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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact: tel. 06-51209141/e-mail: betsypaus@home.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
3 november 2018 – 10 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 …
Wat het zonlicht is voor het landschap,
dat is het ideaal voor ons leven:
het spreidt over de meest alledaagse dingen
een betoverende gloed.
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 4 nov. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Vr 2 nov. 19.00 uur: Allerzielenviering mmv het parochiekoor
Voorgangers: leden avondwakegroep
Zo 4 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater A. Korterik
Na afloop is er koffiedrinken in het zaaltje van het klooster.
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:
St. Stephanus Borne
Za 3 nov
Zo 4 nov

H. Stephanus Hertme
18.30 Pastoor M. Oortman

10.00 Pastor Timmerman

Vrijdag 2 november 19.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 4 november 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
M. Ikink
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 4 november t/m zaterdag 10 november: H. Peper
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 4 november t/m zaterdag 10 november: groep 3 en 4
Intenties voor Allerzielen 2 november 2018
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Gerhard Diepenmaat en Mien de Lenne;
overl. ouders Eidhof-Hottenhuis; Mathijs Voskamp; Jan Elferink;
Henk Kamphuis; overl. fam. Harink-Schothuis; pater Eligius Schothuis;
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Jan en Truus Kienhuis; Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom;
fam. Olthof-Exterkate; Herman Olthof; Johan en Sien Olthof-Kroeze;
overl. fam. Oude Lansink-Rohof; Mia Monnink-Harmes;
overl. ouders Zonder-Elshuis; overl. fam. Goorhuis-Lansink;
Johan Schuttenbeld; overl. ouders Schothuis-Kemna; Hans ter Brugge;
Herman ter Brugge; overl. fam. ter Brugge-Egberink; Jozef Silderhuis;
overl. ouders Cuppen-Wingens; Santje Wienk-Kempers; Gerhard Hannink;
Antoon en Annie Tijhuis-Eidhof; Henk en Riek Kuipers-Droste;
Dennis Letteboer; overl. ouders Finkers-Lucas; ouders Platenkamp-Tijhuis;
Bernard Platenkamp; tante Mien ter Haar; Bennie Hoek;
overl. fam. Ganzeboom-Koelen; Marie Sauer; Wim Geelen;
overl. fam. Elferink-Geelen; overl. fam. Sauer-Oude Luttikhuis;
Herman en Truus Oude Weernink; overl. ouders Zonder-Wolthuis;
fam. Olthof-Exterkate; overl. fam. Besselink; Jan Rikmanspoel; Jan Kiphardt;
overl. fam. Nollen-Derkman; Arjan Nollen; overl. ouders Mensink-Stroot;
overl. ouders ten Thije-Perik; Willem ten Thije; 0verl. fam. Wolbers.
Misintenties voor zondag 4 november 2018.
Herman Westerbeek; ouders ter Haar-Schabbink;
Sien Elferink- Kemerink op Schiphorst;
overl. fam. Elferink-Kemerink op Schiphorst; Eduard en Marie Beld;
Gerard en Marie Ravers-Nijhof; overl. ouders Stokkingreef-Bartelink.

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen
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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

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.
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.
**********

Willibrordzondag 2018: Zondag voor de Oecumene
Samen wandelen, bidden en werken
Dit motto is dit jaar thema van Willibrordzondag:
de Katholieke Kerk is dan wel geen lid van de
Wereldraad van Kerken, maar de samenwerking
tussen de Wereldraad en de Katholieke Kerk is er
niet minder om.
De Wereldraad van Kerken werd gesticht in 1948
en viert dit jaar zijn 70-jarig bestaan. In deze tijd is
de Katholieke Kerk wereldwijd een belangrijke
pleitbezorger en voortrekker van de oecumenische beweging.
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Het beeld van de oecumene als pelgrimstocht is niet nieuw. Het werd vaker
gebruikt, zoals bij de historische ontmoeting in 1964 tussen paus Paulus VI en
patriarch Athenagoras in Jeruzalem. De pelgrimstocht is een prachtig beeld
om aan te geven waar het in de oecumenische ontmoeting op aankomt. We
worden uitgedaagd om uit onze comfortzone te komen, de ander tegemoet
en samen op weg te gaan. Maar niet zonder sturing of leiding.
'De oecumenische beweging waaraan de Wereldraad van Kerken zoveel heeft
bijgedragen, kwam als een gave van de heilige Geest', zei paus Franciscus
eerder dit jaar met verwijzing naar het befaamde decreet over de katholieke
deelneming aan de oecumenische beweging uit 1964 (Unitatis redintegratio
nr. 1).
De weg van de oecumene is een voortdurende oefening om met vallen en
opstaan te wandelen in de Geest. Dat houdt voortdurende bekering in, maar
is ook een bron van vrede en vreugde.
Komende zondag vindt in onze kerk een speciale buscollecte plaats om het
werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene te ondersteunen.
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
**********

