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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.com  

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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

4 februari 2023 – 11 februari 2023 

 

 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 …   
 

Er is één manier om kritiek te vermijden:  
niets doen, niets zeggen en niets zijn. 

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

 
Vieringen:  
Zondag 5 febr:      10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: pater N. Hofstede 
 

De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  
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Zondag 5 februari 10.00 uur  
Koster:  H. v.d. Aa       
Lector:  R. Brentjes   
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman    
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 5 februari t/m zaterdag 11 februari:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag: G. Welberg   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp   
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 5 februari t/m zaterdag 11 februari: groep 3 
 

Misintenties zondag 5 februari 2023: 
Annie Kamphuis-Wiggers (Jgd.); Henk Koelen; 
overl. fam. Schothuis-Stevelink; Dien Booijink-Demmer 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 7 februari zijn Hennie Harink en Jos Wolbers aanwezig 
 

 
Inzameling voor de voedselbank 

In onze kerk staat op gezette tijden een mand 
voor houdbare producten voor de 
Voedselbank. Elke zondag voor aanvang van 
de viering staat deze mand achter in de kerk. 
Op de dinsdagmiddag, tijdens de zitting van 
het parochiesecretariaat, staat hij voor in de 
kerk.  

U kunt natuurlijk op elk ander moment, als de kerk geopend is, producten 
(links voor) in de kerk brengen.  
Samen hopen we zo bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer 
redden.  
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op dinsdag 28 februari organiseert de Zonnebloem afdeling 
Hertme/Zenderen een winkelmiddag bij Roetgerink Mode en 
Schoenen in Enter. Roetgerink is een ruime winkel en heeft 
casual kleding en schoenen voor alle leeftijden.  
De winkel is rolstoeltoegankelijk en heeft een aangepaste lift en 
toiletten. 
We vertrekken om 14.00 uur en kunnen u desgewenst van huis 

halen en weer terug brengen. Uiterlijk 16.30 uur bent u weer thuis. 
U kunt zich opgeven voor 24 februari bij: Akke Louwerman Tel: 074-2660360. 
Graag aangeven wanneer u gebruik maakt van rollator of rolstoel. 

 
 

CARNAVAL 2023 
 

 
 

Beste carnavalisten, 
Carnaval 2023 staat voor de deur! Nog een week tot de gala-avonden (10/11 
februari) en nog twee weken tot het carnavalsweekend! Graag brengen we 
het volgende onder de aandacht: 

 Voor het gala-weekend zijn nog enkele kaarten te koop! Deze zijn te 
bestellen via info@doldraejers.nl. Kaarten kosten 12,50 euro per stuk.  

 Op zondag 12 februari vieren we ons 44-jarig bestaan d.m.v. een 
jubileumreceptie. Iedereen is van harte welkom om deze middag 
samen met ons te vieren.  
Het officiële gedeelte vindt plaats van 13:00 uur tot 16:00 uur. Tijdens 
de jubileumreceptie zal er onder andere een gastspreker aanwezig zijn, 
wordt er een jubileumquiz gespeeld en wordt de jubileumkrant 
onthuld. Aansluitend vindt er een gezellige middag/avond plaats met 
muziek. Dit zal tot maximaal 20:00 uur duren. 

 Je kunt je tot 12 februari inschrijven voor de optocht. Deze is op 19 
februari. Inschrijven doe je op ww.doldraejers.nl/aanmelding_optocht. 
Hopelijk zien we je als deelnemer of toeschouwer en daarna in de tent!  
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 Omdat carnaval een feest voor jong en oud is, zal er op zondag 12 en 
zondag 19 februari ook volop vermaak voor de kids aanwezig zijn in de 
tent. Nieuw dit jaar: De Doldraejers Kleurplaat. Deze zal verspreid 
worden via de basisschool en opvang, maar kan ook afgehaald worden 
aan de Hoofdstraat 37 of via onze Facebookpagina (C.V. De 
Doldraejers). Schrijf op de achterkant je naam & leeftijd, lever je 
kleurplaat voor 10 februari in bij de Hoofdstraat 37 en wie weet valt 
jouw tekening in de prijzen (prijsuitreiking zondagmiddag 12 februari).  
 

Voor een volledig overzicht van de carnavalsfeesten kijk je op 
doldraejers.nl/programma. We hopen je in de feesttent aan de Lidwinaweg 
ook dit jaar weer te mogen begroeten!  
 

Datum Wat Tijdstip Locatie 

10 februari 
 

Gala-avond 19:30 uur Feesttent 
Lidwinaweg 

11 februari Gala-avond 19:30 uur Feesttent 
Lidwinaweg 

12 februari 
 

Jubileumreceptie Officiële gedeelte: 
12:30 uur – 16:00 
uur. Aansluitend 
middag met 
muziek tot  
maximaal 20:00 u   

Feesttent 
Lidwinaweg 

17 februari Carnavalsviering 
Bezoek aan 
zusterverenigingen 

17:45 uur 
Aansluitend 

Kerk Zenderen 
Borne 
 

18 februari 
 

Foute 500 
carnavalsparty! 

21:11 uur Feesttent 
Lidwinaweg 

19 februari Optocht met 
aansluitend feest in 
de tent!  

