
 
  

51ste jaargang 
nr. 10 

14 december 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               
 15 december 2018 – 22 december 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 …  
 

Als je veel woorden nodig hebt om te zeggen wat je in gedachten hebt,  
denk dan wat langer na 

 
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 9 dec.   8.30 uur: Eucharistieviering 
met zang van de zusters                       
Voorganger: pater Karmeliet 
 

 Parochiekerk:  
Zo 16 dec. 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. parochiekoor 
              Voorganger: pater E. Koning 

 

********** 

 
Parochie H.H Jacobus en Johannes 
 
 

 

 

 
 
Zondag 16 december 10.00 uur   
Koster:  H. Harink 
Lector:  H. Harink     
Acolieten: ja     
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink   

      

St. Stephanus Borne H. Stephanus Hertme 

Za 15 dec  
Zo 16 dec 

  
 09.30 

 
Eucharistieviering 

18.30 
 

Wocoviering 
 

         
        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 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir1fzSh5vfAhVBYVAKHSnEDX8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FAnnVantomme%2F2015-1213-3e-advent&psig=AOvVaw3ZYdi_-F4GzyHZJUGEC4_7&ust=1544730433990961
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Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 16 december t/m zaterdag 22 december: H. Koopman 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 16 december t/m zaterdag 22 december: groep 2 

 
Misintenties voor zondag 16 december 218 
Huub en Tiny Hermans; Leny Ebbers-Holtkamp;  
Overl. fam. Oude Lansink-Vetketel 
 

********** 

 
Een overzicht van de vieringen in de maand december  
 

Zondag 16 december – 3de zondag van de advent –   
eucharistieviering  
  om 10.00 uur  
Zondag 23 december – 4de zondag van de advent –   
eucharistieviering  
  om 10.00 uur 
 
Kerstvieringen 

Zondag 23 december – viering met kerstspel – 
met medewerking van het kinderkoor – 

een viering voor jong en oud:  om 18.00 uur 
  
 Door het kinderkoor wordt het kerstspel gespeeld en 
 gezongen. En natuurlijk is daarbij de hulp nodig van  
 engelen en herders en koningen.  
 Deze kerstviering is bedoeld voor de kinderen die naar  
 de basisschool gaan en ook voor de jongste kinderen die 

de basisschool gaan en ook voor de jongste kinderen die nog niet naar school 
gaan.  Alle kinderen zijn welkom samen met hun ouders, opa’s, oma’s en 
familie. Van harte welkom iedereen die wil horen over de geboorte van het 
kind Jezus. Na afloop van deze woordviering is er iets lekkers voor alle gasten.  
Wil je meespelen in het kerstspel, geef dan je naam en de klas waarin je zit, 
door aan anita.oosterik@gmail.com   

 

mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Maandag 24 december – nachtmis met 

medewerking van het parochiekoor –  
om 20.00 uur  

 

Dinsdag 25 december – eerste kerstdag – 
eucharistieviering met medewerking van het koor MIX 

    om 10.00 uur 
 

Zondag 30 december – eucharistieviering met medewerking van het 
kinderkoor en het parochiekoor – om 10.00 uur. We kijken terug op het oude 
jaar en vooruit naar het nieuwe jaar.  
 
 

********** 
 
 
Nieuws van de redactie: 
I.v.m. de kerstvakantie kunt u de komende voor 3 weken copy inleveren. 
De kerstvakantie duurt nl. t/m 6 januari. 
De eerste Vox in 2019 komt dus uit op vrijdag 11 januari. 
 

********** 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://speelzolder.com/thema/kerst/
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Adventsactie 2018 

Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central 
 

In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo in Afrika 
wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks 
geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben 
daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat 

stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen 
dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij 
hun situatie van structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor 
essentieel. 

 
Toekomstperspectief 
De Stichting Redemptio, van de paters redemptoristen, heeft twee jaar 
geleden in de parochies Miyamba, Mbanza Ngungu en Luozi een 
opleidingsproject opgezet, om het toekomstperspectief van deze jonge 
meisjes en vrouwen te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te 
bouwen van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten waar de 
gemaakte kleding wordt verkocht. Dit moet de vrouwen in staat stellen te 
voorzien in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen. 

