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Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

29 oktober 2022 – 5 november 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 …   
 

Met geloof bereikt men heel weinig;  
zonder geloof helemaal niets. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
 

Vieringen:  
Zondag 30 okt: 10.00 uur:  Woorddienst m.m.v. cantoren  
    Voorgangers: M. Verheijen en A. Oosterik 
Woensdag 2 nov: 19.00 uur: Allerzielenviering m.m.v. parochiekoor 
         Voorgangers: PW A. Oosterik/Werkgroep Avondwake 
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 30 oktober 10.00 uur     Woensdag 2 november 19.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek      Koster:  H. v.d. Aa  
Lector:  Voorganger       Lector:   Werkgroep  
Collectanten: D. Schothuis            Collectanten: H. Schothuis 
  I. Geerdink     J. Stevelink 
 
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
dinsdag: J. Wolbers  vrijdag: V. Kuipers  
woensdag:  H. Meulenkamp zaterdag: S. Elferink  
 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november: groep 4 
 
 

Gebedsintenties voor zondag 30 oktober 2022: 
Truus Kienhuis (jaarged.); Marietje Koopman-Luttikhuis; Henk Semmekrot; 
Eduard en Marie Beld; Gerard en Marie Ravers. 
 
 

Intenties voor Allerzielen woensdag 2 november 2022: 
Henk en Annie Eidhof-Hottenhuis; overl. fam. Harink-Schothuis;  
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Omtzigt; overl. fam. Omtzigt-Huiskes; 
Jan Elferink; Henk Kamphuis; Jan en Truus Kienhuis;  
overl. fam. Welberg-Grootelaar; Mathijs Voskamp; Mia Monnink-Harmes;  
fam. Wolbers; Annie Kamphuis-Wiggers; overl. ouders Zonder-Elshuis;  
overl. fam. Goorhuis-Lansink; Herman Westerbeek;  
overl. ouders Ganzeboom-Koelen; Bennie Hoek; Jan en Marie Kemna-Sauer; 
Hendrik en Annie Demmer-Kortstee; Jan Demmer; Herman ter Brugge;  
Hans ter Brugge; fam. ter Brugge- Oude Egberink; Dennis Letteboer;  
overl. fam. ten Velde – Huisken; Paulien ten Velde – Alferink;  
Ralf en Loes Lubbers; Gerrit en Liesbeth Olthof-de Boer. 
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Zondag 30 oktober: Woorddienst om 10.00 uur  
 

Het thema op deze vijfde zondag van de maand is 
“Heilige zonder naam”. 
Als wij het woord ‘heiligen’ horen, denken we 
meestal aan de kalenderheiligen. 
Elke dag is het immers de feestdag van een of 
meerdere heiligen. 
Heiligen: gewone mensen met fouten en 
gebreken, maar wel mensen die in hun leven meer 
aan anderen dan aan zichzelf hebben gedacht. 
Mensen die naar Jezus’ voorbeeld, anderen 
gelukkig maakten. 
Er zijn ook veel heiligen van nog niet zo lang geleden, zoals Titus Brandsma.  
Er zijn ook mensen die we gekend hebben, maar die geen naam hebben op de 
kalender. We denken aan onze dierbare overledenen, lieve en goede mensen 
die leefden zoals Jezus het bedoelde en die heilig zijn in het hart van hun 
familie en vrienden. Er zijn veel heiligen die nu nog leven. 
Van harte welkom in de viering met de voorgangers Maria Verheijen  
en Anita Oosterik, met medewerking van de cantorgroep. 
 
 

Woensdag 2 november: Allerzielen  
 

Allerzielen is in de katholieke traditie de dag waarop alle 
gestorvenen worden herdacht. 
In de herdenkingsviering op woensdag 2 november om 
19.00 uur herinneren wij onze dierbare overledenen 
met eerbied.  

De overledenen van het afgelopen jaar, van wie vanuit de parochie Zenderen, 
afscheid is genomen, worden in het bijzonder herinnerd. De families hebben 
een uitnodiging ontvangen.   
In de viering kunnen de namen van alle dierbaren worden genoemd en een 
kaars ter gedachtenis worden ontstoken.  Ook is het mogelijk om op de 
gebruikelijk manier een intentie te vragen.  
Na afloop van de viering nodigen we alle aanwezigen uit om een kop koffie/ 
thee te drinken in het kloosterzaaltje.  
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Het parochiekerkhof is verlicht voor en na de viering. U kunt op eigen 
gelegenheid, een bezoek brengen aan het kerkhof. 
 

