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

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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 26 januari 2019 – 2 februari 2019 
 

 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 …  
 

Glimlach als je opbelt;  
de ander hoort het. 

 
 

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 27 jan.   8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters       
                 Voorganger: pater Karmeliet 

 Parochiekerk:  
Zo 27 jan. 10.00 uur: Oecumenische viering m.m.v. parochiekoor 

               Voorgangers:  ds. Gerco Veening,  
        pw Anita Oosterik, Jan Cuppen. 

 

********** 

Zondag 27 januari 10.00 uur   
Koster:  E. Westerbeek   
Lector:  geen    
Acolieten: nee    
Collectanten: H. Meulenkamp en H. Peper 
      
Kerk openen/sluiten:                 
Van zondag 27 januari t/m zaterdag 2 februari: H. Meulenkamp 
 
Werkgroep onderhoud kerkhof:        
Van zondag 27 januari t/m zaterdag 2 februari: groep 4 
 
Gebedsintenties voor zondag 27 januari 2019. 
Henk Eidhof; Anneke Kamp (jaarged.); Johanna Harink-Schothuis. 
 
Dankbetuiging 
Wij hebben na het plotseling overlijden van MICHEL mogen ervaren waarin 
ons kleine dorp Zenderen héél groot kan zijn. 
De overweldigende belangstelling tijdens de afscheidsviering en de 
condoleance in de kerk in De Lutte en de vele, vele kaarten hebben ons heel 
goed gedaan en ook heel erg gesteund. 
Mede namens Annerieke, Luuk en Lize willen wij iedereen daar heel hartelijk 
voor bedanken! 
     Harrie en Mirjam Ikink-Wolbers, 
     Marloes en Sebastiaan, 
     Teun, Maud en Doeke.  
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Viering van de Eenheid  
A.s. zondag is er in onze kerk een oecumenische viering. Leden van 

verschillende geloofsgemeenschappen uit 
Hertme, Zenderen en Borne kunnen 
elkaar ontmoeten. De viering begint om 
10.00 uur en heeft als thema “Recht voor 
ogen”. 
Het parochiekoor uit Zenderen verleent 
medewerking aan deze viering. Liederen 

uit verschillende tradities worden gehoord en meegezongen als een eenheid 
in verscheidenheid. 
Voorgangers in deze viering zijn: 
Ds. Gerco Veening, past. werkster Anita Oosterik en Jan Cuppen. 
U bent van harte welkom. Na afloop is er koffie / thee in het kloosterzaaltje. 

 
Weekendvieringen in onze kerk 
Sinds enige tijd zijn de vieringen in het weekend verschillend van vorm. Dat 
zult u ongetwijfeld gemerkt hebben. En dat heeft alles te maken met het 
beschikbaar zijn van voorgangers. 
Wij, parochianen, mogen ons erin verheugen dat de paters Karmelieten met 
het vorderen van hun levensjaren toch nog steeds bereid en gelukkig ook in 
staat zijn een deel van de vieringen te verzorgen en voor hun rekening te 
nemen. 
Bij het maken van afspraken voor het rooster van voorgaan hebben ons 
pastoraal team, de paters Karmelieten en de leden van de Woord- en 
Communievieringen in goed overleg een vast stramien afgesproken. Dit 
stramien wordt reeds gehanteerd en is al een poosje praktijk. 
Ook voor u, parochianen, is het goed om dat nog eens aangereikt te krijgen. 
 
Het schema ziet er als volgt uit, op maandbasis: 
- op de 1e zondag van de maand verzorgen de Karmelieten de Karmelviering  
  met Eucharistie; 
- op de 2e zondag is er een Woord- en Communieviering, verzorgd door een  
  tweetal leden van de Woord- en Communievieringen of een van hen samen 
  met onze pastoraal werkster, Anita Oosterik; 
- op de 3e zondag een Eucharistieviering, verzorgd door een pater Karmeliet; 
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- op de 4e zondag gaat onze pastor, pater Eef van Vilsteren, steeds voor in een  
  Eucharistieviering; 
- Als er een 5e zondag is, en dat is dit jaar drie keer het geval, dan wordt er  
  een woorddienst gehouden. Die wordt dan verzorgd door een tweetal leden 
  van de Woord- en Communievieringen of door een van hen samen met onze 
  pastoraal werkster, Anita Oosterik. De woorddienst heeft dan een bepaald 
  thema en  is met medewerking van een van de koren van onze parochie.  
 