13:00 uur  Zenderen 
Feesttent 
Lidwinaweg 

21 februari Dweilmiddag 
Leuge Knipp’nbal 

13:00 uur 
20:00 uur 

Twente 
‘t Rigtershoes 

22 februari Askruisje halen 19:00 uur Kerk Zenderen 

Met carnavaleske groet, 
Bestuur C.V. De Doldraejers  
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Carnaval! Basis school St. Stephanus 
 

Alaaf! KBS St Stephanus viert carnaval! 
Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school en dit 
jaar hebben we weer een mooie optocht. 
 

Onder leiding van onze eigen Prins en Prinses en de Hoogheden van C.V. De 
Doldraejers en de Draejpiepers lopen we rond 09:00 uur in een bonte stoet 
door Zenderen onder leiding van TMWWB, hét dweilorkest van Zenderen.  
De kinderen mogen met versierde karren/trekkers/fietsen meedoen aan deze 
optocht. 
Het is voor de kinderen geweldig om door zoveel mogelijk mensen toegejuicht 
te worden tijdens de wandeling door Zenderen.  
U komt toch ook kijken? De looproute is als volgt:  

 

 

 

 

 

 

 

We zien jullie graag vrijdag 17 
februari langs de route!  
Tot dan?! 
 

 
 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 5: groep 17 van Marieke Sand 

Week 6: groep 18 van Mariska Platenkamp 
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HANDBAL 
 

Zaterdag 4 februari: 
ZVBB21 E1 – Olympia E1      16.30 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
ZVBB21 D1 – Langeveen D1             17.30 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
ZVBB21 DS1 – Westfriesland/SEWDS2  19.00 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne  
ZVBB21 DS2 – Kedingen DS1       20.35 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Zondag 5 februari: 
ZVBB21 C1 – Olympia C2  09.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 B2 – Combinatie ’64  10.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 B1 – T.V.O. B1  11.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 A1 – Langeveen A1  12.55 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 DS3 – Grol H.V. DS2  14.05 uur Sporthal IISPA te Almelo 
 

Dinsdag 7 februari: 
ZVBB21 DMW1 – B.W.O. DMW2 20.00 uur Windmolenbroek te Almelo 
 

Donderdag 9 februari: 
E.H.C.’95 DS2 – ZVBB21 DS3  20.15 uur Sporthal Diekman Enschede 
 

Vrijdag 10 februari: 
Blauw Wit DMW1 – ZVBB21 DMW2 20.30 uur ’t Rikkenhage te Ruurlo 

 
VOETBAL 
 

Competitie van senioren weer van start, ZV 3 goed begonnen! 
Zondag beginnen ZV1 en ZV2 aan het tweede gedeelte van de competitie. 
Voor het eerste staat de thuiswedstrijd tegen Phenix op het programma. In 
september zegevierde het team uit Enschede nog met een 3-1 overwinning. 
Als ZV1 de weg naar boven in wil zetten, dan kan het team, bij een 
overwinning, direct over Phenix heen gaan op de ranglijst. ZV2 speelt uit tegen 
MVV 3. Na een goede serie wedstrijden voor de winterstop en een prima 
gelijkspel tegen derdeklasser Reünie 2 van afgelopen zondag kan ZV2 een 
flinke sprong maken op de ranglijst. Door het wegvallen van de 3 punten 
tegen Oldenzaal 1 (zij zijn uit de competitie gehaald) is ZV2 helaas een aantal 
plaatsen gezakt. ZV3 heeft zondag zeer goede zaken gedaan tegen Tubantia 
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door met 2-6 te winnen. Ze blijven hierdoor in het spoor van de koploper met 
3 punten achterstand, maar 1 wedstrijd minder gespeeld. 
 

Bij de jeugdafdeling beginnen ook JO15 en JO19 weer aan de competitie. JO19 
heeft een stevig oefenprogramma achter de rug en gaat proberen om aan het 
eind van het seizoen op de 1e plaats te staan. De wedstrijden van JO8 t/m 
JO12 die gepland waren op zaterdag 4 maart zijn verplaatst naar andere data 
en tijden. De meeste worden ingehaald op een trainingsavond. Dat betekent 
ook dat de kantinediensten mee verplaatsen. 
 

Houd het programma dus goed in de gaten. Dit kan via de website van ZV of 
via de voetbal.nl-app. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Kantinerooster van de senioren kan worden opgevraagd bij de 
kantinebeheerder, dhr. C. Ragbourn. 
 

Zaterdag 4 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
Enter JO19-1 – ZV JO19 
ZV JO15 – Quick ’20 JO15-8   13:00  Mitch Wennekink 
ZV JO12 – Quick ’20 JO12-4   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10-1 – Oranje Nassau JO10-8  10:00  Pieke Roesscher 
Tubantia JO10-3 – ZV JO10-2JM  09:45   
ATC ‘65 JO8-2 – ZV JO8-1JM   08:30   
ZV JO8-2JM – DETO JO8-2   09:00  Thijn Leushuis 
Bentelo JO7-3 – ZV JO7-1    09:30 
 

Zondag 5 februari   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Phenix 1   14:00  KNVB scheidsrechter 
MVV 3 – ZV 2    10:45   
ZV 3, ZV 35+1 en ZV VR1 zijn vrij  
 

Kantinedienst zaterdag 4 februari  Tijd: 
Noah Kruidenier    08:30 – 10:00 
Ruben te Riele    10:00 – 11:30  
Rens Veldhof     11:30 – 13:30 
Bram Boswerger    14:30 – 17:00 
 

Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Activiteitenagenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.com 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 

http://www.zenderen.nl/
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