De viering wordt rechtstreeks  opgenomen en kan thuis live thuis worden 
meegevierd via internet  www.kerkdienstgemist.nl – en dan Zenderen als 
plaatsnaam.   
 

Inzameling voor de voedselbank  
In de parochiekerk  zijn wij gestart met een inzameling van houdbare 
producten die wij overdragen aan de Voedselbank. Er staat  daarvoor een 
mand achter in de kerk, op de zondag voor aanvang van de viering. De mand 
staat  ook op de dinsdag- en donderdagmiddag voor in de kerk,  
tijdens de opening van het parochiesecretariaat.  
 

Er zijn al vele houdbare producten naar de 
voedselbank Midden Twente gebracht, met 
verzamelpunt in Hengelo.  
Wij hopen dat u blijft doorgaan met het 
meenemen van houdbare producten, zoals soep, 
groenten in blik, pasta’s, toiletartikelen, om zo samen, 
vanuit de parochie, bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer 
redden en een beroep moeten doen op de voedselbank. 

 

Oogst -versiering 
Afgelopen twee weken stonden in de kerk 
mooie bloemstukken, opgebouwd met 
producten van de oogst.  
Dit alles was gemaakt, met veel zorg en 
enthousiasme, door de vrouwen van de 
werkgroep kerkversiering. 

In verschillende groepen hebben zij wekelijks aandacht voor de versiering in 
de kerk, rond het altaar, in de Mariakapel en bij het beeld van Titus. Vaak 
sober omdat de financiële situatie van de parochie het niet toelaat om 
uitbundig te versieren, maar dat vraagt om creatieve oplossingen.  
 

De werkgroep mist Mietsie Leenstra, die meer dan 40 jaar vrijwilliger is  
geweest. Er zijn nog twee leden die over enkele maanden gaan stoppen als 
vrijwilliger.  De werkgroep doet een oproep om nieuwe vrijwilligers!   
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 35 

Berichtgeving uit onze vergadering van 13 oktober2022 
 

1. Verwarmen van de kerk 
Nu de energiekosten enorm stijgen hebben we gesproken over de 
verwarming in de kerk. De verwarming zal 1 ½ uur voor aanvang van de 
kerkdienst worden aangezet en bij aanvang van de viering worden 
uitgezet. Wij zullen met het kerkkoor in overleg gaan over het verwarmen 
van de kerk tijdens de repetities. 
 

2. Handreiking Bisdom i.v.m. Coronamaatregelen 
Basisadviezen 
De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun 
oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven 
nemen, geldt nog steeds. Dit betreft handen wassen, hoesten en niezen in 
de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, 
enz. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig 
blijken te zijn, dan zal eerst overleg van de bisschoppen plaatsvinden. 
Houd rekening met elkaar 
Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag 
afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje 
dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. “Laten 
we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee 
kan vieren,” aldus de bisschoppen. 
 

3. Verzekeringen 
De penningmeester heeft onderzoek gedaan naar de verzekeringen, die 
lopen. Uitvoerig hebben we deze besproken.  
 

4. Werkgroep Titus Brandsma 
Via het parochiebestuur is een speciale werkgroep “Titus Brandsma” 
opgericht. De werkgroep concentreert zich op het organiseren van 
activiteiten op 14 mei 2023. Een jaar na de heiligverklaring van Titus 
Brandsma. Als het programma van die dag vaste vormen krijgt, zullen wij 
u informeren. 
 

5. Kerkhofvernieuwing 
Op 10 november 2022 zal er een oriënterend gesprek op het kerkhof 

plaatsvinden m.b.t. het realiseren van een Urnenmuur.  
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Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen 
 

Op zondag 6 november a.s. is de herfstwandeling van het Kloosterpad 
Zenderen. Start vanaf 9.00 - 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, of 
bij de kerk, Hertmerweg 44, Hier is om 10.00 uur eerst de Karmelviering, die 
ook het beginpunt van uw wandeling kan zijn. 
  

Het Kloosterpad Zenderen is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die 
de 3 kloosters van Zenderen (Karmelieten - Carmelitessenklooster en 
Bezinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van 
Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute Tevens gaat de route door de 
prachtige natuur van landgoed Weleveld. De wandelaar loopt daar over de 
schouwpaden van de Bornsche en Oude Bornsche beek.  
De route kan ook worden gefietst (14,8 km). 
  