Uiteraard kunnen er eens omstandigheden zijn, waardoor afgeweken moet 
worden van dit schema. Overigens zult u wekelijks de informatie over de 
vieringen in onze kerk in Vox kunnen blijven lezen. 
 
Het pastoraal team 
 

 
Uitnodiging RK Begrafenisvereniging Zenderen 

Op zondag 10 februari houdt de Begrafenisvereniging 
Zenderen een vergadering in het zaaltje van het 
klooster. Aanvang 11 uur.  
Het enige agendapunt van die vergadering is de 
toekomst van de begrafenisvereniging. 
In de ons omringende dorpen is er sprake van 

opheffing c.s. overnemen van de plaatselijke begrafenisvereniging. Dit vooral, 
omdat het financieel steeds slechter gaat. Dit heeft dan weer te maken met 
de voorzieningen die aangeboden worden.  
Voor Zenderen is er die noodzaak niet.  
Om te weten wat er onder de leden leeft, heeft ieder lid een enquête-
formulier gekregen met het verzoek deze voor 3 februari te retourneren.
                Betsy Paus, secretaris 

         
        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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Voor het eerst naar school! 
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar (2019 
– 2020) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te denken 
over een school die bij u en uw kind zal passen!  
Om u de kans te geven om een kijkje te komen nemen op KBS St. 
Stephanus te Zenderen, willen we u bij deze van harte 
uitnodigen. 

 

Onder het genot van een kop koffie of thee wordt de manier van werken op 
onze school aan u uitgelegd. Hierbij wordt informatiegegeven over de manier 
van werken op onze school en kunt u uw vragen stellen. Daarna wordt u 
rondgeleid door het gebouw, zodat u alvast een klein beetje van de sfeer op 
KBS St. Stephanus kunt proeven. Op deze manier kunt u in ieder geval vanuit 
een goede basis uw mening over onze school bepalen. 
Mocht u over willen gaan tot inschrijven, dan hebben we die heel graag 
binnen voor 1 maart 2018, zodat we de leerlingenaantallen mee kunnen 
nemen in de organisatie voor het komende schooljaar. Een inschrijfformulier 
kunt u afhalen op school of downloaden van de site 
www.stephanuszenderen.nl. 
 

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak plannen? Dan horen we graag 
van u! We zijn altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 
17.00 uur per telefoon.  
 

We hopen u binnenkort te mogen begroeten. 
 

Namens het team van KBS St. Stephanus, 
Marieke Oude Middendorp, directeur 
KBS St. Stephanus 
St. Stephanusstraat 3 
7625 PH Zenderen 
074 2662583 
info@stephanuszenderen.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.stephanuszenderen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8jT8sbRAhXG0hoKHf8tCkcQjRwIBw&url=http://www.jufjanneke.nl/wordpress/voor-het-eerst-naar-school/&psig=AFQjCNFLIGozDa6EEfuZqcd90e9KbMAQzw&ust=1484664007338183
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Hersenstichting 

Van 28 januari tot 1 februari 2019 vraagt de hersenstichting weer uw steun. 
 

Veel bekende collectanten gaan ook in Zenderen weer op pad om geld in te 
zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening (beroerte, 
hersenletsel, autisme, dementie, tumoren en Parkinson). 
 

De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek 
en aan voorlichting. Voor dit onderzoek is veel geld nodig. Geef daarom aan 
uw collectant! 
 

