
 
  

51ste jaargang 
nr. 06 

16 november 2018 
 

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

Contact: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN               
 17 november 2018 – 24 november 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 …  
 

Kom tot bloei waar  
je geplant bent. 

 
 

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


 

 

- 2 - 

 

Weekendvieringen               

 Zusters Carmelitessen: 
Zo 18 nov.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters 
                         Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:                              
Zo 18 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv de cantorgroep 
   Voorganger: Pater E. Koning 

 

********** 

 
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes: 
 
 

 

 

Zondag 18 november 10.00 uur   
Koster:  H. Harink 
Lector:  J. v.d. Aa     
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink   

      
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 18 november t/m zaterdag 24 november: J. Wolbers 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 18 november t/m zaterdag 24 november: groep 3 en 4  
 
Misintenties voor zondag 18 november 2018 
Jan ter Beke (jgd);   Huub en Tiny Hermans; 
Henk Kamphuis;  Truus en Gerard Wolters; 
Ria Wienk – Ellenbroek; Truus Oude Weernink - Kemna 
 
 
 

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 17 nov  
Zo 18 nov 

  
 10.00 

  
 Pastoor M. Oortman 

18.30 
 

Wocoviering 
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Uitnodiging parochieavond 
Op dinsdagavond 20 november 2018 om 19.30 uur wordt in het zaaltje van 
het Karmelietenklooster te Zenderen een Parochieavond houden. 
Alle parochianen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 
 

Op deze avond wordt er o.a. ingaan op de volgende thema’s: 
a. Het parochiebestuur, afscheid van bestuursleden 

en introductie van nieuwe bestuursleden. 
b. Het jaarverslag 2017/2018. 
c. Het financiële jaarverslag 2017/2018. 
d. De toekomst van de Parochie Zenderen. 
e. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het 

kerkhof in Zenderen. 
 

Namens het parochiebestuur OLV Onbevlekt Ontvangen Zenderen, 
De secretaris, 
Vincent Kuipers 

********** 
 

Dankwoord  voor Joke Vermeulen 
Zoals u in de VOX en in de Bornse Courant hebt kunnen lezen, is Joke 
Vermeulen gestopt als redactrice van ons weekblad VOX. Natuurlijk zijn ook 
wij als parochie Joke zeer erkentelijk voor al het werk dat zij voor de parochie 
en voor heel Zenderen heeft gedaan.  
Om bijna 40 jaar lang al het nieuws van Zenderen op een keurige manier te 
verwoorden in de VOX, dat is heel bijzonder. Joke deed dat op haar eigen 
rustige en bescheiden wijze. Hoe het handgeschreven nieuws er ook uitzag, 
Joke maakte er een keurig verhaal van.  
Het nieuws van ons, als parochie, werd door Joke op uitstekende wijze voor in 
de VOX geplaatst.  
Joke, namens het parochiebestuur hebben we jou met een attentie bedankt, 
maar ook hier in de VOX nogmaals een welgemeend dank-je-wel voor al jouw 
werk!   

        Het parochiebestuur. 
********** 

Herinnering: 
De RK-begrafenisvereniging Zenderen  houdt op zondag  
18 november haar algemene ledenvergadering. 
Na de viering van 10 uur bent u welkom in het zaaltje van het klooster. 
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Onze bloembakken en het plantsoen bij de Bussenschuurster                                                  

U heeft het waarschijnlijk al gezien. Vorige week zijn 
alle bloembakken en het plantsoen opnieuw ingeplant 
met winterviolen. Mensen vragen zich soms af hoe dat 
allemaal is geregeld en wie de kosten betaalt. Dat kan ik 
me goed voorstellen, vandaar enige uitleg. Ongeveer 12 
jaar geleden zijn we ermee begonnen. Bloembakken die 
in Borne niet meer gebruikt werden, omdat het te duur 
was en te veel werk kostte, zijn op verzoek van de 
Dorpsraad naar Zenderen gebracht. Daarna zijn er nog 
een paar bijgekomen. Er staan momenteel 24 bakken in 

