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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
4 juni 2022 – 11 juni 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 …
De echte kortsluiting ontstaat pas,
nadat
de stoppen zijn doorgeslagen.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 5 juni: 10.00 uur:

Pinksteren

Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater N. Hofstede
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 juni 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
R. Brentjes
Collectanten: H. Meulenkamp en B. Nollen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 5 juni t/m zaterdag 11 juni:
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 5 juni t/m zaterdag 11 juni: groep 4

Misintenties voor zondag 5 juni 2022:
Overleden familie Welberg-Grootelaar;
Overleden familie Harink-Schothuis;
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Omtzigt;
Hendrik en Annie Demmer-Kortstee; Jan Demmer;
Annie Kamphuis-Wiggers; Mia Monnink-Harmes; Bernard ter Haar;
Herman Westerbeek; Gerrit Nijland; Bennie Hoek; Annie Solen Jgd;
Overleden ouders Ganzeboom-Koelen; Jan en Marie Kemna-Sauer.
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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

Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 25 Mei
Kruisjassen
1.
2.
3.
4.
5.
Poedelprijs :

Cor Stopel
Hennie Pouwel
Gerard Kole
Minnie Nijhuis
Theo Boomkamp

4062 p.
3878 p.
3746 p.
3691p.
3685 p.

Paulien Peper

3096 p.

Volgende kaartmiddag: 8 Juni

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 zo nodig voor u worden geregeld.
De kosten bedragen 5 euro.
U kunt zich nog opgeven tot 7 juni bij Siny Elferink tel: 0630898328
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K.P.V Fietspuzzeltocht
Op donderdag 16 juni om 19:00uur starten we bij het
clubgebouw van de IJsbaan Zenderen.
We hopen dat er veel dames op de fiets deelnemen aan deze prachtige
fietstocht.
Kosten zijn €5,De organisatie: Miny, Gea, Ans, Siny

Uitnodiging informatieavond Goede Doelen Week
Het is 5 uur in de middag, etenstijd. De bel gaat… Een
collectant aan de deur.
Iedereen herkent dit wel. Dit komt niet 1 of 2 keer
per jaar voor, maar het zou zo maar 15 keer kunnen
plaatsvinden. Want dat is het aantal landelijke Goede
Doelen, waarvoor in Zenderen gecollecteerd wordt.
In 2021 heeft een aantal mensen het initiatief genomen zich te verdiepen in
het realiseren van een Goede Doelen Week voor Zenderen. Alle coördinatoren
van de diverse collectes en hun collectanten zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Daar hebben we goede respons op mogen ontvangen en is er door het huidige
bestuur een stichting opgericht: ‘Goede Doelen Week Zenderen’
De Goede Doelen Week Zenderen zal in week 39 gehouden worden. (in de
week van 26 september tot en met 1 oktober) Omdat alles nieuw is, willen we
voor alle collectanten en belangstellenden van Zenderen een informatieve
avond organiseren om de werkwijze uit te leggen. En natuurlijk de wensen van
de collectanten graag horen.
Deze avond zal op donderdagavond 16 juni om 20:00 uur in het Sindron
plaatsvinden. Hierbij zijn alle belangstellenden van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn.
Bestuur Goede Doelen Week Zenderen: Anita Wennekink, Maarten Kemna,
Gea Platenkamp, Saskia van Egmond en Anita Vetketel (Met ondersteuning
van Henk Semmekrot, Riky Steenhagen en Betsy Paus)
Voor vragen en opmerkingen: vraag gerust één van de bestuursleden of een
mailtje mag ook: GoedeDoelenWeekZenderen@gmail.com
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Weekkamp 2022 gaat door!

🏕️>>> WEEKKAMP 2022! <<<🏕️
Het is alweer bijna zover! Van 18 t/m 23 juli zal het jaarlijkse weekkamp
plaatsvinden. Dit wil jij natuurlijk niet missen! Heb jij zin in een fantastische
week met je leeftijdsgenoten en zonder je ouders?
Noteer dan de datum in je agenda en geef je snel op!
Leeftijdscategorie:
Wanneer:
Kosten:

Vanaf groep 3, tot maximaal 14 jaar (dus ook de
kinderen van de middelbare school mogen mee)
18 t/m 23 juli 2022
€ 65,- per persoon

Opgeven kan door het sturen van een appje of een mailtje
Opgeven moet vóór 1 juli bij: Sophie Oude Rengerink, Hoge Maat 30
Tel: 06 30 25 88 90/Mail: sophie-or@hotmail.com
Jij gaat toch ook mee?
De kampleiding heeft er in ieder geval al zin in!
Ik ga mee op weekkamp!
Naam:
Leeftijd:
Adres:
Postcode:
Telefoon / mobiel ouders/verzorgers:
E-mailadres ouders/verzorgers:

