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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
14 mei 2022 – 21 mei 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 alle risico’s worden uitgeschakeld
kan er
niets nieuws meer ontstaan.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zaterdag 14 mei: 16.00 uur: Eerste H. Communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: pastor T. v.d. Gulik / PW A. Oosterik
Zondag 15 mei: 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zaterdag 14 mei 16.00 uur

Zondag 15 mei 10.00 uur

Koster:
Lector:

Koster:
H. Harink
Lector:
Voorganger
Collectanten: H. Schothuis / J. Stevelink

J. v.d. Aa
H. Harink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 15 mei t/m zaterdag 21 mei:
zondag:
J. Maathuis
donderdag:
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
woensdag: H. Meulenkamp

A./R. Wolbers
V. Kuipers
S. Elferink

Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 15 mei t/m zaterdag 21 mei: groep 4

Gebedsintenties voor zondag 15 mei 2022:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; uit dankbaarheid; Annie Kamphuis-Wiggers;
Bennie Hoek (jgd.); Jan Kemna; Marie Sauer.

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

Eerste Heilige Communie

Op zaterdag 14 mei a.s. is het
feest.
Er zijn 12 jongens en meisjes,
die de eerste communie gaan
ontvangen in de parochiekerk.

De viering begint om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Thuis is de viering live te volgen via de kerkradio en het internet:
www.kerkdienstgemist.nl. Ook op een later tijdstip nog terug te kijken.
De cantorgroep verleent medewerking aan deze viering.
Het thema is “DELEN’.
Aan ieder de vraag om een houdbaar product mee te nemen voor de
voedselbank.

Woord en communieviering zondag 15 mei – 10.00 uur
Aanstaande zondag zal in Rome de Karmeliet Titus Brandsma door Paus
Franciscus worden heiligverklaard. In de woord- en communieviering is er
bijzondere aandacht voor Titus Brandsma.
Van harte welkom!

Parochiebericht
Zondag 8 mei jl. Is Cas René Kutterik gedoopt
Cas is de zoon van Dion Kutterik en Lisanne
Kamphuis.
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Titus Brandsma
Martelaar voor de persvrijheid
Aanstaande zondag zal in Rome de Karmeliet Titus Brandsma door Paus
Franciscus worden heiligverklaard. In deze Vox treft u een folder aan met een
korte biografie.
In veel publicaties blijft ongenoemd dat pater
Titus een jaar in Zenderen heeft gewoond.
Ook in deze folder. Toch was het in onze
parochie dat hij zijn definitieve
kloostergeloften aflegde en in 1902 zijn
theologiestudie begon. Als bekende
Nederlander is Brandsma later ook in Twente
actief geweest. Vanwege zijn inzet voor
journalisten noemde iemand hem zelfs de
“journalistieke Ariëns”. Bij de oprichting van
Stichting Carmelcollege honderd jaar geleden werd Titus de eerste
bestuurssecretaris. Op haar YouTube kanaal plaatste de Stichting daarom
onlangs een mooi filmpje opgenomen in het klooster van Zenderen. Titel: “De
kracht van Carmel”. Daarin ook Titus’ gevleugelde uitspraak: “kennis is maar
de helft”.
De heiligverklaring a.s. zondag is een sluitstuk van een lang proces. Vele
getuigen zijn gehoord, er is gebeden en vele documenten bestudeerd. Tot slot
was er dan een onverklaarbare genezing, een wonder. In het proces van
heiligverklaring zijn van groot belang geweest de verslagen van het verhoor
van Titus in gevangenschap. Ook daar valt de naam Zenderen. Dat dossier
werd namelijk gevonden door de Zenderse verzetsman Hilbrink en door hem
in veiligheid gebracht.
In de viering van komende zondag zal in onze kerk natuurlijk aandacht zijn
voor pater Brandsma. Er is dan ook voor iedereen een gratis magazine over
hem. Prachtig is dat de heiligverklaring juist in de Mariamaand valt. De
mysticus Titus Brandsma had namelijk een grote devotie voor Maria, de
Moeder en luister van Karmel. Laten we op voorspraak van onze nieuwe
heilige regelmatig bidden voor onze journalisten en de persvrijheid waarvoor
ook nu velen hun leven geven. Zoals Titus.
Pastor Ton van der Gulik
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 31

