
  
  

55ste jaargang 
nr. 03 

14 oktober 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 

15 oktober 2022 – 29 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 
        

 

 

Van hart tot hart …   
 

Elk moment is een plaats  
waar je nog nooit geweest bent. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
 

Vieringen:  
Zondag 16 okt: 10.00 uur:  Woord- en Communieviering m.m.v. cantoren
    Voorgangers: P. Snijders en A. Oosterik 
Zondag 23 okt: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 16 oktober 10.00 uur  Zondag 23 oktober 10.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. Harink 
Lector:  Voorganger   Lector:  M. Verheijen 
Collectanten: M. Besselink   Collectanten: H. Meulenkamp 

H. Koopman     B. Nollen 
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 16 oktober t/m zaterdag 29 oktober:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
dinsdag: J. Wolbers  vrijdag: V. Kuipers  
woensdag:  H. Meulenkamp zaterdag: S. Elferink  
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 16 oktober t/m zaterdag 22 oktober: groep 1/2 
Van zondag 23 oktober t/m zaterdag 29 oktober: groep 3 
 

Gebedsintenties voor zondag 16 oktober 2022: 
Arjan Nollen (jgd); Huub enTiny Hermans-Savelkoul; 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Henk Semmekrot. 
 

Misintenties voor zondag 23 oktober 2022: 
Annie Kamphuis-Wiggers; Henk Semmekrot. 
 

Overleden 
In Schagen (Noord-Holland) is maandag 10 oktober op 91-jarige leeftijd 
Dhr. Cor van der Gulik, vader van onze pastor Ton van der Gulik, overleden.  
De crematie vindt vrijdag 14 oktober plaats.  
We wensen onze pastor en verdere familie veel sterkte bij het verwerken  
van dit verlies.  
 

Inzameling voor de voedselbank: 
In onze kerk staat elke zondag een mand klaar voor houdbare 
producten voor de Voedselbank.  
Ook op de dinsdag- en donderdagmiddagen staat hij tijdens de 
zitting van het parochiesecretariaat voor in de kerk.  
Zo hopen wij samen om te zien naar onze medemensen die 
het momenteel moeilijk hebben. 
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Missio  - Wereldmissiemaand 

Microkrediet: opstap naar zelfstandig leven 
  

Dag en nacht rijden de vuilniswagens naar de grootste vuilstortplaats van 
Nairobi in Kenia. Daar lossen ze het stinkende afval van de miljoenenstad. 
Honderden mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zoeken in het 
vuilnis naar bruikbare spullen zoals plastic, papier of etensresten. 

Pater Andrew Wanjoni wil de 
mensen graag helpen om een leven 
buiten de afvalberg van Nairobi op 
te bouwen. Hij is een Comboni-
missionaris en leidt de parochie 
Kariobangi Parish dichtbij de enorme 
vuilstortplaats. De parochie biedt 
veel sociaal-pastorale programma’s 
aan, zoals hulp aan straatkinderen, 
hulp bij het afkicken van drugs en 

het verlaten van een bende, maar bijvoorbeeld ook advies aan zwangere 
vrouwen. 
 

Pater Andrew werkt samen met een lokale organisatie die een 
microkredietprogramma voor alleenstaande vrouwen met kinderen in het 
leven heeft geroepen. Felicitas Lenan doet aan dit programma mee. Ze heeft 
jarenlang op de vuilnisbelt gewerkt. Toen ze 15 jaar was, stierf haar moeder 
en bleef ze alleen achter met haar 9-jarig broertje. Van toen af moest ze voor 
hem zorgen. “We verzamelden plastic flessen en papier”, vertelt ze. “Daarmee 
verdiende ik genoeg om te kunnen overleven.” 
  

“Mijn leven is compleet veranderd” zegt Felicitas Lenan 
Tegenwoordig leidt de 19-jarige een microkredietgroep. Elke week komen 20 
vrouwen bij elkaar en leggen wat geld opzij. Zo kunnen ze binnen hun groep 
gemakkelijk een lening krijgen om daarmee een klein bedrijfje te beginnen. 
 

