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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 maart 2023 – 18 maart 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 …   
 

Wie met zachtheid beveelt, 
wordt het best gehoorzaamd. 

 

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

Vieringen:  
Zondag 12 maart:       10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
          Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
 

De vieringen is 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 maart 10.00 uur 
Koster:  H. v.d. Aa                
Lector:  P. Tielemans           
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman             
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 12 maart t/m zaterdag 18 maart:  
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 maart t/m zaterdag 18 maart: groep 1/2 
 

Misintenties zondag 12 maart 2023: 
Annie Demmer-Kortstee (jgd);Tonie Harink; Anny en Herman Oude Lansink; 
Henk Koelen; Miny ter Haar-ter Haar; Jan Omtzigt (jgd);  
Annie en Johan Kamphuis. 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 14 maart zijn I. Rikmanspoel en S. Elferink 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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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 38  

Berichtgeving uit onze vergadering van 2 maart 2023 
 
1. Parochieavond 
Op woensdag 12 april 2023 willen wij een parochieavond houden. 
Gespreksonderwerpen zullen o.a. zijn: de vernieuwing van het kerkhof, het 
jaarverslag van de secretaris, het financieel overzicht door de 
penningmeester, de gesprekken met de buurtparochie over onze toekomst en 
de activiteiten werkgroep Titus Brandsma. 
De aanvang van deze parochieavond is 19.30 uur en zal plaatsvinden in het 
zaaltje van het klooster.  
 
2. Vrijwilligersavond 
De vrijwilligersavond willen wij houden op dinsdag 4 juli 2023. Vrijwilligers: 
noteert u deze datum vast. Nadere berichtgeving volgt. 
 
3. Vernieuwing kerkhof 
Reeds meerdere malen is gesproken over een vernieuwing c.q. verbetering 
van het kerkhof. Wij willen graag inspelen op nieuwe vormen c.q. trends van 
begraven en asbestemmingen op ons kerkhof. Wij hebben besloten tot het 
aanschaffen en plaatsen van enkele nieuwe vormen van 
asbestemmingsmogelijkheden. Tijdens de parochieavond willen wij deze 
plannen presenteren. 
 

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
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4. Steunen Petitie tegen plannen Bisdom 
Wij hebben in ons bestuur gesproken over de reactie van Kardinaal van Eijk 
m.b.t. de Petitie. Voorlopig wordt in Zenderen doorgegaan met de  
woord- en communiediensten.  
 
5. Aktie Kerkbalans 
De Aktie Kerkbalans zal in onze parochie worden gehouden van 11 tot en met 
22 april 2023. U wordt hierover nog uitgebreid geïnformeerd. De werkgroep 
zoekt parochianen die willen helpen in de organisatie. De werkgroep heeft 
vooral behoefte aan enkele lopers. Wij doen graag een beroep op u.   
 
6. Plaatsing mededelingen Bisdom op de site Parochie Zenderen 
Wij hebben enkele informatieve stukken van het Bisdom Utrecht geplaatst op 

de site van de parochie Zenderen. Deze mededelingen hebben betrekking op: 

“Boodschap Veertigdagentijd”, “Stille Omgang” en “Wereld Jongerendagen”. 

Graag verwijzen wij u hiernaar. 

 

7. Vacature ( herhaling) 
Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de vacature in ons bestuur op te 
vullen. Het parochiebestuur zoekt nog verder, maar mocht u iemand weten, 
dan kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter Maria Verheijen.  
 