Berichtgeving uit onze vergadering van 28 april 2022
1.
Enquête Parochie Zenderen (reminder)
In de vorige VOX werd in de bijlage een enquêteformulier meegestuurd,
waarin wij uw mening vragen over de positie van de kerk in Zenderen, voor de
toekomst.
Wij sturen u deze reminder en vragen u met klem deze enquête te willen
invullen en vervolgens mee te willen geven aan de vrijwilligers die bij u de
kerkbalansformulieren: “Actie Kerkbalans”, tevens bij u ophalen.
Natuurlijk kunt u ook het ingevulde enquêteformulier in de bus deponeren,
achter in de kerk.
De enquête is ook in te vullen op de website van de parochie Zenderen.
www.parochiezenderen.nl
2.
Gesprek Bisdom Utrecht
In de maand mei hebben wij een gesprek met een afvaardiging van ons
bisdom. Aan de orde zal o.a. komen de begroting over 2022.
3.
Titus Brandsma
N.a.v. de heiligverklaring van Titus Brandsma willen wij meer aandacht
schenken aan de gedenkplek in de kerk en op evt. andere manieren. Hiertoe
wordt een werkgroep geformeerd.
4.
Kerkschoonmaak
In de week voor Pasen heeft onze kerk een grote schoonmaakbeurt gehad
door de firma Profics.
Het werk is naar tevredenheid uitgevoerd.
Het parochiebestuur
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Wat een dag!!
Dinsdag 26 april ’22, de dag voor Koningsdag. Het leek een dag te worden, net
als alle andere. Maar plotseling ….. gaat alles anders.
“Trek iets leuks aan en kom mee. En zo werden er 8 lintjes uitgereikt in
Borne”, zo schreef Borne Boeit. Drie van de acht lintjes waren voor mensen uit
Zenderen. Het werd een fantastische dag. Dank aan al degenen, die dit
georganiseerd hebben. En zeker ook aan al degenen, met wie we als
vrijwilligers al die jaren fijn samengewerkt hebben en nog steeds
samenwerken. Immers, je doet het nooit alleen en altijd samen met anderen.
Fijn, dat het gewaardeerd wordt!
Vriendelijke groet: Marc W., Vincent K., Henk S.

Vieren – Verbinden – Verdiepen
Samenkomst van Karmel
Twente
Datum: vrijdag 20 mei
Tijd: 17.30 uur - 20.30 uur
Locatie: Karmelklooster Zenderen
Graag nodigen wij u uit om elkaar samen te ontmoeten door samen te vieren,
te eten en ons in een actueel thema te verdiepen. In het spoor van Titus
Brandsma richten wij onze aandacht deze keer op het belang van vrije
journalistiek. Het is een actueel thema. Ook in ons land worden journalisten
bedreigd en is persvrijheid geen vanzelfsprekendheid. Mogen wij van de
media verwachten dat er plaats is voor de interreligieuze dialoog, dat onrecht
aangekaart wordt en dat levensbeschouwelijke opinies en waarden er een
plaats vinden?
Ons thema is:
‘de waarheid maakt u vrij’;
over opinievorming en vrije meningsuiting.
Als gastspreker hebben we Enis Odaci uitgenodigd.
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Enis Odaci is hoofd online van Volzin. Hij is spreker en publicist over islam,
diversiteit en samenleving. Hij is voorzitter van stichting Humanislam. Samen
met predikant Herman Koetsveld publiceerde hij twee boeken over de
ontmoetingen tussen christendom en islam: De Zeven Zuilen en Spiegelreis.
Enis Odaci, moslim, reflecteert op de nieuwe verhoudingen tussen
levensbeschouwelijk Nederland en de islam na 9/11. Hij schrijft: “Mijn
ontmoetingen met christelijk Nederland zijn aan de ene kant inspirerend en
aan de andere kant zorgwekkend.”
Na een inbreng van zijn kant gaat Enis Odaci graag met de aanwezigen in
gesprek.
Aanmelding is noodzakelijk, graag voor 18 mei
Opgave via email: samenkomstkarmeltwente@gmail.com
Een jaarlijkse bijdrage is welkom op rekeningnummer NL95 RBRB 88 35 31 61
t.n.v. stichting karmel twente o.v.v. Samenkomst Karmel Twente
of een bijdrage van € 7,50 per bijeenkomst.
Voor meer informatie: bezoek de website van Karmel Twente.
De taakgroep: Els Bos, Margreet Meijer en Herre Roorda