Meer informatie kunt u vinden op www. Hersenstichting.nl 
 

Hartelijk dank voor uw steun. 
Gea Platenkamp 

 

 
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’ 
Gespeeld op : 16 Januari 2019 
 

 Kruisjassen              Jokeren 
1. Minie Nijhuis  4110 p.  1. Riek Bekhuis 34 p. 
2. Gerrit Horstman 4046 p.  2. Truus Jansen 41 p. 
3. Sinny Keur  3971 p.   
4. Henk Platenkamp 3803 p. 
5. Harry Veldhof  3759 p.  
6. Riet Bos  3746 p. 

 

Poedelprijs :  

 Harry Busscher 2980 p.      Johan Filart  95 p. 

Volgende kaartmiddag: woensdag 30 januari. 
 

********** 
 

Uitslag kaartavond ZV d.d 21 januari 

1. F. Pouwel   4112 p.  

2. G. Wiggers   4081 p. 

3. C. Stopel   3858 p. 

4. A. Pol   3871 p. 

Poedelprijs: H. Mensink 3244 p. 
 

 

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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OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2018  Deel 3 
 

NOV.   Op donderdag 1 november is er in Sindron het overleg van onze 
dorpsraad met de dorpsraad van Hertme. Op zaterdag 3 november is 
er een druk open huis bij “Het Spanjaard”, het voormalige gebouw van 
Woonbeheer, waar Building Design van Zenderen uit naar toe is 
verhuisd. Op zondag 4 november is er weer Kloosterpad, het is heel 
druk, wel 600 deelnemers werden er geteld. In de krant van 7 
november staan John Mentink en Tom Hilderink met blije gezichten: 
bijna 40 ondernemers zijn al lid van de nieuwe 
ondernemersvereniging in Zenderen. Op donderdag 8 november 
kunnen we de borden ophalen bij Succes Signs. Mooi resultaat! In het 
weekend van 10 en 11 november kunnen er weer 
abonnementskaarten worden afgehaald voor ijsbaan “t Hag”. Op 
dinsdag 13 november bestaat Sindron met beheer door Aveleijn 
precies 1 jaar. ’s Avonds vergadert het d.b. bij ondergetekende thuis. 
Ook op dinsdag 13 november komt Bistro Weleveld aan de orde in de 
gemeenteraad: wel een clubhuis, maar geen openbaar restaurant. In 
de krant van 19 november lezen we, dat de 3 voorstellen voor een 
randweg om Zenderen (5A, 5B en C, de oostelijke variant) alle 3 
worden opgenomen in de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Ruimte en Transport). Op maandag 26 november is er weer een 
bijeenkomst van de werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad”, dit keer bij 
Jan Kruidenier thuis. Ook houdt de ondernemersvereniging Zenderen 
haar eerste officiële bijeenkomst in ’t Rigtershoes. O.a. burgemeester 
Welten en conferencier Thijs Kemperink zijn aanwezig. Eind 
november wordt duidelijk, dat de Verbindingsweg te duur wordt. De 
kosten moeten gedrukt worden en de plannen worden aangepast. 
Vanaf 30 november is Zenderen een restaurant rijker: De Kapel, de 
bovenste verdieping van het Seminar. 

 

