
 
  

51ste jaargang 
nr. 02 

12 oktober 2018 

 

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

Voxbezorging: Klachten: tel. 06-51209141 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN               
 13 oktober 2018 – 20 oktober 2018 
 

 Parochie Zenderen: 
 Parochiesecretariaat     tel.  06-81730704 
               e-mail: info@parochiezenderen.nl 
 Pastor: Eef van Vilsteren    tel.  06-10472750 

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 …  
 

Gelukkig zijn is  
de meest verwaarloosde plicht. 

 
 

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

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  
 
 
Vieringen door de week:  
Zusters:  maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om 17.00 uur 
   Rozenhoedje na het koorgebed van    15.00 uur 
Kapel patersklooster: maandag t/m vrijdag: eucharistieviering om   9.30 uur  
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendvieringen               

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 14 okt.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                         Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:                              
Zo 14 okt. 10.00 uur: Woord- en Comunieviering mmv parochiekoor  
             Voorgangers: J. Cuppen en M. Verheijen 

 

 

********** 

 

Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 

 

 
Zondag 14 oktober 10.00 uur   
Koster:  J. v.d. Aa    
Lector:  M. Verheijen   
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink 
 
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 14 oktober t/m zaterdag 20 oktober: R. Wolbers 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 14 oktober t/m zaterdag 20 oktober zijn de groepen 1 en 2  
aan de beurt. 
 
Misintenties voor zondag 14 oktober 2018. 
Jan Pol; Overleden fam. Welberg-Grootelaar; Tonny Hofstede; 
Johanna Harink-Schothuis (Jaargedachtenis); Pater Constant Dölle;  
Riek Groothuis-Ganzeboom; Arjan Nollen (Jaargedachtenis). 
Wim Geelen (Jaargedachtenis). 
 

 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 13 okt  
Zo 14 okt 

 
10.00 

  
Pastoraal team 

18.30 Wocoviering 
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Zondag 14 oktober a.s. 
om 10.00 uur bent u van harte 
welkom in de woord- en 
communieviering. 
De voorgangers zijn Jan Cuppen en 
Maria Verheijen.  
De zang wordt verzorgd door het 
parochiekoor.  
In de liturgie maar ook 
nadrukkelijk in de versiering komt 
het thema ‘oogst’ aan de orde.  
Het is de moeite waard om te komen kijken naar deze kerkversiering, waar de 
werkgroep kerkversiering  veel aandacht en zorg aan heeft besteed. 
 
Het Heilig Vormsel 
We starten binnenkort met de voorbereiding 
op het ontvangen van het heilig vormsel.  
De vormselviering  is gepland op  
zaterdag  9 februari 2019. 
In zes bijeenkomsten wordt gaandeweg 
ontdekt wat “Vormen” is en wat dat betekent, 
wie die Heilige Geest is en wat zij met mensen 
doet. 
Deze voorbereiding is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar ( groep 8  en 
ouder). 
Ook niet katholieke kinderen en kinderen die uiteindelijk niet gevormd willen 
worden, kunnen wel meedoen aan deze voorbereiding. 

         
        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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De kinderen worden aan het einde van het project altijd gevraagd of zij al of 
niet gevormd willen worden.  
Dus ook al weet je nog niet of je het vormsel wilt gaan ontvangen, toch van 
harte welkom bij de voorbereiding. Maar ook als je het al zeker weet dat je 

gevormd wilt gaan worden 😊  
Aanmelden  – per mail: a.oosterik@parochiezenderen.nl  

 
********** 

Missiezondag 2018 
Volgende week zondag 21 oktober is er een speciale buscollecte vanwege 
Wereldmissiedag met als thema: God is ons een toevlucht en een sterkte. 
Graag maken wij u er nu al even op attent met het verzoek die collecte in het 
bijzonder te gedenken. Deze is bestemd voor scholing, zorg voor de armen en 
hulp aan vluchtelingen in Ethiopië. 
 