Help mee en stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand ’s-Hertogenbosch 
 

Ook staat rond de viering op zondag 23 oktober de grote collectebus weer 
klaar voor deze extra collecte. 
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 5 oktober 

 
Kruisjassen 

1. Richard Scholten  4269 p. 
2. Cor Stopel   4025 p.   
3. Gerard Kole  3991 p.   

 
Poedelprijs:         Gerrit Stokkingreef 2997 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  19 oktober 
 
 

Gezamenlijke avond K.P.V. & Vrouwen van Nu 
Dames, op donderdag 20 oktober komt  Eddy Oude  Voshaar,  
ons een avondvullend programma verzorgen met Twentse verhalen vol 
humor, passie, improvisatie en schitterende fotografie. 
Dit onder het genot van een hapje en drankje. 
Jullie zijn van harte welkom in de kantine van de ijsbaan in 
Zenderen. Graag een eigen bijdrage van € 5,- 
 

We hopen op een mooie opkomst. 
 

                                                         Het bestuur K.P.V. 

 
EXTRA CURSUSAVOND REANIMATIE/AED. 

Daar de cursusavonden voor reanimatie/AED allemaal snel 
volzaten, 
hebben we op maandag 28 november een extra cursusavond 
ingepland. 

Inmiddels hebben zich voor deze avond al 6 cursisten aangemeld. 
Er zijn voor deze avond dus nog 4 plekken vrij. 
Bij interesse graag een mailtje naar rietbeijen@outlook.com. 
 

Werkgroep AED Zenderen. 

mailto:rietbeijen@outlook.com
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Uitnodiging natuurwerkdag 5 november a.s. 
 

Beste Vrijwilligers, 
Ondanks de droogte van dit jaar is er weer veel werk te doen dit najaar en 
daarom doen we weer mee met de natuurwerkdag op 5 november. 
  

Denk aan grote najaarsklussen als blad ruimen, najaarssnoeibeurten, 
herschikken van stukken voedselbos. Bovendien gaan we een kapschuur 
bouwen. 
Ook komt er een nieuw wandelpad; daarvoor moeten we snoeien en struiken 
verplaatsen. 
  

Naast het stevige werk is het altijd gezellig en zorgen we samen met het 
theehuis voor lekkere koffie en een goede lunch. 
We beginnen om 09.00 met koffie en een rondleiding. rond 15.00 stoppen we. 
  

Aanmelden kan via : https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-
zenderen/2022-11-05 
Of door op deze mail te antwoorden. 
  

Graag weer tot ziens!   

Frank van Dam, vz SISL 
voorzitter@sisl.info/+31-(0)6-54.330.197 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-zenderen/2022-11-05
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-zenderen/2022-11-05
mailto:voorzitter@sisl.info/+31-(0)6-54.330.197
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Sint in Zenderen - Zaterdag 19 November 
 

Een Sinterklaasmiddag bij 't Rigtershoes in Zenderen met;  
• Piet-activiteiten in het Patersbos (van de paters Karmelieten)  
• Een Photobooth  
• Een echte Sinterklaas-intocht  
• Goodiebags voor de kinderen   
• Gratis ranja  
• een Meet & Greet met de Sint  
• de hele dag zijn er Pieten die de kinderen zullen vermaken. 
 

Bij de ingang staat een Vrije Gift-pot. 
 

Het kan niet anders dan dat dit een gezellige en geslaagde middag gaat 
worden. 
Wij willen jullie bij deze, namens Sinterklaas, uitnodigen op zaterdag 
19 november om 14.30u bij 't Rigtershoes. Nadien is er ruimte voor een 
drankje om gezellig samen te zijn. 
 

Wij zijn gevraagd door de OVZ (Ondernemersvereniging Zenderen) om deze 
middag te organiseren voor Zenderen om elkaar te ontmoeten en om de 
kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Wij zijn zelf erg enthousiast en 
hebben er veel zin in. 
Graag tot dan! 
 

Organisatie Sint in Zenderen 
Marleen te Riele, Esther Besselink, Coby Dirks, Carmen Welberg 
 
 

!!Vacature!! 
 