Uitnodiging:
De RK-begrafenisvereniging Zenderen nodigt
haar leden uit voor een algemene
ledenvergadering, die gehouden wordt op
zondag 18 november.
Na de viering van 10 uur bent u welkom in het
zaaltje van het klooster.
U ontvangt de komende week allen nog een persoonlijke uitnodiging
voor deze vergadering.
Betsy Paus, secretaris
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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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Nieuws van de Zonnebloem:
Uitnodiging
Op dinsdag 13 november is er in het Theaterhoes in Hertme
een Bingo met een Stamppotbuffet.
Aanvang:
16.30 uur
Entree:
€ 7,50
Opgave voor 10 november bij:
Berndien Mekenkamp: 074-2665110
Annie Besselink
0546-823827
Nog meer nieuws van de Zonnebloem:
De Nationale Ouderen Bond organiseert samen met Hotel Van der Valk in
Hengelo op woensdag 12 december een kerstdiner voor 60 gasten van de
Zonnebloem.
Voor de afdeling Hertme/Zenderen zijn er 6 plaatsen beschikbaar.
De zaal is open vanaf 17.00 uur.
Het diner begint om 17.30 uur en zal tot 20.15 uur duren.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het vervoer moet zelf geregeld worden,
maar als dit problemen oplevert hoor ik dit graag.
Graag doorgeven of u met rollator of rolstoel komt en of er rekening moet
worden gehouden met een dieet.
U kunt zich aanmelden voor 18 november bij Akke Louwerman
Tel. 074-2660360
**********
K.P.V. Kerst Creatief
Donderdag 29 november gaan we kers creatief op hout maken.
Aanvang 19:30u in het Sindron.
Graag voor 5 november opgeven i.v.m. de voorbereiding
Anny Espeldoorn 074-7074905 - Siny Leus 0646695016
Eigen bijdrage €10,- voor deze avond.
Het Bestuur
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 24 Oktober

1.
2.
3.
4.
5.

Kruisjassen
Harry Busscher
Henk Platenkamp
Diny Besselink
Paulien Peper
Riet Bos

Jokeren
1. Truus Jansen
2. Miny Viskaal

3868 p.
3868 p.
3859 p.
3704 p.
3685 p.

Poedelprijs:
Cor Stopel

3168 p.

Volgende kaartmiddag :

7 November

Hennie Krake

42 p.
47 p.

93 p.

Uitslag kaartavond ZV d.d 15 oktober
1. H. Platenkamp
4186 p.
2. G. Stokkingreef
3998 p.
3. C. Stopel
3854 p.
4. R. Scholten
3776 p.
3. F. Pouwel
3900 p.
Poedelprijs: G. Kole
2868 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.
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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
**********
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.)
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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!
**********
De Gouden Pieper voor bijzondere prestaties.
Het lijkt nog ver weg maar 29 december is
het weer zover. De uitreiking van “De
Gouden Pieper”. Een initiatief van De garde
der Oud Jonkers van JR de Draejpiepers.
De voorbereidingen zijn reeds gestart en
het beloofd weer prachtig te worden.
Deze onderscheiding is bedoeld voor een
persoon die zich op bijzondere en verdienstelijke wijze inzet voor onze
gemeenschap.
Wij zijn op zoek naar personen die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor
ons dorp, maar nooit op de voorgrond treden. Om in aanmerking te komen
voor deze onderscheiding mag diegene daarom nog niet eerder een
vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen.
Let op; hij/zij hoeft niet betrokken te zijn bij het carnaval. Deze
onderscheiding kan voor iedereen in Zenderen bedoeld zijn.
Kent u iemand, waarvan u vindt dat deze persoon eens in het zonnetje gezet
dient te worden, laat het ons dan weten.
Kevin Sonder tel; 06-83094603
Jordy oude Vrielink tel; 06-51001195
De uitreiking van de 2e Gouden Pieper zal plaatsvinden op zaterdag
29 december tijdens de receptie van het nieuwe Jonkerpaar in het
Rigtershoes in Zenderen. U bent allemaal van harte welkom!
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
7 nov.: Audrey Overklift, Jolanda Veldhof, Cristel Formanoij, Bertine Elzink.
**********
Kantinedienst;
Zo
4 nov.