Zonnebloem Hertme/Zenderen uitnodiging High Tea
Op 21 juni wordt er door onze afdeling een High Tea georganiseerd
in de voetbalkantine van ZV in Zenderen. Van 15.00 uur tot circa
17.30 uur bent u van harte welkom.
Vervoer kan zonodig voor u worden geregeld.
De kosten bedragen 5 euro.
U kunt zich opgeven voor 7 juni bij Siny Elferink tel:0630898328

Dames K.P.V.
Dinsdag 24 mei excursie Buffelfarm in Denekamp.
Opgeven voor 16 mei bij:
Anny E, 074-7074905
Siny L, 0646695016
De kosten bedragen € 12,50 per persoon incl. koffie/thee, cake en
kaasproeverij.
Vertrek 13:30u bij de kerk.
Het bestuur
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 27 april
Kruisjassen
1. Riet Bos
4254p.
2. Tonny Workel
3955 p.
3. Hennie Pouwel
3888 p.
4. Wilhelmien Tulk
3852 p.
5. Sinny Keur
3757 p.
Poedelprijs :

Johan Hindriksen

2722 p.

Volgende kaartmiddag: 11 Mei

Het bestuur van “DE HUISKAMER SINDRON”, is begonnen aan de activiteiten
kalender voor de periode van september tot december. Daar hebben we al
een paar mooie ideeën voor op papier staan. Maar er kan
nog wel wat bij!!!!
Heb jij een goed idee? Mail ons dan op info@sindron.nl
of bel ons op 06 38540733
We willen graag een gevarieerd programma aanbieden en
ook alle leeftijden bereiken.
Heb je geen idee maar wil je wel helpen met het organiseren van een
activiteit. Ook dat kan. Meldt je aan via de mail of ons telefoonnummer.
Repair café
Omdat de laatste zaterdag van mei valt in het weekend na hemelvaart slaan
we het Repair Café voor een keer over. Op 25 juni 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
Wilt u iets met ons delen; dat kan via:
info@sindron.nl of
ons bellen op 06 38540733.
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Viering ivm 100 jarig bestaan van St. Gregorius

