51ste jaargang
nr. 08
30 november 2018

DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
1 december 2018 – 8 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 …
Omdat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn,
raken velen verdwaald.

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


Parochiekerk:
Zo 2 dec. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: Pater G. Westendorp
Na de viering is er voor u een kopje koffie of thee in het kloosterzaaltje.
**********
Vieringenschema parochie H.H Jacobus en Johannes:

Za 1 dec
Zo 2 dec

St. Stephanus Borne
18.30 Gebedsviering
09.30 Pastor M. Meneses

H. Stephanus Hertme
18.30 Pastoor M. Oortman

Zondag 2 december 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 2 december t/m zaterdag 8 december: R. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 2 december t/m zaterdag 8 december: groep 3 en 4
Misintenties voor zondag 2 december 2018
Herman Westerbeek; Hermanus Olthof (jaarged.); Jozef Silderhuis;
overl. ouders Diepenmaat-Beld.
Gedoopt:
Zondag 25 november is Yara Anne-Minke Welberg gedoopt. Yara is de dochter
van Huub Welberg en Kelly van Egten. En het zusje van Liam.
Wij wensen het gezin alle goeds en dat zij gelukkig zijn met elkaar.
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Overleden:
Op 20 november is Gea Westerhoff overleden.
De gedachten en het medeleven gaan uit naar haar man Alfons Snijders,
naar de kinderen, kleinkinderen en de naaste familie.
Wij wensen hen sterkte en kracht.
Extra collecte:
Zondag 2 december is er een extra collecte voor het Lourdeswerk in onze
parochie.

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

Op dinsdag 11 december
is er een gezellig samenzijn voor onze oudere
parochianen ( 75 jaar en ouder)
We beginnen met een adventsviering
in de kerk om 14.00 uur.
Daarna zal de middag een sfeervolle invulling
krijgen. We willen zo met elkaar op weg naar
Kerstmis gaan.
De parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
Monique Mossel :
074 – 266 81 52
Marion Hannink:
074 – 266 93 82
Lidy Wolbers
074 – 266 18 44
Mirjam Ikink
074 – 266 54 53
**********
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LOURDESWERK Zenderen
Zoals we eerder in de VOX vermeld hebben, collecteren we niet meer huis aan
huis, om zieken, ouderen of gehandicapten een financiële bijdrage te geven
om een Lourdesreis te maken.
Daarom willen we in de kerk graag een bijdrage vragen
d.m.v. een collecte op zondag 2 DECEMBER.
Tevens kunt u een bijdrage storten op bankrekening
NL24RABO0309422736 van de Parochiekerk t.n.v.
Lourdeswerk Zenderen
Graag zien we uw bijdrage tegemoet.
Lies oude Weernink en Willemien Koelen.
**********

Adventsactie 2018
Hoop voor moeder en kind
Een groot, piepklein wonder, gewikkeld in doeken: op 9 september kwam
Stewart Zuze op de wereld in het gemeentelijke ziekenhuis in Balaka, Malawi.
Hij is een van de vijftig tot zestig baby's die hier dagelijks worden geboren.
Hun moeders komen vaak van ver om veilig te kunnen bevallen. Ooit maakte
ook een andere moeder een lange reis: om geregistreerd te worden, reisde ze
van Nazareth naar Bethlehem. Daar werd haar zoon geboren en ook zij
wikkelde hem in doeken.
Bescherm Stewart tegen kinderarbeid
Of Jozef en Maria hun pasgeboren zoontje meteen hebben ingeschreven in
het nieuwe register van de keizer? Dat weten we niet. Wat we wel weten, is
dat dit in het straatarme Malawi niet vanzelfsprekend is: naar schatting wordt
slechts 5% van de baby's in Malawi bij hun geboorte geregistreerd. En dat
heeft grote consequenties! Mensen die officieel niet bestaan, vallen overal
buiten de boot: ze kunnen niet naar school, worden niet verzekerd, hebben
geen toegang tot gezondheidszorg, krijgen geen uitkering, kunnen niet
stemmen. Kinderen zijn vogelvrij en kunnen eenvoudig worden ingezet voor
arbeid of jong worden uitgehuwelijkt. Niet voor niets hebben de Verenigde
Naties geboorteregistratie tot een fundamenteel recht bestempeld!
De laatste jaren is de overheid van Malawi een grote inhaalslag aan het
maken om te zorgen dat iedereen geregistreerd wordt. Daarbij krijgt ze hulp
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van het BRAVO!-programma van Sant' Egidio. Ook in het ziekenhuis waar
Stewart werd geboren, is een BRAVO!-team aanwezig. Catherine Condwe is
een van de teamleden: "Veel vrouwen kunnen niet lezen en schrijven. Ze zien
ook niet altijd het belang van een geboortecertificaat in. Onze hulp is daarom
hard nodig!"
Kinderen zijn vogelvrij zonder officiële identiteit.
Met een gift kunnen wij allen helpen de allerkleinsten in Malawi te
beschermen tegen uitbuiting en kindhuwelijken.
De komende weken zullen wij ook iets meer vertellen over drie andere
projecten waar hulporganisatie Adventsactie steunt aan verleent en waar wij
samen aan kunnen meehelpen.
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
**********
Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk te Borne op 2 december
De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen nodigt u van harte uit
voor de traditionele Adventsvesper op de eerste advent, zondagavond
2 december om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk te Borne, Ennekerdijk 31.
Vol verwachting kijken we uit naar de geboorte van Christus.
We verlangen naar licht in deze donkere dagen.
Het thema van de viering is ‘En tóch wordt het licht!’
Ds. C.J.M. Borgers van de Doopsgezinde Gemeente en de heer J. Cuppen, lid
van de Raad van Kerken zullen voorgaan. U bent van harte welkom.
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen.
**********
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 21 November 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Siny Keur
Jan Hendriksen
Paulien Peper
Wiggers
Gerrit Horstman
Tonny Pigge