Di
Vr.

6 nov.
9 nov.

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

Mart Vetketel/Jelmer Kuipers
Mart Stokkingreef/
Pim Lage Venterink
Thijs Oude Rengerink/Thomas Pol
Jamey Oude Breuil
Elmer ter Haar

**********
Handbalprogramma zaterdag 3 november:
C- Jeugd: Zenderen Vooruit DC1# – Bornerbroek DC1#
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Havas DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Dames senioren: BB/ZV DS2 – D.S.V.D. DS3
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Handbalprogramma zondag 4 november:
F-jeugd: BB/ZV F1 – D.S.V.D. F2
Sportzaal De Latei Bornerbroek
D-Jeugd: Zenderen Vooruit D1 – Tukkers D2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 18.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Aanvang: 20.40 uur

Aanvang 09.30 uur
Aanvang: 10.00 uur

C-jeugd: Bentelo DC1 – Zenderen Vooruit DC 2
Sporthal De Pol (B) Bentelo

Aanvang: 14.15 uur

B-Jeugd: ZV/BB DB 1 – DSVD DB2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.45 uur

Dames A: BB/ZV DA1 - D.S.V.D. DA1
Topsporthal IIspa Almelo

Aanvang: 10.40 uur
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Handbalprogramma woensdag 8 november:
Midweek: D.S.V.D. DMW1 – Zenderen Vooruit DMW1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 21.00 uur

Kaartverkoop:
3 november: Maria Zegger en Annet Oude Bekke
**********

Team van de week !
Aanstaande zaterdag 3 november om 19.30 spelen wij de
thuiswedstrijd tegen Havas. Voor deze wedstrijd zijn de
meisjes van F1 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 papa’s, mama’s, 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
**********
Voetbalprogramma:
Donderdag 1 november
Zenderen Vooruit JO15-1 - SDC'12 JO15-2
Zaterdag 3 november
DOS'37 JO17-2G - Zenderen Vooruit JO17-1
TVC'28 JO15-2G - Zenderen Vooruit JO15-1
Luctor et Emergo MO17-1 - ZV MO17-1
DETO JO13-2G - Zenderen Vooruit JO13-1
Zenderen Vooruit MO13-1 - Quick'20 MO13-2
De Tukkers JO11-2 - Zenderen Vooruit JO11-1
Oranje Nassau JO8-4 - Zenderen Vooruit JO8-1
Zenderen Vooruit JO7-1 vrij
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Aanvang:
19.00 uur

Scheidsrechter
Jos Nollen

Aanvang:
10.45 uur
12.30 uur
11.15 uur
09.30 uur
10.15 uur
10.00 uur
08.30 uur

Scheidsrechter

Gerard Kole

Zondag 4 november
avc Heracles VE1 - Zenderen Vooruit VE1
BSC Unisson 4 - Zenderen Vooruit 4
Almelo 4 - Zenderen Vooruit 3
Zenderen Vooruit 2 - Almelo 2
Zenderen Vooruit 1 vrij