 
In elk van de drie parochies starten ieder jaar twintig vrouwen. Het eerste jaar 
van de opleiding staat in het teken van alfabetisering en het leren van de 
beginselen van snit en naad. Omdat deze vrouwen op het platteland leven 
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wordt hen ook elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling 
meegegeven.  
De eerste vrouwen die deelnamen aan het project blijken, zoals gehoopt, een 
voorbeeldfunctie te vervullen: er hebben zich meer kindmoeders aangemeld. 
De opleiding, die met steun van Adventsactie is opgezet, blijft bestaan als het 
project na drie jaar eindigt. Dat was ook het doel. 

 
Volgens plan gaan de vrouwen als ondernemers in coöperatief verband 
samenwerken. Daarnaast worden twee verkooplocaties opgezet, zodat de 
opgeleide vrouwen een afzetmarkt hebben. Uiteindelijk is het de ambitie om 
een kledinglabel op te zetten, dat in de hoofdstad Kinshasa in de winkels en 
ook online te koop zal zijn. Deze activiteiten moeten de coöperaties 
toekomstbestendig maken. 

 
Hulporganisatie Adventsactie steunt dit soort projecten en wij kunnen daar 
samen aan meehelpen door onze bijdrage voor dit doel. 

 
De grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent rond de 
weekendvieringen weer in ons kerkportaal.  
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.  
Ook kunt u uw gift overmaken op IBAN-nummer NL891NGB0653100000 ten 
name van Adventsactie. 
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 

Werkgroep MOV 
 

 
********** 

 
De “OALE ROOP” op de Zenderensche Esch 
Op 20 december zal hij weer klinken: De “OALE ROOP” 

Te beluisteren vanuit de tuin van ons Thomashuis onder het genot van 
warme chocolade melk en Glühwein. 

Volg de lichtjes achterom, van harte welkom. 
Van ongeveer 19.00 tot 20.00 uur. 

Bewoners en team Thomashuis Zenderen. 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://vereniging-heemkunde-ootmarsum-en-omstreken.mijnstadmijndorp.nl/files/story-images/midwinterhoorn_0.jpg&imgrefurl=https://vereniging-heemkunde-ootmarsum-en-omstreken.mijnstadmijndorp.nl/verhalen/midwinterhoornblazen-een-eeuwenoude-twentse-traditie&docid=lcRq2e0HHIUPnM&tbnid=6zBNcH_ud2-vwM:&vet=12ahUKEwipu96ulJPfAhWM2KQKHX8cDKo4yAEQMygZMBl6BAgBEBo..i&w=1080&h=278&hl=nl&gl=nl&bih=824&biw=1684&q=afbeeldingen midwinterhoorn&ved=2ahUKEwipu96ulJPfAhWM2KQKHX8cDKo4yAEQMygZMBl6BAgBEBo&iact=mrc&uact=8
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Kerstmarkt basisschool St Stephanus 

Donderdag 20 december hebben de kinderen weer kerstfeest op school. 

Naast het kerstdiner van de kinderen is er dit jaar een gezellige kerstmarkt 

met (groot)ouders en verzorgers! De ouderraad zorgt uiteraard weer voor iets 

te eten en drinken.  

Dit jaar staat de kerstmarkt in het teken van een school in Mali. Deze school is 

na een burgeroorlog in wederopbouw en heeft dringend lesmateriaal nodig. 

Eén van onze dorpsgenoten, de vader van Beau, Xem en Stan, is als militair 

uitgezonden naar Mali en heeft daar met eigen ogen gezien hoe schrijnend de 

situatie is.  

Onze bijdrage zal bestaan uit kleine krijtbordjes die de kinderen i.p.v. schriften 

kunnen gebruiken. Het gaat hier om 180 leerlingen. Wij hopen zoveel mogelijk 

krijtbordjes te kunnen bezorgen.  