Poedelprijs:
Truus Workel
Volgende kaartmiddag :

Jokeren
1. Johan Filart
2. Bep Landkroon

3975 p.
3930 p.
3911 p.
3818 p.
3785 p.
3672 p.
3177 p.
5 December

Reiny Ring

37 p.
61 p.

110 p.

Uitslag kaartavond ZV d.d 26 november
1. T. Vlaskamp
3850 p.
2. S. Grevinga
3802 p.
3. F. Pouwel
3747 p.
4. G. Stokkingreef
3708 p.
Poedelprijs: H. Besselink
3031 p.
**********
Vorig jaar nam Aveleijn het beheer van het
dorpscentrum Sindron in Zenderen over. Aveleijn is
erg blij met deze mooie dagbestedingsplek voor haar
cliënten en de betekenis die Sindron kan hebben
voor de inwoners en leefbaarheid van Zenderen.
Op dit moment vallen de resultaten voor (het gebruik van) zowel de
supermarkt als de ontmoetingsruimte nog tegen.
Aveleijn zoekt dan ook graag de afstemming met de inwoners van Zenderen
om een zo passend mogelijk aanbod te creëren. Dat gebeurt door middel van
een enquête. De enquête wordt volgende week verspreid door het team van
Sindron en kan worden ingeleverd bij de buurtsuper. Bij inlevering ontvangt
men een kleine attentie. In de buurtsuper liggen extra exemplaren en de
enquête kan ook online worden ingevuld via www.aveleijn.nl/sindron. De
enquête is specifiek bedoeld voor inwoners van Zenderen of inwoners van de
gemeente Borne die gebruik maken van voorzieningen in Zenderen.
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De sluitingsdatum is 3 december. Aveleijn hoopt op veel respons. In het
nieuwe jaar volgt een openbare informatiebijeenkomst waar ook de
resultaten van de enquête worden gedeeld.
**********
Zo’n mooi dorp!!
Gezellige, sportieve mensen, op diverse gebieden clubgerichte bezigheden
en…wat daaruit voortvloeien kan: inzet voor verbeteringen van allerlei aard.
In dat geweldige dorp dreigt echter iets bijzonders in moeilijkheden te komen:
ons dorpscentrum Sindron…. wegens eerdere problemen overgenomen door
Aveleijn met enthousiasme en enorme werklust van zowel alle medewerkers,
begeleiders alsook de cliënten.
Ik kan daar over oordelen, omdat ik er wekelijks kom als begeleider van een
schilderclub. Hartverwarmend om getuige te moge zijn van hun plannen, inzet
en uitvoering, alleen…veel te weinig Zendernaren zijn daar regelmatig getuige
van… Zo jammer! Juist vanwege de niet alleen professionele, maar ook
liefdevolle begeleiding, waarnaast de cliënten graag dienstbaar willen zijn! En
ons dierbare “samenwerkingsdorp” lijkt dat wel een beetje te vergeten…
De beste manier om een beetje contact
te maken is een winkel, dat weet u
allemaal, al is het geen prijsvechter.
Nou ja: dat kan ook niet. Maar we
weten dat we een zeer goed doel
dienen met zoiets eenvoudigs als af en
toe een praatje maken met de cliënten.
Een beetje hulp vragen (weet jij misschien waar de eieren staan o.i.d.). Ze
doen zo prachtig hun best! En ach, die paar kwartjes meer…
We zijn toch zeker verplicht om op een eenvoudige manier kansen te geven
aan we ze verdienen?!
Op tv zien we zo vaak van die grootse “Goede doelenprogramma’s”….
Nou dan! Hier hebben we er zelf eentje en we zullen het ook zelf moeten
doen. Laat Aveleijn niet vallen!!
Deze brief is natuurlijk niet gericht aan degenen die regelmatig bezoekers zijn.
Wel een roep om hulp in de feesttijd die voor ons ligt…en wat hebben we
tenslotte aan een leeg Sindron?? (En ze bakken ook heerlijke appeltaarten!)
Hartelijke groet, Wilma van der Veen
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Herhaling K.P.V. Graftakken Kerstmarkt 2018
Evenals voorgaande jaren verzorgen wij ook dit jaar weer uw graftakken.
Kunnen wij u hiermee van dienst zijn?
Heeft u voorkeur voor een bepaalde kleur, geef dit dan bij uw bestelling door.
Bestellen is mogelijk t/m woensdag 5 december 2018 via onderstaande
nummers.
Annie Diepenmaat
Marianne Oude Nijhuis
0546-442028
074-2663297
Dinie Schothuis
0546-441827