DEC. In de krant van 3 december lezen we, dat Twence opnieuw extra 
informatie moet aanleveren voordat de MER-commissie een advies 
kan uitbrengen. Even later wordt bekend, dat Twence geen 
rundveemest accepteert voor de mestvergisting, alleen varkensmest! 
Op vrijdag 7 december is er van 16.00 -20.00 uur een gezellige 
kerstmarkt in Sindron, georganiseerd door Aveleijn. Buiten was het 
nat en koud, binnen was het knus en warm!  Op dinsdag 11 december 
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plaatsen Gerard Monnink, Jan Lubbers  en ondergetekende de 
“Fairybells”: kerstdecoratie zonder groen met veel led lampjes. Ook de 
eerdergenoemde borden met beste wensen van de dorpsraad staan 
er nu bij! Mooi gedaan, heren! Op dinsdagavond 11 december trekt 
de actiegroep “Verbindingsweg NEE” weer ‘ten strijde’ naar het 
gemeentehuis voor een poging om de raadsleden tot andere 
gedachten te brengen: de verbindingsweg opschorten i.v.m. de 
hogere kosten. Ook Twickel is tegen de Verbindingsweg. Helaas, bij 
stemming overheerst de coalitie en de meerderheid zegt bij stemming: 
ja, doorgaan met plannen verbindingsweg. Jan Bartels van de 
dorpsraad Bornerbroek en bewoner van Tusveld, laat weten, dat 
Tusveld variant 5 van de randweg niet wil. Op donderdag 13 
december is er weer een d.b. vergadering van de dorpsraad. Het 
dorpsplan DP++ is inmiddels omgedoopt tot DAP (Dorps Ambitie 
Plan). Daarmee hopen we in aanmerking te komen voor subsidie van 
de provincie. En we constateren, dat het wandel/fietspad aan 
Baken/Berg naar de Mariakapel fraai bijgewerkt is. Klasse!  In het 
weekend van 14 en 15 december staat er weer een tent aan de 
Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van 
Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van 
Jonkheer Robert I en Jonkvrouw Anique aan hun voordeur!  De 
dorpsraad ontvangt een uitnodiging voor de receptie op 29 december 
in ’t Rigterhoes, waarbij Joke Vermeulen ‘de Gouden Pieper’ krijgt 
vanwege haar verdiensten voor de gemeenschap, met name voor de 
VOX. De dorpsraad feliciteert haar daarmee. Op donderdag 13 
december is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. Op 
dinsdag 18 december wordt bekend, dat het AZC weer opengaat. En 
de raad is het er diezelfde avond over eens: Na november 2019 gaat 
Borne het gebouw kopen. Op woensdag 19 december wordt bekend, 
dat het plan voor de mestvergisting door de MER-commissie is 
goedgekeurd. De stuurgroep DP++ komt weer samen, maar er is 
helaas een matige opkomst. Op donderdag 20 december wordt 
bekend, dat de Raad van State de bezwaren tegen het zorghotel 
afwijst. Het zorghotel kan verder, maar de vertraging en de financiële 
schade zijn aanzienlijk. Op 24 december ontvangt de dorpsraad een 
uitnodiging van de werkgroep Kloosterpad voor de opening van het 
Jan ter Keurspad op dinsdag 8 januari 2019. Op 28 december meldt 
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“BorneBoeit”, dat de huidige uitbaters van Bistro Weleveld hun 
contract per 31 dec. ’18 zullen beëindigen. Van bureau Eeckhof (van 
Tom Jannink en Martine van Burgsteden) ontvangen we een mooie 
Kerst/Nieuwjaarskaart met goede wensen voor het nieuwe jaar en 
dank voor de prettige samenwerking. 

 

 Wat een data…wat een bijzondere zomer ….. en wat is er weer veel 
gebeurd in 2018, waar de dorpsraad bij betrokken was. We danken 
wederom de gemeente voor de goede samenwerking, al zijn we het 
niet altijd met elkaar eens. De dorpsraad zelf is zich aan het 
“omvormen”, is in transitie, zoals dat zo mooi heet en probeert zich in 
de loop van het komend jaar in een nieuwe structuur aan u te 
presenteren. Het zou bijzonder fijn zijn, dat we op uw belangstelling 
kunnen rekenen! Mensen die met ons mee willen denken over 
belangrijke dorpse zaken zijn nog altijd van harte welkom!  

        
Zenderen, 28 december 2018 
 

Henk Semmekrot, secretaris  
  

De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2019!! 

