51ste jaargang
nr. 03
19 oktober 2018

DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Voxbezorging: Klachten: tel. 06-51209141
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
20 oktober 2018 – 3 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 …
Als mensen wisten hoe lelijk een slecht humeur maakt,
zouden ze altijd opgewekt zijn.

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

Weekendvieringen
 Zusters Carmelitessen:
Zo 21 okt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 28 okt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 21 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv de cantorgroep
Voorganger: Pater E. Koning
Zo 28 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering mmv het parochiekoor
Voorganger: Pastor E. van Vilsteren
Vr 2 nov. 19.00 uur: Allerzielenviering mmv het parochiekoor
Voorgangers: leden avondwakegroep

**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
Za 20 okt
Zo 21 okt
Za 27 okt
Zo 28 okt
Do 1 nov
Vr 2 nov

St. Stephanus Borne
18.30 Gebedsviering
10.00 Pater G. Westendorp
10.00 Pater G. Westendorp
19.00 Mgr. Woorts
19.00 Mgr. Woorts

Zondag 21 oktober 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

H. Stephanus Hertme
18.30 Pastoor M. Oortman
18.30

WoCoviering

19.00

Pater G. Westendorp

Zondag 28 oktober 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Vrijdag 2 november 19.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 21 oktober t/m zaterdag 27 oktober: H. Meulenkamp
Van zondag 28 oktober t/m zaterdag 3 november: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 21 oktober t/m zaterdag 27 oktober: groep 3 en 4
Van zondag 28 oktober t/m zaterdag 3 november: groep 1 en 2
Misintenties voor zondag 21 oktober 2018.
Huub en Tiny Hermans; overleden ouders Mekenkamp-Diepenmaat;
Jan Pol.
Uitnodiging parochieavond
Beste Parochianen,
Op dinsdagavond 20 november 2018 om 19.30 uur willen wij in het zaaltje van
het Karmelietenklooster te Zenderen een Parochieavond houden.
Alle parochianen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Op deze avond willen wij 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
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Allerzielen is in de katholieke traditie de dag
waarop alle gestorvenen worden herdacht.
In de Allerzielenviering op
vrijdag 2 november om 19.00 uur
herinneren wij alle overledenen met eerbied.
Hierbij nodigen wij u van harte uit.
De families van de parochianen die afgelopen jaar zijn overleden, ontvangen
een persoonlijke uitnodiging thuis.
Na afloop van de viering nodigen we alle aanwezigen uit, om een kop koffie of
thee te drinken in het kloosterzaaltje.
Vooraf aan de viering is het mogelijk om een bezoek te brengen aan het
parochiële kerkhof om daar de overledenen te herdenken en hun leven in het
licht te zetten, door het plaatsen van kaarslichten op de graven. Deze
kaarslichten kunt u kopen op het kerkhof of zelf meenemen is uiteraard ook
mogelijk. Vanaf 18.00 uur brandt er verlichting op het kerkhof en zijn er
mensen aanwezig. Aansluitend bent u welkom in de kerk.
Als u voor een dierbare overledene een intentie wilt laten lezen, dan
verzoeken wij u de intentie door te geven op de gebruikelijke manier, bij het
parochiesecretariaat ( geopend op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur of telefonisch bereikbaar: 06 81 73 07 04 of per mail:
info@parochiezenderen.nl)
De kosten bedragen € 8,00 per intentie.
Namens het pastorale team, de avondwakegroep en de bezoekgroep
nabestaanden
Gine Silderhuis, Willemien Koelen
Anita Oosterik - telefoon: 06 23 08 24 18 of a.oosterik@parochiezenderen.nl