8. Verbetering Kerkplein en verplaatsing Informatiebord 
Ons kerkplein wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt door rondrijdend 
autoverkeer en ook als parkeerplaats door toeristen. Het kerkplein is makkelijk 
toegankelijk voor dieven die het gemunt hebben op elektrische fietsen, enz. 
Het oppervlak is niet meer regelmatig en recht. Over uitstekende tegels is 
reeds iemand gestruikeld en gevallen. Dit moet verbeterd worden.  
Wij zijn hierover in gesprek gekomen met de Gemeente Borne. Gezamenlijk 
willen wij daarom de problemen aanpakken. Het informatiebord dat 
tegenover het kerkplein aan de Hertmerweg staat, willen wij verplaatsen naar 
het kerkplein, voor de grote boom, bij de ingang van het kerkplein.  
Ook wordt er in het verlengde hiervan, een heg geplaatst. Hierdoor is het niet 
meer mogelijk rond te rijden. Er wordt dan een verbrede ingang tot het 
kerkplein gecreëerd. Het kerkplein wordt weer opnieuw geëgaliseerd. De 
veiligheid zal worden verbeterd.  
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Het informatiebord biedt de mogelijkheid informatie te geven over: De 
parochie Zenderen, Het Karmelietenklooster, Titus Brandsma, het Kloosterpad 
Zenderen en de school in Zenderen.  
Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris Vincent Kuipers.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Het parochiebestuur. 
 

 
 
 
 
 
 
Mensen op de vlucht 
De Vastenactiecampagne staat in het teken van mensen die hun huis moesten 
verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. 
Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw 
bestaan op te bouwen. 
 

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 
2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. 
In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek 
naar een veilig heenkomen elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden 
opgevangen in de regio. 
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Opnieuw beginnen 
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 
miljoen mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen 
land. Meer dan de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten.  
Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun 
ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld 
met een lapje grond om voedsel te verbouwen.  
En terwijl het binnenlandse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de 
oorlog in Oekraïne de belangrijkste aanvoerroute van graan af. Oekraïne is de 
belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. Voedsel is dus schaars én duur 
geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis.  
Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel 
omhooggeschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen 
kopen voor hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van 
uitbreiden, terwijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen.  
 

Wat doet Vastenactie? 
Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die (in)direct te maken 
hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of 
extreme droogte.  
Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde 
mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een 
nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig 
gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.  
 

Help mee en steun via de Vastenactie de slachtoffers van zo veel geweld en 
natuurrampen. 
Uw gift wordt gebruikt voor directe hulp aan de mensen die zijn getroffen 
door al deze ellende.  
 

Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen 
de grote collectebus achter in de kerk voor uw gift. 
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de 
Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 
000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
 

MOV/Vastenactie  

http://www.vastenactie.nl/
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INSPIRERENDE SOBERE SOLIDARITEITSMAALTIJD IN DE VASTENTIJD 
 

Sinds een aantal jaren zal er dit jaar in de 40-dagentijd weer een 
sobere solidariteitsmaaltijd georganiseerd worden: 
 

Vrijdag 10 maart om 18.00 uur in de Potkaamp, Potkampstraat 
11 te Borne 

 

Daarbij eten we een heel eenvoudige maaltijd uit solidariteit met 
de minderbedeelden en delen het geld dat we anders aan de maaltijd zouden 
uitgeven met het Dreamteam Borne, de alternatieve voedselbank. 
 

In de 40-dagentijd zien we uit naar Pasen, het hoogtepunt in het kerkelijke 
jaar waarin we de opstanding van Jezus Christus vieren.  
We mogen elke 40-dagentijd weer oefenen in loslaten, in afstand nemen van 
alles dat ons in de waan van de dag van echt leven afhoudt. De 40-dagentijd is 
bij uitstek de tijd om ons persoonlijke rugzakje, dat ieder meedraagt, weer op 
te schudden. Nagaan wat we er allemaal ingestopt hebben en kijken of we het 
in de toekomst wel echt nodig hebben.  
Vasten nodigt ons niet in de eerste plaats uit om van allerlei dingen die ons 
leven leuk en prettig maken af te zien. Nee, vasten nodigt ons uit om het 
onderscheid te zien tussen wat belangrijk is in ons leven en wat niet. Vasten 
stelt ons de vraag wat we werkelijk willen vasthouden.  
 

U bent van harte welkom !  
 