Gerda Tijhuis
074-2665887

**********
Zondag 9 december staat in het teken van Zenderen Vitaal
Deze dag staan de Tennisleden in de kantine en zorgen voor verschillende
verse luxe broodjes!
Een mooie gelegenheid om deze zondag in de kantine sportief en culinair te
komen genieten!
Graag tot 9 december, wij staan van 8.00 tot 17.00 uur voor jullie klaar!
Sportvereniging Zenderen Vooruit

-8-

Kerstmarkt
bij het Sindron
Vrijdag 7 december
van 16.00-20.00 uur
Een kerstmarkt met leuke producten voor elk wat wils,
elkaar ontmoeten én lekker eten en drinken.
Kortom, “Zenderse” gezelligheid!
Allerlei kraampjes, muziek, leuke spulletjes, kerstdecoratie, ambachtelijke lekkernijen, glühwein en dat allemaal gewoon in eigen achtertuin
in Zenderen. De buurtsuper is ook geopend tot 20.00 uur!
Slagerij Busscher uit Lonneker verkoopt warme baklever, bakbloed worst,
en warme erwtensoep. Bakkerij Schabbink uit Saasveld, verkoopt o.a.
kerststollen. Kwekerij Bekkingveld verkoopt buiten voor het Sindron
de mooiste kerstbomen. En KPV Zenderen, de vereniging voor de
moderne plattelandsvrouw, verkoopt weer mooie graftakken.

Kerstmarkt bij het SINdron,
wij hebben er ZIN in!
U komt toch ook!!!
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K.P.V. Kerstmarkt Sindron:
Op vrijdag 7 december 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur wordt er een
Kerstmarkt georganiseerd bij het Sindron.
Ook onze vereniging is vertegenwoordigd op de kerstmarkt en wij zouden
het zeer leuk vinden als jullie in grote getale een kijkje komen nemen!
Herhaling K.P.V. Dames:
Willen jullie donderdag 6 december 2018 in jullie
agenda noteren?
We gaan dan samen graftakken maken.
Alle hulp is welkom!
Wij starten ’s middags om 13.00 uur. Het groen dat jullie altijd inbrengen
zouden wij graag op woensdag 5 december ontvangen bij familie Kamphuis.
Het Kerstcomité K.P.V.
Kerstbomenplaza Zenderen
Vanaf zaterdag 1 december begint weer de verkoop van kerstbomen aan de
Zeilkerweg 7 in Zenderen.
Blauw sparren uitzoeken vanaf het land gezellig met het hele gezin, we
hebben natuurlijk ook verse Nordmannen.
Er Is warme chocolade melk en warme glühwein voor de liefhebber.
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag t/m 15 en 16 december
We hopen u te mogen begroeten op de kerstbomenplaza.
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomen standaard te verkrijgen,
voor een aantrekkelijke prijs.

