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De redactie van VOX
wenst alle lezers
een gezegend
Kerstfeest

en een voorspoedig 2019

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
22 december 2018 – 12 januari 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 …
‘Wij vinden
dat Vrede de echte naam
van God is’
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
Vieringen Zusters Carmelitessen:
Zo 23 dec. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Ma 24 dec. 21.00 uur: Nachtmis met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Di 25 dec. 8.30 uur: 1ste Kerstdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Wo 26 dec. 8.30 uur: 2de Kerstdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 30 dec. 8.30 uur: eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
-2-

Ma 31 dec. 17.00 uur: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Di 1 jan. 8.30 uur: Nieuwjaarsdag: eucharistieviering
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 6 jan. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Vieringen Parochiekerk:
Zondag 23 december – 10.00 uur
4de zondag van de advent – eucharistieviering m.m.v. cantorgroep
Voorganger: pastor Eef van Vilsteren

Zondag 23 december – 18.00 uur
Het aloude kerstverhaal wordt verteld en het kinderkoor zingt.
Er zijn heel veel engelen – herders – schapen – samen met de koningen,
op bezoek bij Jozef en Maria.
Deze kerstviering is bedoeld voor de kinderen die naar de basisschool gaan en ook
voor de jongste kinderen die nog niet naar school gaan.
Alle kinderen zijn welkom samen met hun ouders, opa’s, oma’s en familie.
Van harte welkom iedereen die wil horen over de geboorte van het kind Jezus. Na
afloop van deze woordviering is er iets lekkers voor alle gasten.

Jullie mogen ook een houdbaar product mee nemen voor de voedselbank !
Maandag 24 december – 20.00 uur: de nachtmis
met medewerking van het parochiekoor.
Voorganger pater Edgar Koning.
“En dit zal voor u een teken zijn: Gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken
gewikkeld en liggend in een kribbe’.
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Van het grote wonder daar gebeurd, mogen we horen in sfeervolle versierde
kerk. Met mooie liederen verzorgt ons parochiekoor deze viering.
Ook nu staan de manden klaar voor uw producten voor de voedselbank.
Dinsdag 25 december - 10.00 uur – de dagmis van Kerstmis
met medewerking van het koor MIX
Voorganger pater Tjalling van Balen
Als wij eens gaan doen, jij en ik, geven wat we hebben,
tijd, aandacht, mededogen, troost, moed, kracht, arbeid, naam, talent.
Als wij eens gaan doen, jij en ik, delen wat we zijn
handen en voeten, mond, hart,
huilen, zingen, lachen, verlangen.
Als wij eens gaan doen, jij en ik, voor elkaar,
voor anderen, dan zal Gods aangezicht,
geboren in een klein kind, in deze wereld herkenbaar zijn.
Deze kerstmorgen van harte welkom en ook nu wordt het op prijs gesteld als
een houdbaar product meeneemt voor de voedselbank.
Zondag 30 december - 10.00 uur
Eucharistieviering met medewerking van het kinderkoor en parochiekoor.
We kijken terug op het oude jaar en vooruit naar het nieuwe jaar.
Voorgangers pastor Eef van Vilsteren en Anita Oosterik
Di

1 jan. 10.00 uur: Nieuwjaarsdag: geen viering

Zo

6 jan. 10.00 uur: eucharistieviering verzorgd door de Karmel
Voorganger: pater J. Hettinga
**********

Zondag 23 december 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 23 december 18.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
geen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink
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Maandag 24 december 20.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. v.d. Aa
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Dinsdag 25 december 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
M. Ikink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Zondag 30 december 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
geen
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 6 januari 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis
J. Stevelink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 23 december t/m zaterdag 29 december: H. Peper
Van zondag 30 december t/m zaterdag 5 januari: J. Maathuis
Van zondag 6 januari t/m zaterdag 12 januari: J. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 23 december t/m zaterdag 29 december: groep 3
Van zondag 30 december t/m zaterdag 5 januari: groep 4
Van zondag 6 januari t/m zaterdag 12 januari: groep 1
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