Zenderen (inclusief rotonde en boomcirkels). We hebben op het moment een 
groep vrijwilligers die deze 3 keer per jaar inplanten en vooral de zomerdag 
van water voorzien. Een prima groep van gemotiveerde mensen. Eigenlijk 
mogen de namen best een keer genoemd worden. Henk Semmekrot – 
Wilhelmien Tulk – Anja Besselink – Trees Belt –  
Jos Wolbers – Hedwig ter Beke - Harry Peper – Jan Maathuis – Engelien 
Westerbeek – Herman Kamphuis – Willem en Herna Jansen en hun bewoners 
van het Thomashuis  en Lies Maathuis. De planten werden altijd aangeleverd 
door de fa. ter Brugge uit Boekelo. Deze is onlangs gestopt met zijn bedrijf. 
We hebben gelukkig een nieuwe leverancier gevonden namelijk tuincentrum 
Heerdink uit Geesteren. Vorige week zijn de eerste planten geleverd en we 
zijn zeer tevreden over de gang van zaken. Nu nog de 
financiën. We krijgen een vast bedrag per jaar van de 
Dorpsraad. Ook de gemeente Borne springt bij. 
Daarnaast hebben we een paar sponsoren. Dit jaar 
kregen we een bedrag van de dames van de KPV. Zij 

         
        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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verdienden geld bij de ijsbaan. Heel attent!!! Ook kregen we vorig jaar geld 
van de gemeente via de buurtbon. Zo redden we het net. Ik ben de 
coördinator. Koop de planten in en verdeel deze. Daarna krijgen de 
vrijwilligers een mail dat ze de planten kunnen afhalen bij ons thuis. Het loopt 
als een trein. Daarom wil ik ook graag alle vrijwilligers bedanken voor het 
verrichte werk. Door hen ziet Zenderen eruit zoals het er nu uitziet. Zeker niet 
onbelangrijk voor ons dorp met zoveel verkeer. 
Lies Maathuis 
Namens de Dorpsraad coördinator Openbaar Groen 
 

********** 

 
 
K.P.V. Graftakken Kerstmarkt 2018 
Evenals voorgaande jaren verzorgen wij ook dit jaar weer uw graftakken. 
Kunnen wij u hiermee van dienst zijn? 
Heeft u voorkeur voor een bepaalde kleur, geeft u dit dan bij uw bestelling 
door. Bestellen is mogelijk t/m woensdag 5 december 2018 via  
onderstaande nummers: 
Annie Diepenmaat                                              Marianne Oude Nijhuis 
05646-442028                                                     074-2663297 
 

Dinie Schothuis                                                   Gerda Tijhuis 
0546-441827                                                        074-2665887 
 

********** 
 

 
K.P.V. Dames:  

Willen jullie donderdag 6 december 2018 in jullie agenda 
noteren om samen met ons graftakken te maken. 
Alle hulp is welkom! 
Wij starten ’s middags om 13.00 uur. Het groen dat jullie 

altijd inbrengen zouden wij graag op woensdag 5 december ontvangen bij 
familie Kamphuis. 
 

Het Kerstcomité K.P.V. 
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’t Sindron neugt oe! 
 

Lieve inwoners van Zenderen, 
wij nodigen jullie van harte uit voor een gezellige, leuke, muzikale 

avond. Gewoon gemoedelijk, op z’n Twents: betke kuiern, betke muziek 
luuster’n, drankje d’r bie, wat wil ’n mens nog meer. 

Vrijdag 23 november, hebben we vanaf  19.30 uur de koffie  
(en thee) ‘’gaar’’, en liggen de heerlijke, zelfgemaakte appelkoeken van 

Aveleijn voor jullie klaar. 
 

Om 20.00 uur speelt Frank & Vrij de sterren van  
de Zenderse hemel.  

Frank Droste, de winnaar van het Twents Songfestival 2018, speelt 
samen met zangeres Heleen Temmink.  

Komen jullie? 
Meer informatie: sindron@aveleijn.nl en 074-7505005 

De entree is uiteraard gratis. 
Goodgoan en de hartelijke groeten van ons allemaal uit het Sindron! 

 
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de voormalige Stichting 

Sindron 
 

********** 
 
THEMACONCERT ‘MOEDER AARDE’ 
Zondagmiddag 18 november 2018 geeft het koor Da Capo 
om 14.30 uur in de Plechelmuskerk te Saasveld een concert met als thema 
‘Moeder aarde’. 
 

