
  
  

55ste jaargang 
nr. 01 

30 september 2022 
 

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 

1 oktober 2022 – 8 oktober 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 
        

 

 

Nieuws van de redactie: 
U ontvangt vandaag het 1ste nummer van de nieuwe 

jaargang, de 55ste alweer.  

Het abonnementsgeld bedraagt ook dit jaar weer € 10,-. 

Dit bedrag zal eind oktober via automatische incasso van uw rekening worden 

afgeschreven. 

Voor hen die ons (nog) niet gemachtigd hebben, het volgende: 

U kunt het abonnementsgeld komen betalen aan Hoofdstraat 28 of 

overmaken op rekgnr.  NL 57 RABO 0309 4847 07 t.n.v. Vox. 

Wilt u zo vriendelijk zijn veranderingen van uw banknummer of 
adreswijzigingen aan ons door te geven? (zie boven: Contact Vox).  
Dit i.v.m. een juiste verwerking van de automatische incasso.  
   

      Bij voorbaat onze dank. 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Van hart tot hart …   
 

In niets gaat zoveel tijd zitten  
als in denken. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 2 okt: 10.00 uur:  Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: Pater N. Hofstede 
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 2 oktober 10.00 uur   
Koster:  E. Westerbeek    
Lector:  J. Maathuis   
Collectanten: D. Schothuis en I. Geerdink     
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 2 oktober t/m zaterdag 8 oktober:  
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 2 oktober t/m zaterdag 8 oktober: groep 3 
 

Misintenties voor zondag 2 oktober 2022: 
Rie van de Burgt-Henst; Benny Boswerger; Bernard ter Haar (jaarged.) 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Inzameling voor de Voedselbank  
In onze kerk staat op gezette tijden een mand voor 
houdbare producten voor de Voedselbank. Veel 
mensen verkeren momenteel immers in financiële 
problemen door de hoge voedsel- en energieprijzen. 
De mand staat elke zondag voor de aanvang van de 

viering achter in de kerk. Op de dinsdag- en donderdagmiddagen staat hij 
tijdens de zitting van  het parochiesecretariaat voor in de kerk. 
Samen hopen we zo bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer 
redden. Van harte bevelen wij deze actie bij u aan. 
 
 
 

 

Film “Titus, de musical” 
 
Een musical opgevoerd door leerlingen van het Titus 
Brandsma lyceum in Oss.  
In haar moeilijkheden krijgt de leerling Titia steun van 
Titus. 
Tegelijk maken we Titus Brandsma mee in zijn eigen leven. 
 
 

Leerlingen en docenten van het Titus Brandsma lyceum in Oss brachten deze 
musical op de planken bij haar 90 jarig bestaan. In de musical zien we 
gebeurtenissen uit het leven van Titus en parallel daaraan het leven van Titia, 
een leerlinge van het lyceum. Titus komt van zijn standbeeld af en is  een 
steun voor haar in haar moeilijkheden. De hoofdrolspelers zijn professionals. 
Van deze  musical is een film gemaakt en deze wordt op dvd vertoond.   
Een hand-out met de belangrijkste teksten is voor ieder ter beschikking. 
Een belevenis zowel voor jongeren als voor volwassenen. 
In de pauze wordt een kop soep, koffie/thee aangeboden.  
 
Datum: donderdag 6 oktober  2022 
Tijd:  16.00 uur 
Plaats:  parochiecentrum Elisakerk – Rembrandtlaan 23 Almelo  
Aanmelden:  fridakoopman@karmel.nl of anitaoosterik@elisapaz.nl  

mailto:fridakoopman@karmel.nl
mailto:anitaoosterik@elisapaz.nl
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De lokale Raad van Kerken Borne op zoek naar vrijwilligers 
 

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen wil het aantal 
leden en vrijwilligers uitbreiden om de huidige en nieuwe 
activiteiten te kunnen uitvoeren. 
Met name zijn we op zoek naar mensen die ervaring hebben 
met communicatie en PR en onze website willen onderhouden. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende 
 

Gustaaf Boerjan 
Voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 
e-mail: gustaafboerjan@home.nl / mobiel: 06 – 53 97 82 32  

 
 
De Bag2School kleding inzamelactie komt er weer aan. Van 30 

september tot 10 oktober kun je bij school weer zakken 
met kleding inleveren. De kleding wordt ingezameld 
voor hergebruik. Dus WEL:  
* Dames-, heren en kinderkleding.  
* Schoenen (per paar).  
* Handtassen en riemen.  
* Lakens en knuffels.  