Namens de werkgroep Sobere Solidariteitsmaaltijd  
Raad van Kerken in Borne, Hertme en Zenderen, 

 

Voor het eerst naar school! 
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar 
(2023– 2024) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te 
denken over een school die bij u en uw kind zal passen!  
Om u de kans te geven om een kijkje te komen nemen op BS St. 
Stephanus te Zenderen, willen we u bij deze van harte 
uitnodigen. 

Onder het genot van een kop koffie of thee worden de bijzonderheden van 
onze school aan u uitgelegd. Hierbij wordt algemene informatie gegeven en 
wordt wat meer verteld over de manier van werken. Natuurlijk kunt u ook al 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8jT8sbRAhXG0hoKHf8tCkcQjRwIBw&url=http://www.jufjanneke.nl/wordpress/voor-het-eerst-naar-school/&psig=AFQjCNFLIGozDa6EEfuZqcd90e9KbMAQzw&ust=1484664007338183
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uw vragen stellen. Daarna wordt u rondgeleid door het gebouw, zodat u alvast 
een klein beetje van de sfeer op BS St. Stephanus kunt proeven. Op deze 
manier kunt u in ieder geval vanuit een goede basis uw mening over onze 
school bepalen. 
 

Mocht u over willen gaan tot inschrijven, dan hebben we die heel graag 
binnen voor 1 april 2023, zodat we de leerlingenaantallen mee kunnen nemen 
in de organisatie voor het komende schooljaar. Een inschrijfformulier kunt u 
afhalen op school of downloaden van de site www.stephanuszenderen.nl. 
 

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak plannen? Dan horen we graag 
van u! We zijn altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 
16.00 uur per telefoon.  
 

We hopen u binnenkort te mogen begroeten. 
 

Namens het team van BS St. Stephanus, 
Marieke Oude Middendorp, directeur 
BS St. Stephanus, St. Stephanusstraat 3, 7625 PH Zenderen 
074 2662583/directie.stephanuszenderen@skot.nl 
Werkdagen: ma-di-wo-do 

 
 
Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? 
In Borne, Hertme en Zenderen zetten zich dagelijks mensen in voor onze  
gemeenschap. Het zijn mensen op wie je altijd een beroep kunt doen  
zonder dat zij een tegenprestatie verwachten. Vaak zijn ze bescheiden en  
zijn het juist de mensen in hun omgeving die vinden dat ze waardering  
verdienen. 
Ken je zo iemand? Als gemeente kunnen we misschien helpen om die persoon  
in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke onderscheiding. 
Kijk dan op de pagina 'Koninklijke onderscheiding' hoe je een lintje  
kunt aanvragen. Of neem contact op met Benedicte Tijhuis, het kabinet  
van de burgmeester. 
 

Nieuwe aanvragen voor een uitreiking van een lintje/Koninklijke  
onderscheiding tijdens de algemene uitreiking van de lintjes in 2024  
moeten uiterlijk 1 juni 2023 worden ingediend. 

http://www.stephanuszenderen.nl/
mailto:directie.stephanuszenderen@skot.nl
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Werkgroep Kloosterpad Zenderen zoekt vrijwilligers 
De werkgroep Kloosterpad Zenderen heeft 
afgelopen najaar haar activiteiten hervat met de 
kloosterpadwandeling op 6 november. 
Ook dit jaar wil de werkgroep haar wandelingen 
organiseren. Deze vinden altijd plaats op de 1ste 
zondag in mei en de 1ste zondag in november. 

De 1ste wandeling vindt derhalve plaats op zondag 7 mei.  
Bij deze georganiseerde wandeling zijn er altijd extra’s te bezichtigen of te 
beluisteren. Om alles goed te laten verlopen zoekt de werkgroep vrijwilligers 
die zich deze dag willen inzetten als gastheer/gastvrouw of begeleider van een 
deelproject. 
 
