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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
21 mei 2022 – 28 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 …
Kijk hoe ver je al bent gekomen,
niet hoe ver je nog moet gaan.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Nieuws van de redactie:
Wilt u de copy voor volgende week uiterlijk dinsdag 12.00 uur
aanleveren?
De Vox verschijnt i.v.m. Hemelvaart al op woensdag.

Vieringen:
Zaterdag 21 mei: 16.00 uur: Eerste H. Communieviering m.m.v. koor Contrast
Voorgangers: pastor T. v.d. Gulik / PW A. Oosterik
Zondag 22 mei: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
Donderdag 26 mei: 6.30 uur: Dauwtrappersviering Hertme mmv parochiekoor
Voorganger: pastor T. v.d. Gulik
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zaterdag 21 mei 16.00 uur

Zondag 15 mei 10.00 uur

Koster:

Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. Maathuis
Collectanten: D. Schothuis / I. Geerdink

E. Westerbeek

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 22 mei t/m zaterdag 28 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 22 mei t/m zaterdag 28 mei: groep 1/2

Misintenties voor zondag 22 mei 2022:
Johan Harink; Huub Hermans (Jgd); Annie Kamphuis-Wiggers;
Herman ter Brugge (Jgd.); Hans ter Brugge.

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
Deze 12 jongens en meisjes hebben in de
afgelopen maanden mee gedaan aan de
voorbereiding op de eerste communie.
Zaterdag jl. was het feest in de kerk voor
hen, toen ze de eerste heilige communie
hebben ontvangen of het kruisje.
Zaterdag 21 mei is het feest van de eerste
communie voor 14 jongens en meisjes van
de Sint Aegidiusschool in Hertme. En er
zijn twee jongens die het Heilig Vormsel
ontvangen.

Zijn jullie
benieuwd
wie dat zijn,
dan zijn jullie van harte welkom om 16.00 uur in
de kerk of om thuis de viering live te volgen:
www. kerkdienstgemist.nl
Het koor Contrast verleent de muzikale medewerking.

Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op
Hemelvaartsdag in Hertme door Corona moeten
overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle is,
pakken wij de draad weer op.
Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de
Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het
Openluchttheater te Hertme,
evenals voorheen om half zeven.
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De voorganger in deze viering is onze pastoor Ton van der Gulik, met
ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering.
Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s
ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud
optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het
naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze
twee jaar onderbreking.
Wij heten u opnieuw van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dauwtrappersviering Borne/Hertme, Zenderen

2022
Beste collectanten van de Actie Kerkbalans,
Even ter herinnering: de enveloppen met de bijdrage van de parochianen voor
de Actie Kerkbalans kunnen op maandag 23 mei of op dinsdag 24 mei weer
ingeleverd worden in de sacristie van onze kerk. S.v.p. beide dagen tussen
19.00 en 20.00 uur.
En willen jullie er ook aan denken de ingenomen formulieren van de Parochie
enquête mee in te leveren?
Bij voorbaat dank.
Groep Kerkbalans
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Zonnebloem Hertme – Zenderen huldigt alweer jubilarissen
Ook al is niet elke onderscheiding
van Koninklijke aard, de waardering
voor deze 2 dames van de
Zonnebloem is zeer op haar plaats.
Nog niet zo lang geleden waren er
al 4 collega's die ook hun sporen
hadden verdiend, nu waren het
Herriëtte Diepenmaat ( links op de
foto) en Akke( rechts op de
foto) die in de bloemetjes werden gezet. Herriëtte is al 25 jaar actief, met
name in Hertme, waar ze de Zonnebloem gasten graag bezoekt en hen vaak
een hart onder de riem steekt. Nooit met lege handen en altijd positief van
aard.
Akke is secretaresse binnen de groep van 12 vrijwilligers en ruim 80 gasten en
verzorgt alle correspondentie op een voortreffelijke manier. Ook zij bezoekt
met regelmaat haar gasten. Beide dames mogen ook graag activiteiten
organiseren, en de verkoop van loten in de Zonnebloem loterij is bij hen ook in
goede handen.

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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Eeuwfeest Muziekvereniging St. Gregorius Hertme

De muziekvereniging is opgericht in 1922, dus al 100 jaar, wat een leeftijd ….
Dat moet natuurlijk gevierd worden!
Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is er een kerkelijke viering in het openluchttheater in Hertme. Nadat de kerkklokken geluid hebben, zal er in processie
vanuit de kerk naar het theater gelopen worden, waar de dienst om 09.30 uur
zal aanvangen. Een feestelijke viering waarin we stilstaan bij de Hemelvaart
van Jezus en het eeuwfeest van de muziekvereniging.
Op zaterdagavond 18 juni geven we als muziekvereniging op dezelfde plek
een groots concert. Hierin zullen de Percussiegroep en de Fanfare zich van hun
beste kant laten zien én horen. Je zult onder de indruk komen wat deze
muzikanten kunnen. Wees erbij!
Kaarten hiervoor zijn te bestellen via de site van onze vereniging: St Gregorius
Hertme.
Op zaterdag 9 juli hebben we een feestavond voor alle mensen uit het dorp
en een ieder de muziekvereniging en warm hart toe draagt. Gewoon een
gezellig feest waar je lekker met elkaar wat kunt drinken en kuieren.
’t Is maar dat je het even weet.
Met een goede groet van de voorzitter,
Jan de Vries.
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 11 mei
Kruisjassen
1. Gerard Wigger
4208 p.
2. Wilhelmien Tulk
3879 p.
3. Riet Bos
3722 p.
4. Henk Platenkamp
3616 p.
5. Hennie Pouwel
3593 p.
Poedelprijs :

Gerard Winkel

3208 p.