 

De Bag2School organisatie keurt de zakken na het ophalen. Als er te veel 
zaken van slechte kwaliteit bij zitten kan het afgekeurd worden. Daarom graag 
GEEN:  
* Bedrijfskleding  
* Uniformen  
* Kussens en dekbedden  
* Vieze of natte kleding  
 

Zo maken we er samen een succes van en kunnen we elk jaar extra leuke 
activiteiten in school organiseren door onze kasten op te ruimen. Wil je bij het 
opruimen van de kledingkast weer denken aan onze actie?  
 

Alvast bedankt,  
Ouderraad St Stephanusschool 

mailto:gustaafboerjan@home.nl
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Fietsrondje AED 

Op dinsdag 4 oktober wordt weer het jaarlijkse fietsrondje langs de 
AED'S in Zenderen gehouden.  
We vertrekken om 19.00u vanaf de parkeerplaats bij ZV. 

Opgeven kan door te mailen naar: h.zanderink1966@hotmail.com  
 

 
 
 

    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 21 September 

 
Kruisjassen 

1. Minie Nijhuis  3779 p. 
2. Hennie Pouwel  3735 p.   
3. Nico Kroeze  3675 p.   
4. Theo Boomkamp  3641 p. 
5. Paulien Peper  3614 p. 

 
Poedelprijs :         Bennie Stokkingreef 3048 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  5 oktober 

 
 
 
Huiskamer Sindron Nieuws. 
 

Lady’s Night. 
28 oktober; Een avond met mode en beauty.  
Op die avond is er een modeshow en meerdere standhouders zijn aanwezig. 
Er worden tips gegeven over de herfst en winter mode in 2022 / 2023.  
Zie de flyer in deze VOX. 
Kom je ook! Reserveer de datum alvast in je agenda. 

mailto:h.zanderink1966@hotmail.com
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Ons Repair Café   
 29 oktober; Neem de mogelijkheid om iets na te laten kijken.  
En als het lukt dan wordt het natuurlijk gerepareerd.  
En dat onder het motto:  “Weg gooien kan altijd nog, maar als het niet hoeft 
dan kan het nog even mee!”  
Dit doen we weer tussen 10.00 en 12.00 uur. Denkt u aan het vooraf 
aanmelden via de mail. 
 
We zijn druk  met het programma voor november en december. Ook dan 
willen we voor Zenderen leuke activiteiten organiseren. Hier lees je over in 
VOX.  
Wilt u iets met ons delen, als vrijwilliger helpen, aanmelden voor het Repair 
Café ; dat kunt u doorgeven  via: info@sindron.nl  
of ons bellen op 06 38540733. 
 
Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne 

 
 

 
 
MUZIEKVERENIGING ST.GREGORIUS HERTME 
 

Geachte inwoners van Zenderen, 
 
Op dinsdag 4 oktober 2022 houdt de 
muziekvereniging St. Gregorius weer haar 
jaarlijkse donateurscollecte in Zenderen. 
Leden van de muziekvereniging komen dan 

huis aan huis voor een vrijwillige bijdrage aan deze muziekvereniging.  
 
Na het succes van voorgaande jaren komt ook dit jaar onze vereniging niet 
meer met een donateurslijst rond, maar zullen onze muzikanten u vragen een 
donateurskaart te kopen voor een door u bepaald bedrag. Wij hopen dat u 
allen weer een positieve bijdrage wilt leveren aan onze mooie bloeiende 
muziekvereniging St. Gregorius. 
Voor eerst willen wij u al vast danken voor uw bijdrage en hopen u te zien bij 
onze muzikale activiteiten, het jaar door.  

mailto:info@sindron.nl
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In 2022 bestaat onze muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar. Het was een 
jaar met mooie activiteiten waar onze vereniging zich weer 
van zijn beste kant heeft laten zien. Op zaterdag 26 en 
zondag 27 november 2022 zal de Percussion Group een 
vierde editie Percussion Live organiseren, in het 
jubileumjaar speciaal in de schouwburg van Hengelo. 