Zo’n wandeldag begint ’s morgens om 9 uur bij de Zwanenhof. Daar kan tot 
14.00 uur nog gestart worden. Uiteindelijk kan deze dag tegen 16.30 uur 
worden afgesloten bij de kerk. Op andere locaties wellicht al eerder.  
Al onze huidige vrijwilligers zetten zich met alle plezier een hele dag in. Maar 
het zou fijn zijn als we hen wat kunnen ontlasten door een tijdsindeling te 
maken. Dat kan alleen bij aanwezigheid van voldoende vrijwilligers. 
 

Hebt u deze dag vrij?  
Lijkt het u interessant om het Kloosterpad van dichtbij mee te maken? 
Aarzel dan niet en geef u op als vrijwilliger. 
 

Opgave kan via mail naar: betsypaus@home.nl; of tel. 06 51209141 
 
 
Organisatie Kloosterpad Zenderen, 
Vincent Kuipers,  
Sandra ter Brugge,  
Betsy Paus 
  

mailto:betsypaus@home.nl
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 1 maart 

 

    Kruisjassen           
1. Henk Leushuis  3919 p. 
2. Gerrit Stokkingreef 3910 p.   
3. Gerard Wigger  3680 p. 
4. Richard Scholten  3653 p.   

 
Poedelprijs :          Gerard Kole  3033 p. 
 
Volgende kaartmiddag:  15 maart 
 

 
 
Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 

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. 
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Gezocht: mensen die écht verstand hebben van toegankelijkheid! 
Weet u nog, de deurbel-actie oktober vorig jaar? Met als 
resultaat dat nu 70% van de winkels en horeca in Borne 
beter toegankelijk is  met een rolstoel?  
 

De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne 
timmert aardig aan de weg. Via de politiek werken we aan gemeente-breed 
beleid om op álle vlakken Borne toegankelijker te maken. Werk, school, sport, 
recreatie, wonen, vervoer, zorg en ondersteuning; mensen met een beperking 
moeten overal onbelemmerd mee kunnen doen. We gaan ons inzetten voor 
een speelplaats in Borne waar ook kinderen met een beperking veilig kunnen 
spelen met vriendjes. En met studenten van de UT hebben we een website en 
checklist ontwikkeld om winkeliers en horeca een helpende hand te bieden 
om hun bedrijf beter toegankelijk te maken.  
 

Er zijn ruim 3000 mensen  in Borne met een beperking. Daarvan zijn er bijna 
2000 ernstig beperkt  in mobiliteit. Zij kunnen maar hele kleine stukjes lopen. 
En ze hebben een rollator, scootmobiel of rolstoel nodig. Zij lopen ook  een 
groot risico om te vallen.  Alleen al in Borne zijn er via de WMO 200 rolstoelen 
verstrekt. Ook zijn er bijna 1000 mensen met ernstige problemen met zien, en 
1000 mensen met ernstige hoorproblemen. Dan zijn er nog enkele honderden 
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). En tot slot zijn er 2500 
mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met het begrijpen van b.v. brieven 
van de gemeente.  
 

Toegankelijkheid is van groot belang voor deze mensen. Maar 
toegankelijkheid is niet voor iedereen hetzelfde. In een rolstoel kom je andere 
problemen tegen dan als je blind bent. 
Daarom is het belangrijk dat wij van u horen wat u nodig heeft om 
onbelemmerd mee te kunnen doen in Borne.  
 

Kom donderdag 16 maart meepraten! In het Kulturhus, de start is om 19.30. 
We sluiten om 21.30 af. Er zijn verschillende presentaties en er is ruim tijd om 
met raadsleden in gesprek te gaan. Laat je stem horen en help mee Borne het 
meest  toegankelijke dorp van Twente te worden. 
 