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is er een speciale viering in het Openluchttheater.
De dienst met eucharistie wordt geleid door pastoor Jansen. Medewerking
aan deze dienst wordt verleend door enkele acolieten, het Dameskoor, het
Herenkoor, het koor Contrast en natuurlijk de muziekvereniging St Gregorius.
Nadat de kerkklokken geluid hebben, zal er in processie vanuit de kerk naar
het theater gelopen worden, waar de dienst op 09.30 uur zal aanvangen. De
dienst is een feestelijke viering waarin we stilstaan bij de Hemelvaart van
Jezus en het eeuwfeest van de muziekvereniging.
Na afloop van de viering vindt de herdenking van de overleden leden van de
muziekvereniging St. Gregorius plaats op het kerkhof en zullen bloemen
gelegd worden.
Daarna spreken we het geheel na in het theaterhoes.
Ik zie u graag op 26 mei.
Jan de Vries
Vz. Muziekvereniging St. Gregorius Hertme
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Familiedag Zenderen
Beste families uit Zenderen en omstreken,
Op maandag 6 juni (2e pinksterdag) wordt de Familiedag
van Zenderen Vooruit en ZEVO georganiseerd.
Voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar worden er vanaf 08.30
uur tot 13.00 uur een sportochtend georganiseerd.
Jeugdleden van Zenderen Vooruit zijn automatisch
aangemeld voor deze activiteit. Afmelden kan via
www.zenderenvooruit.nl/familiedag. We gaan er echter
vanuit dat iedereen enthousiast mee zal doen aan deze sportochtend.
Kinderen die geen lid van Zenderen Vooruit zijn en graag mee willen doen aan
deze sportdag kunnen zich via de bovengenoemde website opgeven (uiterlijk
22 mei).
’s Middags starten er om 13.00 uur ook een tweetal volleybaltoernooien. Een
toernooi voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar en een toernooi voor senioren.
Inschrijfgeld voor de seniorenteams bedraagt € 15,-. Jeugdteams kunnen
gratis deelnemen.
Per team moeten er minimaal twee dames meespelen en mogen er niet meer
dan twee spelers meedoen die lid zijn van de NEVOBO.
U kunt uw team opgeven via www.zenderenvooruit.nl/familiedag (uiterlijk 22
mei).
Ook zijn we nog op zoek naar personen die een aantal volleybalwedstrijden
zouden willen fluiten. Lijkt u dit wat? Stuur dan een e-mail naar Betsy Paus
(betsypaus@home.nl). Alvast bedankt!
Wij als organisatie gaan er vanuit dat ook ouders zich van de sportieve kant
laten zien en meedoen aan het volleybaltoernooi. Het moet mogelijk zijn om
met buren, vrienden of familie van binnen- of buiten Zenderen een team te
vormen en gezamenlijk een sportieve, maar vooral een gezellige dag te
beleven.
Kijk voor meer informatie op onze website,
www.zenderenvooruit.nl/familiedag.
Wij als organisatie doen ons best om er een onvergetelijke dag van te maken
en rekenen op uw sportieve deelname.
Organisatie Familiedag Zenderen
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 20: 16 – 20 mei: Anne Marie Paus, Fabyana Bartelink
Danielle Hakobian, Marion van Dienst

HANDBAL
ZVBB’21 DS1 nog twee wedstrijden af van het kampioenschap
ZVBB’21 - HAVAS 18-16 (7-6)
ZVBB’21 blijft op koers voor het kampioenschap. Met nog twee duels te gaan
bedraagt de voorsprong op achtervolger
Voorwaarts drie punten. De concurrent heeft
echter nog wel een wedstrijd tegoed. Wijhe’92,
de huidige nummer drie, zou ZVBB’21 ook nog
tot op een punt kunnen naderen. „We moeten
ons focussen op onze eigen prestatie”, aldus
trainer Afton Groener. „De laatste twee
wedstrijden moeten we alles geven en dan zien
we wel of het goed genoeg is voor de titel.” Havas maakte het ZVBB’21 lastig
en weigerde zich neer te leggen bij een nederlaag. „Voor rust waren we niet
overtuigend genoeg. De dekking stond goed met zes tegentreffers, maar we
misten de energie en uitstraling. Na rust ging dat beter en konden we ook wat
uitlopen. Toch lukte het ons niet op de wedstrijd op slot te gooien. We hebben
terecht gewonnen, maar we hadden het slimmer moeten uitspelen.”
Overige wedstrijden afgelopen week:







ZVBB'21 DS2 - Bentelo DS4
ZVBB'21 DMW1 - Hacol '90 DMW2
Combinatie '64 DMW1 - ZVBB'21 DMW2
ZVBB'21 DB2 - Kedingen DB1
ZVBB'21 DC1 - BWO DC1#
TVO D1# - ZVBB'21 D1#
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23 - 28
7 - 13
17 - 16
18 - 8
6 - 25
22 - 9