De wandelroute heeft 4 afstanden: 3–5–8–11 km. 
Bij de wandelingen bestaat de mogelijkheid in de 
kloosters te kijken. Hier worden rondleidingen 
gegeven.  Uitzondering vormt het 
Carmelitessenklooster. Hier wonen geen 
Carmelitessen meer. Aan de buitenkant van de 
slotmuur van het Carmelitessenklooster is de 
Kruisweg te bezichtigen. Mensen die liever niet 
willen of niet kunnen wandelen, mogen natuurlijk 

wel meedoen aan de rondleidingen in de kloosters. 
  
Op het landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen 
in de 13e eeuw voorstelt:” Het Middeleeuws Weleveld”. 
Al verder lopend  komt u op de Zendersche Esch. Midden op die Esch staat de 
in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel Van hieruit zijn de 3 
kloosters te zien. 
 
Meer informatie is te vinden op de website:  
www.kloosterpadzenderen.nl   
 
 
 

http://www.kloosterpadzenderen.nl/
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Da Capo  50 jaar 
Da Capo is een gemengd koor uit Saasveld. Het 
heeft ruim 30 leden, niet alleen uit Saasveld, maar 
uit allerlei plaatsen in de omgeving. Er is een vaste 
pianiste Josefien Havinga. Het koor staat onder 
leiding van Resy Weernink- ten Have. Bij sommige 
optredens doen er een drummer en/of bassist 
mee.  
   

50 jaar geleden is het koor opgericht als 
Jongerenkoor Saasveld. In die tijd werden er in veel parochies koren opgericht. 
Er klonk herkenbare muziek en tekst in de kerken (beatmissen). Het 
jongerenkoor kreeg in de eerste jaren weinig medewerking van de zeer 
conservatieve pastoor Aalders. Gerda de Lenne, een van de oprichters van 
toen, is nog steeds zingend lid van het koor en ook al die tijd actief in de 
tekstgroep. De eerste dirigent, Jan ten Have, was de vader van de huidige 
dirigente.  

 
Ruim 10 jaar na de oprichting kwam er een nieuwe dirigent, Chiel 

Geerligs. De leden van het jongerenkoor werden ouder en het koor werd 
thema-koor. Dit koor zong vernieuwend liturgisch materiaal, waarbij de 
inhoud van de teksten voorop stonden. In augustus 2000 ging het koor bijna 
ter ziele. De dirigent stopte, het koor had weinig leden en weinig liefhebbers 
van het genre onder de parochianen. 

 
Aangespoord door de laatste leden van het koor, nam Resy het stokje 

over met een flinke ambitie: Het koor moest veel groter worden, muzikaal 
goed gaan zingen en een gevarieerd repertoire krijgen. Na een wervingsactie 
kwamen er veel nieuwe leden bij. Bij deze doorstart hoorde een nieuwe naam: 
Da Capo. Dit is een muziekterm die letterlijk ‘vanaf het begin’ betekent. 

 
Nog steeds zingt het koor regelmatig in kerken, maar het heeft ook 

eigen producties uitgevoerd. De laatste jaren heeft het koor succes gekregen 
met uitvoeringen van het ‘Moeder Aarde’-concert en de Passie van Saasveld, 
een ‘passion’ in een plaatselijke context. Behalve begeleide zang horen bij 
deze producties beeldmaterialen die op een groot scherm worden vertoond.  
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In de Corona-tijd heeft het koor weinig activiteiten gehad. Inmiddels is 
het koor weer op volle sterkte. Binnenkort kan dan eindelijk het jubileum-
concert worden gehouden.  

 
Het gouden jubileum wordt gevierd met een vrij toegankelijk concert 

op zaterdag 5 november om 19.00 uur in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het 
koor zingt een aantal favoriete liederen uit het omvangrijke repertoire. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
 

Huiskamer Sindron Nieuws. 
We hebben even niets in de VOX gezet, maar dat betekent  
niet dat we niets hebben gedaan. 
Er is  hard doorgewerkt om de Lady’s Night  voor te bereiden. 
  
 

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 wintermode in 2022/2023. Zie de flyer in deze VOX.  