 
********** 

Mestverwerking op de Elhorst/)Vloedbelt.  
Het laatste halfjaar van 2018 stond, voor wat betreft de  mestverwerking, in 
het teken van het PIP oftewel het Provinciaal inpassingsplan. Dit is in feite een 
provinciaal bestemmingsplan  omdat de gemeente Borne het niet eens was 
met de plannen van Twence.  De provincie maakte gebruik van haar 
machtsmiddel, het PIP , waardoor de gemeente Borne voor  de duur van 10 
jaar buitenspel wordt gezet. Het PIP en de Omgevingsvergunning werden ter 
inzage gelegd met een Coördinatiebesluit waardoor beide  procedures,  om 
tijd te besparen,  tegelijkertijd konden worden afgehandeld tezamen met een 
milieueffectrapportage (MER). Deze MER vertoonde echter gebreken 
waardoor een aantal malen deze MER moest worden aangevuld. Als gevolg 
hiervan moest ook de inhoud van de procedures worden aangepast wat weer 
tot gevolg had dat de kennisgeving opnieuw moest worden gepubliceerd. De 
ingediende bezwaren konden daardoor aangevuld worden met nieuwe 
argumenten. Hiervoor werd opnieuw 6 weken de tijd gegeven. Deze 
termijn liep af op 20 december 2018. We hebben hiervan gebruik gemaakt. 
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Tijdens de aanvullingen van de MER besloot Twence, om zgn. strategische 
redenen, geen   rundveemest te gaan verwerken in de mestverwerkings-
installatie doch uitsluitend en alleen varkensmest. Een verklaring hiervoor 
werd niet gegeven. Deze onbegrijpelijke keuze treft vooral de 
rundveehouders. Immers voor hen is de  locatie E/V tot verboden gebied 
verklaard. Zij moeten zich op een andere wijze van hun mestproductie 
ontdoen. De vraag rijst of dit in overleg met de rundveehouders is gedaan b.v. 
via LTO of dat zij eveneens verrast werden door dit besluit. Dit laatste schijnt 
het geval te zijn. Opmerkelijk is dat juist LTO één van de initiatiefnemers 
was om een gemengde mestverwerkingsinstallatie op de E/V te installeren. Zij 
krijgen nu stank voor dank. Vanaf het begin was er sprake van gemengde 
drijfmest. Of  spelen toekomstige ontwikkelingen in de rundveehouderij een 
rol?  Opvallend is dat van de zijde van de rundveehouderij c.q. LTO  niet of 
nauwelijks is gereageerd op deze toch wel opmerkelijke beslissing 
van Twence waarvan de rundveehouders de dupe zijn. 80% van de 
geproduceerde mest in Oost Nederland is rundveemest. De gevolgen van deze 
keuze zijn verwerkt in de besluiten van de provincie zodat deze niet zonder 
meer teruggedraaid kunnen worden. 
   

Kijken we naar de varkensmestproductie in Overijssel dan valt op dat volgens 
het CBS  de gemeente Hof van Twente de nr. 4 is in Nederland  en in Overijssel 
de nr 1. Deze gemeente heeft het grootste aantal varkenshouderijen en ook 
de hoogste varkensmestproductie in Overijssel.  
 

De provincie zal zich nu buigen over de ingediende bezwaren. Gedeputeerde 
Staten zal een besluit moeten nemen. Dit besluit moet worden bekrachtigd 
door Provinciale Staten. Dit kan enkele maanden in beslag nemen. Het zou 
ons echter niet verbazen als de provincie opnieuw een rectificatie van de 
kennisgeving zal doorvoeren, dit op grond van ingediende bezwaren. 
Bij een negatief besluit van de provincie kan alsnog een beroep bij de  Raad 
van State ingediend worden. Op dit moment rest ons niets anders dan het 
besluit van de provincie af te wachten.  
 

Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt  
E.J.A. Mossel                                                                                                                                      
Zenderen, 24 Januari 2019  
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        SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 

Schoonmaakrooster:  

30 januari 2019: Martine Lansink, Karen Feldman,  

    Miralde Nijenhuis, Melanie Horstman 
 

Kantinedienst; 

Zo 27 jan.  08.00-12.00 uur Tom Vetketel/Myron Eleveld 

   12.00- 15.15 uur Nico Pol/Iwan Meulenkamp 

   15.15- 18.30 uur - 

Di 29 jan.  21.30-23.15 uur Freek Vlaskamp 

Vr.   1 febr. 20.00-24.00 uur Elmer ter Haar 

 
Team van de week ! 
Aanstaande zaterdag 26 januari om 19.30 spelen wij de thuiswedstrijd tegen 

D.S.O. Voor deze wedstrijd zijn de meiden van C2 het ‘team 
van de week’ en zullen zij in de spotlights staan. Wij zouden 
het erg leuk vinden als jullie in jullie eigen wedstrijdtenue 
naar de wedstrijd willen komen. Neem zoveel mogelijk 
vaders, moeders, broertjes, zusjes en vriendinnetjes mee 
en kom ons samen aanmoedigen. We hebben jullie support 
hard nodig! Jullie worden om 19.15 verwacht in de sporthal 
te Borne. 