SHIRTSPONSOREN IN DE SPOTLIGHT
Zaterdagavond zijn na afloop van de wedstrijd ZVBB’21 DS1 – HAVAS DS1 de
nieuwe shirtsponsoren in de spotlight gezet. Dit seizoen zijn 5 senioren- en 8
jeugdteams voorzien van nieuwe tenues. Het verkrijgen van de juiste maat
shirt was een flinke uitdaging, waardoor uiteindelijk begin februari alle teams
de juiste kleding compleet hadden.
DS1 is voorzien van ZVBB Support. De overige teams hebben vijf nieuwe
shirtsponsoren gekregen, te weten Letteboer automatisering, Meulenkamp
tweewielers, Plus Brughuis, Ter Horst woondecor en Westen daktechniek.
Deze sponsoren waren uitgenodigd voor de wedstrijd van Dames 1, waarbij ze
op voor hen gereserveerde plekken
mochten plaats nemen. Na de wedstrijd
was er een hapje en drankje voor ze en
werd aan hen een ingelijst shirt
aangeboden. Deze kan een mooi plekje
krijgen in het bedrijf, zodat ook daar de
verbondenheid met de vereniging
aanwezig is.
Van links naar rechts: Irene Meulenkamp,
Ingrid Westen en Bjorn Letteboer

Helaas waren niet alle sponsoren in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Zij
zullen op een later moment het shirt ontvangen.
ZVBB’21 is een samenwerking van de omniverenigingen RKSV Bornerbroek en
Zenderen Vooruit, die met elkaar de handen ineengeslagen hebben om
handbal te verenigen en op te laten bloeien. Daar waar beide verenigingen
strijd leveren in het voetbal, hebben beide hoofbesturen zich gezamenlijk
ingespannen om deze samenwerking succesvol te laten
zijn. Als blijk van waardering werd ook aan beide
voorzitters een ingelijst shirt uitgereikt, met het
verzoek deze een mooie plek te geven in de
sportkantines van beide clubs.
Voorzitters Tom Schothuis (ZV) en Peter Winters (BB) met de
ingelijste shirts
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ZVBB’21 DS1
Laatste wedstrijd allesbepalend voor kampioenschap
Bentelo - ZVBB'21 17-18 (8-9)
Voor de vijfde keer dit seizoen won Dames 1 een uitwedstrijd met minimaal
verschil. De vreugde bij de ploeg van trainer Afton Groener was er na afloop
niet minder om. „Het past wel in de trend van het seizoen”, aldus Groener.
„Het was een echte derby. Een mooie wedstrijd ook met veel strijd van beide
kanten. Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer, maar het lukte ons niet
om door te drukken. In een hectische slotfase scoorde Bentelo een minuut
voor tijd de aansluitingstreffer. In die fase zijn we rustig gebleven en hebben
we de zege over de streep getrokken.” Inge Buitelaar en Elke Peeters
behoorden tot de uitblinkers bij ZVBB’21. „Inge speelde een dijk van een
wedstrijd en nam de ploeg op belangrijke momenten op sleeptouw. Elke
speelde met haar ervaring een belangrijke rol, zowel in de aanval als in de
dekking.” Dames 1 kan volgende week, thuis tegen het al gedegradeerde
Zeeburg, kampioen worden van de tweede divisie. „Het komt aan op de
laatste speelronde. We zullen vol aan de bak moeten, want zij hebben niets te
verliezen.”
WHC DB1 - ZVBB'21 DB2 6 - 13
Zondagmiddag heeft DB2 het kampioenschap al zeker gesteld. Zij wonnen in
Hengevelde overtuigend van WHC DB1 met 6-13. Het team van coach Ellen
Winters heeft van de 16 wedstrijden er slechts twee verloren. Komend
weekend moeten ze thuis in de IIspa om 11:00 uur tegen Dynamiek DB1,
waarna voor hen het kampioensfeest kan losbarsten.
Daarnaast zijn de volgende wedstrijden gespeeld:
 Avanti Wilskracht DS2 - ZVBB'21 DS2 25 - 24
 RSC DS2 - ZVBB'21 DS3 29 - 13
 Borhave DB1 - ZVBB'21 DB1 12 - 18
 Kedingen D1# - ZVBB'21 D1# 17 – 5
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Handbalwedstrijden:
Donderdag 12 mei:
ZVBB21 DB1 – Avanti Wilskracht DB1

