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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
9 oktober 2021 – 16 oktober 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 …
Bepaal je eigen doel,
voordat je wordt ingezet voor andermans doelen.

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

Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 10 okt: 10.00 uur:

Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 10 oktober 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
H. Harink

Misintenties zondag 10 oktober 2021
Johanna Harink-Schothuis (Jgd.); Huub Hermans; Tonie Harink;
Benny Boswerger; Gerard Wolters.

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 10 oktober t/m zaterdag 16 oktober:
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 10 oktober t/m zaterdag 16 oktober: groep 1/2
Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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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

Nederlandse Brandwonden Stichting
collecteert van 10 oktober t/m 16 oktober 2021
Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een ernstig
brandwondenongeval mee waarna zij opgenomen
worden in één van de drie Nederlandse
brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of
Groningen. Rond de 9.000 personen worden jaarlijks
op de Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brandwondenletsel. En 92.000
personen worden door een huisarts behandeld na het oplopen van een
brandwond.
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwonden te
voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum te beperken.
Brandwonden zijn één van de meest pijnlijke en complexe verwondingen.
Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een enorme impact op
het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse
Brandwonden Stichting is er voor hen. Daarnaast doet zij veel brandwondenonderzoek om behandelingen en littekenvorming te verbeteren. De
Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie. Daarom is steun
van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze droom: een
toekomst zonder littekens.
Steunt u ook de collectant die bij u aanbelt?
Hebt u de collectant gemist?
 U kunt ook doneren met de QR code die hiernaast staat.
U opent op uw mobiel de bankapp, u scant de QR-code.
De app vertelt daarna wat u verder moet doen.
Het bedrag kunt u aanpassen.
U bent niet handig met computer of app? Geen nood. U kunt uw donatie ook
overmaken naar rekgnr: NL93 RABO 0388 0132 22
t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting o.v.v. 7625 Zenderen
Betsy Paus
Coördinator collecte Hertme-Zenderen
E-mail:betsypaus@home.nl/Tel. 06-51209141
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Nieuws van de redactie:
 Vanwege de herfstvakantie verschijnt er in de week van
18 t/m 22 oktober a.s. geen Vox.
U kunt daarom volgende week copy voor 2 weken inleveren!


Denkt u eraan??
Graag veranderingen van uw banknummer en/of
adreswijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie.
Dit i.v.m. een juiste verwerking van de automatische incasso,
die eraan zit te komen.



Voor hen die ons (nog) niet gemachtigd hebben, het volgende:
U kunt het abonnementsgeld komen betalen aan Hoofdstraat 28 of
overmaken op rekgnr. NL 57 RABO 0309 4847 07 t.n.v. Vox.



Misschien hebt u onlangs van de redactie een schrijven in de bus
gehad? Laat even weten wat u wilt.
Bij voorbaat onze dank.

Afwastalent gezocht
Restaurant ’t Seminar is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de
afwaskeuken!
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je
beschikbaar in het weekend, neem dan telefonisch contact op
met ’t Seminar2595979. (Vragen naar Jelle), tel. 074
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Het laatste nieuws van De HUISKAMER VAN ZENDEREN.

Het huiskamer maal op 13 oktober
De hobby kok op 13 oktober van het “Sindron
maal”, kok Mark!
De maaltijd zelf blijft een verrassing!
Er zijn al een paar hobbykoks die zich hebben
aangemeld, maar er mogen er nog wel een paar
bij. Aanmelden mag via info@sindron.nl

21 oktober: Energie

markt van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Alle huishoudens in Zenderen ontvangen een brief met informatie en een bon
om gratis energiebesparende producten uit te zoeken.
Dit kan online maar leuker is het om naar de Energiebespaarmarkt te komen
in Sindron, op 21 oktober die Energie van Borne organiseert samen met
gemeente Borne.
Wilt u dus gewoon in Zenderen de producten uitzoeken, dan kunt u deze brief
met de code meenemen naar de Energiemarkt. U kunt zich ook opgeven voor
een van de drie workshops over energiebesparing die we organiseren. Als u
naar de Energiebespaarmarkt komt, ontvangt u een duurzaam & leerzaam
kadootje van ons: het Duurzaamheidskwartet. Binnenkort meer informatie
over de Energiebespaarmarkt, tijden en wijze van aanmelden op
www.energievanborne.nl en via de VOX natuurlijk.
Bart Schooneman, Energiecoach Energie Borne