********** 

Nieuws van de redactie: 

 Automatische Incasso 

U ontvangt vandaag reeds het 2de nummer van de nieuwe jaargang,  

de 51ste alweer. 

Het abonnementsgeld bedraagt ook dit jaar weer € 10,-. 

Dit bedrag zal eind oktober via automatische incasso van uw rekening 

worden afgeschreven. 
 

Voor hen die ons nog niet gemachtigd hebben, het volgende: 

U kunt het abonnementsgeld komen betalen aan Hoofdstraat 28 of 

overmaken op rekgnr.  NL 57 RABO 0309 4847 07 t.n.v. Vox. 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn veranderingen van uw banknummer of 

adreswijzigingen aan ons door te geven?  

Dit i.v.m. de automatische incasso 

 Herfstvakantie 

Vanwege de herfstvakantie verschijnt er in de week van 22 t/m 26 

oktober a.s. geen Vox. 

U kunt daarom volgende week copy voor 2 weken inleveren!  
 

 

mailto:a.oosterik@parochiezenderen.nl
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Gezamenlijke avond Vrouwen van Nu afd. Borne e.o/K.P.V. afd. Zenderen 
De jaarlijkse gezamenlijke avond zal plaatsvinden op 

donderdag 25 oktober 

Om 19.30 uur zijn de leden van beide verenigingen deze 

avond  van harte welkom in het clubgebouw van de 

ijsbaan aan het Hag 4 in Zenderen. 

We hopen er met elkaar een mooie en gezellige avond van te maken! 

                                                                              Bestuur K.P.V. afd. Zenderen 
 

********** 
HandicapNL 
De collecte voor HandicapNL (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten  
en Revalidatiefonds) heeft in Zenderen het bedrag van € 525,26 opgebracht.  
Hierbij wil ik namens HandicapNL alle collectanten en gevers hartelijk danken! 
Ilona Rikmanspoel 
 

********** 
 

KLEDINGINZAMELING BASISSCHOOL ST. STEPHANUS 
Vanaf woensdag 7 november t/m dinsdag 13 november organiseert de  
oudervereniging van Basisschool St. 
Stephanus weer een inzamelingsactie. 
U kunt dan uw oude kleding, lakens, 
dekens, gordijnen, knuffelbeesten,  
Schoenen (per paar!), riemen en 
handtassen inleveren in gesloten 
zakken bij de fietsenstalling bij school.  
(Let op: gescheurde, vuile of 
beschadigde kleding, enkele 
schoenen, matten, tapijten, kussens, dekbedden en bedrijfskleding mogen 
NIET worden ingezameld!) 
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel  
en niet ingezameld mag worden: www.bag2school.nl .  Daarnaast vindt u  
hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar  
de kleding heen gaat.) 
De basisschoolkinderen krijgen een speciale “bag2school zak” mee naar huis.  
Maar heeft u deze niet of heeft u meer kleding dan in deze zak past?  

http://www.bag2school.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs7jVwfrdAhXGZVAKHZUOCqIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.evelaer.nl/11-peuterspeelzaal/117-kledinginzameling&psig=AOvVaw3UigQHP0HnAdUoGWk7ad_6&ust=1539214131562142
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Geen zorgen, u mag natuurlijk ook gebruik maken van andere zakken om  
de kleding in te stoppen. 
De opbrengst van de kledinginzameling komt geheel ten goede aan de  
basisschoolkinderen. Afgelopen schooljaar is de opbrengst van deze  
kledingactie besteed aan nieuwe speeltoestellen op het schoolplein. 
We hopen natuurlijk dat veel ouders, kinderen, familie, vrienden, buren  
en dorpsbewoners inzamelen voor onze school! 
Alvast bedankt voor het vullen en brengen van de zakken! 
 

