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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
16 oktober 2021 – 30 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 …
Je mag verdriet voelen,
terwijl je gelukkig bent.

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

Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 17 okt: 10.00 uur:

Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders
Zondag 24 okt: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pastor T. v.d. Gulik
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio en
www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 17 oktober 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
Voorganger

Zondag 24 oktober 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
B. Paus

Gebedsintenties zondag 17 oktober 2021
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Arjan Nollen (jgd)
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 17 oktober t/m zaterdag 30 oktober telkens:
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 17 oktober t/m zaterdag 23 oktober: groep 3
Van zondag 24 oktober t/m zaterdag 30 oktober: groep 4
Van het parochiesecretariaat:
Zoals u waarschijnlijk wel zult weten, bestaat de werkgroep
“Parochiesecretariaat” uit 4 koppels van twee mensen. Eén koppel was het
koppel Jan Cuppen/Siny Elferink. Zoals bekend is Jan Cuppen onlangs verhuisd
naar zijn vorige woonplaats Oss. We zijn blij dat Ilona Rikmanspoel bereid is
om zijn lege plek op te vullen. We wensen Ilona veel succes en voldoening in
dit werk!
Namens de werkgroep Parochiesecretariaat: Henk S.
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Missiezondag 2021 Guinee – West Afrika
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit
jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.
We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar
anderen te brengen, aldus paus Franciscus.
Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee in West Afrika
voor het voetlicht.
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen
in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat,
investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek
van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er
zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken
wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van
Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De
kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane
caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.
Vrouwen en kinderen.
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane zustercongregatie van zeer actief,
de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria
Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de
zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden
verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters
werken tevens aan bewustwording van vrouwen
in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u,
het pastorale werk van de zusters steunen.
 De school in Macenta
Foto: Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère
Rond de viering op zondag 24 oktober staat naast de gewone collectebus
weer een mandje klaar voor deze extra collecte.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op Pauselijke Missiewerken Nederland
IBAN NL93 INGB 000 000 8725.
Mogen wij weer op een gift rekenen voor dit goede doel? Dank alvast.
Werkgroep MOV
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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

Het laatste nieuws van De HUISKAMER VAN ZENDEREN.

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 energie besparende
producten uit te zoeken.
Dit kan online maar leuker is het om naar de Energie
bespaarmarkt 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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Sindronmaal
Het eerste “Sindronmaal” is geweest. We waren nog niet met velen, maar
allemaal hebben we genoten van een Italiaanse maaltijd en het gezellig
samenzijn.
Op 10 november het de volgende Sindronmaal. Een bekende Zenderse kok
heeft al toegezegd om dan voor de deelnemers te koken.
Mogen wij u dan ook welkom heten?
Aanmelden via info@sindron.nl of een briefje inleveren.
Betalen met de pin!
Sinds kort heeft Sindron een pinautomaat. Dus bezoekt u het Sindron en
gebruikt u een drankje dan kan dit nu contactloos afgerekend worden.

Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 6 Oktober

1.
2.
3.
4.
5.

Kruisjassen
Truus Workel
Theo Boomkamp
Wilhelmien Tulk
Cor Stopel
Bennie Zonder

3904 p.
3888 p.
3842 p.
3818 p.
3728 p.

Poedelprijs :
Willem Ring

3240 p.

Volgende kaartmiddag :

20 Oktober
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Jokeren
1. Bep Landkroon

49 p.

Nellie de Jong

82 p.

Nederlandse Brandwonden Stichting
collecteert van 10 t/m 16 oktober 2021
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
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
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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!

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”.
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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

SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 42: 18 – 22 okt:

“ZENDEREN VOORUIT”

Marieke Sand, Christel Besselink,
Nancy ter Wal, Loes Endeman.
Dianne Kruiper, Miranda Hofstede,
Chantal Jansen, Mariska Platenkamp

Wk 43: 25 – 29 okt:

AFDELING HANDBAL
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
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Woensdag 27 oktober:
ZVBB21 DMW 1 – RSC DMW2

Sporthal IISPA Almelo

19.00 uur

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
Beker/inhaalweekend en de herfstvakantie!
De aankomende twee weekenden zijn relatief rustig op het sportpark. De
herfstvakantie staat namelijk voor de deur. Voor de pupillen wordt er op 30
oktober pas weer gevoetbald. De indeling ervan wordt snel verwacht en
daarmee ook het nieuwe kantinedienstrooster voor de jeugd. Het kan dus zijn
dat je op 30 oktober al bent ingepland.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomende 2
weekenden. Veel succes en plezier toegewenst!
Zaterdag 16 oktober
Oranje Nassau JO19-4 – ZV JO19