Ook Lisette’s Salon is aanwezig en geeft  tips te over nagel en 
handverzorging  en het de trends op gebied van nagels. 
Erve Bokdam is ook aanwezig. Met  eigengemaakte producten, 
Zoals jam, sausen. 

Kom je ook! We zien jou morgen! 
 
 

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:  “Weggooien 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? 
 

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 

mailto:info@sindron.nl
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op: 19 oktober 

 

Kruisjassen 
1. Irma Geerdink  3962 p. 
2. Richard Scholten  3882 p.   
3. Wilhelmien Tulk  3827 p.   

 

Poedelprijs:         Bennie Zonder  3234 p. 
 

Volgende kaartmiddag:  2 november 
 
 
 

                                                                   
Rabo Clubsupport – Zenderen Vooruit 

Bij deze willen we iedereen bedanken die op ons heeft gestemd via de actie 
Rabo ClubSupport. Wij mogen het mooie bedrag van € 1.281,06 tegemoet 
zien!! 
 

Wij zijn hier uiteraard super blij mee en gaan dit bedragen besteden om de 
aanschaf van onze kleding, ten behoeve van het nieuw opgestarte 
kledingfonds, een boost te geven. Nogmaals bedankt voor jullie stemmen! 
 

Wist u dat.. 
.. De Rabo Clubsupport actie de Zonnebloem in Hertme/Zenderen 
maar liefst € 277,07 heeft opgeleverd?  
 

    Hiervan kunnen we voor onze gasten weer iets leuks organiseren. 
Op 22 november is er weer het jaarlijkse stamppotbuffet. 
 

    Een extra lekker toetje zal er nu wel weer op tafel komen. Allen dank voor jullie 
stemmen 
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Carnaval 2022/2023 – C.V. De Doldraejers 
 

Het carnavalsseizoen 2022/2023 staat weer voor de deur! 
En het belooft een bijzonder jaar te worden, want komend 
jaar staat in het teken van onze jubilea. J.R. De Draejpiepers 
bestaan 11 jaar en als vereniging vieren we ons 44-jarig 
jubileum. We delen graag de eerste momenten van dit mooie carnavalsjaar 
met je.  
 

11e van de 11e  
Op zaterdagavond 12 november trappen we officieel af met het Elfde van de 
Elfde feest. Op deze avond gaan we met alle leden en vrijwilligers een 
gezellige avond tegemoet onder leiding van Prins Martijn en Prinses Carmen. 
Wil je je aanmelden via info@doldraejers.nl mocht je dit nog niet gedaan 
hebben?  
Opkomstweekend!  
Een absolute primeur: de nieuwe hoogheden van de Doldraejers komen al in 
2022 op! We bundelen de krachten met de Draejpiepers en maken er een 
onvergetelijk opkomstweekend van op 9, 10 en 11 december! Op 
vrijdagavond komen de nieuwe hoogheden van de Draejpiepers op tijdens het 
Piepersbal, op zaterdagavond komen de nieuwe hoogheden van de 
Doldraejers op en op zondagmiddag is er een receptie. Ook nemen we in dit 
weekend afscheid van alle huidige hoogheden. Zet dit alvast in je agenda! 
 

Bardiensten 
Voor zaterdag 10 en zondag 11 december zoeken we vrijwilligers die een 
bardienst willen draaien.  
We zoeken: tappers / inschenkers en verkopers aan de bar. 
 

Naam: 
 

Tel: 

Opkomst 10-12-2022 
 

A: 18:30 – 22:30 
B: 22:30 – einde +/- 1:30 

Receptie 11-12-2022 A: 12:30 – 16:00  
B: 16:00 – einde +/- 20:00  

 

 Omcirkel de letter van jouw voorkeur.  

mailto:info@doldraejers.nl
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Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Graag aanmelden voor zondag 13 november 2022.  
 
Jullie hulp is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd. 
 
Inleveren formulier:  
Roy Platenkamp oude Kerkweg 4 Zenderen 
Luc Besselink  Dikkersbosweg 3 Albergen 
 
Je kunt je ook opgeven via WhatsApp: 
Roy 06-43014251 / Luc 06-40947106 
 

 
 
 
 

Hofchauffeur/hofchauffeuse gezocht 
Carnaval staat alweer bijna voor de deur en wat hebben wij er zin in!  
9 december zal Zenderen weer losbarsten bij de 11e editie van het Piepersbal 
waar onze nieuwe hoogheden zullen opkomen. 
 