Toegang is gratis. Aanmelden is fijn, maar niet verplicht. 
Aanmelden bij: deskundigenhandicapborne@gmail.com  
 

Met vriendelijke groet, 
Marianne Stevelink, voorzitter 

mailto:deskundigenhandicapborne@gmail.com
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Informatieavond over ontwikkelingen de Scholtenhof 
Stichting Actolei nodigt de inwoners van 
Zenderen uit voor een informatieavond op 
donderdag 9 maart. Tijdens de 
bijeenkomst informeert de bestuurder van 
de stichting inwoners over 
nieuwbouwplannen van Actolei in 
Zenderen. Ook geeft hij een toelichting over de werkwijze en de doelgroep die 
bij de Scholtenhof woont.  
Actolei wil op de locatie De Scholtenhof aan de Hertmerweg in Zenderen, 15 
appartementen vervangen en uitbreiden van 38 naar 48 bewoners. Hiervoor is 
een omgevingsvergunning aangevraagd. Bij de bijeenkomst zijn medewerkers 
van de gemeente Borne aanwezig om eventuele vragen over de procedure te 
beantwoorden. 
Inwoners van Zenderen zijn op 9 maart vanaf 19.00 uur van harte welkom in 
het Sindron aan de Prinsenweg 10 in Zenderen. Belangstellenden worden 
verzocht om zich vooraf aan te melden via info@actolei.nl. 

 
 

K.P.V Dames 
Op dinsdag 14 maart zal Wouter van Empelen een presentatie 
geven over het werk van Artsen zonder Grenzen.  
 

Aanvang 19:30uur in het clubgebouw van de ijsbaan Zenderen. 
 

Wouter heeft de afgelopen 25 jaar bij Artsen zonder Grenzen als project 
coördinator  gewerkt. Hij heeft in veel oorlogs- en rampgebieden gewerkt en is 
ook wel bekend binnen AzG als de ‘emergency-man’. Wouter vertelt u graag 
wat er allemaal komt kijken bij het werk van Artsen zonder Grenzen, hij deelt 
zijn eigen persoonlijke verhaal en hij vertelt meer over de huidige situatie in 
een aantal van onze projecten. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te 
stellen of in gesprek te gaan. 
 

Eigen bijdrage €2,- 
Een vrije gift is hartelijk welkom voor het goede werk van artsen zonder 
grenzen. 
 

Bij deze avond zijn ook niet-leden (m / v) van harte welkom! 

Het bestuur. 

mailto:info@actolei.nl
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ZENDEREN SCHOON 2023 
Op zaterdag 18 maart is het Landelijke Opschoondag.  

Hét moment om samen ons mooie dorp op te ruimen. 
Hopelijk kunnen we weer rekenen op vele vrijwilligers die de 
bermen, struiken en plantsoenen verlossen van zwerfvuil.  

Help je mee? Vele handen maken licht werk!  
Graag aanmelden via anne@joge.nl of 06-20159825.  
Ik bestel dan zakken, handschoenen, grijpertjes, veiligheidshesjes etc. bij 
Twente Milieu. 
We verzamelen om 10.00 uur bij MFA Sindron. Hier krijg je de materialen en 
kan je aangeven waar je zwerfvuil wil rapen. Het duurt maximaal  
tot 12.00 uur.  
 

Graag tot ziens!  
Anne Egberts 
 

 

 

Activiteiten Pannenkoekenhuis Smikkel 
Restaurant en Pannenkoekenhuis Smikkel organiseert 
in samenwerking met de Beleverij een aantal activiteiten in Zenderen: 

- een speurtocht. (met name bedoeld voor gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd). Start vanaf  Pannenkoekenrestaurant Smikkel.  
De Speurtocht duurt ongeveer 2 uur.  

 
Er zijn nog 4 dagen waarop deze speurtocht wordt georganiseerd, namelijk op:  
12 maart, 9 april, 10 april en 16 april  
Reserveren kan via de link op de website: www.debeleverij.nl   
 

- Disco Nights op 26 maart  
Aanvang 20.00 uur 

 
- U kunt er ook een Chopper 

huren.(actieftwente.nl) 
 
 

mailto:anne@joge.nl
http://www.debeleverij.nl/
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V  
 
Op zaterdag 11 maart 2023 doet De Kloostergaarde in Zenderen weer mee 
met NL-Doet. De Kloostergaarde is een sortimentstuin en arboretum. Er 
groeien bijzondere planten en bomen. 
 