Tot zaterdag, 
Handbal dames 1 
 
Handbalprogramma zaterdag 26 januari 2019: 
 

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

 

Kaartverkoop zaterdag 26 januari: 
 

Marleen Koelen en Eva Tinselboer 
 
Handbalprogramma zondag 27 januari 2019: 
 

F-jeugd: BB/ZV F1 – Vasse F1     Aanvang: 09.30 uur 
Sportzaal De Latei Bornerbroek 

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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D-jeugd: Zenderen Vooruit D1 – Borhave D2  Aanvang: 09.15 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC2 – Kedingen DC2  Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC1# - Avanti Wilskracht DC1 Aanvang: 11.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

B-jeugd: ZV/BB DB1 – WHC DB2    Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne  
 

Dames A: BB/ZV DA1 - Olympia HGL DA1   Aanvang: 11.45 uur 
Topsporthal IISPA Almelo 
 
 

********** 
 

Voetbalprogramma donderdag 24 januari                     
Zenderen Vooruit 2 – DSVD 2    Aanvang: 20.00 uur
  

Voetbalprogramma vrijdag 25 januari         
Diepenheim 1 – Zenderen Vooruit 1    Aanvang: 20.00 uur 
 

Voetbalprogramma zaterdag 26 januari    Aanvang:    Scheidsrechter 
Zenderen Vooruit JO17-1 – KOSC JO17-2    15.00 uur    Ramon van Os 
Zenderen Vooruit MO17-1 – KOSC MO17-1    13.00 uur     Johan Rolefes 
Zenderen Vooruit JO15-1 – KOSC JO15-2    11.15 uur     Jos Nollen 
LSV JO13-1 - Zenderen Vooruit JO13-1    11.15 uur  
Zenderen Vooruit MO13-1 is vrij      
Wilhelminaschool JO11-3 - Zenderen Vooruit JO11-1 Aanvang: 09.40 uur  
Zenderen Vooruit JO8-1 – Wilhelminaschool JO8-1   09.00 uur     F.  Raassing 
Zenderen Vooruit JO7-1 zaaltoernooi WVV’34 Hengevelde    
          

Voetbalprogramma zondag 27 januari  Aanvang:     Scheidsrechter 
Zenderen Vooruit VE1 – avc Heracles VE1  09.00 uur     Bertus Tibben 
Zenderen Vooruit 4 – Bornerbroek 3   11.00 uur     V. Ragbourn 
PH 3 - Zenderen Vooruit 3    10.00 uur  
Zenderen Vooruit 2 is vrij     
Zenderen Vooruit 1 is vrij 
 

 

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
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 dinsdag 29 januari   
BZSV Blauwwitters 1 – Zenderen Vooruit 1   Aanvang : 20.00 uur 
Kantinedienst: 
JO17: Jon Mossel  14.30 – 16.30 uur 
MO17: Anouk Horstman 12.30 – 14.30 uur 
JO15: Maxim Nijhuis  10.30 – 12.30 uur 
JO8: Casper Formanoij 08.30 – 10.30 uur 
 

Vervoer: 
JO13: Dries Smelt, Jorn Kruiper, Milan Leushuis 
JO11: Guus Koelen, Jelte Jansen 
JO7: Team zelf 
 
ZV vergeet zichzelf te belonen tegen Oldenzaal 
Na een korte winterstop en een 3-tal oefenwedstrijden stond deze middag de 
eerste wedstrijd van 2019 op het programma. Gelijk een belangrijke wedstrijd 
tegen vv Oldenzaal dat 2 punten meer had dan ZV. Ondanks de winterse 
omstandigheden lag het sportpark er zonnig en speelklaar bij. 
 