********** 
 

Startbijeenkomst Ondernemersvereniging Zenderen (OVZ) zeer geslaagd. 
Woensdag 26 september was de startbijeenkomst van de 
Ondernemersvereniging Zenderen in ‘t Rigtershoes. Het doel 
van deze bijeenkomst was om te inventariseren of er 
draagvlak is om een eigen ondernemersvereniging voor 
Zenderen op te richten. De belangstelling deze avond 
overtrof royaal de verwachtingen. 

Ruim 40 mensen waren er aanwezig. Ze lieten zich informeren over de 
plannen. Een bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bentelo en de 
Dorpsmanager van Borne waren deze avond ook aanwezig om te vertellen 
over hun ervaringen.                                                                                                    
De bedoeling is om in eerste instantie 4x per jaar een activiteit te organiseren, 
variërend van een informatiebijeenkomst, bedrijfsbezoek tot een 
zomerborrel. De aanmelding staat open voor ondernemers met een bedrijf in 
Zenderen of ondernemers woonachtig in Zenderen.  
Kortom: iedereen die bedrijfsmatig binding heeft met en betrokken is bij 
Zenderen. Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben zich al 38 
bedrijven/ondernemers! aangemeld als lid. Een mooi aantal om mee te 
starten. Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Het voorlopige bestuur gaat verder met de uitwerking van de plannen. Eind 
november zal er een eerste inhoudelijke bijeenkomst zijn. Mocht u ook 
belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij de OVZ dan kan contact 
gezocht worden via de website www.ovzenderen.nl 
 

********** 

 

http://www.ovzenderen.nl/
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De Gouden Pieper voor bijzondere prestaties. 
Het lijkt nog ver weg maar 29 december is 
het weer zover. De uitreiking van “De 
Gouden Pieper”. Een initiatief van De garde 
der Oud Jonkers van JR de Draejpiepers. 
De voorbereidingen zijn reeds gestart en 
het beloofd weer prachtig te worden. 
Deze onderscheiding is bedoeld voor een 
persoon die zich op bijzondere en verdienstelijke wijze inzet voor onze 
gemeenschap. 
Wij zijn op zoek naar personen die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor 
ons dorp, maar nooit op de voorgrond treden. Om in aanmerking te komen 
voor deze onderscheiding mag diegene daarom nog niet eerder een 
vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen. 
Let op; hij/zij hoeft niet betrokken te zijn bij het carnaval. Deze 
onderscheiding kan voor iedereen in Zenderen bedoeld zijn.  
Kent u iemand, waarvan u vindt dat deze persoon eens in het zonnetje gezet 
dient te worden, laat het ons dan weten.  
Kevin Sonder tel; 06-83094603 
Jordy oude Vrielink tel; 06-51001195 
 

De uitreiking van de 2e Gouden Pieper zal plaatsvinden op zaterdag  
29 december tijdens de receptie van het nieuwe Jonkerpaar in het 
Rigtershoes in Zenderen. U bent allemaal van harte welkom! 
 

********** 
4 AED’s vernieuwd: 

Sinds 2008, toen de gemeente Borne een aanvangssubsidie 
beschikbaar stelde, beschikken we in ons dorp over 5 AED's.  
Ze hangen op verschillende plekken in het dorp.  
Nu, anno 2018, zijn we 10 jaar verder en waren er 4 
afgeschreven.  
Sinds enkele weken zijn deze vernieuwd. Het nieuwe type is 

de Cardiac Science G7, ook weer volautomaten. Het mooie is, dat deze nieuwe 
AED’s in 2 talen zijn: Nederlands en Engels.  
Onze apparaten zijn dus weer up-to-date! 

      Werkgroep AED 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn9sbAwvrdAhWNZ1AKHfDHDJQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bndestem.nl/moerdijk/aed-apparaat-aan-buitenmuur-raadhuis~a4af76ad/&psig=AOvVaw2VRjBT6YYoWp-fpOBtocS8&ust=1539214314176907
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Wij zijn vanaf 8 Oktober een DHL punt! 
 

Kom langs om een pakket te retourneren of op te halen. 

