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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
2 juli 2022 – 9 juli 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 …
Alles waar je van geniet is winst.
En winst is winst, hoe klein ook.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 3 juli: 10.00 uur:

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

Zondag 3 juli 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
M. Verheijen
Collectanten: H. Meulenkamp en B. Nollen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 3 juli t/m zaterdag 9 juli:
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 3 juli t/m zaterdag 9 juli: groep 1/2

Misintenties voor zondag 3 juli 2022:
Louise van den Bos – ten Thije.

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

IJsbaanvrijwilligers: herinnering
Dames die zich nog niet hebben opgegeven voor de gezellige middag op 7 juli:
Je kunt je nog opgeven t/m zondag 3 juli bij:
A. Diepenmaat
tel: 0546 442028
W. Tulk
tel: 074 2665120
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INSCHRIJVEN CURSUSSEN REANIMATIE/AED NAJAAR 2022.
In september en oktober gaat de werkgroep AED weer
reanimatie/AED-cursussen organiseren bij
sportvereniging Z.V.
We hebben inmiddels een groep enthousiaste mensen
die elk jaar deze cursus volgt.
Natuurlijk willen we deze groep graag uitbreiden.
De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginnende als gevorderde kandidaten.
In 1 avond leert/herhaalt u wat te doen bij een hartstilstand.
Op een dag kunt u misschien een leven redden. Wanneer iemand een
hartstilstand krijgt moet er gelijk begonnen worden met reanimeren. Het gaat
dan om luttele minuten.
Als de reanimatie niet gelijk wordt gestart, kunnen vitale lichaamsdelen door
zuurstofgebrek ernstig beschadigen.
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Jong en oud. Dit maakt het zo
belangrijk dat iedereen kan reanimeren.
Niets doen en wachten op hulpdiensten kan fatale gevolgen hebben.
De cursussen worden ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur gegeven bij
sportvereniging Z.V.
Herhalingscursisten betalen 15 euro.
Beginnerscursisten woonachtig in Zenderen of directe omgeving, die zich laten
inschrijven bij HartslagNu betalen eveneens 15 euro.
Daar we met gemeenschapsgeld werken, moeten we voor de overige
beginners het normale tarief van 41 euro vragen.
De cursussen worden gegeven op de volgende data:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag

6 september
7 september
8 september
12 september
14 september (kinderreanimatie)
10 oktober
26 oktober
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Voor opgave of informatie kunt u terecht bij Riet Beijen
Mail rietbeijen@outlook.com tel. 06-21171848.

Als er Zendernaren zijn die via het werk elk jaar een herhalingscursus
Reanimatie/AED volgen, stellen we het op prijs wanneer u zich inschrijft bij
HartslagNu. U wordt dan benaderd om te komen helpen als er bij u in de
buurt iemand getroffen wordt door een hartstilstand.
Aanmelden voor de burgerhulpverlening kan via de website van
hartslagNu: www.hartslagnu.nl
Bij problemen met registreren is de werkgroep AED altijd bereid te helpen.
Mocht u al ingeschreven staan, dan is het belangrijk om elk jaar de datum van
uw herhalingscursus in te voeren in het systeem van HartslagNu.
Op deze manier voorkomt u dat u wordt uitgeschreven.
Verder willen we even de aandacht vestigen op de verplaatsing van de AED
aan de hoofdstraat.
Deze heeft jarenlang onder de carport van Remco Vlaskamp gehangen bij het
toegangshek naar Z.V.
Remco heeft ons gevraagd om voor deze AED een andere locatie te zoeken en
we hebben die gevonden bij de fam. Welberg Hoofdstraat 36.
Graag willen we de fam. Vlaskamp bedanken voor alle jaren dat we de AED bij
hen mochten plaatsen en graag willen we de fam. Welberg bedanken voor het
aanbod om de AED nu bij hen onder te brengen.
We hopen dat we dit jaar weer veel cursisten mogen opleiden.
Iedereen alvast een heel fijne vakantie gewenst!!
Met vr.gr.
Werkgroep AED Zenderen.
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Repair Café
Op 25 juni zijn bij Repair Café een aantal mensen
geholpen bij het herstellen of gedeeltelijk herstellen van
apparaten. Ook het geven van tips was weer van
toepassing.
Wij zijn nog wel op zoek naar handige mensen die het team van vrijwilligers
voor het Repair Café willen versterken. Stuur een mail aan info@sindron.nl
Ook het Repair Café houdt even vakantie, we zijn er weer op 27 augustus.
Het bestuur van “DE HUISKAMER SINDRON”, is begonnen met de
voorbereidingen voor een avond in september en oktober voor de inwoners
van Zenderen. Hou de VOX in de gaten voor meer informatie. Deze
informatie komt nog voor de basisschool vakantie!
Heb jij nog een goed idee voor ons als activiteit? 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.
Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Wanneer de
nieuwe website online staat, leest u dat in VOX.
Wilt u iets met ons delen? dat kan via: info@sindron.nl of bellen 06 38540733.