Echter zijn wij, de Draejpiepers, nog op zoek naar een hofchauffeur of 
hofchauffeuse die komend jaar met ons mee gaat naar de leukste feestjes in 
de regio en de hoogheden veilig op locatie kan brengen. 
 

Lijkt het jou leuk om dit te doen? Aarzel dan niet om een berichtje te sturen 
en te vragen naar de mogelijkheden. Contact opnemen kan via:  
Facebookpagina ‘De Draejpiepers’ 
E-mailadres: jongerenraad@doldraejers.nl  
Telefoonnummer: 06-29413543 
 

Met carnavaleske groet,  
J.R. De Draejpiepers 

 

 

mailto:jongerenraad@doldraejers.nl
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De Gouden Pieper voor bijzondere prestaties 
Het carnaval staat weer voor de deur, en dat betekent dat de Oud- 
Jonkergarde van de Jongerenraad de Draejpiepers weer een bijzondere 
onderscheiding gaat uitreiken: “De Gouden Pieper”. 
Deze onderscheiding is bedoeld voor een persoon die zich op bijzondere en 
verdienstelijke wijze inzet of heeft ingezet voor onze gemeenschap, maar 
nooit op de voorgrond treedt. Om in aanmerking te komen mag diegene 
daarom nog niet eerder een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen. 
Let op; hij/zij hoeft niet betrokken te zijn bij het carnaval. Deze onderscheiding 
kan voor iedereen in Zenderen bedoeld zijn.  
Kent u iemand, waarvan u vindt dat deze persoon eens in het zonnetje gezet 
dient te worden, laat het ons dan weten. Dat mag via een bericht of belletje 
naar een van onderstaande personen: 
Kevin Sonder:   06-83 09 46 03 
Marijn Sanderink:  06-10 51 30 80 
De uitreiking van de 4e Gouden Pieper zal plaatsvinden op zondag 11 
december tijdens de receptie van de jubileumhoogheden in de feesttent aan 
de Lidwinaweg in Zenderen. U bent allemaal van harte welkom! 
Tot dan!         
 
Oud-Jonkergarde J.R. De Draejpiepers 

 

!!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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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 
 
 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 43: groep 6 van Sandra Kuiphuis 

Week 44: groep 7 van Lieke van Iersel 
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HANDBAL: 
 

Zaterdag 29 oktober:     Sporthal: 
T.V.O. B1 – ZVBB21 B1  17.30 uur De Pol te Bentelo 
Grol H.V. DS2 – ZVBB21 DS3 19.00 uur Den Elshof Groenlo 
Foreholte DS1- ZVBB21 DS1  20.00 uur De Tulp te Voorhout 
 

Zondag 30 oktober:     Sporthal: 
Langeveen D1 – ZVBB21 D1  09.00 uur De Ransuil te Geesteren 
Langeveen A1 – ZVBB21 A1  09.45 uur De Ransuil te Geesteren 
E.H.C. C2 – ZVBB21 C1  11.30 uur Diekman te Enschede 
D.S.V.D. DS3 – ZVBB21 DS2  12.10 uur ’t Hoge Vonder Deurningen 
 

VOETBAL: 
 

Herstart competitievoetbal jeugdafdeling en Join(t)Forces van start! 
 

Na twee vrije weekenden staat er eindelijk weer competitievoetbal voor de 
jeugdafdeling op het programma. Dat betekent ook dat de 
kantinedienstroosters voor de zaterdagen tot en met de kerst zijn gedeeld met 
de teams. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen, vraag hiernaar bij de 
trainer van uw zoon of dochter.    
 

De KNVB heeft in de vakantie de resultaten van de eerste fase geëvalueerd en 
daarop de nieuwe indeling gebaseerd. Zowel de JO8-1JM en JO8-2JM zijn een 
klasse hoger ingedeeld op basis van hun resultaten en spelen vanaf dit 
weekend in de derde klasse. Een mooie promotie van onze jonge talenten.  
 

ZV 2 speelt donderdagavond een uitwedstrijd in en tegen Fleringen. ZV 2 gaat 
op jacht naar de eerste punten van dit seizoen om zo van de gedeelde laatste 
plaats af te komen. De wedstrijden van JO19 en JO10-2 van zaterdag zijn 
komen te vervallen vanwege een herindeling van hun tegenstander. Ook het 
eerste vrouwenelftal van ZV en ZV JO7-1 hebben een vrij weekend wat betreft 
het competitievoetbal.  
 