Aanvang:
12:30

Scheidsrechter:

Zondag 17 oktober
ZV 1 – Victoria '28 1
ZV 3 – SDC'12 6

Aanvang:
14:00
11:00

Scheidsrechter:
G. Annink
Jos Nollen

Pupil van de week zondag 17 oktober
Elin Kamp en Amber Boswerger

13:30
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Zaterdag 23 oktober
Excelsior'31 JO17-5 – ZV JO17

Aanvang:
11:00

Scheidsrechter:

Zondag 24 oktober
BSC Unisson 1 – ZV 1
Bentelo 3 – ZV2
ZV 3 – Stevo 6
Fleringen 35+1 – ZV 35+
Longa 30 VR2 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
12:00
11:00
09:30
11:30

Scheidsrechter:

Bertus Tibben

Kantinedienst zaterdag 16 en 23 oktober
Omdat er op beide zaterdagen maar 1 uitwedstrijd wordt gespeeld, is er geen
kantinedienst ingeroosterd.
Kantinedienst zondag 17 oktober
Robin Sonder/ Mart Vetketel
Rob Steenhagen/ Harry Peper
Rick Stokkingreef/ Rico Wennekink
Kantinedienst zondag 24 oktober
Freek Vlaskamp/ Mitch Wennekink
Iwan Meulenkamp/ Jarno Leushuis
Stan Platenkamp/ Elmer ter Haar

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

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

La Premiere wint na doelpuntenfestijn met 6-4 van Zenderen Vooruit
Jawel, met zo een uitslag zou je denken dat er
vanmiddag een tenniswedstrijd op het programma
stond in plaats van een voetbalwedstrijd. In dat geval
hadden we nog graag een 2e set gespeeld.
Onze ziekenboeg ging van negen naar zeven
geblesseerden, Kees ten Broeke en Thomas Klaassen
melden zich weer in de basis. Thomas, telg uit een
echte voetbalfamilie, grapje Hans, scoorde gelijk ons eerste seizoendoelpunt,
na een mooie assist van Job Vetketel. Hieraan vooraf gingen 2 goals van de
gastheren, die beschikten over een heerlijk spitsenduo, die qua techniek en
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snelheid onze verdediging overklasten. Kan gebeuren toch. 2-1 was dan ook
gelijk de ruststand. Na de rust zetten hun spitsen, aangevuld met een offensief
middenveld, de doelpunten productie voort tot 5-1. Nog een half uur te
spelen. Jamie Oude Breuil knokte zich vrij bij de box en tikte de bal door naar
Jordy Oude Vrielink, die als een volleerde spits de bal binnentikte. 5-2. Zou er
dan toch nog iets mogelijk zijn? Luuk Nijenhuis kreeg een vrije trap mee en de
lekker in de wedstrijd zittende Jamie eiste de vrije trap op. Vanaf 25 meter
krulde hij de bal prachtig in de verre hoek. 5-3. Een paar minuten later gaf de
goed leidende scheids ons een penalty, vasthouden binnen de zestien. Job
Vetketel moest toch die kant op en scoorde 5-4. Nog 10 minuten. Helaas voor
onze ploeg hadden hun voorwaartsen nog wat kunnen uitrusten en scoorden
de Almeloers hun verdiende 6-4. Al met al kunnen we concluderen, dat we
ondanks al het blessure leed, per wedstrijd beter gaan presteren. Volgende
week zondag koploper Victoria Boys thuis. Altijd lastig.

Oktoberfest 2021
De beste Schlagers, Bier, Bratwurst, en vooral Spaß, viel Spaß!
Dát is het Oktoberfest 2021!
Waar:
Wanneer:
Aanvang:
Voor wie:

Kantine ZV
29 oktober 2021
20.00 uur
Voor iedereen die zin heeft in een gezellig feestje!

Speciaal voor deze gelegenheid zal de kantine omgetoverd worden tot een
Duitse Bierstube. De beste schlagers komen voorbij. Er wordt
bier geschonken in grote pullen. Broodjes (braad)worst
zullen natuurlijk niet ontbreken en uiteraard wordt er voor
een spetterend optreden gezorgd.
Gepaste kleding maakt het helemaal af, maar is niet
verplicht.
Bis Freitag 29 Oktober
Houd je QR-code bij de hand!
De organisatie.
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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

“Euss-Snacks” komt naar Zenderen
Sinds vorige week staat er weer een viskraam in Zenderen, en wel op de
parkeerplaats van Al Capone.
U kunt daar iedere vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur niet alleen terecht voor
overheerlijk gekruide vis, maar ook voor snacks zoals patat.

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
- 12 -