SPORTKAMP 2022
De Activiteitencommissie van Zenderen Vooruit gaat
dit jaar weer een supergaaf sportkamp organiseren!
Dit kamp vindt plaats van vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus.
Ben jij tussen de 7 en 14 jaar en heb je zin in een onvergetelijk weekend vol
leuke spellen, sportieve activiteiten en gezelligheid? Geef je dan op!
De kosten van het kamp zijn 30,- euro p.p.
Opgeven kan door een appje te sturen naar 06 19648588 (Sarah in het Veld).
Vermeld hierbij even de naam, leeftijd en eventuele
bijzonderheden/allergieën! Opgeven kan tot 1 augustus.
Wij hopen jullie allen te zien!
De leiding heeft er in ieder geval al heel veel zin in!
De activiteitencommissie
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Nieuw: Energieloket in het Kulturhus
Wil je meer informatie
over energiebesparing of het
verduurzamen van je woning? Dan
kun je nu terecht bij het Energieloket
Borne in het Kulturhus.
Twee keer per week is er inloopspreekuur achterin de bibliotheek aan
de Raad & Daad tafel.
Energiecoach Bart en zijn collega’s staan klaar om je te helpen met het
besparen van energie en energiekosten of geven je advies om je woning te
verduurzamen.
Spreekuur
Het inloopspreekuur voor het Energieloket is elke maandagochtend van 9.30
tot 11.00 en donderdagavond van 19.30 tot 21.30. Je hoeft hiervoor niet een
afspraak te maken en de koffie staat altijd klaar. Je kunt ook bellen, voor een
afspraak bij je thuis met een van de energiecoaches of voor een andere vraag
over energiebesparing. Het Energieloket is bereikbaar via (06) 425 425 95 of
via energieloket@duurzameinitiatievenborne.nl.
Meer weten?
Waar kan ik beginnen met isoleren? Gaat mijn energierekening stijgen? Moet
ik een warmtepomp? Op www.energievanborne.nl staat heel veel informatie
over hoe je zelf energie en geld kunt besparen, maar ook over hoe we in
Borne aardgasvrij kunnen worden. Kijk hier dus gerust eens rond.
Meer informatie over het Energieloket vind je op www.energievanborne.nl. Je
kunt voor vragen contact opnemen met Joukje Hijlkema, adviseur
duurzaamheid voor de gemeente Borne via 06 295 739 00 of via
j.hijlkema@borne.nl
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Tuinconcert

Koor MIX uit Zenderen houdt op Zondag 3 juli a.s. een tuinconcert in
sortimentstuin De Kloostergaarde, aan de Hertmerweg in Zenderen.
We kijken erg uit naar dit concert, we hebben heel lang niet kunnen optreden
en willen graag laten zien en horen dat we weer met veel plezier zijn
begonnen met zingen.
Daarom willen wij graag iedereen uitnodigen om bij ons concert aanwezig te
zijn.
Het concert begint om 14.30u en de toegang is gratis, wel is er de
mogelijkheid voor een vrije gift.

Voor een drankje kunt u die middag terecht bij de Karmeliet (tegen betaling)

Wij zien u graag op 3 juli bij ons tuinconcert.
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Wk 27: 4 – 8 juli:

Mariska Moller, Chantal Gierveld,
Angela ter Braak, Esther Nollen.

Sponsorloop 2022
ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR?!
Vrijdagavond 1 juli zal de sponsorloop om 18.30 uur plaatsvinden
op het terrein van Z.V. Alle jeugdteams t/m 13 jaar zijn automatisch
aangemeld voor deze sponsorloop en worden om 18.15 uur verwacht.
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 binnengebracht.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd!
Zet dus je beste beentje voor en kom goed uitgerust naar Z.V, zodat er
volgend jaar weer leuke activiteiten gepland kunnen worden!!
Ook u kunt nog 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.
(Via mail: daniektentusscher@hotmail.com of tel: 0641098280).
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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Grashandbaltoernooi RKSV Bornerbroek 2022
Na drie jaar kon eindelijk het grashandbaltoernooi bij RKSV Bornerbroek weer
plaats vinden. De organisatie stond zaterdag 25 juni jl. helemaal klaar om alle
jeugdteams uit de regio te ontvangen. Ook het weer werkte goed mee.
Gedurende de dag was er wisselend bewolking en zon, wat de
omstandigheden perfect maakte voor een handbaltoernooi buiten.

Er werd door 51 teams in 10 poules en 4 leeftijdscategorieën gestreden om de
eerste plaats, waaraan een leuke prijs was verbonden.

De uitslagen van de poules:
Poule 1: F-jeugd
Poule 2: F-jeugd
Poule 3: F-jeugd
Poule 4: F-jeugd
Poule 5: E-jeugd
Poule 6: E-jeugd
Poule 7: E-jeugd
Poule 8: D-jeugd
Poule 9: D-jeugd
Poule 10: C-jeugd

1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
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De Tukkers 1
De Tukkers 2
De Lutte
Stormvogels 2
DHV 1
DHV 2
Vasse
Kedingen
Bentelo
DHV 1

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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💪 ‼️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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