Misintenties voor zondag 23 december 2018:
Gerhard Diepenmaat en Mien de Lenne; Leny Ebbers-Holtkamp;
Henk Koelen.
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Misintenties voor Kerstmis 2018: Maandag 24 december (nachtmis) 20.00
uur en Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag):
Overl. fam. Welberg – Grootelaar; Jan Elferink; Henk Kamphuis;
Jan en Truus Kienhuis; Herman en Riek Groothuis – Ganzeboom;
Fam. Olthof – Exterkate; Johan en Sien Olthof – Kroeze;
Herman Oude Lansink; Mia Monnink – Harmes;
Overl. ouders Zonder – Elshuis; Overl. fam. Goorhuis – Lansink;
Johan Schuttenbeld; Ria Wienk – Ellenbroek;
Marietje Koopman – Luttikhuis; Herman en Truus Oude Weernink;
Overl. ouders Zonder – Wolthuis; Overl. ouders Mensink – Stroot;
Overl. ouders fam. Harink – Schothuis; Pater Eligius Schothuis;
Thea Ganzeboom – Stege; Overl. ouders Finkers – Lucas;
Henk Rekers; Sien Elferink – Kemerink op Schiphorst;
Over. fam. Elferink – Kemerink op Schiphorst; Truus en Gerard Wolters;
Overl. grootouders Wolters en Oude Lansink;
Herman Elferink; fam. Kemerink op Schiphorst;
Riek Elferink – Kemerink op Schiphorst (Jgd.); Bernard ter Haar;
Bennie Hoek; Overl. ouders Ganzeboom – Koelen;
Marie Kemna – Sauer; Overl. ouders Stevelink – Demmer;
Dien Booyink – Demmer; Overl. ouders Diepenmaat – Beld;
Henk Zegger; Harrie Kemna; fam. Welberg – Geering;
Ben en Rosa Welberg – Verhoeven; Herman Welberg;
Overl. fam. Oude Lansink – Vetketel; Ouders Hoek – Dashorst;
Ria Wilmink; Overl. fam. Olthof; Overl. fam. ter Avest;
Riek en Henk Kuipers – Droste; Dennis Letteboer;
Santje Wienk – Kempers; Gerhard Hannink; Overl. fam. Spijker;
Jozef Silderhuis; Ouders Platenkamp – Vlaskamp;
Ouders Bartelink – Schopman; Bert en Dinie Annink;
Fam. Welberg; Herman Westerbeek.
Misintenties voor zondag 30 december 2018:
Johan Olthof en Sien Olthof-Kroeze (Jgd.); Johan Schuttenbeld;
Sien Elferink - Kemerink op Schiphorst; uit dankbaarheid;
Overl. fam.Elferink - Kemerink op Schiphorst;
Leny Ebbers – Holtkamp; Freek en Marie Besselink (Jgd.);
Herman Westerbeek; Henk Koelen (Jgd.).
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Misintenties voor zondag 6 januari 2019:
Thea Ganzeboom – Stege; Mia Monnink – Harmes;
Hans ter Brugge (jgd.); Herman ter Brugge; Herman Westerbeek.
**********
Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag 10.30 uur in Stephanuskerk Borne
Tweede Kerstdag om 10.30 uur is er weer het traditionele Kindje Wiegen in de
Stephanuskerk in Borne, waarbij het kerstverhaal wordt nagespeeld.
Alle kinderen die dat willen zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.
Ze kunnen zich op Tweede Kerstdag om 10.00 uur melden in de Stefanshof
naast de kerk. Dan krijgen ze een rol toebedeeld en passende kleding.
Na afloop is er in de Stefanshof chocolademelk en koffie met iets lekkers.
**********