Onze schoonmaakster heeft aangegeven dat ze haar werkzaamheden wil gaan 
neerleggen en daarom zijn wij opzoek naar iemand die één 
ochtend in de week schoonmaakwerkzaamheden in de kantine 
wil verrichten. Uiteraard staat hier een vergoeding (€) tegen 
over. Ben je op zoek naar een bijverdiensten en lijkt het je leuk 
om dit bij Zenderen Vooruit te doen, zodat veel mensen kunnen 

genieten van jouw resultaat! Neem dan contact op met Tom Schothuis (06 
2013 8890 en/of voorzitter@zenderenvooruit.nl) of Henk ten Velde (tel 06 
1036 1439 en/of penningmeester@zenderenvooruit.nl).  
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 41: groep 5 van Anne Westendorp 

Week 43: groep 6 van Sandra Kuiphuis 

 
HANDBAL: 
 

Handbalwedstrijd  
 

 

Zaterdag 15 oktober: 
ZVBB’21 DS1 – HV Quintus DS2 19.00 uur  ’t Wooldrik te Borne 

 
VOETBAL: 
 

Herfstvakantie voor de meeste jeugdteams en ZV 1 van de 0 af! 
 

Dit weekend staat in het teken van de herfstvakantie en daarom zijn er maar 2 
wedstrijden te bewonderen op zaterdag. ZV JO7-1 speelt in de interne 
competitie een wedstrijd tegen Borne JO7-2. Hopelijk kunnen ze een mooie 
overwinning behalen. ZV JO19-1 speelt in de middag een oefenwedstrijd tegen 
UD W. JO19-1. Ook op zondag zijn er maar twee wedstrijden maar de 
seniorenafdeling werkt verder wel een volledig programma af.  
 

ZV 1 heeft afgelopen zondag met een 2-2 gelijkspel in en tegen Langeveen 1 
het eerste punt binnen gesleept. Hiermee lijkt de weg naar boven te worden 
ingezet voor het team van Tim Meijerink. Zondag wacht op sportpark ’t 
Vollenbroek Vosta 1. Met een klinkende overwinning wordt de club uit 
Enschede voorbijgegaan op de ranglijst. Wij nodigen iedereen dan ook uit om 
ZV 1 langs de lijn aan te moedigen. 
 
In het tweede weekend van de herfstvakantie heeft Robert Morsink een 
oefenwedstrijd voor zijn team ingepland tegen Borne JO19-1. De rest van de 
vereniging is dan vrij en kan genieten van een weekendje rust. 
 



 

 

 

- 8 - 

 

 

Mocht je team vrij zijn dan ben je uiteraard van harte uitgenodigd om te 
trainen, maar geef dit even aan bij de wedstrijdsecretarissen Tom Kamphuis 
en Roy de Kinkelder. Het kan zijn dat het veld en/of de materialen bezet zijn. 
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 
Zaterdag 15 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – UD W. JO19-1   14:30  Stan Geerdink  
ZV JO7-1 – Borne JO7-2   09:00  Leiding JO7-1  
 
Zondag 16 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Vosta 1     14:00  H.J. Sprukkelhorst  
ZV 2 – BWO 2      11:00  Gijs Vogelaar  
DRC 2012 3 – ZV 3    11:00     
Luctor et Emergo 35+1 – ZV 35+1  10:45   
Borne/ZV VR1 – La Première VR1  12:45  In Borne  
 
Duimelot “Pupillen van de Week”  Aanwezig: 
Jette Kamphuis/ Sem Voogsgeerd  13:30 
 
Kantinedienst zaterdag 15 oktober  Tijd: 
Jette Kamphuis    08.30 – 10.00 
Leiding ZV JO19-1    14:00 – 17:30 
 
Zaterdag 22 oktober     Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Borne JO19-1   15:00  Leiding ZV JO19-1 
 
Kantinedienst zaterdag 22 oktober  Tijd: 
Leiding ZV JO19-1    14:00 – 17:30 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Zenderen Vooruit zet duidelijke stap naar boven, na verdiend 
punt bij koploper Langeveen. 2-2. 
 

