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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
12 november 2022 – 19 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 niet ongewoon
dat mensen hun hele leven wachten
met beginnen te leven

Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:

dinsdag:
donderdag:

14.00 - 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Vieringen:
Zondag 13 nov: 10.00 uur:

Woord- en Communieviering m.m.v. Cantoren
Voorgangers: J. Kormeling en P. Snijders
De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 13 november 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
Voorganger
Collectanten: H. Meulenkamp en B. Nollen

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 13 november t/m zaterdag 19 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 13 november t/m zaterdag 19 november: groep 3

Gebedsintenties voor zondag 13 november 2022:
Tonie Harink; Annie Kamphuis-Wiggers; Jan Westerik(jgd)

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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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 2 november
Kruisjassen
1. Wilhelmien Tulk
2. Hein Leushuis
3. Irma Geerdink

3941 p.
3871 p.
3867 p.

Minie Nijhuis

3079 p.

Poedelprijs :

Volgende kaartmiddag : 16 november

IJSCLUB 'ZENDEREN'
Dit weekeind bestaat de mogelijkheid tot het afhalen van
de jaarkaarten van de leden, alsmede de mogelijkheid tot
inschrijven van nieuwe leden en aspirant leden (t/m 13
jaar) in het clubgebouw bij de IJsbaan en wel gedurende
de volgende tijden:
Zaterdag 12 november van 14.00 - 17.00 uur;
Zondag 13 november van 11.00 - 16.00 uur.
Bij voorbaat dank voor de medewerking namens de IJsclub.
Namens het bestuur van de ijsclub "Zenderen".
T.H. Timmers, secretaris.

-3-

-4-

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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Huiskamer Sindron Nieuws.
Repair Café
26 november is er weer een Repair Café; Als het kan,
dan wordt er ter plekke 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. Wilt u niet te lang wachten
dan, aanmelden via de mail.
In december is er geen Repair Café.
Op 15 december is er een avond met de wijkagent.
Deze avond geeft Jan Schmitz uitleg over inbraakpreventie, veiligheid om je
huis en in ons dorp. Wat kunnen we, samen doen voor ons huis en ons dorp?
De aanvang van deze avond is 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
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.
Volg je ons al op Facebook?
Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
Week 45: groep 8 van Dianne Kruiper
Week 46: groep 9 van Shorea Nollen.
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HANDBAL:
Zaterdag 12 november:
OTTO Workerdam DS2 – ZVBB21 DS1 19.00 uur

Sporthal Elzenhagen A’dam

Zondag 13 november:
ZVBB21 D1 – Steve D1
ZVBB21 B2 – de Lutte B1
De Tukkers B1 – ZVBB21 B1
T.V.O. DS2 – ZVBB21 DS 2
Dynamiek DS1 – ZVBB21 DS3
Hacol’90 C1 – ZVBB21 C1

10.00 uur
10.45 uur
12.00 uur
12.15 uur
12.35 uur
12.50 uur

Sporthal IISPA te Almelo
Sporthal IISPA te Almelo
Sporthal de Danne Albergen
Sporthal de Pol te Bentelo
Sporthal de Mossendam Goor
Vondersweijde Oldenzaal

Dinsdag 15 november:
ZVBB21 DMW1 – Borhave DMW1

20.00 uur

Windmolenbroek Almelo

VOETBAL:
Zenderen Vooruit 1 wint voor het eerst dit seizoen en verlaat de laatste
plaats!
Zondag won de hoofdmacht bij de mannen van Zenderen
Vooruit hun eerste competitiewedstrijd tegen Diepenheim.
Met deze zeer verdiende overwinning is ZV1 drie punten
rijker en van de laatste plaats in de 5e Klasse. Aankomend
weekend treden de mannen aan tegen de kersverse
koploper Bentelo 1. Als ze dezelfde inzet kunnen
opbrengen zit er zeker een nieuwe overwinning in het vat.
ZV 3 is nog steeds ongeslagen in de 7e klasse en hoopt dit aankomend
weekend ook te houden wanneer ze spelen tegen het negende elftal van
MVV. ZV VR 1 en ZV 2 wachten beide nog op hun eerste driepunter. De
veteranen hebben hun zegereeks van vijf wedstrijden niet kunnen
voortzetten. Zij verloren nipt van concurrent DSVD en moeten nu de
achtervolging gaan inzetten om de eerste plaats te heroveren.
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Bij de jeugd werden bijna alle thuiswedstrijden winnend afgesloten. Hiermee
heeft de scout van de Twente-Heracles academie een mooi beeld kunnen
krijgen van al het talent dat op de Zenderense velden loopt.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Veel succes en plezier toegewenst!
Zaterdag 12 november
ZV JO19 – BWO JO19-2
Hengelo JO15-1 – ZV JO15
ZV JO12 – Losser JO12-3
ZV JO10-1 – Vogido JO10-4
ZV JO10-2JM – TVC JO10-3JM
UD W. JO8-1 – ZV JO8-1JM
ZV JO8-2JM – KOSC JO8-1
ZV JO7-1 – Delden JO7-2

Aanvang:
15:00
13:30
11:30
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00

Scheidsrechter:
Freek Vlaskamp

Zondag 13 november
Bentelo 1 – ZV 1
Quick 2 – ZV 2
ZV 3 – MVV 9
ZV 35+1 is vrij
EFC PW VR1 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
10:00
11:00

Scheidsrechter:

Kantinedienst zaterdag 12 november
Sem Voogsgeerd
Mick Borgerink
Douwe Jansen
Guus ten Broeke

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:30
14:30 – 17:00

12:00

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit
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Bjorn Zieverink
Milan Leushuis
Wouter van Olffen
Dion Hakobian
Leiding JO7-1

Jos Nollen

*** ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit ***
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst

Heel hartelijk bedankt voor alle bestelling die tot nu toe al
binnen zijn gekomen!
Heeft u nog niets besteld, maar zou u ook graag wat lekkere winterkost aan
huis bezorgd willen krijgen? Wij bezorgen het graag voor u op zaterdag 19
november.
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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