23 oktober: Repair café voor al uw liggende klussen.
Van knoop tot spijker, schroef en moer.
Vrijwilligers kijken of zij kunnen helpen met een kleine reparatie. U moet dan
niet alleen denken aan elektrische apparaten. Daarvoor zijn we er, maar we
zijn er ook voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld een fiets of klein naaiwerk.
Ook hiervoor kunnen vrijwilligers zich aanmelden via info@sindron.nl
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Zaterdag 6 november doen we als Kloostergaarde weer mee met de
Natuurwerkdag van Landschappen.NL . Ook jullie zijn van harte welkom. We
geven de tuin haar grote najaarsbeurt. De dagen ervoor doen we met scholen
de nationale boomplantdag, dus wellicht moeten we daarvoor nog wat
nawerk doen.
Er staat het nodige op het programma:
 Grote najaarsklussen als blad ruimen, najaars-snoeibeurten,
herschikken van stukken voedselbos. Bovendien gaan we een hoek van
het bos veranderen: bomen eruit, nieuwe struiken en bomen erin.
 Kleine klussen als paden/borden schoonmaken, planten snoeien enz.
Natuurlijk zorgen we weer goed voor de interne mens met hulp van theehuis
de Karmeliet.
Programma:
•
09.00 uur beginnen we met koffie en een rondleiding waarin we de
klussen laten zien;
•
Keuze uit verschillende tuinklussen.
•
rond 12.30 uur is er lunch
•
Vervolg tuinklussen
•
rond 15.00 uur stoppen we.
We hopen dat jullie er weer bij kunnen zijn, graag aanmelden
via voorzitter@sisl.info of via
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-zenderen/2021-11-06
Hartelijke groeten, Frank van Dam, vz SISL,
voorzitter@sisl.info
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Rabo ClubSupport: C.V. De Doldraejers doet weer mee!
Vrienden van de Doldraejers,
We doen ook dit jaar mee met de actie van de Rabobank:
ClubSupport. Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank
financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. De leden
van de Rabobank bepalen welke club een financiële
ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard.
We willen blijven investeren in het kindercarnaval, omdat carnaval voor alle
leeftijden moet zijn. Leuke activiteiten kosten soms net even wat extra's. Dat
hopen we via deze route op te halen: een zetje in de rug om ook in het
jubileumjaar bijzondere activiteiten te organiseren voor de jeugd van
Zenderen.
Stemmen kan van 4-25 oktober in de Rabo App of online via
www.rabobank.nl/clubsupport.
Goed om te weten: Je kunt op 8 Zenderse verenigingen/clubs stemmen, dus
keuze genoeg om een lokale vereniging/club te steunen!
Carnavaleske groet,
Bestuur C.V. De Doldraejers

Nieuws van de Zonnebloem
Rabo Club Support is de Rabo Clubkas Campagne van de Rabobank
Centraal Twente. Elke Raboklant kan lid worden; alleen
Rabobankleden mogen stemmen.
Lid worden (gratis) en stemmen kan via de Rabo-app en Rabo
Online bankieren.
Men kan stemmen op deelnemende clubs/verenigingen.
Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op dezelfde club of
vereniging.
Hoe meer stemmen er worden uitgebracht des te hoger de bijdrage die uw
favoriete club of vereniging krijgt. U kunt uw stem uitbrengen tot 25 oktober.
Stemt u ook op uw Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen?
Alvast bedankt!
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K.P.V Rabo Club support Actie
Ook dit jaar komt de Rabobank weer met de RABO ClubSupport Actie. Van 4 tot 24 oktober kunnen leden van de
Rabobank via de app, stemmen op onze vereniging.
Zeker de moeite waard om weer massaal op de K.P.V te stemmen.
Alvast bedankt, Het Bestuur