De wedstrijd was nog geen 10 seconden bezig of de bal lag al op de 
penaltystip. Werd er ons veertien dagen geleden bij Phenix een elfmeter 
onthouden, toevallig ook binnen de 10 seconden, vandaag kregen  
we er wel een. Vanuit het achterveld kreeg Freek Vlaskamp de kans 
om de bal richting zestien meter door te koppen naar  
Kees ten Broeke, die handig beide centrale verdedigers te slim  
af was. Het enige wat ze nog konden doen was Kees omver duwen.  
Dat vond ook Kees een goed plan. Scheids wees resoluut naar de stip. En laten 
we nou middels Job Vetketel een specialist hiervoor hebben. Bal in 
rechterbovenhoek. ZV leidt met 0-1. We zijn weleens slechter begonnen. 
 

Het potje voetbal ging over en weer, waarbij vooral de 
ploeg uit Langeveen het betere van het spel had. Hun ploeg 
had ook een belangrijk wapen middels een viertal mannen 
die de twee meter lengte bijna of helemaal konden 
aantikken. Uit een corner konden een van die mannen de 
gelijkmaker op het mooie scorebord laten aantekenen. 
Rust 1-1. Koffie 6 min. 

 

Na de pauze zetten de mannen uit Langeveen verder druk op onze defensie. Er 
ontstonden enkele hachelijke momenten voor ons doel, waarbij Langeveen, 
uit een van deze momenten de 1-2 kon laten noteren. Langeveen bleef wel 
veel aan de bal, maar de angel werd wel uit hun aanval gehaald. Hierbij was 
vooral Justin Sonder, onze kleine centrale verdediger, met veel sprongkracht, 
onze rots in de branding. ZV veerde op. Even later kwam de verdiende 
gelijkmaker. Invaller Teun Kamphuis kwam door over links en lanceerde Freek 
Vlaskamp die schitterend de 2-2 binnenkopte. 
 

Na drie gespeelde wedstrijden kan er zeker gezegd worden dat onze ploeg 
progressie maakt. We laten ons niet meer zo gemakkelijk naar de slachtbank 
sturen. Heel belangrijk is het voor onze ploeg dat we niet meer massaal met 
kwetsuren moeten omgaan. Als Hemmo Mulder en Brian Sonder ook nog 
spoedig herstellen, hoeven we voor geen enkele ploeg in  
deze klasse onder te doen. 
 

Volgende week Vosta Enschede uit. Altijd Lastig.  
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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 
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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


UITNODIGING 
Dorpsambitie Zenderen: Voor, door en met elkaar!! 

 

Binnen Zenderen zijn we volop bezig te kijken naar de toekomst. Wat is onze ambitie, waar liggen de 
wensen/kansen en hoe kunnen we deze samen verwezenlijken. 
Met alle huidige en toekomstige ontwikkelingen, bijv. de Vloedbeltverbindingsweg, is de tijd rijp om 
samen een toekomstvisie te ontwikkelen die recht doet aan de identiteit van ons mooie dorp.  
Hoe willen de we komende jaren wonen, hoe houden we Zenderen leefbaar, welke faciliteiten willen 
behouden en/of creëren. Allemaal onderwerpen die ons allen aangaan.  
 
De Dorpsraad is met ondersteuning van een extern bureau (ODIN Landschapsontwerpers) bezig 
invulling te geven aan de hierboven genoemde onderwerpen. 
 
Wij kunnen en willen dat niet alleen! Wij hebben daarbij uw inbreng (ideeën, wensen, etc) nodig.  
 
Daarom wordt er een informatieavond gehouden waarbij we met u van gedachten willen wisselen. 
 
Wanneer? 

De bijeenkomst vindt in 3 blokken plaats op:  Woensdag 2 november 2022 
Van 16.00 – 17.30 uur 
Van 18.00 – 19.30 uur 
Van 20.00 – 21.30 uur 
 
Waar? 
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Sindron, Prinsenweg 10 te Zenderen 
 
Aanmelden: 
Graag weten we op hoeveel inwoners we kunnen rekenen op deze avond. Meld s.v.p. aan door een 
mail te sturen naar Dorpsraad@zenderen.com en vermeld daarin met hoeveel u komt en op welk 
tijdstip. 
 
We zien u graag op woensdag 2 november!!  

                                                                                                

 

mailto:Dorpsraad@zenderen.com