Joint Forces 
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we een samenwerking zijn aangegaan 
zijn met Join(t)Forces via fysiotherapie en ergotherapie praktijk de Haere. Op 
maandag 24 oktober hebben JO15 en JO19 al een training met veldtesten 
gekregen onder leiding van de professionals van de Haere. Kinderen blijken 
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namelijk een verhoogd risico op het krijgen van knieblessures te hebben. 
Join(t)Forces is een bewezen gestandaardiseerd oefenprogramma ter 
preventie van knieblessures. Bij de Haere worden de trainers opgeleid om het 
Join(t)Forces programma, een uitdagend en effectief trainingsprogramma als 
warming up ter preventie van blessures bij kinderen, aan te bieden. Door deze 
warming up kan de kans op blessures met 50-70% afnemen. Naast 
blessurepreventie zorgt de warming up ook voor een verbetering van de 
beweegkwaliteit, wat zou kunnen leiden tot een verbetering van de prestatie. 
Wij denken dat met speciale aandacht voor de beweegkwaliteit de jeugdige 
spelers hier veel profijt van kunnen hebben in hun sportieve carrière.  
 

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

Donderdag 27 oktober   Aanvang:  
Fleringen 2 – ZV 2    19:30   
 

Zaterdag 29 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
Quick '20 JO19-4 – ZV JO19   vervallen 
Borne JO15-1JM – ZV JO15   12:00 
ZV JO12 – Quick '20 JO12-4   11:30  Wouter van Olffen 
Sp. Overdinkel JO10-2 – ZV JO10-1  10:00 
ZV JO10-2 – PH JO10-3   vervallen 
S.V. Losser JO8-3JM – ZV JO8-1JM  08:30 
MVV '29 JO8-1 – ZVJO8-2JM   09:00 
ZV JO7-1 is vrij 
 

Zondag 30 oktober    Aanvang: Scheidsrechter: 
Hengelo 1 – ZV 1    14:00    
DTC '07 2 – ZV 2     09:30     
ZV 3 – Borne 5     11:00  Peter Meefout 
ZV 35+1 – Reutum 35+1   09:00  Bertus Tibben  
Borne/ZV VR1 is vrij     
 

Kantinedienst zaterdag 29 oktober  Tijd: 
Binc Hoek     11:30 – 13:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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***  ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit ***  
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst 

 
De ‘R’  zit weer in de maand; tijd voor het eten van lekkerrre 
winterrrkost! 
Wat dacht u van erwtensoep met een lekkere rookworst? 
Of heerlijke oer-Hollandse baklever- of bakbloedworst?  
 

We gaan de bestellingen vooraf zoveel mogelijk digitaal verzamelen. 
In een heel aantal buurten in Zenderen hebben we een contactpersoon voor 
een buurtapp. Zij inventariseren vooraf welke producten u graag wilt 
bestellen. 
Heeft uw buurt geen buurtapp of heeft u niets ontvangen via de buurtapp? 
Dan kunt u ook uw bestelling doorgeven via de mail, WhatsApp, SMS of per 
telefoon. 
 

Op zaterdag 19 november 2022 komen we de door u bestelde producten aan 
huis afleveren.  
 

U kunt een keuze maken uit de volgende producten:  

 Erwtensoep   1 kilogram €6,00 

 Rookworst    200 gram €3,00  3 voor €8,00                           

 Bakleverworst  1 kilogram €6,00 

 Bakleverworst  500 gram  €3,50 

 Bakbloedworst  500 gram €3,00  

Betaling kan digitaal; u ontvangt een betaalverzoek óf u kunt het bedrag 
overmaken. Contant betalen kan ook. U mag dan een envelop voorzien van 
naam, adres huisnummer, met daarin het juiste geldbedrag in de brievenbus 
stoppen bij: 
Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4 of Kim Sanderink, De Haar 15 
 

Bestellingen kunt u doorgeven via mail, WhatsApp, SMS of per telefoon: 
actieszv@gmail.com/ 
Nicole Kamphuis: 06-27231898  
 

We hopen dat ook dit jaar onze club weer wilt steunen. 
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit alvast heel hartelijk bedankt! 

mailto:actieszv@gmail.com
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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
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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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