Om dit te realiseren gaan wij dit jaar kerststukjes en werkstukken van de 
kinderen en consumpties verkopen. Wij hebben erwtensoep, koffie, bier en 
glühwein plus een gezellige activiteit. Jullie zijn allen vanaf 18.15u welkom om 
dit kerstfeest op school samen te vieren.  

 

 

 

Kerstbomen Plaza 

 

Mooie blauwsparren en Nordmannen  

zelf uitzoeken vanaf het land.  

    Op zaterdag en zondag aan de  

Zeilkerweg 7 in Zenderen 

 

Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917. 

Verkoop vanaf 1 december 
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17 december: Volkskerstzang 2018 Hengelo 
De jaarlijkse Volkskerstzang is ook dit jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk.  
Deze kerk heeft een ruime capaciteit, maar kom op tijd voor een mooie 
plaats! De kerkzaal zal in een bijzondere en warme kerstsfeer worden verlicht. 
De medewerkenden aan deze Volkskerstzang zijn: 
Roon Staal uit Noord-Holland en de gospelgroep Promises uit Rijssen; dit alles 
onder de vakkundige leiding van dirigent Wim Rijstenberg. 

Aanvang is 17 december 19.30 uur. De zaal is open om 18.30 uur.  
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, O.L. Vrouwestraat 6 te Hengelo. 

De toegang is - zoals altijd - gratis. Er wordt wel een collecte gehouden om de 
kosten te dekken en het voortbestaan van de Volkskerstzang Hengelo te 
waarborgen.  
 

********** 
 
K.P.V. Dames: 
Kerstavond op donderdag 20 december om 19:00uur in het Sindron. 
Eigen bijdrage € 5,- 
Wel even opgeven voor 15 december bij: 
Anny Espeldoorn 074 -7074905 of Siny Leus 0646695016 
 

Het bestuur. 
 

 
********** 

 

Dank namens de werkgroep AED: 
Sinds enige tijd is Zenderen een AED rijker. Niek Zonder is nl. 
in het bezit van een eigen AED. Niek woont aan de 
Grintkolkenweg en heeft de AED bij zijn achterdeur zodanig 
opgehangen, dat deze in geval van nood voor iedereen 
bereikbaar en beschikbaar is.  
De AED is ook aangemeld bij HartslagNu. 

Wij als werkgroep AED zijn erg blij met dit initiatief! Super, dat je dit voor de 
gemeenschap doet, Niek! Dank, namens de werkgroep AED !! 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAuLbrg5vfAhUPmrQKHcGcBW8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftcbocholt.be%2Faed-toestel%2F&psig=AOvVaw24EcX3RAYdhBbuSOL5NFg0&ust=1544729441030130
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’ 
Gespeeld op : 5 December 2018 
 

Kruisjassen          Jokeren 
1. Riet Bos  4078 p.  1. Bep Landkroon 22 p. 
2. Tonny Pigge  3856 p.  2. Truus Jansen 39 p. 
3. Anton Pol  3792 p.   
4. Bennie Stokkingreef 3740 p. 
5. Hennie Pouwel 3713 p. 
6. Gerrit Horstman 3658 p. 

 

Poedelprijs :  

 Harry Veldhof  3299 p.      Henny Krake 84 p. 

Volgende kaartmiddag : 19 December 

 
 

Uitslag kaartavond ZV d.d 10 december 

1. S. Grevinga    4026 p.  

2. F. Pouwel   4005 p. 

3. H. Platenkamp  3997 p. 

4. G. Stokkingreef   3717 p.  

Poedelprijs: H. Veldhof 3058 p. 

 

                          ********** 

   

                    
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 17 december, 7 en 21 januari en 
vervolgens twee keer per maand bij Huisartsenpraktijk de 
Poort van Borne, Theresiaplein 1A01. Informatie en een 
afspraak maken: Bent u lid van de ledenservice dan neemt 

u contact op met Carintreggeland, telefoon: 088 – 3677000.  

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
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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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 t/m december 2018 (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.  
 
