiding JO7-1  
BVV Borne JO7-5 – ZV JO7-2   09:00    
   
Zondag 27 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Oldenzaal 1     14:00  J. van der Veen 
ZV 2 is vrij          

Saasveldia 5 – ZV 3    11:00     
DSVD 35+1 – ZV 35+1    09:00     

DEO VR1 – Borne/ZV VR1   13:00   
 
 
Duimelot “Pupillen van de week”  Aanwezig:  
Liam Welberg/ Maren Pol   13:30 
 
 
Kantinedienst zaterdag 26 maart  Tijd: 
Lucas Formanoij    08:30 – 10:00 
Evi Sand     10:00 – 11:30 
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Kantinedienst zondag 27 maart  Tijd: 
Jamey Oude Breuil/ Robin Sonder  08:00 – 12:00 
Sander Vollenbroek/ Roy de Kinkelder 12:00 – 15:15 
Pim Keur/ Tim Mossel   15:15 – 18:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 

 
 
 
Dapper en strijdend Zenderen Vooruit kansloos tegen 
kampioenskandidaat Vasse. 4-0. 
Omdat er van de zeven langdurig geblesseerde basisspelers nog steeds 
niemand klaar was voor een comeback, wisten we dat het ook een zware kluif 
zou worden vanmiddag. Erger nog, spelmaker Ramon van Os en doelman 
Myron Eleveld moesten zich ook in de ziekenboeg melden. 
Net als vorige week tegen KOSC  moesten we het met de jeugd doen. Niks mis 
mee. Onze club heeft aangegeven in de jeugd te vertrouwen.  Luan van Dienst 
kwam Myron vervangen, wat hij op prima wijze deed en Hemmo Mulder nam 
de plek van Ramon van Os over. 
Maar laat Vasse nu een ploeg hebben met niet alleen veel snelheid, maar ook 
een elftal dat strijd voor elke meter. Op elke scheidsrechtere beslissing waren 
zij het oneens. Dat waren onze tieners uiteraard nog niet gewend. Je kreeg als 
het ware een potje tussen de mannen en de jongens, uiteraard enkelen daar 
gelaten. 
Binnen het half uur stonden we al met 3-0 achter, wat niet veel goeds 
voorspelde. Maar toch begonnen onze jongens beetje bij beetje vorderingen 
te maken in de duels met onze gastheren. Vasse bleef heer en meester en 
controleerde de wedstrijd. Midden 2e helft scoorden zij de 4-0. Een royalere 
afstraffing konden we voorkomen. Volgende week Oldenzaal thuis, een 
voetballende ploeg, waarom zouden we net als vorige week, niet opnieuw 
kunnen stunten. Jaarkaarthouders uiteraard vrije toegang. 
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Activiteitenagenda 
 

 
 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 
 
 
 

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