-4-

Missiezondag 2018
God is ons een toevlucht en een sterkte (Psalm 46)
Speciale aandacht voor steun aan Ethiopië
Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis
en een rijke cultuur, maar is nog steeds
een van de armste landen ter wereld. Het
is grotendeels afhankelijk van de
landbouw. Als enige land in Afrika is
Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende
bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen
ontwikkelen.
Het tot voor kort autocratisch bestuurde land bevindt zich op dit moment in
een hoopvolle en spannende ontwikkeling. In maart van dit jaar werd Abiy
Ahmed verkozen tot premier en hij brengt vele hervormingen tot stand.
Hij heeft duizenden dissidente Ethiopiërs vrijgelaten uit de gevangenissen.
Ook heeft hij een eind gemaakt aan het jarenlange conflict met Eritrea. Het
vredesakkoord is door beiden ondertekend en dat betekent dat de oorlog
tussen beide landen officieel voorbij is.
Het Ethiopisch-orthodoxe christendom met zijn lange traditie is nog altijd de
bepalende religieuze en culturele factor in Ethiopië. De Rooms-katholieke Kerk
is ondanks haar kleine omvang zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg
voor de armen en hulp aan vluchtelingen.
Op Missiezondag 21 oktober vieren wij onze verbondenheid en solidariteit
met de wereldkerk. De wereldwijde collecte op deze dag maakt Missiezondag
tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken.
De bekende grote collectebus staat voor speciale steun aan Ethiopië in ons
kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan.
Werkgroep MOV
**********
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Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen
Op zondag 4 november a.s. is de herfstwandeling van het Kloosterpad
Zenderen. Start vanaf 9.00 - 14.00 uur bij de Zwanenhof.
Het Kloosterpad Zenderen is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die
de 3 kloosters van Zenderen (Karmelieten Carmelitessenklooster en Bezinningscentrum
de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de
kerken van Hertme en Zenderen liggen aan de
wandelroute Tevens gaat de route door de
prachtige natuur van landgoed Weleveld. De
wandelaar loopt daar over de schouwpaden
van de Bornsche en Oude Bornsche beek. De
route kan ook worden gefietst (14,8 km).
De wandelroute heeft 4 afstanden: 3–5–8–11
km (de 3 km is nieuw). Bij de wandelingen bestaat de mogelijkheid in de kerk
en de kloosters te kijken. Hier worden rondleidingen gegeven. In het
Carmelitessen-klooster (slotklooster) is alleen het openbare gedeelte te
bezichtigen. In de grote bezoekersruimte van het klooster wordt de film
“Leven binnen de Kloostermuren” getoond.
Deze dvd gaat over het dagelijks leven van de
zusters. Aan de buitenkant van de slotmuur van
het klooster is de Kruisweg te bezichtigen.
In het Karmelietenklooster is de tentoonstelling
“Relieken, kom even kijken” opgesteld.
Mensen die liever niet willen of niet kunnen wandelen, mogen gerust
meedoen aan de rondleidingen in de kloosters.
Op het landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen
in de 13e eeuw voorstelt:” Het Middeleeuws Weleveld”.
Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn de 3 kloosters te zien.
Meer informatie is te vinden op de website: www.kloosterpadzenderen.nl
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Opening Stiltetuin en Labyrint
Vorige week vrijdagmiddag opende pater Edgar Koning, prior van het
Karmelietenklooster, bij prachtig weer de Stiltetuin en het Labyrint in het
Patersbos. De paters Karmelieten stellen met deze handeling het bos open
voor het publiek. Hij onthulde het bordje bij de witte poort met de tekst:
Toegang Stiltetuin en Labyrint.
Alle mensen die zich hadden ingezet voor
het realiseren van het geheel waren
uitgenodigd. Natuurlijk waren er ook paters
en zusters van het klooster aanwezig.
Door medewerking van de Dorpsraad,
bijgestaan door Marijke Adams van het
Kulturhus, werd de tuin met subsidie van de
provincie gerealiseerd. Twee jaar geleden is het labyrint al aangelegd. Dit
voorjaar werden de bomen en struiken geplant die te maken hebben met de
bijbel. De vijgen- en olijfboom, de ceder, de walnoot, druivenranken. Ook
bessen-, aardbeien- en frambozenstruiken enz.
Na het onthullen van het bord liepen de genodigden, voorafgegaan door de
prior, het bos in. Onderweg bleef hij staan bij een mispelboom. “De vruchten
moeten rotten voor wij ze opeten”, vertelde hij. “Toch zijn ze lekker. Een mooi
symbool dat er uit iets rottigs iets goeds kan groeien”.
Bij de mooie Mariakapel legde pater Edgar alles uit over het Labyrint. Het
Labyrint is beslist geen doolhof, aldus de prior. Het is een plek voor
persoonlijke meditatie. Je loopt rustig naar het midden en overdenkt je leven.
Op de terugweg gaat de blik naar de toekomst. Daarna vertelde hij over de
bomen en de struiken. “Alles is nog niet klaar” zei hij. “Er wordt nog een
bloemperk aangelegd en misschien worden nog wat bomen bijgeplant”
In de Stiltetuin staat ook een gemetseld altaar met preekstoel. Er werden
vroeger processies gehouden in het Patersbos met als einddoel het altaar.
Er zijn ongetwijfeld mensen in Zenderen die zich dat kunnen herinneren.
Op de terugweg naar de witte poort staat nog een Jozefkapelletje. Alle
aanwezigen kregen een hapje en een drankje aangeboden als dank voor de
verrichte werkzaamheden.
De prior heeft nog één opmerking op het eind van de onthulling. Hij vindt dat
de Stiltetuin geen uitlaatplek voor honden mag worden. Dat is goed te
begrijpen.
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Uitzending gemist
Op zaterdag 8 oktober was er in het programma Hoogtij van RTV Oost een
goed gesprek van pater Edgar Koning met Ina Brouwer. Zou u dat gesprek nog
willen horen dan kan dat.
Bij uitzending gemist kunt u het gesprek alsnog beluisteren:
Uitzending gemist - RTV Oost – Hoogtij
**********
Verbonden In Licht
Zaterdag 27 oktober a.s. zal het
voor het vijfde jaar zijn dat er een
gedachtenisavond op de
algemene begraafplaats aan de
Von Bönninghausen- straat in Borne plaatsvindt.
Een gedenkmoment voor iedereen, ongeacht kerkelijke of religieuze
achtergrond, ongeacht wie wordt gemist of is verloren, ongeacht of er wel of
niet een persoonlijke binding is met de begraafplaats zelf. De avond is vooral
bedoeld om de dierbare te herdenken en niet te vergeten.
Dankzij de betrokkenheid van talrijke vrijwilligers en sponsoren is er deze
avond gelegenheid tot samenzijn in een sfeervolle omgeving.
Een door middel van kaarsen en fakkels verlichte route en omlijsting door
toepasselijke muziek en poëzie.
Er is gelegenheid tot gesprek met gelijkgestemden onder het genot van een
kop koffie, het schrijven van een gedachte of het ontsteken van een kaarsje
voor dierbaren.
Verbonden met elkaar, in het licht van samenzijn. Iedereen is welkom.
De poort staat open tussen 19 en 21 uur.
Voor meer informatie zie de Facebookpagina Verbonden in Licht
**********
Nieuws van de redactie:
 Automatische Incasso
Denkt u eraan adreswijzigingen en wijzigingen in uw bankrekening
door te geven?
Dit voorkomt problemen bij de automatische incasso die volgende
week plaats vindt.
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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
**********
Beste collectanten en gevers
De collecte van de Nierstichting heeft dit jaar het leuke
bedrag van €485,17 opgebracht. Hartelijk dank
Was U niet thuis en wilt U toch nog geven?
Donaties en giften kunnen overgemaakt worden op
reknr NL70ING00000888000 ten name van Nierstichting Bussum.
Nogmaals hartelijk dank
José Van Dael