Adventsactie 2018
Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het
land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van
boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende
werkloosheid.
Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen:
voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien
slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een
oplossing.
Maar het is een onzeker en gevaarlijk leven. Ze overleven door klusjes te
doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal, werk als
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drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. Veel kinderen
gebruiken zelf drugs om hun problemen te vergeten.
Opvang en re-integratie
De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in de hoofdstad
Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het
opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische
zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen.
Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin,
bij familie of eventueel in een pleeggezin.
Hulp aan het gezin
Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam
verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet
voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen
psychologische begeleiding.
Hulporganisatie Adventsactie steunt dit soort projecten en wij kunnen daar
samen aan meehelpen door onze bijdrage voor dit doel.
De grote collectebus staat hiervoor de komende laatste Adventszondag en
ook op Kerstmis rond de vieringen weer in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.
Ook kunt u uw gift overmaken op IBAN-nummer NL891NGB0653100000 ten
name van Adventsactie.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV
**********
De “OALE ROOP” op de Zenderensche Esch
Op 20 december zal hij weer klinken: De “OALE ROOP”
Te beluisteren vanuit de tuin van ons Thomashuis onder het genot van
warme chocolade melk en Glühwein.
Volg de lichtjes achterom, van harte welkom.
Van ongeveer 19.00 tot 20.00 uur.
Bewoners en team Thomashuis Zenderen.
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Dank je wel
voor alle leuke kaartjes, bloemen, telefoontjes en andere
aandacht t.g.v. mijn afscheid van de redactie van de Vox.
Ik had in stilte willen stoppen, maar velen dachten daar anders over.
Ik heb nooit geweten dat mijn werk zo gewaardeerd werd.
Ik heb het bijna 40 jaar met veel plezier gedaan, maar vond mijn werk niet
meer van deze tijd.
Ik heb me altijd voor 100 procent ingezet voor de Vox en ik denk dat dit wel
aardig gelukt is. Ik zal ongetwijfeld ook wel wat fouten hebben gemaakt, maar
wie maakt die niet?
Alles stopt een keer en daar is niks mis mee.
Daarom zeg ik in mijn geliefde Twents: “Good goan!” Bedankt voor de fijne
samenwerking al die jaren!
Fijne Feestdagen voor jullie allen!
Joke
**********
Zonnebloemregio Zonnehof zoekt bestuursleden
De regionale Zonnebloemafdeling Zonnehof is hard op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur mensen die vanuit hun
beroep of achtergrond over bestuurlijke kennis of vaardigheden
beschikken. En die deze capaciteiten als vrijwilliger in willen
zetten voor mensen met een lichamelijke beperking. De
regiobestuursleden ondersteunen de acht plaatselijke afdelingen
en hun vrijwilligers die in de regio actief zijn. Ook coördineren zij diverse
activiteiten en geven zij vorm aan het vernieuwde beleid van de Zonnebloem.
Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten bezorgen. Dat is
wat de Zonnebloemvrijwilligers doen. Ze gaan op bezoek en samen eropuit en
organiseren vakanties en activiteiten. Zo heeft de regionale afdeling Zonnehof
jaarlijks een dagboottocht en een gezellige ontspanningsmiddag op haar
programma staan. Maar ook kleinere, de zo genaamde 1 op 1 activiteiten
worden door de regio ondersteund en begeleidt. De Zonnebloem maakt dit
soort activiteiten mogelijk. Met de inzet van veel vrijwilligers.
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Doordat de nadruk steeds meer op kleinschalige en 1 op 1 activiteiten komt te
liggen en omdat door de veranderde maatschappij steeds meer mensen met
een lichamelijke beperking in een isolement raken, zijn er steeds meer
vrijwilligers nodig. Bestuursleden ondersteunen deze vrijwilligers om hun
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Niet alleen is dit
bestuurswerk zinvol, het geeft ook veel voldoening.
Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Neem dan
contact op met Ria Doeschot, t.doeschot@hetnet.nl tel. 0547-333538. De
regio Zonnehof is ook te vinden op internet: zonnebloem.nl/zonnehof. Op
www.zonnebloem.nl kun je heel veel algemene informatie vinden.
**********
Uitslag kaartavond ZV d.d 17 december
1. F. Pouwel
4174 p.
2. T. Vlaskamp
4056 p.
3. H. Platenkamp
3966 p.
4. G. Stokkingreef
3808 p.
Poedelprijs: H. Mensink
2971 p.
De volgende kaartavond is op 7 januari 2019
**********
Enquête Voorzieningen, Wonen en Verkeer
De Dorpsraad heeft in november een enquête gehouden over Voorzieningen,
Wonen en Verkeer. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de enthousiaste response.
Bijna honderd personen hebben die enquête ingevuld, met vele goede
suggesties die nu door de betrokken werkgroepen moeten worden
uitgewerkt. Zij zullen over enige tijd op deze site rapporteren waartoe dit alles
heeft geleid.
Ook heeft een aantal personen zich opgegeven om aan een werkgroep deel te
nemen. Wij stellen dat zeer op prijs en wij zullen zeer binnenkort contact met
hen opnemen. Overigens lijkt het dat een enkelen weliswaar in de enquête
hun bereidheid tot deelname hebben aangekruist, maar nog niet hun
emailadres hebben bekendgemaakt op info@zenderen.nl; wilt u dat alsnog
doen a.u.b. Dat geldt ook voor diegenen die de enquête niet hebben ingevuld,
maar die nu toch op deze manier willen bijdragen. Alvast dank.
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De meeste enquêtes zijn ingevuld door de oudere inwoners. Minder dan een
kwart van de invullers is 30 jaar of jonger en van de tot-18-jarigen is vrijwel
geen antwoord ontvangen. Dat is jammer, want wij vinden het behoud van
die jongeren in en voor Zenderen van groot belang en wij zijn dus zeer
geïnteresseerd in hun mening. De Dorpsraad zal hieraan dus extra aandacht
gaan besteden, bijvoorbeeld met een thema-avond. Ook zullen we bij
volgende enquêtes meer gebruik maken van sociale media.
Ten slotte: de enquête mag dan weliswaar zijn afgesloten, maar u kunt
natuurlijk altijd uw vragen, zorgen en suggesties bekendstellen rechtstreeks
bij ons (de Dorpsraad) of bij een van de werkgroepen of via het
reactieformulier op deze site.
Namens de Dorpsraad,
Jan Kruidenier, Interim voorzitter
jckruidenier@hotmail.com/074-8528929
Erve Escher 9
**********
**********