Aanvang:
10.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Scheidsrechter

Rene v.d. Berg

**********
Kantinedienst:
JO15 (1/11): Maxim Nijhuis 18.30 – 20.30 uur
MO13: Isa Tijken
09.30 – 11.30 uur
Vervoer:
JO17: Joep ten Dam, Mart Ganzeboom, Elia Wennekink
JO15: Joran Raassing, Tom Vreeman, Owen ter Wal
MO17: Tiamo Elferink, Sara Kolenbrander, Amber Hoek
JO13: Cas Wolbers, Joshua Schmit, Alec Melenhorst
JO11: Nout Lansink, Giovanni Bartelink
JO8: Tiem Smelt
**********
Goed combinerend ZV naar prachtige uitzege op SV Almelo 1-4
De omstandigheden mochten er zijn vanmiddag. Mooi weer, veel publiek,
zeker ook vanuit Zenderen en tevens als extraatje, geluiden uit het Heracles
stadion 100 meter verder op , die ons op de hoogte stelden van de
tussenstanden bij Heracles-Groningen. Alleen schatten velen het eerste
Groningen doelpunt verkeerd in. Bleken zij als hekkensluiter, toch nog steeds
een grote aanhang te hebben.
SV Almelo, met vaardige spitsen, waaronder de van Luctor et Emergo
teruggekeerde Mike Kerr, begon de wedstrijd opportunistisch. Maar echt veel
leverde dat niet op. ZV, zonder de nog steeds geblesseerden Bart Beld en
Bryan Sonder, had na een slordige 10 minuten spelen meer succes. Ramon
wrong zich tussen een paar verdedigers door en schoot op goal. De keeper
kon in eerste instantie, vanuit zijn positie, de bal naar de linkerkant blokken,
maar was kansloos op het daaropvolgende schot van Teun, die toch die kant
op moest. 0-1. Een leuk begin. Een kwartiertje later werd het nog leuker.
Vanaf de linkerkant werd Ramon koppend in stelling gebracht. De bal
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passeerde hun keeper, maar deze kreeg assistentie van een verdediger, die
zijn taken even dacht waar te nemen. De prima leidende scheids uit het
Gelderse Wychen kon maar twee dingen doen. Rode kaart en bal op de stip.
Almelo nam het sportief op en protesteerde niet. Hemmo, onze nieuwe
penalty specialist, knalde de bal steenhard in de linkerhoek. Hemmo mag
blijven: 0-2. ZV verslapte ogenschijnlijk wat, want het was Almelo dat een paar
minuten voor de rust, middels een sprankelende solo van de reeds genoemde
Mike Kerr en een strakke afronding, terug in de wedstrijd kwam. 1-2. Dit werd
ook de ruststand.
Na de pauze bleef Almelo ook wel aandringen, maar een echte angel zat er
niet meer in hun aanvalsspel. Ook begrijpelijk als je al zo lang een mannetje
minder in de ploeg hebt. ZV begreep dat een goede balcirculatie nodig was
om de punten mee naar huis te nemen. En het moet gezegd dit lukte onze
ploeg. De 1-3 is misschien wel de mooiste ZV-treffer die er ooit combinerend
is gemaakt in mijn carrière als ZV-fan en ZV reporter. Nadat 4 verschillende
spelers de bal allen in een keer raakten, schoof de inlopende Robin de bal in
het netje. Wat een beauty. Dit gaat nooit meer lukken. Ramon, die bij alle
doelpunten royaal betrokken was, scoorde zelf nog vlak voor tijd de 1-4, na
een prachtige pass van onze opstomende rechtsachter Thomas.
Een mooie wedstrijd zat er op. Huiskamervraag: Welke
verrassingen hebben onze jongens, trainer Ruud en het overig
begeleidingsteam dit seizoen nog meer in petto? We zullen zien,
we houden wel van een verrassing.
**********
Zenderen Vooruit verliest thuis van goed spelend Borne. 1-3
Na het goede spel en resultaten van de laatste weken waren de
verwachtingen hoog gespannen. Zouden we misschien in de subtop kunnen
aanpikken? Echter niets was minder waar. Alleen de eerste 10 minuten
herinnerende ons aan de achter ons liggende periode. Ramon speelde hier in
de hoofdrol, omdat hij jammerlijk miste bij een goede schietkans en een net
iets te hoog aangesneden lobje.
Borne nam het initiatief over en kwam met name via standaard situaties in
kansrijke posities. Hun luchtmacht zorgde telkens voor gevaar, vooral via hun
nummer tien, die met zijn lengte ook in de NBA niet zou misstaan. Uit een van
deze situaties, halverwege de eerste helft, kwam de bal voor de voeten van
Toebes, die strak en doeltreffend uithaalde. 0-1.
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Toen kort hierop Ramon aangaf niet verder te kunnen, vanwege een tik tegen
zijn knie, was de angel uit ons aanvalsspel gehaald. Borne bleef komen, wat
vlak voor rust resulteerde in een 0-2, toen Pieterson met een mooi lobje,
Myron wist te verschalken. Na rust probeerde ZV de druk op het Bornse doel
te vergroten, maar het samenspel was te slordig om resultaat te halen. Toch
werd het, uit het niets, 1-2, omdat linksachter Jov goed opkwam, de dekking
omspeelde en keurig binnen knalde.
ZV moest even later zelfs de 1-3 accepteren, toen Snippers op een lucky wijze
een verdedigingsfout afstrafte en de bal over de lijn drukte. Al met al een
verdiende overwinning van het deze dag betere Borne. We verheugen ons nu
al op de return in de 2e helft van deze competitie.
**********