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
Ook u, collectanten en gevers, vindt het werk van de
Nederlandse Brandwonden Stichting belangrijk.
Dankzij u hebben we in Zenderen het mooie bedrag
van € 581,08 bij elkaar gebracht.
Door uw steun kan de Stichting haar droom: ‘een
toekomst zonder littekens’ blijven nastreven.
Alle collectanten, bedankt voor uw inzet.
Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage.
Betsy Paus, coördinator collecte Hertme-Zenderen
**********
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Collecte Diabetes Fonds
In de week van 29 oktober t/m 3 november is weer de
jaarlijkse collecte voor het Diabetes Fonds, de stichting
die zich inzet om diabetes en daardoor veroorzaakte
complicaties, te voorkomen en te genezen.
Dus onderzoek naar diabetes heeft zin en hiervoor is veel geld nodig.
Voor een groot deel komen de inkomsten uit collectes, dus wij bevelen deze
collecte dan ook van harte bij u aan!
b.v.d. namens het Diabetes Fonds Nederland
Mirjam Ikink-Wolbers
**********
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 10 Oktober
Kruisjassen
Jokeren
1. Cor Stopel
4004 p.
1. Miny Viskaal
2. Anton Pol
3816 p.
2. Nellie de Jong
3. Hennie Pouwel
3752 p.
4. Harry Veldhof
3718 p.
5. Benny Stokkingreef 3691 p.
6. Riet Bos
3579 p.
Poedelprijs :
Paulien Peper
3328 p.
José Krake
Volgende kaartmiddag:
24 Oktober

Uitslag kaartavond ZV d.d 15 oktober
1. W. Ring
4066 p.
2. R. Scholten
3941 p.
3. F. Pouwel
3900 p.
Poedelprijs: H. Platenkamp 3144 p.
**********

- 10 -

43 p.
66 p.

145 p.