Borne Waakt
Naar aanleiding van een serie inbraken in Borne hebben enkele inwoners
enkele jaren terug de handen ineengeslagen en hebben de aanzet gegeven tot
“Borne Waakt”. Een WhatsApp buurtpreventiegroep voor de hele gemeente
Borne. Dus ook in Zenderen en Hertme! Wanneer het eerder donker wordt of
tijdens een vakantieperiode neemt het aantal inbraken vaak toe. Door als
gemeenschap via WhatsApp met elkaar in verbinding te staan kan er sneller
gereageerd worden bij een vermoeden van onraad. De politie kan de extra
ogen en oren goed gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor allerlei andere
misdrijven.
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Verdachte situatie?
Inwoners kennen hun buurt het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in
welke auto zij rijden. Mensen mogen 112 bellen als ze in de buurt iets
verdachts zien. “Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de
verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon aan ons
doorgeven. De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers
opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte situaties direct
bij de politie melden”, aldus politiechef Frans Heeres.
WhatsApp
De kracht van sociale media is enorm. Een klein bericht kan de gehele buurt
uit het raam doen kijken wanneer een voertuig zich verdacht in de wijk
ophoudt. De verstorende werking die hiervan uitgaat kan een hoop ellende
voorkomen. We roepen iedereen op om zich aan te melden bij “Borne
Waakt”.
Aanmelden
Aanmelden kan via www.bornewaakt.nl. Voor meer informatie kunt u terecht
op deze site. Door samen alert te zijn, kunnen we criminelen het werk moeilijk
maken, en de pakkans vergroten. Doe mee met de WhatsApp groep van
Borne (Zenderen en buitengebied is wijk 2). Meld je aan!
Top2000 verbindt!
Op 2 februari 2019 staat een zeer bijzonder evenement op het programma!
Inpajoko organiseert, in samenwerking met muziekvereniging Gregorius, de
meidenband Spoenk en kinderkoor Unisono, een spectaculair concert op een
zeer bijzondere locatie. Doel is het elkaar ontmoeten, het elkaar opzoeken. In
dit bijzondere concert is daarom de verbinding gezocht met
muziekverenigingen uit de 3 kerkdorpen van de gemeente Borne; Hertme,
Zenderen en Borne. Gezamenlijke onderlegger is de liefde voor de muziek,
deze keer specifiek gericht uit de top2000 aller tijden.
Tijdens het concert worden zeer diverse nummers ten gehore gebracht, van
een medley van Supertramp tot ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Er is echt
voor elk wat wils. Zal 1 van de nummers uit de top 3 ook gezongen worden?
We laten ons verrassen…. Dat muziek verbindt blijkt wel uit het aantal BB-ers
(bekende Bornenaren) die hun medewerking verlenen aan deze viering. Niek
Assink - Hazes vertolker, Karlijn Boswerger - finaliste van ‘the Voice of Borne’
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en zuster Josephine van Amersfoort. Allemaal mensen die geheel belangeloos
hun steentje bijdragen. Zelfs de burgemeester speelt een rol!
Herman Lansink Rotgerink, de muziekprofessor van Borne en bekend van de
Bornse POPkwis, heeft een koppeling gemaakt tussen de inhoud en
achtergrond van de muziek naar specifieke thema’s. Deze koppeling zal hij, op
zijn eigen ludieke wijze en samen met Rob Munsterhuis presenteren.
Dus…. Ben je een muziekliefhebber? En ben je benieuwd naar de manier
waarop wij dit evenement hebben vormgegeven? Dan nodigen wij je graag uit
voor dit eenmalige concert!
Datum
Zaterdag 2 februari 2019
Plaats
St. Stephanuskerk, Borne
Tijd
19.00 uur
Je bent welkom vanaf 18.30 uur
Entreebewijzen, a €3,- per stuk, zijn nog te koop op de volgende punten:
De Barrique – Borne
De kaartverkoop gaat echter snoeihard en op = op!!!!
**********
Receptie JR. De Draepiepers
Afgelopen vrijdag 14 december zijn de
nieuwe hoogheden van JR. De Draejpiepers
bekend gemaakt. Dit jaar heeft jonkheer
Robert I de scepter in handen en samen
met zijn jonkvrouw Anique gaan zij er een
geweldig carnavalsjaar van maken.
Om onze nieuwe hoogheden te feliciteren
met deze bijzondere titel, nodigen wij
iedereen uit voor de receptie op zaterdag
29 december in het Rigtershoes. De receptie start om 19:30 uur.
Ook wordt op deze avond de tweede “Gouden Pieper” uitgereikt door de exjonkheergarde.
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Hopelijk tot dan!
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U och ook!!!
SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
9 januari 2019: Monique Mossel, Cindy Diepenmaat,
Heidi Leushuis, Monique Boswerger.
Handbalprogramma zaterdag 5 januari 2019:
D-jeugd: Tukkers D2 – Zenderen Vooruit D1
Sporthal De Danne Albergen