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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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
5 december: Nancy ter Wal, Ellen Oude Breuil,
Miranda Vossebeld, Geri Nijhuis
Kantinedienst;
Zo
2 dec.

Di
Vr.

4 dec.
7 dec.

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

Robin Sonder/Bart Beld
Jordy Sonder/Stan Geerdink
Mitch Wennekink/Rik Brus
Rick Stokkingreef
??

Handbalprogramma zondag 2 december:
F-jeugd: D.H.V. F3 – BB/ZV F1
Sporthal De Reiger Delden

Aanvang: 09.00 uur

D-jeugd: Zenderen Vooruit D1 – DSVD D3
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.00 uur

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC2 – Borhave DC3
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.45 uur

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC1# - Combinatie ’64 DC2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 11.45 uur

B-Jeugd: Combinatie ’64 DB3 – ZV/BB DB1
Sporthal De Fakkel Losser

Aanvang: 10.55 uur

Dames A: BB/ZV DA1 – De Lutte DA1
Topsporthal IISPA Almelo

Aanvang 11.45 uur

Dames Senioren: Dos DS1 – ZV/BB DS1
Sporthal De Klabbe Emmer Compascuum

Aanvang: 13.30 uur

Dames Senioren: Combinatie ’64 DS2 – BB/ZV DS2
Sporthal De Fakkel Losser

Aanvang: 12.55 uur

Handbalprogramma dinsdag 4 december:
C-Jeugd: Kedingen DC2 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal ’n Dikken Wierden
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Aanvang: 18.00 uur

Voetbalprogramma:
Zaterdag 1 december
Zenderen Vooruit JO17-1 – DETO JO17-2
Zenderen Vooruit JO15-1 – NEO JO15-23
Zenderen Vooruit MO17-1 – TVC’28 MO17-1
Zenderen Vooruit JO13-1 – ON JO13-3
Zenderen Vooruit MO13-1 vrij
Enter Vooruit JO11-2 - Zenderen Vooruit JO11-1
Zenderen Vooruit JO8-1 – Hellendoorn JO11-2
Zenderen Vooruit JO7-1 – BSC Unisson JO7-1
Zondag 2 december
Zenderen Vooruit VE1 – Reutum VE1
Zenderen Vooruit 4 – DSVD 3
Zenderen Vooruit 3 – MVV’29 5
Zenderen Vooruit 2 vrij
Juventa’12 1 - Zenderen Vooruit 1
Kantinedienst:
JO17: Mart Ganzeboom
MO17: Rinske Breteler
JO15: Twan Pouwel
JO13: Bram Boswerger
JO8: Jasper Hoek

Aanvang:
15.00 uur
11.30 uur
13.15 uur
10.00 uur

Scheidsrechter:
Hemmo Mulder
Jos Nollen
Johan Rolefes
Teun Nollen

08.30 uur
09.00 uur W. van Olffen
09.00 uur Gijs Gierveld

Aanvang:
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Scheidsrechter
Bertus Tibben
Victor Ragbourn
Hennie Besselink

14.00 uur

15.00 –17.30 uur
13.00 – 15.00 uur
11.30 – 13.00 uur
10.00 – 11.30 uur
08.30 – 10.00 uur