Rabo ClubSupport 2021
De IJsclub “Zenderen” doet ook dit jaar weer mee met de
Rabo Club Support Campagne. Meerdere verenigingen of
instellingen uit Zenderen en Borne hebben zich al aangemeld.
Deze clubs staan vermeld op website van de Rabobank. Vanaf
4 oktober tot 25 oktober kan er worden gestemd. Iedere stem
is geld waard dus laat uw stem niet verloren gaan.
Bij het stemmen willen wij natuurlijk alle Zenderense verenigingen
aanbevelen. Verdeel uw stemmen en vergeet daarbij de ijsclub niet.
Alvast onze dank voor uw stem.
Het bestuur van de IJsclub “Zenderen”.

Rabo Clubsupport – Zenderen Vooruit
Zenderen Vooruit doet dit jaar mee met Rabo ClubSupport!
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stemmen kan tot en met 25 oktober.
Wij willen graag de financiële
bijdrage gebruiken om onze huidige boiler te vervangen, omdat onlangs bij de
jaarlijkse inspectie is gebleken dat deze aan vervanging toe is. We willen
daarom de oude boiler vervangen voor een duurzamere solar (zonne) boiler.
Stem nu direct in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport
-8-

SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 41: 11 – 15 okt:

“ZENDEREN VOORUIT”

Heidi Leushuis, Karin Lamain,
Monique Boswerger, Manon Elzinga.

AFDELING HANDBAL
Zaterdag 9 oktober:
ZVBB21 – BWO E2
ZVBB21 E1 – Avanti Wilskracht E1
ZVBB21 DS 1 – Bentelo DS 1
ZVBB21 DS 2 – Borhave DS3

Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne

16.30 uur
17.25 uur
19.00 uur
20.20 uur

Zondag 10 oktober:
ZVBB21 DS3 – RSC DS2
ZVBB21 DB1 – Borhave DB1
ZVBB21 DB2 – Combinatie ’64 DB1
ZVBB21 DC1 – Borhave DC1
ZVBB21 D1 – Kedingen D1

Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo

13.30 uur
12.30 uur
11.30 uur
10.30 uur
09.45 uur

Woensdag 13 oktober:
ZVBB21DMW – De Lutte DMW1

Sporthal IISPA Almelo

19.00 uur

Zondag 17 oktober:
ZVBB21 DA1 – Bentelo DA1

Sporthal IISPA Almelo

11.30 uur

Zondag 24 oktober:
Zeeburg DS 1 – ZVBB21 DS 1

Diemen

14.15 uur

Woensdag 27 oktober:
ZVBB21 DMW 1 – RSC DMW2

Sporthal IISPA Almelo

19.00 uur
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Zaterdag 30 oktober:
ZVBB21 E2 – Dynamiek E2
ZVBB21 E1 – BWO E1
ZVBB21 DS1 – Foreholte DS 2
ZVBB21 DS2 – EHC ’95 DS1

Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
sporthal ’t Wooldrik Borne

16.30 uur
17.25 uur
19.00 uur
20.20 uur

Zondag 31 oktober:
ZVBB21 D1 – Olympia HGL D2
ZVBB21 DC1 – Olympia HGL DC2
ZVBB21 – DB2 Borhave DB2
ZVBB21 DS3 – Blauw Wit DS1

Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo

09.45 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.30 uur

AFDELING VOETBAL
Laatste speelronde voor de pupillen voor de herfstvakantie!
Na een vol programma op het sportpark volgt aankomend weekend een
nieuwe speelronde met zelfs zonnig weer in aantocht. Voor de pupillen (t/m
JO12) is dit tevens de laatste wedstrijd voor de herfstvakantie. Op 30 oktober
wordt de pupillencompetitie hervat. De junioren en senioren (cat. B) spelen in
de herfstvakantie wel door, mits ze nog in de bekercompetitie zitten. Houd de
Voetbal.nl app daarom goed in de gaten. Onderstaand een overzicht van de
wedstrijden voor aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst!
Zaterdag 9 oktober
ATC'65 JO19-4– ZV JO19
ZV JO17 – La Première JO17-1
ZV JO12 – Barbaros JO12-1
Heracles JO10-3JM – ZV JO10
La Première JO9-1 – ZV JO9-1
ZV JO9-2 – Reutum JO9-1
ZV JO7-1 – Bentelo JO7-1
Bentelo JO7-2 – ZV JO7-2

Aanvang:
14:30
13:00
11:30
08:30
10:00
10:00
09:00
09:30

Scheidsrechter:

Zondag 10 oktober
La Première 1 – ZV 1
ZV 2 – MVV ’29 3
TVC ‘28 8 – ZV 3

Aanvang:
14:00
11:00
09:00

Scheidsrechter:
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Mart Vetketel
Wouter van Olffen

Thijn Leushuis
Nout Lansink

Gijs Vogelaar

ZV 35+ – EFC PW 1885 35+
Borne/ZV VR1 – VIOS B./Grol VR3

09:00
12.45

Kantinedienst zaterdag 9 oktober
Job Stevelink
Morris Endeman
Ruben Tijken
Nout Lansink

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 15:30

Kantinedienst zondag 10 oktober
Jordy Oude Vrielink/ Bryan Sonder
Hans in ’t Veld/ Tom Steenhagen
Justin Sonder/ Kevin Sonder

Tijd:
08:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

Thijs Oude Rengerink
Michel Horstman

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
Dapper spelend Zenderen Vooruit kansloos
tegen promotie kandidaat De Lutte. 3-0.
Soms zit het mee, soms zit het nog meer tegen. Toen ons parade elftal vorige
week aan de competitie begon, met een uitwedstrijd in Vasse, telden wij 8
geblesseerde basisspelers. Tot overmaat van ramp kwam afgelopen week
onze spelmaker Ramon van Os, als nummer negen, zich ook nog met een
kwetsuur aanmelden.
De wel aanwezigen streden vanaf acquit voor wat ze
waard waren. Helaas konden ze niet voorkomen dat De
Lutte al na drie minuten op voorsprong kwam. Een
mooie loopactie over links, gevolgd door een slimme
terugtrek bal, brachten drie schutters in uitzonderlijk
gelegenheid te scoren. Nummer drie haalde de trekker
over voor de kansloze Myron. 1-0.
Dat onze gifbeker nog steeds niet leeggedronken was
bleek uit het feit, dat een overduidelijke handsbal in de box van De Lutte, arm
ging richting bal, niet gehonoreerd werd met een elfmeter. Soms……..
Toen de 2-0 redelijk snel volgde, echter wel uit een meer dan belachelijke
buitenspelpositie, 100% terecht dat Kevin de vlag omhoog hield, dat kon er
ook nog wel bij, waren we langs de kant even bang voor een strafexpeditie,
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maar onze ploeg toonde een geweldig karakter door met deze stand ook de
rust te bereiken.
De 2e helft was een gelopen koers, een echte vuist kon ZV niet maken en de
Lutte vond het ook allemaal prima.
Een schitterende actie van hun rechtsbuiten, a la Berghuis, zorgde voor een
slotakkoord van 3-0.

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

Herinnering: Enquête Woonbehoefte Zenderen
Om de woonbehoefte in Zenderen in beeld te brengen hebben wij vorige
week een enquête opgesteld en vragen wij de bewoners van ons dorp deze in
te vullen. Op de website zenderen.com is de link naar de enquête te vinden
die nog kan worden ingevuld tot en met aanstaande zondag 10 oktober 2021.
Alvast bedankt!
Werkgroep Wonen in Zenderen
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