Om 14.00 uur werd de wedstrijd in gang geloften door de scheidsrechter van 
dienst, dhr. Meijer. 
ZV begon goed aan de wedstrijd. De ploeg van Ruud Ottenhof was veelvuldig 
in balbezit en wist met combinerend spel de voorste linie te bereiken. Dit 
resulteerde in eerste instantie in wat speldenprikjes, maar al snel kwamen de 
eerste kansen. Zo waren er in het eerste half uur kansen voor Hemmo en 
Ramon, maar het bleef bij kansen. 
Oldenzaal kon weinig inbrengen, maar stuurde op het halve uur met een 
diepe bal een van de voorwaartsen richting keeper Myron. Voor bijna het hele 
sportpark was duidelijk dat er sprake was van buitenspel, de grensrechter 
vlagde terecht en het wachten was op het fluitje van scheidsrechter Meijer. 
Tot verbazing van velen bleef dit echter uit en zo kon de speler van Oldenzaal 
de 0-1 voor de bezoekers op het scorebord zetten.  
Ondanks deze tegenslag pakte ZV direct het goede spel weer op en zette druk 
op de achterste linie van Oldenzaal. Dit resulteerde in de 36e minuut in een 
welverdiende gelijkmaker. Job Vetketel was er al de kippen bij toen de 
defensie van Oldenzaal de bal niet weg wist te werken en tikte de 1-1 binnen.  
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Kort na de gelijkmaker kreeg Bart de gelegenheid om ZV op voorsprong te 
schieten, maar helaas kreeg hij de bal net verkeerd om van dichtbij raak te 
schieten. 
Tevreden met het spel, maar teleurgesteld in de stand zochten de withemden 
de kleedkamer op. 
 

De tweede helft begon rommelig bij ZV. Oldenzaal kwam overduidelijk 
scherper de kleedkamer uit en wist al in de 49e minuut te scoren. Niet 
doortastend ingrijpen door de ZV defensie leverde een goede voorzet op en 
deze werd eenvoudig van dichtbij binnen gewerkt, 1-2.  
ZV kon weer in de achtervolging. Jammer dat de ploeg het zichzelf telkens 
moeilijk maakt door zelf de kansen niet te verzilveren en tegen ongelukkige 
tegendoelpunten aan te lopen. Het telkens moeten goedmaken van een 
achterstand kost veel energie en levert daardoor kansen op voor loerende 
tegenstanders die met een voorsprong in de tas geduldig kunnen wachten op 
een fout om in de omschakeling toe te slaan.  
Dit bleek ook het verhaal van deze middag. Daar waar ZV grote kansen 
creëerde, bal op de paal van Ramon, en een paar goede reddingen van de 
Oldenzaalse goalie, was het Oldenzaal dat in de omschakeling de 1-3 op het 
bord counterde.  
Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Oldenzaal speelde de wedstrijd 
vakkundig uit. 
 

ZV speelde met vlagen prima voetbal, maar wist zichzelf onvoldoende te 
belonen. Volgend weekend is de ploeg vrij. Zondag 3 februari speelt ZV weer 
een thuiswedstrijd. Dan komt Rood Zwart uit Delden op bezoek. 
 
 

********** 

Pubquiz 2019.  
Vrijdag 8 februari organiseert de activiteitencommissie weer een gezellige  
pubquiz in de kantine van ZV.  
- De start zal rond half 10 zijn, na de trainingen.  
- Teams bestaan uit 4-6 personen 
- Een smartphone bij de hand is deze keer een vereiste!  
- Opgeven kan tot vlak voor aanvang.  
Zorg dus dat je een uitgebalanceerd team samenstelt, en dan zien we jullie  
vrijdag 8 februari!  

Activiteitencommissie Zenderen Vooruit.  

https://twitter.com/zenderenvooruit
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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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