Vervoer:
JO11: Fiep Hofstede, Maarten Pol
**********
Ongelukkig verlies Zenderen Vooruit
Na de nederlaag vorige week tegen Rood Zwart ging ZV deze middag voor
revanche tegen de nr. 2 van de 4e klasse A, RSC uit Rossum.
Helaas nog zonder Ramon van Os die vanwege een knieblessure aan de kant
moest toekijken.
ZV begon wat voorzichtig aan de wedstrijd en het was RSC dat de eerste 10
minuten het betere van het spel had, zonder echt gevaarlijk te worden.
RSC is een ploeg dat lang kan wachten en er dan met 2 gevaarlijke spitsen er
razendsnel uit komt.
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Dit betekent dat er bijzonder geconcentreerd aangevallen moet worden om in
de omschakeling niet te snel verrast te worden.
Na de eerste 10 minuten nam ZV het initiatief over en zette druk op de
achterhoede van RSC waardoor de bezoekers de lange bal moesten spelen.
Deze lange ballen waren bij voortduring een prooi voor de achterhoede van
ZV waar vooral Bryan Sonder heerste in de luchtduels.
ZV bleef proberen om met hoge druk RSC in de problemen te brengen en dit
leverde wat kleine mogelijkheden op voor Job Vetketel en Teun Besselink,
maar grote kansen bleven uit.
Ondanks het Zenderense overwicht was het RSC dat in
de 37e minuut uit een voorzet de bal wat gelukkig voor
de voeten van Peter Hobbelink zag belanden en dit
betekende de 0-1 voor de bezoekers. Dit bleek tevens
de ruststand.
In de tweede helft probeerde ZV de positieve speelwijze
van de eerste helft voor te zetten, maar RSC speelde een stuk beter dan de
eerste 45 minuten en combineerde regelmatig gevaarlijk richting het doel van
ZV en het was aan de alerte doelman Myron Eleveld te danken dat het op dat
moment maar 0-1 bleef. Trainer/coach Ruud Ottenhof greep in en wisselde
aanvallend door Bart Beld en Justin Sonder in te brengen voor Teun Besselink
en Bryan Sonder. ZV ging achterin 1-op-1 spelen en probeerde met een
opportunistische speelwijze de 1-1 te forceren. Dit leverde een aantal
gevaarlijk momenten op voor het Rossumse doel met een bal op lat en een
schot van Job Vetketel op de paal. RSC bleef geduldig verdedigen en
vertrouwen op de omschakeling en in de 85e minuut werd de snelle spits Stef
Mulders met een lange bal weggestuurd en hij bleef oog in oog met Myron
koel en besliste de wedstrijd met de 0-2.
ZV streed lang voor een verdiend punt, maar moest helaas toezien dat de
bezoekers met de 3 punten sportpark Het Vollenbroek verlieten. Kortom, een
nederlaag met perspectief. Wanneer ZV met deze instelling blijft spelen en
het geluk wat aan Zenderense kant komt, dan gaat het resultaat volgen.
Volgende week speelt ZV de belangrijke uitwedstrijd bij Juventa’12 in
Wierden.
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Lasergamen 2018
De kerstvakantie komt er weer aan! Daarom vonden wij
het als activiteitencommissie van Zenderen Vooruit weer
tijd voor een leuke activiteit. Op zaterdag 29 december
vanaf 13:30 uur organiseren wij een leuke middag voor de
jeugd van 10 tot 15 jaar. We gaan lasergamen bij de Tapperij
in Hengelo. Na het lasergamen staat er een lekkere snack
klaar met wat frietjes. Lijkt jou dit leuk en wil je ook graag meedoen? Geef je
dan snel op via de website www.zenderenvooruit.nl bij het kopje
activiteitencommissie. Wees er snel bij want vol=vol!
Meer informatie:
- De kosten voor deze middag bedragen € 7,50 (betalen bij aanvang van
de activiteit).
- Het is handig om makkelijke schoenen aan te trekken.
- We verzamelen om 13:15 u. bij ZV. Het vertrek is om uiterlijk 13:30 u.
- We zullen +/- 17:30 uur terug zijn.
- Ook hebben we auto’s nodig om in Hengelo te kunnen komen, dus het
zou fijn zijn als we ouders kunnen vinden die ons hiermee willen
helpen. Dit kun je invullen op de site bij het aanmelden.
Tot zaterdag 29 december, wij hebben er al zin in!
De Activiteitencommissie
*********
Dolle Pret 2018
Net zoals voorgaande jaren gaan wij ook dit jaar tijdens de winterstop met de
jonge leden tot 12 jaar van Zenderen Vooruit naar Dolle Pret.
Op vrijdag 28 december verzamelen we om 13.15 uur bij ZV,
waarna we naar Dolle Pret rijden. Daar kunnen de kinderen
vrij spelen en samen een patatje eten. Om 16.30 uur zullen we
weer terug bij ZV zijn.
Opgeven om mee te gaan kan via de website van Zenderen Vooruit.
De kosten bedragen 5 euro per kind. Geen lid van ZV, maar wil je toch graag
met je broertje, zusje of vriendje mee, dan kan je je ook opgeven. Om bij Dolle
Pret te komen zullen ook een aantal lieve ouders nodig zijn die mee willen
rijden, ook dit kan je opgeven via de website bij het aanmelden van uw kind
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
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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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