 

Team Aveleijn Sindron 
074-7505005 

 

********** 
 
SPORTVERENIGING “ZENDEREN VOORUIT” 

Schoonmaakrooster: 17 oktober:   

Anne Egberts, Annechien Aardema, 

Renate Kosse, Inge Wolbers. 

********** 

 

Kantinedienst; 

Zo 14 okt.  08.00-12.00 uur Ramon van Os/Myron Eleveld 

   12.00- 15.15 uur Tom Steenhagen/Roy Hofstede 

   15.15- 18.30 uur Stefan Dries /Mart Welberg 

Di 16 okt.  21.30-23.15 uur Bryan Sonder 

Do  18 okt.  21.30- 23.15 uur Freek Vlaskamp 

Vr. 19 okt.  20.00-24.00 uur ???? 
 

********** 
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Handbalprogramma zaterdag 13 oktober:     
 

Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Vido DS1                  Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames senioren: BB/ZV DS2 – E.H.C.’95 DS1         Aanvang: 20.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 

 

 
 
 
Handbalprogramma zondag 14 oktober: 
D-Jeugd: Zenderen Vooruit D1 – Bornerbroek D2             Aanvang: 10.00 uur  
Sporthal ’t Woodrik Borne 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC 2 – Langeveen DC1          Aanvang: 10.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC1# – Borhave DC2              Aanvang: 11.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
 

B-Jeugd: ZV/BB DB 1 – DHV DB1                                Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

 

********** 

     

   Afdeling voetbal: 

Zaterdag 13 oktober   aanvang: Scheidsrechter 

Zenderen Vooruit JO17-1 - VMC JO17-1 15.00 uur   

KOSC JO15-2 - Zenderen Vooruit JO15-1 10.00 uur  
ATC'65 MO17-2 - Zenderen Vooruit MO17-1 14.15 uur  
Quick'20 JO13-6 - Zenderen Vooruit JO13-1 09.45 uur  
Zenderen Vooruit MO13-1 - Hector MO13-1 10.15 uur Teun Nollen 

Borne JO11-1G - Zenderen Vooruit JO11-1 11.15 uur  
Delden JO8-1 - Zenderen Vooruit JO8-1 09.00 uur  
BSC Unisson JO7-1 - Zenderen Vooruit JO7-1 09.00 uur   

 

                                                          **********       
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.spreadshirtmedia.net/image-server/v1/mp/compositions/T1189A70PA2647PT10X14Y42D142267415S25Cx000000/views/1,width%3D378,height%3D378,appearanceId%3D70,backgroundColor%3DFFFFFF,noPt%3Dtrue,version%3D1479452817/her-iphone-7-plus8-plus-case-elastisch.jpg&imgrefurl=https://www.spreadshirt.nl/de%2Bronde%2Bmoet%2Bop%2Bhet%2Bveld%2Bstaan%2Bvoetbal%2Bduitsland%2Biphone%2B7%2Bplus8%2Bplus%2Bcase%2Belastisch-D5af8a7eb2225095592146834?sellable%3DLnDrgYydQLhagbrQnV1N-E3Hoa&docid=lpRrUV8zR-_kGM&tbnid=FYT36KxS-Z22oM:&vet=10ahUKEwjJxaG3xvrdAhWIJVAKHdaPApoQMwhWKBYwFg..i&w=378&h=378&itg=1&bih=535&biw=952&q=handbal&ved=0ahUKEwjJxaG3xvrdAhWIJVAKHdaPApoQMwhWKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Zondag 14 oktober    aanvang: Scheidsrechter 

UDI VE1 - Zenderen Vooruit VE1 09.30 uur  
Zenderen Vooruit 4 - vrij      
Saasveldia 6 - Zenderen Vooruit 3 11.00 uur  
Zenderen Vooruit 2 - Bornerbroek 2 11.00 uur Rene van den Berg 

Zenderen Vooruit 1 - Vasse 1 14.00 uur   

 

 
     
 
 
                                                     ********** 

   

                                                                    ********** 

 

                                                     ********** 

   

DOEDAG 20 oktober ZV              
Zaterdag 20 oktober wordt bij Zenderen Vooruit de jaarlijkse  DOE DAG  
gehouden.          
Doel van deze dag is om samen de handen uit de mouwen te steken  
ten behoeve van de club, het clubgebouw, het sportterrein etc.                   
Voor het slagen van deze dag willen een beroep doen op een ieder die  
Zenderen Vooruit een warm hart toedraagt en bereid is om hiervoor een  
paar uur vrij te maken/houden. 