Na afloop is er gelegenheid om onder het 
genot van koffie/thee of een drankje elkaar 
te ontmoeten.  
De entree is gratis, maar een vrije gift is van 
harte welkom! 
Wij hopen velen van u te ontmoeten. 
Da Capo 
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Herfstconcert Fanfare St. Gregorius Hertme 25 november 
Durft u gure wind, striemende regen en 
vallend gebladerte te trotseren? Is uw 
gemoed geprangd door het somberende 
zwerk en de lange donkere dagen? Schuift 
u dan aan in de kerkbanken van de St. 
Stephanus in Hertme waar Fanfare St. 
Gregorius u zal onthalen op haar zonnige 

Herfstconcert. Dirigent Bert Sleumer leidt het orkest over bekende en minder 
bekende paden door het veelkleurig getinte muzikale herfstbos.                                                                                                                                          
Gratis entree. Wilt u onder het genot van een Herfstbok napraten over het 
concert, dan is  ’t Hertme’s Ambacht hét restaurant om te vertoeven. 
Gastheer Lereau Hulsink heet u van harte welkom in zijn rustieke 
etablissement.                                                                                                                                        

Zondag 25 november, aanvang 15.00 uur, St. Stephanuskerk Hertme.              
 

********** 
 
 
 
 
 
 
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’ 
Gespeeld op: 7 November 2018 
 
 Kruisjassen         Jokeren 

1. Tonny Pigge  4288 p. 1. Miny Viskaal 28 p. 
2. Harry Veldhof  4071 p. 2. Bep Landkroon 36 p. 
3. Anton Pol  4000 p.   
4. Gerrit Horstman 3682 p. 
5. Willem Ring  3640 p. 
6. Siny Keur  3610 p.  

Poedelprijs :  

Gerard Winkel 3136 p.     Riet Bekhuis 89 p. 

 

Volgende kaartmiddag : 21 November 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHodDd59PeAhXMjqQKHXcICisQjRx6BAgBEAU&url=http://members.chello.nl/h.kooistra11/schutjasverenigingwarga/pagina2.html&psig=AOvVaw02EpxdIMoAdsQgLoDNLUWS&ust=1542282236285629
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Uitslag kaartavond ZV d.d 12 november 

1. H. Besselink   3985 p.  

2. H. Mensink   3881 p. 

3. S. Grevinga   3811 p. 

4. I. Geerdink   3793 p.  

Poedelprijs: G. Stokkingreef 3063 p. 

 
********** 

 
Actie schoenmaatje 2018 
Ook dit jaar wil ik graag, met jullie hulp, weer zo veel mogelijk kinderen blij 
maken die niet zo veel hebben. Denk daarbij aan kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen in 
voornamelijk Afrikaanse landen.  

Dit kan door middel van het vullen en versieren van 
een schoenendoos met verzorgingsproducten, 
schoolspullen  en speelgoed.  Misschien weet u het 
nog van vorige jaren.  
Op de site; www.schoenmaatjes.edukans.nl   
vinden jullie alle informatie en een verlanglijst voor 
in de schoenendoos.  
Op het verlanglijstje is te zien wat kinderen in 
ontwikkelingslanden leuk en fijn vinden om te 

krijgen, zoals zeep, tandpasta, pennen, schriften, speelgoed en een knuffel. 
Het is belangrijk dat je deze spullen in de schoenendoos stopt. Zo krijgen alle 
kinderen ongeveer evenveel en dezelfde spullen.   
De schoenendozen gaan op een verre reis. Voor het transport vraagt Edukans 
een bijdrage van 6 euro per schoenendoos. Na de betaling ontvang je 
automatisch een e-mail met de streepjescode. Print deze uit en plak 'm op de 
deksel van de schoenendoos. 
De doos kunt u van 19 t/m 30 november (uiterlijk 12 uur) inleveren bij het 
Sindron.  
 