Aanvang: 18.00 uur

C-jeugd: Zenderen Vooruit DC2 – Bentelo DC1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 19.30 uur

Dames Senioren: Tukkers DS1 – ZV/BB DS1
Sporthal De Danne Albergen

Aanvang: 19.15 uur

Handbalprogramma zondag 6 januari 2019:
C-jeugd: Bornerbroek DC1# - Zenderen Vooruit DC1#
Topsporthal IISPA Almelo

Aanvang: 12.45 uur

B-jeugd: Borhave DB2# – ZV/BB DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 12.25 uur

Dames A: D.S.V.D. DA1 – BB/ZV DA1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 13.55 uur

Dames Senioren: Kedingen DS1 – BB/ZV DS2
Sporthal Schelfhorst Almelo

Aanvang: 15.10 uur

Handbalprogramma donderdag 10 januari 2019:
Midweek: Zenderen Vooruit DMW1 – W.H.C. DMW1
Sporthal ’t Wooldrik Borne
**********
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Aanvang: 20.30 uur

Winterstop jeugd:
Het voetbaljaar 2018 is ten einde. Alle tijd voor de feestdagen en een
welverdiende winterstop.
De jeugdteam JO7, JO8 en JO11 gaan weer trainen in de week 21 -25 januari
2019.
Overige jeugdteams (JO13, MO13, JO15, MO17 en JO17) gaan weer trainen in
de week 14-18 januari 2019.
Het voetbalbestuur wenst al haar leden, supporters en vrijwilligers fijne
kerstdagen en een gezond en sportief 2019 toe.
**********