Werkzaamheden die we die dag graag gezamenlijk willen uitvoeren zijn o.a.:         
-          Schoonmaakwerkzaamheden kantine            
-          (Algemeen) onderhoud aan het gebouw             

                      -          Reclame borden schoonmaken            
-          Vegen rond om het veld etc.              

Kantinedienst:   

JO17: Max Lutke Schipholt  14.30 - 17.00 uur  

MO13: Maren Veldhof  09.30 - 11.30 uur 

Vervoer:   

JO15: Jort Kosse, Duncan Melenhorst, Twan Pouwel 

MO17: Else Kamphuis, Iris Oude Rengerink, Pien ten Dam 

JO13: Ferron Raassing, Etienne van Loon, Dries Smelt 

JO11: Maarten Pol, Guus Koelen   

JO8: Dion Hakobian  

 

JO7: Team zelf   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5w9HtwejdAhVMY1AKHRihAK8QjRx6BAgBEAU&url=http://zenderen.com/agenda/179-oliebollen-bestellen&psig=AOvVaw2XEmj2MWfSs7d5uEmv5dsq&ust=1538595712229586
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548
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We hopen natuurlijk op vele ‘handen aan de spreekwoordelijke kruiwagen’.                       Mocht je bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen op zaterdag 20 oktober, laat het  
Mocht je bereid zijn ons te helpen en te ondersteunen op zaterdag 20 oktober, laat   
het ons s.v.p. weten.  

Dit kan via materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl of persoonlijk aan  
Marc Wennekink.  

Voor de benodigde catering wordt gezorgd.       
Graag tot zaterdag 20 oktober….!!!!  
Bestuur Zenderen Vooruit (voetbal, handbal en tennis)   

 
 

                                                                    ********** 
 

 
WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER        
In de week van 6 t/m 14 oktober vindt de 'Week van de Scheidsrechter' 
plaats.      
Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de  
scheidsrechter centraal staat.      
Tijdens deze week willen wij zoveel mogelijk spelers en sportliefhebbers  
de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet.              
Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel mogelijk voetballers en  
handbalsters wekelijks van het spelletje kunnen genieten.  
          
Namens Zenderen Vooruit….Scheidsrechters Bedankt!!!!!        

  
 