Wees welkom om mee te helpen de sortimentstuin klaar te maken voor een 
nieuw seizoen! We beginnen met het inpoten van de "drie gezusters"- tuin en 
leggen daar ook een mooi nieuw hek aan. Het is een echte damestuin met 
aandacht voor de nieuwe lindeboom. Rond 13.00 uur zullen we een bordje 
met uitleg onthullen. De linde is een vrouwelijke boom en staat in het midden 
van deze tuin; aan de rand staan eiken, dat zijn mannenbomen. De linde is ook 
een welkomstboom, vandaar dat ze vaak op dorpspleinen staan. De boom 
heet u welkom bij het theehuis en bij de tuin. 
 
Er zijn ook andere klussen, zoals een opknapbeurt van de als-vanouds-tuin 
met oude gebruiksplanten voor bijvoorbeeld geneeskunde, verfplanten en 
schoonmaak, het afwerken en verven van de nieuwe schuur en het mulchen 
en inpoten op andere plekken. Kortom: er is genoeg te doen en voor ieder wat 
wils. 
 
PROGRAMMA 
 
Naast het stevige werk is het altijd gezellig en zorgen we samen met het 
theehuis De Karmeliet voor lekkere koffie en een goede lunch. We beginnen 
om 9.00 uur met koffie en een korte rondleiding. Rond 15.00 uur stoppen we. 
 
Aanmelden kan via 
https://www.nldoet.nl/activiteit/grote-voorjaarsbeurt-en-aanleg-nieuwe-tuin 
  of bij voorzitter@sisl.info. 
 
Parkeren of de fiets stallen kan bij het theehuis. De ingang van de tuin is langs 
de weg. Adres: Hertmerweg 49, 7625 RH Zenderen. 
  

https://www.nldoet.nl/activiteit/grote-voorjaarsbeurt-en-aanleg-nieuwe-tuin
mailto:voorzitter@sisl.info
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Beste carnavalisten van De Doldraejers,  

Na enkele jaren beperkt carnaval hebben we dit jaar ons 44 jaar jubileum 
kunnen en mogen vieren! Nieuw dit jaar was de opkomst van Prins Bjorn I en 
Adjudant Bart in december, waardoor we niet twee, maar drie weekenden 
maximaal feest hebben kunnen vieren met iedereen die carnaval een warm 
hart toedraagt. Samen met Jonkheer Ruud en Sik Nick, maar ook met 
Jeugdprins Tiem en Jeugdprinses Juliette kunnen we stellen dat Zenderen zich 
van haar goede kant heeft laten zien! 

Eindelijk kon ook weer de optocht doorgaan en hebben we creatieve en leuke 
wagens, loopgroepen en individuen voorbij zien komen. En natuurlijk hebben 
we dit met iedereen in een volle tent kunnen afsluiten.  

Onze dank aan iedereen die ook dit jaar weer aan carnaval in Zenderen heeft 
bijgedragen - op welke wijze dan ook -, omwonenden die begrip hebben 
getoond voor alle festiviteiten, vrijwilligers die zich op allerlei momenten 
inzetten en de sponsoren die hun steentje hebben bijgedragen. Zonder jullie is 
er geen carnaval in Zenderen: bedankt!  