Tarieven per januari 2019 (incl. BTW): 75+ BE € 45,- medisch € 65,00, C/D/E 
(ook voor code 95) en Taxipas € 65,- Leden van Carintreggeland ledenservice 
en/of CNV/FNV-ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande 
prijzen. 
 
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 deze is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). U beantwoordt de 
vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het 
CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de 
arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd 
van het CBR. De verwerking en beoordeling van de 
Gezondheidsverklaring 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. 

********** 

 
 
 
 

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
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U och ook!!! 
SPORTVERENIGING “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

19 december:  Agnes Roetgerink, Ida Demmer, 

Moniek Ganzeboom, Chantal Gierveld. 

 

Handbalprogramma zaterdag 15 december: 
F-Jeugd: Bentelo F2 – BB/ZV F1         Aanvang: 18.00 uur  
Sporthal De Pol Bentelo 
 
Handbalprogramma zondag 16 december: 
D-jeugd: Zenderen Vooruit D1 – Olympia HGL D4  Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC2 – DSVD DC2  Aanvang: 10.45 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

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

B-jeugd: Olympia HGL DB1 – ZV/BB DB1   Aanvang: 11.55 uur 
Sporthal Veldwijk Hengelo 
 

Dames A: BB/ZV DA1 – W.H.C. DA1    Aanvang: 11.00 uur 
Topsporthal IISPA Almelo 
 

Dames Senioren: VVW DS1 – ZV/BB DS1    Aanvang: 13.00 uur 
De Dars Wervershoof 
 

Dames Senioren: B.W.O. DS2 – BB/ZV DS2   Aanvang: 12.50 uur 
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 
     

 
 
 
 
 

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
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Voetbalprogramma zaterdag 15 december       

Alle jeugdteam zijn vrij.    
     
Voetbalprogramma zondag 16 december      Aanvang:      Scheidsrechter 
Zenderen Vooruit VE1 – Manderveen VE1      09.00 uur     Victor Ragbourn 
Tubantia 4 - Zenderen Vooruit 4        10.00 uur   
Zenderen Vooruit 3 is vrij     
Zenderen Vooruit 2 is vrij 
UD Weerselo 1  - Zenderen Vooruit 1      14.00 uur 
  

********** 
Winterstop jeugd: 
Het voetbaljaar 2018 loopt bijna ten einde. Komend weekend worden de 
laatste wedstrijden gespeeld. Deze week wordt er nog getraind, maar dan 
volgt de winterstop. 
De jeugdteam JO7, JO8 en JO11 gaan weer trainen in de week 21 -25 januari 
2019. 
Overige jeugdteams (JO13, MO13, JO15, MO17 en JO17) gaan weer trainen in 
de week 14-18 januari 2019. 
 

Het voetbalbestuur wenst al haar leden, supporters en vrijwilligers fijne 
kerstdagen en een gezond en sportief 2019 toe. 
          

********** 
 
 

Zwakke 2e helft breekt ZV op 
Op deze winderige zondagmiddag ontving Zenderen Vooruit de ploeg in vorm 
in de 4e klasse A, KOSC. De ploeg uit Ootmarsum, vorig seizoen nog 3e klasser, 
rijgt de laatste weken overwinning aan overwinning. Bij ZV is dit helaas het 
omgekeerde. ZV begon de competitie sterk, maar heeft het de laatste weken 
moeilijk. 
 

De wedstrijd begon goed voor de ploeg van Ruud Ottenhof. Met veel druk 
naar voren dwong het KOSC de lange bal te spelen en met deze lange ballen 
wisten de beide centrale verdedigers, Bryan en Jordy, wel raad. ZV wist veel 2e 
ballen te winnen en daardoor was het ZV dat veelal in de buurt van het 
Ootmarsumse doelgebied te vinden was, zonder dat echt gevaarlijk werd in de 
beginfase. 