Hiervoor kunt u kaarten bestellen op www.percussionlive.nl 
 
 

JONGENS- EN MEIDENMIDDAG ⚽️💅🏻 
 

Wanneer: 8 oktober 2022 
Tijd: 14.30 – 18.30 
Kosten: €10.00 p.p. 
Waar: ZV en …. 
 

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar én heb je zin in een échte meidenmiddag? 
Of heb je nou zin om mee te doen aan de jongensmiddag samen met je 
vrienden en alle leiding van Jong Zenderen?!  
Dan is dit iets voor jou! 
 

Voor de jongens organiseren we een sportieve en gezellige middag, waar de 

jongens van échte mannen onderscheiden.🥇🏆💪🏼 
De meiden kunnen zich helemaal laten optutten door de dames van de 

leiding! 💄💅🏻  
 

Tot slot gaan we gezamenlijk naar onze nieuwe sponsor, de Smikkel, voor hun 
overheerlijke pannenkoeken! Hier zullen we de gezellige middag afsluiten.🥇 

Geef je nu op❗️❗️👊 
 

Meld je snel aan bij een van deze leiding! 
Stijn Annink: 0612443087 
Charlotte van Os: 0615300641 
Naam:……………………………………………………….. 
Leeftijd:……………………………………………………… 
Of... 
Geef je op via facebook. Graag ook daar de naam EN leeftijd vernoemen!  

http://www.percussionlive.nl/
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 39: groep 3 van Mariska Möller 

Week 40: groep 4 van Mariel Braakhuis 

 
HANDBAL: 
 

zaterdag 1 oktober: 
ZVBB’21 D1 – Kedingen D1  17.30 uur  ’t Wooldrik te Borne 
ZVBB’21 DS1 - ZAP DS1  19.00 uur ’t Wooldrik te Borne 
ZVBB’21 DS2 - Kedingen DS1  20.35 uur ’t Wooldrik te Borne 
 
Zondag 2 oktober: 
Avanti Wilskracht -  ZVBB’21  09.00 uur Sporthal de Brug Enschede 
ZVBB’21 C1 - De Lutte C1  09.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB’21 B2 – Combinatie ‘ 64 B1 10.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
Avanti Wilskracht B1 -  ZVBB’21 B1 11.25 uur Sporthal de Brug Enschede 
ZVBB’21 A1 –  W.H.C. A1  11.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB’21 DS3 – W.H.C. DS3  12.55 uur Sporthal IISPA te Almelo 
 
VOETBAL: 
 

Zondag weer pupillen van de week bij de eerste thuiswedstrijd van ZV 1! 
 

Na de valse start tegen Phenix 1 mag ZV 1 zich gaan herstellen in de wedstrijd 
tegen ’t Centrum 1. Dit is gelijk de eerste competitiewedstrijd van het eerste 
op het sportpark. Net als in voorgaande jaren zal er tijdens de 
thuiswedstrijden van ZV 1 een loterij gehouden worden waar prachtige prijzen 
te winnen vallen. Kom dus allen naar het sportpark voor hopelijk een mooie 
en gezellige voetbalmiddag, met drie punten voor het team van Tim Meijerink.  
 

Dit jaar wordt de aftrap bij een aantal wedstrijden van ZV 1 verzorgd door 
spelers van JO7-1. Deze jongens en meisjes worden weer in een prachtig shirt 
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gestoken, gesponsord door Duimelot. De pupillen van de week kunnen zich 
een half uur voor de start van de wedstrijd melden bij Stephan ten Broeke, 
leider van ZV 1.  
 