Met carnavaleske groet, 
Bestuur van C.V. De Doldraejers 

P.S. Mocht je nog geen Doldraejers krant ontvangen hebben en zou je deze 
toch nog willen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@doldraejers.nl met 
je naam en adres. 

mailto:info@doldraejers.nl
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 10: groep 2 van Irene Rikmanspoel  
Week 11: groep 3 van Mariska Moller 
 

HANDBAL 
 

Donderdag 9 maart: 
Langeveen/Vasse B1 – ZVBB21 B2  18.00 uur    de Ransuil te Geesteren 
 

Zondag 12 maart: 
ZVBB21 D1 – de Tukkers D3  09.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
D.S.V.D. B2 – ZVBB21 B1  12.15 uur ’t Hoge Vonder Deurningen 
Borhave E1 – ZVBB21 E1  13.00 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
HV Quintus DS2 – ZVBB21 DS1 13.30 uur Eekhout Hal te Kwintsheul 
D.S.V.D. DS3 – ZVBB21 DS2  13.30 uur ’t Hoge Vonder Deurningen 
D.H.V. C1 – ZVBB21 C1  14.20 uur Sporthal de Mors te Delden 
Borhave A1 – ZVBB21 A1  15.35 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
Borhave B1 – ZVBB21 B2  16.50 uur Sporthal ‘’t Wooldrik Borne 
 

Dinsdag 14 maart: 
ZVBB21 DMW2 – De Lutte DMW1 20.00 uur Windmolenbroek te Almelo 
 

Donderdag 16 maart: 
Stevo D1 – ZVBB21 D1  17.00 uur de Ransuil Geesteren 
 

VOETBAL 
 

Voorjaarsvakantie jeugd voorbij en veteranen beginnen goed aan de 
herstart! 
 

Na een welverdiende week rust begint de jeugdcompetitie aanstaande 
zaterdag weer. Deze week werden er al wel wat inhaalwedstrijden in de avond 
gespeeld, omdat een groot aantal spelers van die teams afgelopen zaterdag in 
de sneeuw te vinden was.   
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Bijzonderheden: Op 25 maart start voor de pupillen de 4e en laatste fase van 
de competitie. De schema’s voor de scheidrechters en kantineroosters worden 
via de appgroepen gedeeld in het weekend ervoor, d.w.z. 18-19 maart. Door 
de late bekendmaking van de competitie indelingen door de KNVB kan dit 
helaas niet eerder.  
 

De veteranen waren afgelopen zondag ook weer op het veld te vinden. Zij 
speelden hun eerste wedstrijd na de winterstop. AVC Heracles 35+ werd met 

1-4 afgetroefd en hiermee blijft het team onder leiding 
van Jarno Leushuis, Robert Zegger en Rob Steenhagen in 
het spoor van koploper DSVD 35+. ZV1 speelde 
afgelopen zondag tegen Langeveen 1. Door de 2-1 
overwinning stijgt ZV1 naar de zevende plek in de vijfde 
klasse. Het vrouwenteam van Zenderen Vooruit speelde 
zondag in Borne met 2-2 gelijk tegen SDC VR2. In de 

afgelopen 2 wedstrijden werden, mede door het gelijke spel, 4 punten 
bijgeschreven en komt de 7e plaats in de competitie in beeld.  
 

Kijk in het programma van de KNVB op voetbal.nl of in de app wat het actuele 
wedstrijdschema is. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 11 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – UD W. JO19-1   15:00  Hemmo Mulder 
BWO JO15-3 – ZV JO15   13:00     
ZV JO12 – Barbaros JO12-1   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10-1 – Excelsior'31 JO10-3  10:00  Stijn ten Cate  
Saasveldia JO10-1 – ZV JO10-2JM  09:30   
BWO JO8-2 – ZV JO8-1JM   09:30   
ZV JO8-2JM – Stevo JO8-2JM   09:00  Seb Egberts 
ZV JO7-1 – WVV '34 JO7-3    09:00  Leiding JO7-1 
 

Zondag 12 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
Vosta 1 – ZV 1     14:00 
BWO 2 – ZV 2     11:15 
ZV 3 – SV DRC 2012 3    11:00  Peter Meefout 
ZV 35+1 – Luctor et Emergo 35+  09:00  Hennie Besselink
   

Borne/ZV VR1 is vrij 
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Kantinedienst zaterdag 11 maart  Tijd: 
Fiene Kamphuis    08:30 – 10:00 
Lieke Bartelink    10:00 – 11:30  
Ties Wolbers     11:30 – 13:30 
Dries Smelt     14:30 – 17:00 
   