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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De 1e helft was zo’n half uur oud toen Ramon van Os, gelukkig terug van een 
blessure, met een geplaatst schot de goalie van KOSC tot een uiterste reflex 
dwong. Een eerste echte serieuze kans in de wedstrijd. ZV bleef druk zetten 
en zag een kopbal van Freek Vlaskamp door de keeper van KOSC over het doel 
getikt worden. KOSC speelde slordig en kwam er maar een paar keer uit, maar 
bleef ongevaarlijk. Als er een ploeg aanspraak had mogen maken op een 
voorsprong, was het ZV. 
Met een 0-0 stand gingen beide ploegen aan de thee. 
 

De 2e helft had KOSC de wind in de rug en leek van dit natuurlijk voordeel 
goed gebruik te maken. 
KOSC ging veel beter spelen en wisselde een lange bal af met combinatiespel. 
Dat wat ZV de 1e helft lukte, namelijk KOSC onder druk zetten, lukte het 2e 
bedrijf helemaal niet meer. 
De withemden waren overal een stap te laat en het was dan ook geen 
verrassing dat het KOSC was dat in de 60e minuut de openingstreffer 
produceerde. Een voorzet van rechts werd geweldig 2e paal binnen gekopt 
door de lange spits.  
Wat vervolgens volgde was een periode waarin het leek alsof de ploegen 
drukker waren met de scheidsrechter en de tegenstander dan met het spel. 
De scheidsrechter van dienst liet veel doorgaan, een luxe waar beide ploegen 
niet mee om konden gaan. De irritaties en de overdreven valpartijen met 
blijkbaar bijbehorend overdreven geschreeuw aan beide kanten waren niet 
van de lucht. 

Totaal onnodig en zeker niet hetgeen waarvoor het 
publiek komt kijken. 
ZV bleef proberen grip op het spel van KOSC te 
krijgen, wisselde Bart Beld nog voor Freek Vlaskamp, 
maar slaagde er niet in om het spel van de bezoekers 
te ontregelen. 
Het was dan ook niet vreemd dat KOSC in de slotfase 

in de omschakeling 2x via de rechterspits, op bijna identieke wijze, de 
wedstrijd besliste. 
Op basis van de 2e helft een verdiende 0-3 overwinning voor de ploeg uit 
Ootmarsum. 
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Ondanks de matige 2e helft kan en moet ZV zich vasthouden aan het 
vertoonde spel in het eerste bedrijf. In die 45 minuten werd er meer dan 
behoorlijk gespeeld, veel lef getoond en de meeste duels gewonnen.  
Volgende week de laatste wedstrijd van het jaar 2018. We gaan dan op 
bezoek bij UD in Weerselo. 

 

********** 
 

Herinnering: Oliebollenactie Zenderen Vooruit 
Over een paar weken is het weer 31 december! Dat betekent dat u vanaf nu 
de heerlijke oliebollen van bakker Nollen weer kunt bestellen. Hieronder staat 
wat u kunt bestellen: 

10 oliebollen naturel € 8,- 

10 oliebollen krenten/ rozijnen € 8,- 

Pakket: 
- 20 oliebollen naturel 
- 20 oliebollen krenten/ rozijnen 

€ 27,- 

 
Dit jaar komen wij langs de deuren om uw bestelling op te nemen. U hoeft 
dus geen briefje meer in te vullen! Bestellen via de mail kan ook. Mail dan 
naar actieszenderenvooruit@gmail.com  

 
Bestellen per telefoon kan door te bellen, sms’en 
of appen naar 06-27231898. Bestellen kan tot en 
met zaterdag 22 december. 
In de week van 17 december komen wij bij u 
langs de deur om uw bestelling op te nemen. 
 

Op maandag 31 december komen wij tussen 09:00 en 12:00 langs de deuren 
om de bestelde oliebollen langs te brengen.  
Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019! 
 

Namens het handbalbestuur van Zenderen Vooruit 
 

  

mailto:actieszenderenvooruit@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFrYCnt4ffAhWDsKQKHWQ6BoUQjRx6BAgBEAU&url=https://loemedia.nl/excelsior-oostendorp-verkoopt-17-november-weer-oliebollen/&psig=AOvVaw3QZ4l7RDNA1dbJ5njHTjv-&ust=1544056047811800
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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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