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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 

11 februari 2023 – 18 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 …   
 

Het enige wat je met liegen bereikt,  
is niet geloofd te worden als je de waarheid spreekt. 

 

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

Vieringen:  
Zondag 12 febr:    10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Vrijdag 17 febr:      17.45 uur: Carnavalsviering m.m.v. koor Mix 
     Voorganger: PW A. Oosterik 
 

De vieringen zijn te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 12 februari 10.00 uur  Vrijdag 17 februari 17.45 uur 
Koster:  J. v.d. Aa        Koster:  E. Westerbeek 
Lector:  P. Tielemans   Lector:  Voorganger 
Collectanten: H. Meulenkamp  Collectanten: H. Schothuis 

B. Nollen     J. Stevelink 
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 12 februari t/m zaterdag 18 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 12 februari t/m zaterdag 18 februari: groep 4 
 

Misintenties zondag 12 februari 2023: 
Tonie Harink; Herman Olthof Jgd. 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 14 februari zijn Irma Geerdink en Els 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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Adreswijziging 
Mevr. Veldhof van de Hebbrodweg is naar Borne verhuisd.  
Ze is ook gestopt met het verzamelen van kaarten. 

U kunt daarom geen kaarten meer inleveren aan de Hebbrodweg. 

 

 

 
Carnavalsviering vrijdag 17 februari 2023 om 17.45 uur 
 
Van harte welkom in de carnavalsviering 
met het thema “LACH” 
  
Alle verenigingen uit Zenderen, Borne en Hertme zijn aanwezig.  

De muzikale ondersteuning is in handen van  

’t Is Ma Waj Went Band en het koor Mix. 

Er is een collecte voor de parochie Zenderen en de tweede 

extra collecte is voor ‘Hospice Borne”’ . 

De viering is voorbereid door Chantal Kamphuis,  
Ellen Oude Breuil, Ellen Welberg  
en Anita Oosterik (pastoraal werker en voorganger) 
 
Vier, durf, doe, zing, deel en lach met ons mee!  
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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?! 
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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 terugbrengen. Uiterlijk 16.30 uur bent u weer thuis. 
 
Op dinsdag 28 maart bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in 
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de Zonnebloem komen 
winkelen.  
Die dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen en u krijgt een gratis kopje 
koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis. 
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u 
de kortingsbon en de bon voor de koffie. 
Aan beide activiteiten zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van 
huis gehaald en weer teruggebracht. 
Voor Roetgerink kunt u zich opgeven uiterlijk 22 februari en voor Borghuis 
uiterlijk 10 maart bij Akke Louwerman: Tel: 074-2660360. 
Op beide locaties zijn geen rolstoelen aanwezig; graag aangeven of u een 
rollator/rolstoel mee wilt nemen. 
 

 

Huiskamer Sindron Nieuws. 
Op 26 januari hebben een aantal 
mensen de informatie bijgewoond over 
het Sociaal  Hus. 
De plek in Borne waar iedereen terecht 
kan met vragen over onder andere 

welzijn, zorg, wonen, financiën, vrijwilligerswerk en 
werk en inkomen. Eerder ging u hiervoor apart naar de gemeente, het 
Kulturhus, Stichting informele Zorg, Wijkracht, GGD en Jeugdgezondheidszorg. 
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Vanaf 1 maart 2022 kunt u rechtstreeks terecht bij het Sociaal Hus, links in het 
gemeentehuis.  
In  Sindron flyers over het Sociaal Hus. Deze liggen op de bruine tafel achter 
de biljarttafel, loop binnen om er een mee te nemen.  
In “de week van Borne” is er een pagina. “B(l)ij in Borne” op deze pagina is 
informatie te vinden van het Sociaal Hus.   
 

Op deze avond is ook de “Hulpkaart” uitgelegd.  
Door het bij je dragen van deze hulpkaart in een portemonnee of 
telefoon kan er goed hulp geboden worden aan jou zelf of 
iemand voor wie jij zorgt op het moment dat de drager iets 
overkomt en niet kan aangeven dat er speciale hulp nodig is. 
Daarbij kun je denken aan; 

- Ik ben mantelzorger, bel dit nummer. Die persoon kan het van mij 
overnemen.  
- Wanneer ik hulp nodig heb, dan graag in een rustige ruimte, anders raak ik 
helemaal in paniek. 
-  Er staan nog een paar voorbeelden op kaartjes, maar het invullen is voor de 
eigen situatie. 
Dit systeem is nu nog in gebruik in Borne, maar er wordt al enige tijd gekeken 
naar een manier om een landelijk systeem zoals deze hulpkaart uit te rollen in 
heel Nederland.  
Dit systeem is niet geregistreerd, staat dus nergens in een database! 
 