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?
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!
**********
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 29 oktober 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:
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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 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.
**************
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.
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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!
**********

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
24 oktober: Mariel Oude Voshaar, Simone Tinselboer, Nancy Elferink
31 oktober: Annet Kosse, Silvia Smit, Wilke Geerdink
**********
Kantinedienst;
Zo
21 okt.

Di
Do
Vr.

23 okt.
25 okt.
26 okt.

Zo

28 okt.

Di
Do
Vr.

30 okt.
1 nov.
2 nov.

08.00-12.00 uur
12.00- 15.15 uur
15.15- 18.30 uur
21.30-23.15 uur
21.30- 23.15 uur
20.00-24.00 uur

Kevin Sonder/Hemmo Mulder
Hans in het Veld/Hans Breteler
Jeffrey Slamp/Stijn Rikmanspoel
Thijs Oude Rengerink
Jos Sonder

**********
08.00-12.00 uur
Elise Breteler/Yorick Breteler
12.00- 15.15 uur
Hugo van Iersel/Elmer ter Haar
15.15- 18.30 uur
Ruben Elzinga/Cor Burink
21.30-23.15 uur
Mart Vetketel
21.30- 23.15 uur
20.00-24.00 uur
Peter Welberg
**********
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Handbalprogramma zaterdag 27 oktober:
Dames Senioren: DSO DS1 – ZV/BB DS1
De Slenk Den Helder
Dames senioren: Cabezota DS1 – BB/ZV DS2
Sporthal UT Enschede

Handbalprogramma zondag 28 oktober:
D-Jeugd: Olympia HGL D4 – Zenderen Vooruit D1
Hengelo Veldwijk

Aanvang: 19.45 uur
Aanvang: 19.45 uur

Aanvang: 11.40 uur

C-jeugd: DSVD DC2 – Zenderen Vooruit DC 2
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 13.45 uur

C-jeugd: WHC DC2 – Zenderen Vooruit DC1#
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 10.45 uur

B-Jeugd: WHC DB2 - ZV/BB DB 1
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 15.25 uur

Dames A: WHC DA1 - BB/ZV DA1
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 16.30 uur

**********
Voetbalprogramma:
Zaterdag 20 oktober
Gorssel JO17-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
NEO JO13-5
Zenderen Vooruit MO13-1
Zenderen Vooruit JO11-1
Zenderen Vooruit JO8-1
BSC Unisson JO7-1

-

Zenderen Vooruit JO17-1
vrij
vrij
Zenderen Vooruit JO13-1
vrij
vrij
vrij
Zenderen Vooruit JO7-1

**********
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aanvang:
12.30 uur

10.45 uur

09.00 uur

Zondag 21 oktober
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 4
DSVD 4
Zenderen Vooruit 2
Almelo 1

-

aanvang:
Langeveen VE1
09.30 uur
vrij
Zenderen Vooruit 3 10.00 uur
vrij
Zenderen Vooruit 1 14.00 uur

Scheidsrechter
Bertus Tibben

**********
Zaterdag 27 oktober
Zenderen Vooruit JO17-1
Zenderen Vooruit JO15-1
Zenderen Vooruit MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1
Berghuizen MO13-3
Zenderen Vooruit JO11-1
Zenderen Vooruit JO8-1
Zenderen Vooruit JO7-1

-

Almelo JO17-2
vrij
avc Heracles MO17-1
TVC'28 JO13-2
Zenderen Vooruit MO13-1
Enter JO11-2
Enter Vooruit JO8-1
Delden JO7-2

Aanvang: Scheidsrechter
15.00 uur Hemmo Mulder
13.15
11.30
10.00
10.00
09.00
09.00

uur W.Hakkenbroek
uur G. ten Broeke
uur
uur Jort Kosse
uur T. Vreeman
uur D. Melenhorst

**********
Zondag 28 oktober
Zenderen Vooruit VE1
Zenderen Vooruit 4
Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2
Zenderen Vooruit 1

aanvang:
-

vrij
TVO 3
La Première 3
vrij
Borne 1

Scheidsrechter

10.00
09.00

uur
uur Hennie Besselink

14.00

uur

Donderdag 1 november
aanvang:
Scheidsrechter
Zenderen Vooruit JO15-1 - SDC'12 JO15-2 19.00 uur Jos Nollen
Kantinedienst:
JO17: Stijn Annink
MO17: Pleun Olthof
JO13: Bram Boswerger
JO11: Fiep Hofstede
JO8: Jasper Hoek
JO15 (1/11): Maxim Nijhuis

14.30 - 17.00 uur
13.00 - 14.30 uur
11.30 - 13.00 uur
10.00 - 11.30 uur
08.30 - 10.00 uur
18.30 - 20.30 uur
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Vervoer:
ZV JO17 (20/10):
ZV JO13 (20/10):
ZVJO7 (20/10):
MO13 (27/10):

Team zelf
Team zelf
Team zelf
Elke Brus

HERFSTVAKANTIE:
Van 22 oktober tot en met 26 oktober hebben de scholen herfstvakantie.
In deze week wordt er niet getraind door de JO7 tot en met de JO11.
De overige teams trainen in overleg met de trainer.