Hopelijk evenaren we het aantal van vorig jaar; namelijk 23 schoendozen! 
Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Groeten  Mariska Moller 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.pkndamwald.nl/wp-content/uploads/2018/10/Schoenmaatje.jpg&imgrefurl=https://www.pkndamwald.nl/nieuws-item/schoenendoosactie-2018/&docid=fDt-NuhqK3DAFM&tbnid=PutNMH2tNkY5MM:&vet=10ahUKEwiP7qDaya7eAhVP2KQKHZbGBwEQMwhtKCAwIA..i&w=527&h=541&bih=535&biw=952&q=schoenmaatjes inleveren&ved=0ahUKEwiP7qDaya7eAhVP2KQKHZbGBwEQMwhtKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0ZOCoOrdAhVF6aQKHfrJAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/extra-grote-speelkaarten/9200000021197899/&psig=AOvVaw3XXjRQLWNm0Wk4eArqnAzt&ust=1538655317189238
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Stand van zaken rond mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt. 
De bezwaarschriften ( zienswijzen)  zijn ingediend, waaronder die van de 
Stichting behoud E/V samen met de Dorpsraad,  het College en de 
Gemeenteraad van Borne en nog een aantal particulieren.  
De terinzagelegging liep van 9-8-2018 t/m 19-9-2018. 

Twence heeft er voor gekozen om   een vrijwillige MER (milieueffectrapport) 
toe te passen en een rapport hierover op te laten stellen. Dit rapport is 

opgestuurd naar de provincie 
Overijssel die op haar beurt dit 
rapport aan de Mer-Commissie te 
Utrecht heeft gezonden met het 
verzoek de inhoud van dit rapport  
te toetsen. Deze Mer-Commissie is 
een onafhankelijke instantie die 
een onderzoek doet naar   de 
mogelijke  milieugevolgen van een 
voorgenomen activiteit zoals een 

mestverwerking waarbij alternatieve locaties een belangrijke rol spelen. 
 

Inmiddels heeft de Mer-Commissie een voorlopig advies uitgebracht omdat  
niet alle informatie beschikbaar was om het milieubelang voldoende mee te 
kunnen wegen.  Zij heeft daarom om aanvullende informatie  gevraagd. Twence 
al een aanvullend rapport moeten maken. Dit aanvullende rapport wordt dan 
opnieuw getoetst door de Mer-Commissie. 
 

Deze aanvullende gegevens voor het MER-rapport en vanwege enkele 
ingediende zienswijzen waren voor de Provincie aanleiding om het ontwerp-
inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-omgevingsvergunning met de daarbij 
behorende stukken,  met aangebrachte wijzigingen, opnieuw ter inzage te 
leggen vanaf 9-11-2018 t/m 20-12-2018. Een ieder kan dus opnieuw een 
zienswijze indienen. De stukken (ruim 1900 pagina’s) liggen nu ook ter inzage 
bij de gem. Borne.  
 

In  het door de Provincie uitgegeven persbericht van 7-11-2018 wordt 
aangegeven dat degenen die al een zienswijze hebben ingediend dit niet 
opnieuw behoeven te doen. Uiteraard blijft wel de mogelijkheid om tijdens de 
nieuwe  inspraaktermijn hun oorspronkelijke zienswijze aan te vullen vanwege 
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de aangebrachte wijzigingen.   De Provincie zou alle indieners hierover een brief 
sturen. 
 

Het was de bedoeling dat op 12 December 2018 Provinciale Staten als bevoegd 
gezag een beslissing zouden nemen over de mestverwerking op de E/V. Dit zal 
nu naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden naar 27 Februari 2019. In het 
geval dat Provinciale Staten dan akkoord gaan met mestverwerking op de E/V  
bestaat daarna  de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. 
Wij zullen hier ongetwijfeld gebruik van maken. 
 

Stichting behoud E/V    E.J.A. Mossel 
 

********** 
 
Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Borne    

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij 
Goedkope Keuringen op 19 november, 3 en 17 december en 
vervolgens eens per maand bij Huisartsenpraktijk de Poort 
van Borne, Theresiaplein 1A01. Bent u lid van de 

ledenservice dan neemt u contact op met Carintreggeland, telefoon: 088 – 
3677000. Bent u geen lid, dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 
036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl    
 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch  
€ 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50 
 