***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
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De Gemeente Borne informeert U over het volgende.

“BLADKORVEN IN ZENDEREN”
De bladkorven worden elk jaar in week 41/42 geplaatst. En in week 49/50
verwijderd.
De locaties worden bepaald naar het bomenbestand van de gemeente en niet
naar bomen van particulier eigendom.
Er worden alleen grote bladkorven geplaatst. Een locatie wordt zo gekozen,
zodat de bladkorf gemakkelijk met de vrachtwagen te ledigen is.
Wekelijks worden de bladkorven gecontroleerd en bij voldoende blad geledigd.
De bladkorven mogen uitsluitend gebruikt
worden voor BLAD en
“GEEN TUINAFVAL”en/of “TAKKEN”,
Takken zorgen voor problemen bij het
ledigen van de korf.
Elk najaar worden de standplaatsen van
bladkorven geëvalueerd, zodat de korven op
plaatsen staan waar de meeste overlast is. Eventuele meldingen worden
hierin meegenomen, zodat waar nodig, en mogelijk, wijzigingen een volgend
jaar kunnen worden doorgevoerd.
Gemeente Borne.
*********
Natuurwerkdag Kloostergaarde 3 november 2018!!
Zaterdag 3 november is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook in de
Kloostergaarde gaan we aan de gang. Er is stevig werk als opruimen van
takken, blad en snoeiwerk, en er is fijn werk als het poten van stinzen
en het winterklaar maken van de thematuinen. Het werk zal worden
begeleid door Meint Bosma en Ben Steentjes.
We beginnen om 09.30 met koffie en rondleiding, we zorgen voor een
lekkere lunch en rond 15.00 uur sluiten we af. Komt allen, het wordt
reuzegezellig!
met vriendelijke groet, namens Stichting Invulling Stad & Landschap
Geesje Kuit
activiteiten@sisl.info
tel. 06 49698710
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Informatieochtend over veiligheid in en om de woning
In samenwerking met brandweer Twente.
Programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst: 10.00 met een kop koffie/thee
huisgemaakte appeltaart
Thema is veiligheid in en om de woning.
12.00: lunch
Datum: Zaterdag 3 november
Locatie: Dorpscentrum Sindron
Tijd: 10.00-13.00
Voor wie: Iedereen is welkom!
Deze ochtend wordt mede mogelijk gemaakt door
de voormalige stichting Sindron.
Geef je op voor 2 November: dit mag telefonisch, per mail
of kom even langs in het dorpscentrum!
VOL=VOL
Mail: sindron@aveleijn.nl
Telefoon: 074-7505005
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Vooraankondiging:
7 December kerstmarkt in het dorpscentrum !!!
Verdere info volgt...
Team Aveleijn Sindron
**********

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 dit jaar een voorstelling met
een eigen karakter. Dat wil zeggen,
nieuwe stukken die betrekking hebben op
de moderne tijd met een knipoog naar vroeger. Het is een hele brede revue
die niet specifiek op Azelo gericht is.
Azelo heeft een revuegezelschap met heel veel eigen talent. Gelukkig kunnen
we elke revue ook gebruik maken van speelsters uit Borne en Delden. Door
deze mix van talenten geeft dit de garantie dat bij het publiek de lachspieren
op de proef worden gesteld.
Wat de dans betreft wordt de Azelose revue ondersteund door de
meidengroep ‘’ Flash “uit Bornerbroek.
Kortom 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
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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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