ZV 2 is aankomend weekeinde vrij, vanwege een spelerstekort bij Fleringen. 
Deze wedstrijd wordt ingehaald op donderdag 27 oktober in Fleringen om 
19:30. Ook JO12-1 speelt dit weekend geen competitiewedstrijd. Verder is er 
wel een vol ochtend programma dus reden genoeg om uw favoriete 
jeugdspeler te komen aanmoedigen bij de wedstrijden. 
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 1 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
Almelo JO19-1 – ZV JO19   14:30   
Heracles avc JO15-2 – ZV JO15  11:45   
ZV JO12 is vrij      
ZV JO10-1 – Saasveldia JO10-1  10:00  Luan van Dienst 
ZV JO10-2JM – Achilles ’12 JO10-3  09:00  Job Egberts  
ZV JO8-1JM – NEO JO8-5   10:00  Giovanni Bartelink 
ZV JO8-2JM – Heracles avc JO8-3  09:00  Wessel Brus 
ZV JO7-1 – Bornerbroek JO7-1  09:00  Leiding JO7-1 
 

Zondag 2 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – ’t Centrum 1    14:00   G. Erkin 
ZV 2 is vrij        
ZV 3 – Bornerbroek 4    11:00  Jos Nollen  
UDI 35+ – ZV 35+    09:30     
SVO Twickel VR2 – Borne/ZV VR1  11:30     
 

Duimelot “Pupillen van de Week”  Tijd: 
Ella Endeman/ Noud Snijders   13:30 
 

Kantinedienst zaterdag 1 oktober  Tijd: 
Fiene Kamphuis    08:30 – 10:00 
Luca Adam      10.00 – 11.30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Matige competitie start van Zenderen Vooruit middels nederlaag bij Phenix. 
De eerste de beste aanval die ZV begon tegen Phenix 
bracht de bal al op de elfmeter stip. Althans dat 
dachten alle aanwezigen, echter op een na niet, en laat 
dat nou net de thuisfluiter van deze week zijn, namelijk 
de scheidsrechter. Ik geef in de eerste minuut nooit 
een penalty, schijnt hij gezegd te hebben. Hij had ook 
kunnen zeggen welkom in de 5e klasse A, hier maak ik 
de beslissingen.  

 

ZV stond in het eerste half uur vooral achterin niet goed. De beide centrale 
verdedigers speelden te veel naast elkaar, wat een 
aantal hachelijke situaties met zich meebracht, 
omdat Phenix alleen maar alle ballen achter onze 
defensie knalden. Dit leverde in korte tijd de 
Enschedese formatie een tweetal  goals op. Dit was 
tevens de ruststand. 2-0.  
 

ZV kwam beter in het spel wat na tien minuten in 
de 2e helft een corner opleverde. Teun B. schoot de bal richting penalty stip en 
Job knikte fraai binnen. 2-1. Het kon nog. Onze ploeg wilde meer, maar wist 
dit keer van halve kansjes geen goal te maken. Sterker nog, na enig heen en 
weer gedoe in onze defensie, prutsten de Phenix mannen nog een derde goal 
in het netje. ZV deed wat mogelijk was, maar kon de negatieve stand niet 
veranderen. 
 

Hopelijk kunnen we volgende week door het inbrengen van Tom, Brian en 
Hemmo wat meer voetbal vermogen in de ploeg brengen. Fijne week nog en 
tot zondag a.s.. De volgende tegenstander is het Centrum Enschede en het 
schijnt dat zij op dit moment nog onvoldoende spelers kunnen opstellen. 
 

 
 
KWW. 
 

Kaartjes voor deze wedstrijd zoals gebruikelijk bij de 
bekende voorverkoop adressen. 
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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. 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.com
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DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 OM 19:30  

Aanstaande- en jonge ouders Ouderavond binnen de 

Huiskamer van Zenderen. Prinsenweg 10, Zenderen  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste aanstaande- en jonge ouder.  

Aan de hand van het boek 'Zelf Spelen en Ontdekken' wil ik jullie meenemen 

in het zien van hoe je kind zelfstandig beweegt en speelt. Hoe je materialen 

aantrekkelijk speelklaar kunt neerzetten voor je kind.  

Geef je op via ons mailadres info@vertrouwenindebasis.nl  

Entree is € 2,50 inclusief een kop koffie of thee.  

 

Graag tot ziens binnen de Huiskamer van Zenderen 