Sporthal IISPA te Almelo 18.35 uur

Zaterdag 14 mei:
ZVBB21 DS1 – S.V. Zeebrug DS1 Sporthal ’t Wooldrik te Borne 19.00 uur
ZVBB21 DS2 – Kedingen DS 1
Sporthal ’t Wooldrik te Borne 20.30 uur
Zondag 15 mei:
ZVBB21 E2 – Borhave E2
ZVBB21 C1 – Olympia HGL DC1
ZVBB21 E1 – Olympia HGL E1
ZVBB21 DB2 – Dynamiek DB1
ZVBB21 D1 – Dynamiek D1
ZVBB21 DS 3 – E.H.C. ’95 DS2
Bentelo DA1 – ZVBB21 DA1

’t Brook te Bornerbroek
Sporthal IISPA te Almelo
’t Brook te Bornerbroek
Sporthal IISPA te Almelo
’t Brook te Bornerbroek
Sporthal IISPA te Almelo
Sporthal de Pol te Bentelo

09.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.55 uur

VOETBAL
Midweekse wedstrijd ZV1 en bekendmaking teamindeling is aanstaande!
Op donderdagavond 12 mei speelt ZV1 een uitwedstrijd tegen EMOS1 om
20:00 uur. Hopelijk kan het team van Marco Botterblom het gat met de nr. 12
dichten om zo nog nacompetitie af te dwingen.
Na een uitgebreide onderbreking in het wedstrijdprogramma door de
meivakantie begint de jeugdafdeling weer aan het restant van hun competitie.
Voor de meeste jeugdteams staan er nog 3 speelrondes op het programma
voordat er een welverdiende zomervakantie aanbreekt. Aankomende
zaterdag spelen alleen JO7-1 en JO9-1 een wedstrijd op ons sportpark. Ook op
zondag is het relatief rustig met een thuiswedstrijd voor ZV2.
Binnenkort zal de concept(!)teamindeling voor volgend seizoen van de
jeugdteams bekend worden gemaakt. De technische commissie van de
jeugdafdeling is op dit moment nog druk bezig om een passende oplossing te
bedenken voor deze puzzel. Lidmaatschapsmutaties moeten vóór 1 juni 2022
bekend zijn bij Pieter Smit (secretaris@voetbal.zenderenvooruit.nl). Bij het
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niet tijdig afmelden worden door ZV kosten in rekening gebracht. Dit is een
harde deadline van de KNVB om teams voor volgend seizoen aan te melden.
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
aankomende speelronde. Veel succes en plezier toegewenst!
Donderdag 12 mei
EMOS 1 – ZV 1

Aanvang:
20:00

Scheidsrechter:

Zaterdag 14 mei
Suryoye-Mediterraneo JO19-1 – ZV JO19
De Esch JO17-2 – ZV JO17
Bon Boys JO12-3 – ZV JO12
DOS '37 JO10-3 – ZV JO10
ZV JO9-1 – Tubantia JO9-2
MVV '29 JO9-2 – ZV JO9-2
ZV JO7-1 – BSC Unisson JO7-2
VV Bentelo JO7-1 – ZV JO7-2

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

Scheidsrechter:

Zondag 15 mei
UD W. 1 – ZV 1
ZV 2 – Almelo 2
SDC '12 5 – ZV 3
UDI 35+1 – ZV 35+1
VIOS B. VR2 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
11:00
10:15
09:30
11:30

Scheidsrechter:

Kantinedienst zaterdag 14 mei
Amber Boswerger
Boet Besselink

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 11:30

Kantinedienst zondag 15 mei
Coco Olthof/ Sophie Oude Rengerink
Aniek Stamsnijder/ Sarah in ‘t Veld
Anne Welles/ Romy Vitadamo