Er liggen in Sindron enveloppes met hulpkaarten en informatie over het 
gebruik. Ook deze mag u meenemen en gebruiken.  ( Op de bruine tafel achter 
het Biljart) 
 
Repair Café   
We zijn er weer op 25 februari 2023.  
Kom je iets laten repareren? Weg gooien kan altijd nog! Er is de mogelijkheid 
om aan te melden via de mail, dan kunnen we rekening houden met materiaal 
dat nodig is. Ook kan er dan een afspraak gemaakt worden via ons nieuwe 
mailadres;   huiskamersindron@gmail.com  
Ook andere zaken kunt u met ons delen via het nieuwe mailadres. 
huiskamersindron@gmail.com  
 

Jeanine, Sandra, Ronald en Gerjonne 

mailto:huiskamersindron@gmail.com
mailto:huiskamersindron@gmail.com
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op: 1 februari 

     Kruisjassen         
  

1. Gerard Langeveld  3927 p. 
2. Nico Kroeze  3918 p.   
3. Tony Workel  3895 p. 
4. Paulien Peper  3876 p.   

 
Poedelprijs :          Bennie Koning ter Hege 2817 p. 
 
Volgende kaartmiddag:  15 februari 

 
 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 6: groep 18 van Mariska Platenkamp 

Week 7: groep 19 van Kim Kamphuis 

 

VOETBAL 
 

Eerste afgelast en ZV2 is begonnen aan inhaalrace! 
Afgelopen zaterdagmiddag werd het voetbalbestuur informeel op de hoogte 
gesteld middels een app-bericht dat Phenix vanwege ‘privéomstandigheden’ 
de wedstrijd tegen ZV1 niet kon spelen. ’s Avonds werd dit bericht bevestigd 
door de KNVB door de wedstrijd officieel van het programma te verwijderen. 
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De wedstrijd is opnieuw ingepland op donderdagavond 16 februari. ZV1 heeft 
ter compensatie van de gemiste speelminuten een oefenwedstrijd ingelast 
tegen DSVD1 op sportpark het Vollenbroek. Zondagmiddag wacht ’t Centrum 
1. Het team van Floris Besselink is na een sterke oefencampagne ook goed 
begonnen aan de tweede seizoenshelft door MVV 3 te verslaan met 3-1. Op 
woensdagavond 15 februari wordt een vervolg gegeven aan de goede reeks, 
ditmaal tegen Fleringen. Zenderen Vooruit VR 1 speelt aankomend weekend 
een thuiswedstrijd in Zenderen. Met een overwinning op directe concurrent 
Twickel VR2 geven ze de laatste plaats over aan het vrouwenteam uit Delden. 
Heel veel succes gewenst hierbij. 
 
Bij de jeugd hebben JO8-2, JO10-2, JO12 en JO15 allemaal een 
thuisoverwinning behaald. JO8-2 legde DETO over de knie met een 8-3 zege en 
JO10-2 keerde het tij zelfs na een 6-11 achterstand bij rust door met 13-11 te 
winnen van Oranje Nassau. JO19 had een valse start in de derde fase en ging 
met 4-1 onderuit in en tegen Enter. Woensdagavond 6 februari speelde JO7 
een inhaalwedstrijd tegen Bornerbroek.  
 
Bijzonderheden: De complete jeugdafdeling is op 4 maart vrij gepland van 
voetbal. Kijk in het programma van de KNVB op voetbal.nl of in de app wat het 
actuele wedstrijdschema is. Kantinediensten die op 4 maart waren ingepland 
verhuizen mee naar de nieuwe datum.  
 
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 
Zaterdag 11 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – BWO JO19-2   15:00  Jos Nollen 
Heracles avc JO15-3 – ZV JO15  13:45     
ZV JO12 – LSV JO12-1    11:30  Leiding JO12-1 
MVV '29 JO10-1 – ZV JO10-1   10:00     
ZV JO10-2JM - Oranje Nassau JO10-6 10:00  Dries Smelt 
Rood Zwart JO8-1JM – ZV JO8-1JM  10:00   
ZV JO8-2JM – DOS '37 JO8-4   09:00  Maarten Pol 
BSC Unisson JO7-3 – ZV JO7-1   09:00 
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Zondag 12 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
’t Centrum – Phenix 1    14:00   
Borne/ZV VR1 – SVO Twickel VR2  13:00  Michel Horstman 
(bij ZV) 
ZV2, ZV3, ZV35+ zijn vrij 
 
Woensdag 15 februari   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 2 – Fleringen 2    20:00  Victor Ragbourn 
 
Donderdag 16 februari   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Phenix 1    20:00  KNVB 
Scheidsrechter 
 
Kantinedienst zaterdag 11 februari  Tijd: 
Job Stevelink     08:30 – 10:00 
Ruben te Riele    10:00 – 11:30  
Rens Veldhof     11:30 – 13:30 
Bram Boswerger    14:30 – 17:00 
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 

 
 
 
 
 
Bennie Wilmink autobedrijven officieel en erkend autodealer van  
Mitsubishi & Suzuki en Citroën specialist gaan de krachten bundelen met  
Klaas Drent autobedrijven, officieel en erkend autodealer voor het automerk 
Toyota. Dus vanaf 2023 is het DRENT&WILMINK Autobedrijven. 
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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/
mailto:info@zenderen.com