Leden van Carintreggeland ledenservice en/of CNV/FNV ouderenbonden 
krijgen  
€ 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 
korting.  
 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken.  
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een 
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://mijn.cbr.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibhbLV1NLeAhUSKuwKHWA4Ab8QjRx6BAgBEAU&url=https://mooimaasdriel.nl/nieuws/7385/22055/binnenkort-grote-rijbewijskeuring-zaltbommel&psig=AOvVaw3I0evXRcvhcpyycVyJr8b3&ust=1542242896780554
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi71YT91NLeAhWH6aQKHRiNDrYQjRx6BAgBEAU&url=http://asv-alphen.nl/ledenservice/rijbewijskeuringen-verplicht-vanaf-75-jaar/&psig=AOvVaw3I0evXRcvhcpyycVyJr8b3&ust=1542242896780554


 

 

- 11 - 

 

beoordeling van de Gezondheidverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het 
verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

********** 

Herinnering:  

Enquête Dorpsplan ++ Zenderen 
Vorig jaar hebben velen van u in het Sindron, via het 
plakken van gele stickers, aangegeven wat u belangrijk 
vindt in ons dorp. Naar aanleiding van de opmerkgingen 
zijn onder meer de werkgroepen op het gebied van 
voorzieningen, wonen en verkeer & veiligheid aan de slag 
gegaan. Om uw wensen beter in kaart te brengen hebben 
we een aantal enquête vragen opgesteld.  

U kunt deze vragen tot en met 25 november 2018 beantwoorden. 
Uw antwoorden zijn anoniem en iedere inwoner van Zenderen mag de 
enquête invullen. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden.  
Alleen vragen met een sterretje zijn verplicht. 
Twee weken geleden hebt u bij de Vox een papieren versie van de enquête 
ontvangen. Deze ingevulde enquête kunt u inleveren bij ’t Sindron. 
U kunt de enquête ook digitaal invullen.  
Onze voorkeur gaat hier naar uit. 
Ga hiervoor naar de Website van Zenderen. www.zenderen.nl 
Op de homepagina vindt u rechtsboven de knop voor de enquête. 
Als u hier op klikt, wordt u doorgelinkt naar de enquête.  
Laat uw mening niet verloren gaan, en vul hem in.  
(Dit geldt ook voor de jongeren in Zenderen.) 

Alvast bedankt,  
Dorpsraad Zenderen. 

  

http://www.zenderen.nl/
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SPORTVERENIGING “ZENDEREN VOORUIT” 
 

 

Schoonmaakrooster:  

21 november: Susan Koelen, Jeanet Oude Rengerink,  

Miranda Steenhagen, Sandra Kuiphuis.  

********** 

Kantinedienst; 

Zo 18 nov. 08.00-12.00 uur Bryan Sonder/Teun Besselink 

   12.00- 15.15 uur Vincent Ganzeboom/ 

Rob Steenhagen 

   15.15- 18.30 uur Jamey Oude Breuil/Pim Olthof 

Di 20 nov. 21.30-23.15 uur Jeffrey Slamp 

Vr. 16 nov. 20.00-24.00 uur Pim Lage Venterink 
 

********** 

Handbalprogramma zaterdag 17 november: 
C-Jeugd: Zenderen Vooruit DC1# – Stormvogels DC1            Aanvang: 18.00 uur  
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames Senioren: SEW DS2 – ZV/BB DS1               Aanvang: 20.30 uur 
Westfrieslandhal/DE Bloesem Wognum 

 
Handbalprogramma zondag 18 november: 
D-jeugd: Stormvogels D2 – Zenderen Vooruit D1  Aanvang 10.00 uur 
Sportzaal De Els Haaksbergen 
 

C-Jeugd: Dynamiek DC1 – Zenderen Vooruit DC2  Aanvang: 11.10 uur 
Sporthal De Mossendam Goor 
 

B-Jeugd: Stevo DB2 – ZV/BB DB 1                                Aanvang: 09.55 uur 
Sportzaal De Ransuil Geesteren 
 

Dames A: BB/ZV DA1 – Combinatie ’64 DA1   Aanvang: 12.45 uur  
Sporthal IIspa Almelo 
 

Dames Senioren: De Tukkers DS3 – BB/ZV DS2  Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal De Danne Albergen 
 

    

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511


 

 

- 13 - 

 

  Voetbalprogramma: 