                                                         ********** 
 
Royale zege Hengelo op slordig spelend ZV 5-1 
Hengelo kwam uitstekend uit de startblokken. De 2e gevaarlijke aanval  
leverde direct al een strafschop op. Myron dook wel naar de goede hoek,  
maar kon de goed ingeschoten bal  net niet pareren. 1-0. Aan beide kanten  
werd er naar aanvallende oplossingen gezocht. Gebrek aan precisie was er  
de oorzaak van, dat  dit tot een paar minuten voor rust, voor beide ploegen 
geen verdere treffers opleverde. Tot dat Thomas, onze rechtsback, van  
achteren uit, aan een schitterende solo begon. Passeerde een paar spelers,  
trok in de buurt van de box naar binnen en knalde raak in de linker  
onderhoek. 1-1. 
We gingen rusten in afwachting van een spannend vervolg van dit potje.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt2KKIyvrdAhUQKFAKHaKHApoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sgdevliet.nl/2015/05/10/terug-en-vooruitblik-wedstrijdofficials/scheidsrechter/&psig=AOvVaw1wP6F6Pa5DF-6hB4qJLK1B&ust=1539216327743259
mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
mailto:materiaalbeheer@voetbal.zenderenvooruit.nl
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Maar de thee deed blijkbaar wonderen voor onze Hengeler vrienden. Simpel  
liepen ze uit naar 3-1, middels een paar goed uitgevoerde aanvallen. En ZV  
stond erbij en keek er alleen maar naar.  Ook toen midden 2e helft Hengelo  
met 10 man kwam te staan, omdat een speler van hen Robin had geslagen,  
kwam er geen aanzet tot ”Eine Wende”. Sterker nog Hengelo wist met  
scherpe counters uit te lopen naar 5-1. 
ZV leverde vanmiddag al met al een wanprestatie. Natuurlijk was het  
ontbreken van 2 sterkhouders een bittere pil, maar vechten tot het einde is  
dan wel een minimale vereiste voor het team. Uithuilen en volgende week  
weer gewoon lekker aan de bak. Dat is het mooie van voetbal, de volgende  
keer kan er zo maar weer gejubeld worden.  
Dan spelen we thuis tegen Vasse. Altijd lastig. 
 

                                                   ********** 
 

   De beste Schlagers, Bier, Bratwurst en vooral Spaß, viel Spaß!  
Dát is het Oktoberfest 2018. 
 

Waar: Kantine ZV 
Wanneer: 19 oktober 2018  
Aanvang: 20.30 uur 
Voor wie: Voor iedereen die zin heeft in een gezellig feestje 
 

Speciaal voor deze gelegenheid zal de kantine omgetoverd worden tot een  
Duitse Bierstube. De beste schlagers komen voorbij. Er wordt bier  
geschonken in grote pullen. Broodjes (braad)worst zullen natuurlijk niet  
ontbreken en uiteraard wordt er voor een spetterend optreden gezorgd.  
Gepaste kleding maakt het helemaal af maar is niet verplicht. 
Bis Freitag 19 Oktober                                                                      
 
                                                                                                             De organisatie 
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Reünie eerste klas St. Stephanusschool 1953. 
Op zaterdag 6 oktober kwam een groot aantal leerlingen die in september 
1953 (65 jaar geleden) voor het eerst naar school gingen, bij elkaar. Velen 
hadden elkaar na verlaten van lagere school in 1959 niet meer gezien of 
gesproken. Inmiddels hebben velen van hen al kleinkinderen die klas 1, nu 
groep 3 al doorlopen hebben. Het was een bijzonder boeiende middag om 
van elkaar te horen hoe ze de afgelopen 65 jaar beleefd hadden. Wat ze als 
beroep gehad hadden. Maar natuurlijk kwamen de verhalen van de schooltijd 
uitvoerig aan bod. De lieve juffrouw Heiliger die een zacht karakter had. 
Juffrouw Thien, streng en principieel. De jeugdige meester Kole die voor het 
eerst les gaf. Bij Meester Voortman in het gebouw en aan het eind al dan niet 
twee jaar bij Meester Kemperink wiens advies voor vervolgonderwijs 
bepalend dan wel zeer belangrijk was. Ieder had zo zijn eigen herinnering aan 
de leerkrachten. Er is wat kattenkwaad uitgehaald. Kortom met heel veel 
plezier werden herinneringen opgehaald en iedereen ziet al weer uit naar een 
volgende bijeenkomst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: Riet Kole, Tonnie Bartelink, Theo Tinselboer, Gerard 
Vermeulen, Maria Kienhuis (Reefsweg), Everhard Reckman, Ben Schothuis, 
Marietje Harink (Looleeweg), Harry Kamphuis (Weleveld), Cor Stopel, Maria 
Schothuis, Jan Mistrate Haarhuis (Elhorst), Theo Koelen, Jan Nijhuis (Bavinkel), 
Henk Schothuis, Gerard Mekenkamp, Gerard Harink (Braamhaarsweg) en Jos 
Wolbers. 
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Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl 
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl 
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