**********

DOE DAG 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.
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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 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)
**********
ZV wint na prima helft van Vasse
De stoom kwam nog uit de oren wanneer je trainer Ruud
Ottenhof de afgelopen week sprak over de wanvertoning van
vorig weekend tegen Hengelo. Teleurstelling over het niveau en
ongeloof over het gebrek aan inzet voerden de boventoon. Dit
moest en zal anders tegen Vasse beloofde de oefenmeester.
En dat dit overgekomen was bij de spelers dat bleek deze zondagmiddag.
2e

Onder zomerse omstandigheden, heerlijke zonnetje maar met een harde wind
in de lengterichting over het veld, traden beide ploegen aan. De bezoekers uit
Vasse, die in tegenstelling tot vorig seizoen matig aan de competitie zijn
begonnen met maar 1 punt uit 2 duels, is normaal voor ZV een lastig te
bespelen tegenstander.
De ploeg leunt op een goede verdediging en weet met de lange bal veelal de
snelle voorhoede te bereiken. Dit speltype hanteerde Vasse dan ook in de 1 e
helft. Vasse had de 1e helft de wind mee en begon beter dan ZV aan de
wedstrijd, zonder het eerste kwartier echt gevaarlijk te worden.
Het lichte overwicht van Vasse resulteerde in de 0-1 in de 21e minuut. Uit een
voorzet scoorde Randy Pegge voor de Vassenaren.
Even leek het een lastige middag te worden op sportpark het Vollenbroek,
maar ZV leek niet van slag. Het schakelde een tandje bij en zette druk op de
achterhoede van Vasse. Dit resulteerde in de 27e minuut in de gelijkmaker. De
verdediging kreeg de bal niet weg van de 16 en Job Vetketel strafte dit
genadeloos af, 1-1.
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Het vroege druk zetten op de verdediging bleek het middel te zijn deze 1e
helft want een paar minuten na de gelijkmaker strafte Ramon van Os met een
schitterend lobje over de keeper het niet kordaat wegwerken in de Vasserse
verdediging af, 2-1. ZV bleef de rest van de 1e helft de bovenliggen partij
zonder direct gevaarlijk te worden en met de 2-1 op het bord gingen de teams
aan de thee.
In de 2e helft leek het er even op dat ZV met de wind in de rug alleen maar de
lange bal ging spelen. Hier ligt normaal niet de kracht van het team en met
deze speelwijze leek Vasse ook geen probleem te hebben. Gelukkig kwamen
de heren hier zelf ook achter en gingen ze doen waar ze veel beter in zijn,
namelijk het spelen van combinatievoetbal. Rond het uur dacht ZV op 3-1 te
komen, maar de scheidsrechters zag een duwfout bij het binnenkoppen. ZV
bleef op zoek naar een volgende treffer en deze werd in de 64 e minuut
gescoord door spits Freek Vlaskamp die zeer attent de bal vanuit een corner
bij de 2e paal binnen gleed, 3-1. Vasse kreeg geen grip op het spel van de
Zendernaren en dit zorgde voor frustratie bij de bezoekers. Het leek erop dat
Vasse de leidsman verantwoordelijk hield voor hun eigen zwakke optreden.
Jammer en onnodig.
ZV daarentegen bleef de aanval zoeken en de net voor Freek Vlaskamp in het
veld gekomen Justin Sonder besliste in de 85e minuut de wedstrijd door de 41 tegen de touwen te werken.
Na de 4-1 nam ZV wat teveel gas terug en dit resulteerde in 2 onnodige
tegentreffers van Sam Haarhuis in de laatste 3 minuten van de wedstrijd.
Ondanks dat Vasse terugkwam tot 4-3 was de overwinning geen moment in
gevaar. Een lekkere opsteker en een goede reactie van de groep op vorige
week.
ZV stijgt door de overwinning naar de 6e plaats in 4A met 6 punten uit 4 duels.
Volgende week mag de ploeg van Ruud Ottenhof op bezoek in en tegen
Almelo.
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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
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