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

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Leiding JO9-1
Leiding JO7-1

Gijs Vogelaar

Noorderwind brengt geroutineerd La Premiere langs
Zenderen Vooruit: 1-3.
De thuiswedstrijd tegen La Premiere werd zo als altijd gespeeld in een mooie
ambiance. Toeschouwers volop langs de lijn. Allen vooral met een natje en
een droogje. Vooral natuurlijk de eerste. We noemen dat de Loolee Derby. De
Almelose ploeg mocht beginnen met de wind in de rug. Met lange ballen
werden hun spitsen aan het werk gezet. Toen onze jeugdige verdediging in de
gaten kreeg, dat deze ervaren spelers bijzonder goed waren in dit soort
voetbal, stond het al 0-2. Laten we het een lesje noemen voor de volgende
keer. Naar mate de eerste helft vorderde kreeg onze ploeg steeds meer grip
op het windvoetbal. Heel vervelend voor onze hardwerkende, leergierige
groep, was dat de scheidsrechter van dienst het nodig vond om een penalty
toe te kennen aan onze gasten. Gelukkig voor ons wist Myron Eleveld, die aan
een prima seizoen bezig is, de elfmeter te pareren. Dat de 0-3 nog net voor de
pauze viel, uit alweer een counter, was de volgende domper.
Maar na rust bleef onze ploeg knokken voor elke bal, met natuurlijk de wind in
de rug. Kleine kansen waren het begin van ons offensief. Na een kwartier werd
de bal heen en weer gekopt binnen de zestien van de Almelose ploeg. Ivar
Hakkenbroek rondde deze aanval af met een schitterende kopbal, net onder
de lat. Onze ploeg bleef aandringen om nog verbetering aan te brengen in het
score verloop, maar dat ging niet gebeuren. Vooral ook omdat onze gasten
diverse methoden hadden om ons spel te ontregelen.
Toch kunnen we uitkijken naar de verdere progressie van onze ploeg, zeker als
je ziet hoe wij vanmiddag een van de titelkandidaten hebben bestreden.
Volgende week zondag hebben we de uitwedstrijd tegen mede laagvlieger
Victoria Enschede. Er lopen deze keer ook geen extra bussen.

Zenderen Vooruit klopt mede laagvlieger Victoria Boys op
waarde: 0-2
Wat een kostelijke vertoning werd de aanwezige harde
ZV kern, aangevuld met een regiment langdurig
geblesseerden, zo maar uit het niets, een pracht potje
voetbal voor geschoteld. Laten we zeggen dat het
eindelijk ook eens een keer een beetje mee zat. De
wedstrijd was nog maar een minuutje oud, of de bal lag
al in het Enschedese netje. Hun beide
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centrumverdedigers konden bij een eerste de beste aanval van ons, het maar
niet eens worden wie van hen de bal ging weg werken. Hemmo Mulder, die
toch die kant op moest, nam de bal dan maar aan de voet, liep richting keeper
en schoof de bal in de touwen. 0-1.
Victoria Boys, een club van 788 leden, opgave 1-5-2022, qua aantal 7 maal
Zenderen Vooruit, wou het snel rechttrekken. Met goed verzorgd voetbal van
Victoria Boys kwamen onze jongens verdedigend behoorlijk in de problemen,
maar we hielden met man en macht stand. Dit lag niet alleen aan de tomeloze
inzet van ons, maar vooral aan de grote hoeveelheid kansen, die de
Enschedese ploeg door het putje trok. Ruststand 0-1.
Kort na de pauze werd het, volledig tegen de verhouding in, zelfs 0-2. Na een
aanval door het midden, rukte ons middenveld massaal op. Kees ten Broeke
zag een aanstormende Morris Bonthuis, notabene centraal verdediger, de box
naderen, die met een schitterende, bekeken volley, de bal langs hun kansloze
doelman schoot.
Wat is het als supporter mooi, als je deze gelegenheid ploeg, elke week prima
vorderingen ziet maken. Zie dit als een compliment voor met name onze
trainer. We houden langer de bal in de ploeg en groeien in de persoonlijke
duels. Volgende week De Lutte thuis.
Deze week is er geen man of the match. Dit behoort volgens schrijver dezes,
omdat hier vandaag vooral sprake was van een collectieve prestatie. Waarvan
akte.
Heb jij al een kaartje voor aanstaande zondag?