Bijzonderheden:
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Sponsorloop 2022
Door veel afwezigheid op zaterdag 25 juni, wordt de sponsorloop
opnieuw verplaatst.
Het zal plaatsvinden op vrijdagavond 1 juli, 18.30 uur op het
terrein van Z.V. Alle jeugdteams t/m 13 jaar zijn automatisch
aangemeld voor deze sponsorloop.
Het doel van de sponsorloop is het inzamelen van geld, zodat ook dit jaar
de jeugdleden van Z.V. weer kunnen genieten van knallende activiteiten.
De deelnemers krijgen een half uur de tijd om zo vaak mogelijk de uitgezette
ronde af te leggen (één ronde is ca. 450m en zal een aantal kleine hindernissen
bevatten). Na de tijd zijn er nog mooie prijzen te winnen voor de kinderen
die de meeste rondjes gelopen hebben en het meeste geld hebben binnen
gebracht. De komende weken zullen de jeugdleden langs de deuren gaan om
een zo hoog mogelijk sponsorbedrag op te halen. Deze formulieren zijn al
uitgereikt aan de kinderen en zullen de komende weken opnieuw worden
uitgereikt op school of bij de training. Zijn er toch nog meer formulieren nodig,
dan kunnen deze opgehaald worden bij Imke Hoek, Elsdijk 7 in Zenderen.
Ook u kunt bijdragen aan het succes van deze sponsorloop door de jeugdleden
te sponsoren en aan te moedigen op vrijdag 1 juli.
Mocht(en) uw kind(eren) verhinderd zijn, dan graag afmelden bij
Daniek ten Tusscher: daniektentusscher@hotmail.com of tel: 0641098280).
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit

Clubfeest – Vrijdag 17 juni
Zenderen Vooruit is één van de 100 gelukkige verenigingen die geselecteerd is
voor een geheel verzorgd clubfeest, georganiseerd door Splitt. Dit feest gaat
plaatsvinden op vrijdagavond 17 juni in de kantine van Zenderen Vooruit. Deze
avond komt onder andere DJ Barend Deelen draaien, bekend van Radio 538.
Het belooft een groot feest te worden!
Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door Splitt, een betaalapp voor
sportteams. Het is de bedoeling dat deze app tijdens het feest gebruikt wordt
voor het afrekenen van consumpties. Voor elk team van Zenderen Vooruit is
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er een eigen betaalgroep om mee te betalen. Hiermee kan één teamlid simpel
een rondje drankjes voor het hele team afrekenen. Het mooie is: je betaalt
altijd alleen voor jouw eigen deel.
Hoe het werkt:
1. Download de Splitt-app via i.splitt.nl
2. Open jullie eigen betaalgroep
3. Betaal met de app (door de QR-code op de kassa te scannen)
Tijdens deze avond is het alleen mogelijk om op deze wijze te betalen. Zorg er
dus voor dat de app voor die tijd is gedownload door alle teamleden.
We hopen jullie allen te zien op vrijdagavond 17 juni!
De activiteitencommissie

𝐌𝐞𝐥𝐝 𝐣𝐞 𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐬 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐰𝐢𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐫
Met nog 6 weken te gaan, komt het feestweekend 🥳
steeds dichterbij. We zoeken nog een paar extra handjes
dit weekend 🙏.

Vrijdag 2 of 3 personen 21:00-01:30
Zaterdag 2 personen 23:00-02:00
Zondag 2 personen 16:00-21:00
Ook achter de bar is het volop feest. Dus je hoeft geen seconde van de
gezelligheid te missen. Door jouw inzet help je ons als organisatie vooruit.
Laat via een WhatsApp bericht weten welke tijd je kunt.
App naar 0650987286.
Bedankt namens de organisatie van Volksfeesten Zenderen!
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Stratenbaltoernooi 2022
De voorbereidingen voor het stratenbal zijn al in volle gang om het dit jaar
weer net zo geslaagd te maken als voor de coronatijd. Dit heeft al tot het
volgende succes geleid, er zijn maar liefst 7 volledige heren teams bestaande
uit straten en enkele cluster buurten.
Dit betreffen waarschijnlijk de volgende teams:
Team:
Hoge maat/’t Stegehuis
Buitengebied
PC Hoofdstraat
Zijstraten Lidwinaweg
Erve Escher/Timmerman
Erve Oosterveld/Elsdijk 1
Erve Oosterveld/Elsdijk 2