Volgende kaartmiddag: 25 Mei

Herinnering Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen”
Even een herinnering van onze jaarlijkse inzameldag
voor oud ijzer, metalen, etc. op zaterdag 28 mei
aanstaande. Deze dag kunt u tussen 10.00 en 15.00
uur oud ijzer, accu’s, stroomkabels, (defect)
elektrisch gereedschap, vaatwassers, wasmachines
en andere metalen brengen naar het erf van de familie Stamsnijder-Harink
aan de Braamhaarsstraat 1 A te Zenderen.
Koelkasten, diepvriezers en televisie’s met beeldbuizen mogen wij niet
innemen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het oud ijzer te brengen
dan kan het ook zaterdag 28 mei bij u worden opgehaald. U kunt daarvoor
contact opnemen met:
06-53813977 Erik Stamsnijder
06-41478459 André Wanink
06-30319115 Jan Everlo
074-2665953 Herman te Wierik
06-11795517 Theo Timmers of stuur een mail naar timmers.t.h@gmail.com
Natuurlijk is er ook elke maandagavond tussen 18.30 en 20.30 uur de
mogelijkheid tot het brengen van metalen, etc. naar de ijsbaan. Heeft u geen
mogelijkheid tot brengen dan kunnen wij het ook komen ophalen op de
maandagavonden.
Alvast onze dank. Bestuur van de IJsclub “Zenderen”
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Restaurant & pannenkoekenhuis Smikkel
Zoek je vakantiewerk?
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL is 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.
Ook is Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL op zoek naar jongelui die lichte
tuinwerkzaamheden kunnen/willen verrichten

Gezocht: koetsier
Voor het organiseren van huifkartochten (20 personen) in de omgeving van
Zenderen, zoeken we een ervaren koetsier met
eigen paarden (fjorden) die voor een redelijke
vergoeding tochten wil verzorgen.
Wij hebben de koets en nu nog een geschikte
koetsier erbij en leuk voor Zenderen!

Huur een chopper in Zenderen!
Nieuw!!! Elektrisch chopper rijden vanuit Zenderen.
Sinds begin mei heeft Actief Twente een depot in Zenderen geopend en is
vanuit de gemeente Borne het huren van E-Choppers mogelijk!
Bij het depot van Actief Twente haal je eenvoudig je geboekte chopper op. Vooraf
nog even heerlijk genieten van een kop koffie of wat lekkers
voor onderweg? Ook dat is mogelijk bij restaurant &
pannenkoekenhuis Smikkel! Het depot is dagelijks geopend
op reservering (zie actuele openingstijden op de website).

Reserveer hieronder eenvoudig je chopper online. Je
ontvangt bij je chopper een goede uitleg en een leuke route. Hoe fijn is dat!?
https://www.actieftwente.nl/e-chopper-huren-in-zenderen/
NB: Je dient wel in het bezit te zijn van een geldig bromfiets- of autorijbewijs.
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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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Weekkamp 2022!

🏕️>>> WEEKKAMP 2022 gaat door! <<<🏕️
Ga jij mee op reis van 18 t/m 23 juli?
Houd de VOX en onze facebook pagina dan in de gaten. Binnenkort volgt er
meer informatie over het weekkamp van 2022.
Het kamp is voor kinderen van groep 3 tot en met de leeftijd van 14 jaar. Dit
betekent dat kinderen die op de middelbare school zitten ook mee mogen!
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!

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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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 21: 23 – 27 mei: Anne Egberts, Annechien Aardema,
Shorea Nollen, Inge Wolbers

HANDBAL
ZVBB’21 DS1 kampioen 2e Divisie
ZVBB'21 - Zeeburg 24-17 (9-6)
ZVBB’21 mocht zich na de zege op
Zeeburg officieel tot kampioen
kronen van de tweede divisie. Een
knappe prestatie van de ploeg van
trainer Afton Groener. „Ik ben
enorm trots op de groep”, aldus
Groener. „Als je ziet hoeveel
tegenslag we hebben gehad met
blessures, corona en afgelopen
week wederom een zware
blessure, dan is het ongelooflijk wat we met elkaar hebben gepresteerd.”
Tegen het al gedegradeerde Zeeburg kreeg ZVBB’21 de overwinning niet
cadeau. „We moesten er hard voor werken. We begonnen scherp aan het
duel, maar je zag wel dat er zenuwen waren.” Een korte dip bracht Zeeburg
richting de rust weer terug in de wedstrijd (9-6). Direct na rust werd het
verschil zelfs nog kleiner (10-9). In het restant gooide ZVBB’21 de spanning van
zich af en trok het de zege en daarmee ook het kampioenschap definitief naar
zich toe.
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„Volgend jaar spelen we in de eerste divisie. Een unieke prestatie voor de
club. En de groep heeft dit verdiend. Met hun inzet en strijd, eigenlijk gun je
iedere trainer zo’n team.”
2

Na afloop van de wedstrijd werden de dames uitgebreid
gehuldigd in de sporthal, waarna het kampioensfeest met
vuurwerk werd ingeluid op Sportpark ’t Vollenbroek in
Zenderen.