Feestavond vrijdag 17 juni 2022
Via deze weg willen wij graag een feestavond aankondigen.
Op vrijdag 17 juni zal er een feestavond plaatsvinden met
een DJ in de kantine. Zet deze datum vast in je agenda! Meer
informatie volgt spoedig.
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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Straatvoetbaltoernooi zondag 19 juni 2022
Na een aantal jaren afwezigheid is er weer ruimte om het
Straatvoetbaltoernooi en volleybaltoernooi te organiseren! Deze zullen
plaatsvinden op zondag 19 juni vanaf 13.00 uur. Wie gaan er dit jaar met de
winst vandoor?
De toernooien zijn bedoeld voor jong en oud, dus wij sluiten wederom dit jaar
de kameradenteams uit. De teams worden samengesteld uit mannen (voetbal)
en vrouwen (volleybal) die in dezelfde straat/straten wonen. Hier kan aan
meegedaan worden vanaf 16 jaar. De voetbalteams bestaan minimaal uit 5
veldspelers en 1 keeper. De volleybalteams bestaan uit minimaal 4 speelsters.
Uiteraard zijn wissels ook toegestaan.
De aankomende weken zullen de aanvoerders van de
vorige editie weer worden benaderd voor het
samenstellen van de straatteams. Na deze samenstelling
worden de teams wederom via de VOX en Facebook
bekend gemaakt.
Val je wegens omstandigheden overal buiten, ben je net
uit Zenderen verhuisd, woon je niet in een voetballende/volleyballende buurt
of is er een andere reden waarom je niet mee kunt doen, maar wel graag mee
wilt doen? Dan kan daar een gepaste oplossing voor gevonden worden.
In eerste instantie is het de bedoeling om het team volledig te laten bestaan
uit je eigen straat/straten.
Iedereen is daarom ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op zondag
19 juni op Sportpark ’t Vollenbroek te Zenderen.
Voor vragen of opmerkingen over de voetbal kun je contact opnemen met:
Tim Mossel (06 20 86 43 89).
Voor vragen of opmerkingen over de volleybal kun je contact opnemen met:
Sarah in het Veld (06 19 64 85 88).
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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💪 ‼️Volksfeesten Zenderen en Jong Zenderen werken samen ‼️ 💪
Zaterdag 9 Juli slaan de Volksfeesten Zenderen en Jong Zenderen
de handen ineen! Waarom⁉️
Om voor de jeugd een supergave ochtend te organiseren! Kom jij
samen met je vriendjes en vriendinnetjes mee doen aan de
CRAZY 88⁉️
Voer samen met je groepje de gekste opdrachten uit om punten te
verzamelen en stuur ze op naar de jury! De groep met de meeste
punten wint de titel ‘CRAZY 88 CHAMPIONS’!💪🏆🥇
📅 Datum: Zaterdag 9 juli
⏰ Tijd: 10:00
🎪 Plaats: Feesttent aan de Lidwinaweg
🔞 Leeftijd: vanaf Groep 3
💶 Kosten: 5 Euro ( contant)
Opgeven kan doormiddel van een appje te sturen met de
onderstaande gegevens naar Jinke Mulder (☎️ +31647547085) of
een briefje met de onderstaande gegevens in te leveren bij
Schoolstraat 6 te Zenderen.

Ik doe mee!!!
Naam:……………………………………………………………………………………….
Leeftijd:……………………………………………………………………………………..
Mag alleen naar huis toe: JA/NEE
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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.
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