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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
5 november 2022 – 12 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 …
Het is beter je besmeurde hand in eigen boezem te steken
dan haar te wassen in onschuld.

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 6 nov: 10.00 uur:

Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater Karmeliet
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 6 november 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Maathuis
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 6 november t/m zaterdag 12 november:
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 6 november t/m zaterdag 12 november: groep 1/2

Misintenties voor zondag 6 november 2022:
Wim Geelen; echtpaar Elferink-Geelen;
alle overl. fam.leden van de familie Geelen.

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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Willibrordzondag 6 november 2022
Zondag voor de Oecumene
Oecumene is een kostbare gave aan én
opdracht van de kerken in de 21e eeuw.
Sinds het midden van de 20e eeuw is in de
verhoudingen tussen de grote en kleine
christelijke kerken en stromingen veel ten
goede veranderd.
Dankzij de oecumenische beweging is op
veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs
vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient
gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog
steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aankomt
veel vraagt. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid?
Komende zondag 6 november vindt in onze kerk een extra collecte plaats via
de grote collectebus achter in de kerk om het werk van de Katholieke
Vereniging voor de Oecumene te ondersteunen.
Ook kunt u een bijdrage overmaken naar IBAN-nummer NL73 INGB 0001 0876
28 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch.
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

K.P.V.
Bij deze willen we iedereen bedanken die op onze
vereniging heeft gestemd via de actie Rabo Club Support
( € 226,51)
Het bloemschikken van donderdag 17 november gaat NIET door.
Deze avond komt te vervallen.
Het bestuur.
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Natuurwerkdag 5 november: Kalender Kloostergaarde 2023
De Kloostergaarde tuin in Zenderen is heel bijzonder en voor komend jaar is er
opnieuw een mooie kalender met prachtige foto’s waarin alle seizoenen te
zien zijn. Het is alweer de 6e kalender, deze keer gemaakt door Myrthe Effing.
Zij is afgestudeerd aan de fotovakschool in Amsterdam met een speciale
interesse in bloemen en maakte dan ook bijzondere detail opnames van
bloemen en bomen.
De kalender wordt gepresenteerd tijdens de natuurwerkdag op 5 november
rond ongeveer 10.30 uur. De kalenders zijn daarna te koop voor € 12,50 per
stuk bij Theehuis de Karmeliet en te bestellen via voorzitter@sisl.info.
De opbrengst van de kalenders is voor een goed doel, namelijk het verdere
herstel van de tuin.
De Kloostergaarde doet dit jaar weer mee met de natuurwerkdag op 5
november. De Kloostergaarde is een sortimentstuin en arboretum. Er groeien
bijzondere planten en bomen, er is een gewone groentetuin en een
voedselbos (in aanbouw). We doen grote najaar klussen als bladruimen, najaar
snoeibeurten, 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 De Karmeliet voor lekkere koffie en een goede lunch.
We beginnen om 09.00 uur met koffie en een korte rondleiding. Rond 15.00
uur stoppen we.
Parkeren of fiets stallen: bij het theehuis. De ingang van de tuin is langs de
weg.
Adres: Hertmerweg 49, 7625 RH Zenderen.
U kunt zich aanmelden via
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kloostergaarde-zenderen/2022-11-05 of
bij voorzitter@sisl.info
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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
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Huiskamer Sindron Nieuws.
Op 28 oktober was de Lady’s Night.
Op deze avond met mode en beauty en meer, hebben
we heel veel mensen mogen begroeten. Een hele
gezellige avond met mooie producten die werden
verkocht of geprobeerd konden worden.
Wij willen dank zeggen aan de standhouders, het zag
er heel mooi uit en jullie hebben met veel
enthousiasme jullie producten getoond en uitleg
gegeven.
Aan de vrijwilligers van die avond: Dank jullie wel! Een bestuur kan wel alles
bedenken, maar zonder vrijwilligers kan het niet uitgevoerd worden.
Kijk op onze Facebook pagina, De Huiskamer Sindron voor een indruk van de
avond.
Repair Café
Tijdens het repair café van 29 oktober hebben we weer mensen kunnen
helpen. Daar doen onze handige vrijwilligers het voor. Wil je ook kijken of iets
gerepareerd kan worden?
26 november is er weer een Repair Café; Neem de mogelijkheid om iets na te
laten kijken. En als het lukt dan wordt het natuurlijk gerepareerd. En dat onder
het motto: “Weg gooien 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
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Sint in Zenderen - Zaterdag 19 November
Een Sinterklaasmiddag bij 't Rigtershoes in Zenderen met:
• Piet-activiteiten voor kinderen t/m groep 5 in
het Patersbos. Hiervoor haal je de
opdrachtkaarten op bij 't Rigtershoes.
Zit je in groep 3, 4 of 5? Neem dan een zaklamp
mee!!
• Een Photobooth
• Een echte Sinterklaas-intocht
• Goodiebags voor de kinderen
• Gratis ranja
• Een Meet & Greet met de Sint in 't Rigtershoes • Ook is er gedacht aan
Glutenvrije pepernoten
→ Bij de ingang staat een Vrije Gift-pot.
Tussen 14.30u en 15.00u:
Start met Piet-activiteiten in het Patersbos, het bos van de Paters Karmelieten.
Rond 16.00u:
Sinterklaas arriveert per koets met zijn Pieten bij 't Rigtershoes. Je kunt ook
vanaf dat moment komen.
Vanaf 15.30u zal je Sinterklaas met zijn mooie koets al door Zenderen kunnen
zien rijden. Dus ga gerust buiten staan om hem te begroeten en hijs dé
dorpsvlag van Zenderen!!
Wij willen jullie bij deze, namens Sinterklaas, uitnodigen op zaterdag
19 november. Nadien is er ruimte voor een drankje in 't Rigtershoes (kosten
voor eigen rekening).
Organisatie Sint in Zenderen
Marleen te Riele, Esther Besselink, Coby Dirks, Carmen Welberg
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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
A: 12:30 – 16:00
B: 16:00 – einde +/- 20:00

Receptie 11-12-2022


Omcirkel de letter van jouw voorkeur.

Opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………
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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

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Week 44: groep 7 van Lieke van Iersel
Week 45: groep 8 van Dianne Kruiper

HANDBAL:
Vrijdag 4 november:
Langeveen D1 – ZVBB21 D1

19.10 uur

B.W.O. DM2- ZVBB21 DMW1

19.50 uur

Sporthal de Klaampe te
Westerhaar – Vriezenveen
Sporthal CT Stork Hengelo

Zaterdag 5 november:
ZVBB21 E1 – D.H.V. E1
17.20 uur
ZVBB21 DS1 – Juro Unirek/VZV DS2 19.00 uur
ZVBB21 DS2 – Borhave DS2
20.35 uur

Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Zondag 6 november:
Olympia HGL D2 – ZVBB21 D1
ZVBB21 C1 – Dynamiek C1
ZVBB21 B1 – Bentelo B1
ZVBB21 A1 – Kedingen A1
ZVBB21 DS3 – E.H.C’95 DS2

Sportc.Hengelo Veldwijk
Sporthal IISPA te Almelo
Sporthal IISPA te Almelo
Sporthal IISPA te Almelo
Sporthal IISPA te Almelo

9.15 uur
9.50 uur
11.50 uur
12.50 uur
14.05 uur
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Woensdag 9 november:
Kedingen DMW1 – ZVBB21 DMW 2 19.15 uur

Sporthal ’n Dikken Wierden

VOETBAL:
Hoofdmacht Zenderen Vooruit zakt naar laatste plaats in 5e klasse!
Door de nederlaag van ZV 1 tegen Hengelo van afgelopen
zondag is het team van Tim Meijerink afgezakt naar de 12e
en tevens onderste plaats op de ranglijst. ZV1 heeft moeite
om z’n draai in de 5e klasse te vinden dit seizoen. Zondag
aanstaande is Diepenheim de tegenstander die op dit
moment de 2e plaats op de ranglijst bezet. Het team kan
alle steun goed gebruiken en hopen ook op een grootse opkomst van de
supporters om ZV1 naar de overwinning te juichen. Aan de Duimelot Pupillen
van de Week zal het zeker niet liggen en kijken al uit naar de wedstrijd.
Bij de herstart van de jeugdcompetities zijn door de pupillen teams die een
wedstrijd hadden alleen maar overwinningen geboekt. Met maar liefst een 219 overwinning van JO10-1.
Ook op zondag bleek sportpark ’t Vollenbroek een onneembare vesting met
twee overwinningen van ZV 3 en ZV 35+. De “veteranen” zijn zelfs trotse
koploper van de 1e klasse met 15 punten uit 5 wedstrijden.

Bijzonderheden:
Op 18 november organiseert de sportvereniging een gezellige avond voor de
leden en vrijwilligers van Zenderen Vooruit. Bent u lid of een van de vele
vrijwilligers die altijd klaar staat voor onze mooie club dan bent u van 20.30
uur van harte uitgenodigd in de kantine.
Vergeet niet tijdig uw bestelling voor de winterkost actie van dit jaar door te
geven aan de contactpersoon in uw buurt-appgroep.
- 11 -

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Veel succes en plezier toegewenst!
Zaterdag 5 november
ZV JO19 – ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1
ZV JO15 – Oranje Nassau JO15-3
Saasveldia JO12-1 – ZV JO12
ZV JO10-1 – Bon Boys JO10-3JM
Saasveldia JO10-3 – ZV JO10-2JM
ZV JO8-1JM – LSV JO8-2
ZV JO8-2JM – de Tukkers JO8-1
BSC Unisson JO7-3 – ZV JO7-1

Aanvang:
15:00
13:00
09:30
10:00
08:30
09:00
09:00
09:00

Scheidsrechter:
Bart Beld
Tim Mossel

Zondag 6 november
ZV 1 – Diepenheim 1
ZV 2 – UD W. 3
Luctor et Emergo 3 – ZV 3
DSVD 35+1 – ZV 35+1
Borne/ZV VR1 – Rijssen VR1

Aanvang:
14:00
11:00
10:00
09:00
12:45

Scheidsrechter:
N.T.H. Goossen
Stan Geerdink

“Duimelot” Pupillen van de Week
Mees Hoek/ Semm Platenkamp

Aanwezig
13:30

Kantinedienst zaterdag 5 november
Wessel de Kinkelder
Lieke Bartelink
Cas Wolbers
Morris Bonthuis

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:30
14:30 – 17:00

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Jort Ikink
Sten Feldman
Bent Feldman

bij BVV Borne

*** 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!
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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.
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