ZVBB’21 DB2 kampioen
ZVBB’21 heeft er weer een
kampioensteam bij. Nadat
zaterdagavond Dames 1 al
kampioen was geworden in de
tweede divisie, mocht
zondagochtend het jeugdteam
DB2 zich ook kampioen kronen.
Voordat dit kon, moest eerst
afgerekend worden met Dynamiek DB1 uit Goor. Thuis in de IIspa startten de
meiden voorzichtig. Het eerste kwart van de wedstrijd ging de wedstrijd gelijk
op. Daarna werd stapje-voor-stapje de voorsprong opgebouwd. Aan het einde
van de wedstrijd was de stand 11-7. Door deze overwinning was de
voorsprong op de nummer twee uit de poule vier punten.
Na afloop van de wedstrijd werden de dames gehuldigd in de sporthal, waarna
het team vertrok naar Sportpark ’t Brook in Bornerbroek. Aldaar werd nog een
ereronde door het dorp gereden, waarna in de kantine een kampioensfeest
werd gehouden.
Lijkt handbal je ook leuk? Kijk dan op onze website, www.zvbb21.nl en meld je
vrijblijvend aan voor een training via zvbb21@handbal.nl.
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VOETBAL
Vol programma op sportpark ’t Vollenbroek, maar einde van competitie
nadert!
Een aantal teams speelt dit weekeinde alweer de laatste competitiewedstrijd
van dit seizoen, te weten ZV 2, ZV 35+, JO17-1, JO7-1 en JO7-2. Voor hen zit
het lange, door corona besmette seizoen er op. Het belooft wel een druk
weekend op het sportpark te worden met maar liefst 10 thuiswedstrijden.
Voor de meeste scheidsrechters betekent dit de laatste speeldag. ZV is erg blij
dat we dit seizoen gebruik hebben kunnen maken van zoveel enthousiaste
scheidsrechters, die soms voor het eerst een wedstrijd moesten fluiten. Via
deze weg willen wij ze enorm bedanken voor het mede mogelijk maken van de
wedstrijden.
Bijzonderheden van afgelopen week: Met het verlies tegen UD Weerselo kan
het eerste elftal helaas geen nacompetitie meer afdwingen om handhaving
veilig te stellen. Na 2 seizoenen wordt er voorlopig afscheid genomen van de
4e klasse. Het voetbalbestuur heeft er vertrouwen in dat met een compleet
gezonde 1e selectie de terugkeer naar de 4e klasse snel een feit zal zijn.
ZV JO19 speelt deze week maar liefst twee thuiswedstrijden. Op
donderdagavond wordt er om 19:30 uur afgetrapt tegen Fleringen JO19-1.
Lidmaatschapsmutaties moeten vóór 1 juni 2022 bekend zijn bij Pieter Smit
(secretaris@voetbal.zenderenvooruit.nl). Bij het 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!
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Donderdag 19 mei
ZV JO19 – Fleringen JO19-1

Aanvang:
19:30

Scheidsrechter:
Ivar Hakkenbroek

Zaterdag 21 mei
ZV JO19 – ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1
ZV JO17 – Rood Zwart JO17-3
ZV JO12 – SVV '56 JO12-2
ZV JO10 – NEO JO10-1
Berghuizen MO9-3 – ZV JO9-1
ZV JO9-2 – NEO JO9-5
WVV’34 JO7-1 – ZV JO7-1
ZV JO7-2 – Hoeve Vooruit JO7-1

Aanvang:
15:00
13:00
11:30
10:00
08:30
10:00
09:00
09:00

Scheidsrechter:
Robert Dries
Bryan Sonder
Wouter van Olffen
Tom Vetketel

Zondag 22 mei
ZV 1 – Fleringen 1
Rood Zwart 3 – ZV 2
ZV 3 – Langeveen 2
ZV 35+1 – EMOS 35+1
Borne/ZV VR1 – Hengelo VR1

Aanvang:
14:00
11:00
11:00
09:00
12:45

Scheidsrechter:

Duimelot “Pupillen van de week”
Wessel de Kinkelder/ Job Stevelink

Aanwezig:
13:30

Kantinedienst zaterdag 21 mei
Liam Welberg
Elin Kamp
Seb Egberts
Teun Kamphuis

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:30
14:30 – 17:30

Kantinedienst zondag 22 mei
Sanne Beuink/ Danique Kolenbrander
Rielle Screever/ Ellis Verheyen
Myrthe Bomhof/ Merlin ten Tusscher

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

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Leiding JO9-2
Leiding JO7-2

Hennie Besselink
Harry Peper
in Borne

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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