Leider/aanvoerder
Thomas Klaassen
Luc Besselink
Marijn Sanderink
Robert Dries
Ivar Hakkenbroek
Tim Mossel
Tim Mossel

Daarnaast organiseren wij dit jaar ook beachvolleybal voor de dames.
Teams moeten bestaan uit minimaal vier personen.
De volgende teams zijn momenteel van de partij. We hopen hier nog extra
teams aan toe te kunnen voegen. Twijfel dus niet en geef je op met je buurt!
Team:
Hoge maat
Erve Oosterveld
Buitengebied

Leider/aanvoerder
Sophie Oude Rengerink
Sarah in het Veld
Aniek Stamsnijder

Voor alle teams geldt hetzelfde. Aanvang 19 juni om 13.00.
Het toernooi zal van start gaan om 13.30.
AANMELDEN KAN NOG STEEDS TOT UITERLIJK 12 JUNI!
Twijfel niet om de bovenstaande leiders te benaderen als je nog niet meedoet
in je eigen straat. De inschrijfkosten bedragen €10,- per team.
Mocht je wegens omstandigheden nog geen team hebben, maar je wilt
wel graag meedoen, dan kunnen we daar wel een gepaste oplossing voor vinden.
Dit zou kunnen door contact op te nemen met een van de bovenstaande
leiders of met Tim Mossel (06 20 86 43 89): stratenvoetbal of Sarah in het Veld
(06 19 64 85 88) / Aniek Stamsnijder (06 13 43 06 52) voor beachvolleybal.
Graag zien wij jong en oud verschijnen op
zondag 19 juni 2022 op het Sportpark ’t Vollenbroek!
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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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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 23: 6 – 10 juni:

Marieke Sand, Christel Besselink
Nancy ter Wal, Loes Endeman

VOETBAL
Laatste competitieweek en Rabobank streetsoccer toernooi in Borne!
Woensdag 1 juni was de deadline voor het wijzigen van het lidmaatschap.
Vanaf heden zullen de teams worden aangemeld bij de KNVB en is de
teamindeling definitief.
Het einde van het voetbalseizoen nadert en dat is terug te zien in het
resterende wedstrijdprogramma. Op maandag 6 juni wordt de laatste
competitiewedstrijd gespeeld door ZV1. De Duimelot Pupillen van de Week
Amber Boswerger en Romain Raassing verzorgen bij deze wedstrijd de aftrap.
ZV JO19 speelt deze week maar liefst twee thuiswedstrijden. Op
donderdagavond wordt er om 19:30 uur afgetrapt tegen SuryoyeMediterraneo JO19-1 en zaterdag volgt er nog een uitwedstrijd tegen Sparta
Enschede.
Het samengestelde team BVV Borne – Zenderen Vooruit VR1 speelt
zondagmiddag in Borne tegen het samengestelde team van
SJO MEC/Bredevoort VR1. Dit seizoen hebben de vrouwen uit
Zenderen voor het eerst samengespeeld met een deel vanuit
BVV Borne. De samenwerking is vanuit het bestuur als erg
prettig ervaren. Na een evaluatie met de technische staf van
het team zal met BVV Borne worden gesproken over een mogelijk vervolg
voor volgend seizoen.
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Op zaterdag 4 juni is er geen kantinedienst bij de jeugd aanwezig aangezien er
geen thuiswedstrijden meer zijn.
Van 13 t/m 16 juni zal er op het Rheineplein in Borne een street-soccertoernooi voor basisschoolkinderen van groep 5 of 6 worden gehouden. Borne
Sport organiseert deze happening voor basisscholen in de gemeente Borne en
wordt op maandag 13 juni ondersteund in de organisatie door Martijn te Riele
en Roy de Kinkelder. Ook levert de voetbalafdeling van Zenderen Vooruit 2
enthousiaste scheidsrechters voor deze dag: Wilma Hakkenbroek en Hennie
Besselink.
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 2 juni
S. Mediterraneo JO19-1 – ZV JO19

Aanvang:
19:30

Zaterdag 4 juni
Sparta E. JO19-2 – ZV JO19

Aanvang:
14:30

Zondag 5 juni
Borne/ZV VR1 – SJO MEC/Bredev. VR 1

Aanvang:
12:45

Maandag 6 juni
ZV 1 – Almelo 1

Aanvang:
14:00

Duimelot “Pupillen van de week”
Amber Boswerger/ Romain Raassing

Aanwezig:
13:30

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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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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