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 

Zenderen Vooruit behaald dik verdiende overwinning op Langeveen.   
Gaan we dan toch nog een heel mooi voetbal voorjaar krijgen met onze eerste 
selectie? Alle richtingen wijzen daar op, na een potje voetbal wat ons dit jaar 
tot nu behoorlijk vaak ontnomen was. Het eerste half uur was het vooral 
jeugdspeler Guus Ten Broeke, die het onze gasten flink moeilijk maakte. Van 
alle kanten dreef hij de Langeveen mannen tot het uiterste. Het kleine beetje 
geluk ontbrak alleen nog. We gingen er eens goed voor zitten. Fraaie 

combinaties werden door onze boys tentoongesteld en 
de druk werd opgevoerd. Het was alleen nog wachten op 
het eerste doelpunt. Helaas duurde dit langer dan 
verwacht. Zo een tiental minuten voor de rust kwam uit 
hun eerste de beste aanval, de volkomen onverwachte 
voorsprong van onze gasten. Even kwam er verwarring, 

maar al gauw gingen de ZV neuzen weer dezelfde kant op. Rust dus 0-1.  
 

Al redelijk snel scoorde ZV de gelijkmaker. De zoals altijd veel werk 
verzettende Hemmo Mulder was op randje van de Box net iets sneller dan de 
stopper van onze tegenstander. Deze haalde Jordy onderuit. De goed 
leidende, overal aanwezige scheids wees onmiddellijk naar de stip. Hemmo 
koos dit keer voor steenhard en de rechterhoek. Dus 1-1. Onze ploeg bleef 
voetballen en druk zetten. We gingen door voor de winst en de punten. Uit 
een frisse combinatie tussen Jordy Oude Vrielink en Bart Beld ontstond er een 
schietkans voor Bart. Onze topscore en tevens sluipschutter kun je 
tegenwoordig gewoon niet meer de ruimte geven. Beheerst schoot hij de 
winnende treffer in. 2-1.  
Jonge jongens krijgen de gelegenheid en worden door trainer Tim 
aangestuurd. Als we gewoon de dingen doen, die we moeten doen, zijn de 



 

 

 

- 19 - 

 

 

verwachtingen terecht dat onze supporters weer met grote getallen aanwezig 
zijn.  
 

Tot slot wil ik voor het eerst vanaf deze plek een speler van de match 
benoemen. Dit was vandaag zonder enige twijfel Justin Sonder. Want als je 
als  mannetje van 1,14 meter alle kopduels wint tegen een zestal spelers van 
rond de twee meter van je tegenstander, mag dit bij uitzondering genoemd 
worden. 
  

Volgende week Vosta uit. Tot dan.  
 
 

 
 

 

 

 
Potgrondactie Zenderen Vooruit 2023 

Het voorjaar komt er weer aan; tijd voor de potgrondactie van Zenderen 
Vooruit!  
 

Ook dit jaar kunt u weer potgrond bestellen voor een scherpe prijs! 
De potgrond wordt gratis aan huis geleverd op zaterdag 11 maart. 

 1 zak potgrond a 50 liter                               €4,00 
 3 zakken potgrond                                        €11,00 
 1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter               €3,50 

Bestellen kan telefonisch, via WhatsApp; 06-50606759 (Miranda Steenhagen) 
of via de mail: actieszv@gmail.com 
 

Betalen kan via Tikkie of contant; contant geld kunt u in een envelop, voorzien 
van naam en adres, in de brievenbus doen bij Kim Kamphuis- Sanderink, de 
Haar 15 of bij Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4.  

Op zaterdag 11 maart wordt de potgrond tussen 8.00 uur en 12.00 uur  bij u 
aan huis bezorgd. Alvast hartelijk dank voor uw bestelling namens Zenderen 
Vooruit! 

mailto:actieszv@gmail.com
mailto:actieszv@gmail.com
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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