Zaterdag 17 november               Aanvang:     Scheidsrechter 
Zenderen Vooruit JO17-1 – TVC’28 JO17-2           15.00 uur     Ramon van Os 
Zenderen Vooruit JO15-1 – Heracles JO15-2           11.30 uur     Jos Nollen 
Zenderen Vooruit MO17-1 – Stevo MO17-1           13.00 uur     Freek Vlaskamp 
Saasveldia JO13-2G - Zenderen Vooruit JO13-1     11.00 uur  
Zenderen Vooruit MO13-1 - Twickel MO13-1        10.00 uur  
Rijssen Vooruit JO11-1 - Zenderen Vooruit JO11-1 09.45 uur  
Tubantia JO8-2 - Zenderen Vooruit JO8-1  08.30 uur  
Bentelo JO7-2 - Zenderen Vooruit JO7-1    09.30  uur  
  
Zondag 18 november                Aanvang:   Scheidsrechter 
Zenderen Vooruit VE1 – Fleringen VE1            09.00 uur   Bertus Tibben 
TVV 3 -  Zenderen Vooruit 4              11.15 uur  
Zenderen Vooruit 3 vrij  
Zenderen Vooruit 2 – Saasveldia 3             11.00 uur   Gerwin Maathuis 
Rood Zwart 1 - Zenderen Vooruit 1               14.00 uur 
 
Kantinedienst: 
JO17: Douwe Welles  15.00 –17.30 uur 
MO17: Anouk Horstman 13.00 – 15.00 uur 
JO15: Luan van Dienst 11.30 – 13.00 uur 
MO13: Maud Kosse  09.30 – 11.30 uur 
 
Vervoer: 
JO13: Ferron Raassing, Dries Smelt, Wessel Brus 
JO11: Thijn Leushuis, Hidde Smit 
JO8: Dion Hakobian 
JO7: Team zelf 
      

 

 

 

********** 
 
 
 

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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***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 daarbij een lekkere rookworst? 
Of heerlijke oer-Hollandse baklever- of bakbloedworst? 
 

Op zaterdag 17 november 2018 komen we in de dorpskern van Zenderen bij u 
aan huis met de volgende producten: 

 Erwtensoep   1 kilogram €5,00 

 Rookworst    200 gram €2,50  3 voor €6,50                           

 Bakleverworst  1 kilogram €5,00 

 Bakbloedworst  500 gram €2,50 
 

LET OP: woont u in het buitengebied van Zenderen en wilt u onze 
sportvereniging Zenderen Vooruit ook steunen, dan kunt u deze producten 
t/m zaterdag 10 november 2018 bestellen via onderstaand mailadres of 
telefoonnummer: 
zenderenvooruit@handbal.nl   of   
Miranda Steenhagen 06-50606759 (bellen, sms of WhatsApp) 
 

Bestellingen vanuit het buitengebied worden ook op 
zaterdag 17 november 2018 aan huis bezorgd.   
Namens het handbalbestuur van Zenderen Vooruit 

                                                             

********** 

Azelose Revue op 16,17,23 en 24 november 
Het is weer zover! Na drie jaar komt er weer een fantastische revue die 
gespeeld wordt in buurtschapscentrum ‘’ de Hoff ‘’ in Azelo op 16, 17, 23 en 
24 november vanaf 20.00 uur. 
Het wordt een revue met ouderwetse gezelligheid waar veel variatie in zit 
voor een avondvullend programma. 
Kaarten kosten € 8.- incl. koffie met cake en zijn te bestellen via  
revueazelo@gmail.com of tel : 06-30515155                                                         
Zie ook facebookpagina de Hoff Azelo voor informatie 
                                      

mailto:zenderenvooruit@handbal.nl
mailto:revueazelo@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipz5mMlK_eAhUC3qQKHff2ArMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vers-inspiratie.nl/het-worstmaken/zo-maak-je-ouderwetse-bakbloedworst&psig=AOvVaw0fCi4_M7cYagVOQREOZDxU&ust=1541022975594292
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipz5mMlK_eAhUC3qQKHff2ArMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vers-inspiratie.nl/streekartikelen/streekproducten-oost-nederland-1/twentse-bakleverworst-1&psig=AOvVaw0fCi4_M7cYagVOQREOZDxU&ust=1541022975594292
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Activiteitenagenda 

                                      

 
 

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl 
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl 
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl  
  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.nl
http://www.zenderen.nl/
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