Hardwerkend ZV moet de punten in Weerselo laten. 3-0.
De beste Nederlandse voetballer allertijden, ene Johan Cryuif, was ook
bekend om zijn logica uitspraken over het voetbal. “as je de bal niet heb, ken
je ook niet score”. Dit was nou precies waar het ZV vanmiddag aan ontbrak.
Eenmaal in bezit van de bal, duurde het maar even, of het leder was weer in
bezit van de tegenstander. De ene keer was het te slordig, de andere keer
dachten we met een wereldpass UD te verschalken. Beide activiteiten
leverden echter niets op. Probeer maar eerst simpel je dichtst bij zijnde
teamgenoot aan te spelen en om zo tot voetballen te komen.
Het zat onze jongens ook niet mee vanmiddag. Binnen drie minuten speeltijd
lag de bal al achter Myron, onze keeper. Meckelenkamp, hun rechterspits,
stoof als een zoef de haas langs onze verdediging om vervolgens de bal mooi
in de verre hoek te krullen. 1-0. Dat dit niet alleen geluk was, bleek uit het feit
dat hij een royale 20 minuten later, dus ook weer op de brommer, hetzelfde
kunstje herhaalde. 2-0.
ZV kwam het laatste kwartier van de eerste helft wel
beter in het spel wat resulteerde in een aantal kansrijke
vrije trappen rondom het Weerselose doel. Maar als je
met hoge ballen richting doel van de tegenstander gaat,
heb je toch wel de nodige kopkracht nodig.
De 2e helft was wel beter in balans, al kende het al met
al maar weinig hoogtepunten, om de opnieuw in grote
getalen opgekomen supporters te ondersteunen om de vrieskou te vergeten.
Dat ook nog de pas herstelden, Robin en Ramon, opnieuw het veld moesten
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verlaten met blessures, droeg ook al niet bij aan de feestvreugde. En oh ja,
Mechklenkamp wist ook nog de 3-0 met een afstandsschot te realiseren.
Toch moeten we positief blijven. Immers vorig jaar lukte het ook om met
nagenoeg dezelfde ploeg, na de winterstop 23 punten te halen en ons te
handhaven in de vierde klasse.
**********

Mededeling algemeen bestuur
Op maandag 7 januari 2019 om 20.00 uur zijn alle leden van Zenderen
Vooruit uitgenodigd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
Uiteraard wordt daar de kantine voor ingericht en staat de koffie klaar. Wij
rekenen op uw komst.
Het Algemeen Bestuur
Zenderen Vooruit
**********

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 en
bedraagt 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.
Aanmelden kan t/m zondag 23 december
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit
**********
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Oliebollenactie ZV: Laatste kans!
Heeft u nog geen oliebollen besteld?! Dan is dit uw laatste kans!
U kunt nog t/m morgen (zaterdag 22 december)
oliebollen bestellen. Dit kan door te bellen, appen
of sms’en naar 06-27231898 of te mailen naar
actieszenderenvooruit@gmail.com.
Op maandag 31 december komen wij de oliebollen
tussen 9 en 12 bezorgen.
LET OP: is er nog niemand bij u langs geweest om uw bestelling op te nemen
maar wilt u nog wel graag bestellen? Mail of bel dan naar bovenstaand
e-mailadres/ nummer.
Heeft u al een mail gestuurd maar nog geen bevestiging gehad?! Stuur dan
nogmaals een mail, het kan zijn dat er iets fout is gegaan.
Alvast bedankt en fijne feestdagen!
Namens handbalbestuur Zenderen Vooruit
**********

Schaatsen 2019
We zitten alweer aan het einde van het jaar en daarom
vonden wij het als Activiteitencommissie van Zenderen
Vooruit weer tijd voor een leuke activiteit.
Dit jaar staat er op het Dorsetplein te Borne wederom
een schaatsbaan en leek het ons leuk om op zaterdag
5 januari 2019 om 13.30 voor de jeugd t/m 12 jaar te
gaan schaatsen.
Heb je zin in een middag vol schaatsplezier, geef je dan snel op!
Je kunt je aanmelden via de website: www.zenderenvooruit.nl bij het
kopje activiteitencommissie.
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Meer informatie:
 Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit
 Graag eigen schaatsen meenemen (noren mogen niet).
Voor de kinderen die geen schaatsen hebben huren wij deze ter plekke
op de schaatsbaan. Er bestaat dan wel de mogelijkheid dat de juiste
maat niet aanwezig is.
 We verzamelen om 13.15 uur bij ZV, vertrek is om uiterlijk 13.30 uur.
 We zijn terug om +/- 15.30 uur bij ZV.
Tot zaterdag 5 januari! Wij hebben er zin in!
De Activiteitencommissie.
**********

Nieuwjaars tennistoernooi!
Zenderen Vooruit heeft weer de baan gehuurd voor een gezellige avond
tennissen.
Wanneer: 19 januari 2019
Waar: Racketcentrum Borne
Tijd: 19.00 uur.
Leden gratis
Niet leden € 7,50
Tenniservaring is gewenst!
Opgeven kan via mail bij
renatekosse@hotmail.com
Wij gaan weer voor een gezellige avond tennissen!
Groeten, Inge Wolbers en Renate Kosse
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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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Beste carnavalisten,
Piepersbal
Op vrijdag 14 december vond alweer de 9e editie van het grandioze Piepersbal van Jongerenraad De
Draejpiepers plaats. Tijdens deze feestavond zijn Jonkheer Robert Dries en Jonkvrouw Anique Ebbers
gepresenteerd als de nieuwe hoogheden van de Jongerenraad.
Tijdens de receptie is er gelegenheid om de nieuwe hoogheden persoonlijk te feliciteren. De receptie
vindt plaats op zaterdag 29 december 2018 in ’t Rigtershoes. Je bent vanaf 19:30 uur van harte
uitgenodigd. Uiteraard wensen wij de nieuwe hoogheden een fantastisch carnavalsjaar toe!
Optocht Zenderen 2019
Tevens kijken wij alvast vooruit naar aankomend carnavalsseizoen. Het is namelijk weer mogelijk om
je in te schrijven voor de optocht in Zenderen. Dus mocht je graag mee willen doen, het
inschrijfformulier is te vinden op onze website: www.doldraejers.nl/optocht. Hopelijk zien we je als
deelnemer of als toeschouwer en daarna in de tent!
Oproep bardiensten carnaval 2019
Daarnaast kunnen wij jouw hulp achter de bar ook dit jaar wederom goed gebruiken!
De werkzaamheden bestaan in overleg uit:
Kelneren, tappen, glazen spoelen/doorgeven/halen, frisdrank inschenken, bijvullen frisdrankkoeling.
Tijdens de galavoorstelling wordt er geen drank aan de bar verkocht. Er is alleen bediening door
kelners aan de tafels.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als je het bijgevoegde formulier bardiensten wilt inleveren
voor maandag 31 december 2018 op één van de adressen op het formulier. Ook bestaat er dit jaar
weer de mogelijkheid om via WhatsApp of sms aan te melden!
Jullie hulp is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd.
Manchetknopen
Mis je nog die welbekende finishing touch om je carnavalsoutfit mee af te maken? Dan hebben wij
wat jij nodig hebt. Er zijn namelijk manchetknopen met het logo van de Doldraejers te koop.
Bestellen doe je door een mailtje te sturen naar info@doldraejers.nl. Kosten? €10,- per setje.
Tot slot willen wij enkele belangrijke data alvast onder de aandacht brengen:
- Algemene ledenvergadering
woensdag 23 januari om 20:00 uur
- Kaartverkoop gala
zondag 17 februari, 11:00 uur
- Gala-avonden
vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari
- Carnavalsweekend
zaterdag 2 maart en zondag 3 maart
Voor een volledig overzicht van de feestagenda ga je naar de site: www.doldraejers.nl/feestagenda.

Met carnavaleske groet,
C.V. De Doldraejers

Formulier bardiensten
Carnaval 2019

Hieronder kun je aangeven op welke momenten je wilt meehelpen tijdens carnaval 2019.

Graag uiterlijk voor maandag 31 december 2018 inleveren.
Naam 1:
Adres:
E-mail:
Tel:

Naam 2:
Adres:
E-mail:
Tel:

Donderdag 21 febr.
Generale repetitie

A: 20:00 - 23:00u

A: 20:00 - 23:00u

Vrijdag 22 febr.
Gala-avond

A: 19.00 - 21.30u
B: 21.30 - 00:30u

A: 19.00 - 21.30u
B: 21.30 - 00:30u

Zaterdag 23 febr.
Gala-avond

A: 19.00 - 22.00u
B: 22.00 - 01:00u

A: 19.00 - 22.00u
B: 22.00 - 01:00u

Zondag 24 febr.
Receptie

A: 13.00 - 16.00u
B: 16.00 - 19.00u

A: 13.00 - 16.00u
B: 16.00 - 19.00u

Zaterdag 2 maart
Feestavond

A: 17:00 - 19:00u
B: 20.30 - 23.00u
C: 23.00 - 01:30u

A: 17:00 - 19:00u
B: 20.30 - 23.00u
C: 23.00 - 01:30u

Zondag 3 maart
A: 13.30 - 16.30u
Optocht +
B: 16.30 - einde
kindermiddag
							

A: 13.30 - 16.30u
B: 16.30 - einde

- Omcirkel de letter(s) van jouw voorkeur -

Opmerkingen: ....................................................................
....................................................................
....................................................................

Inleveren formulier:
Roy Platenkamp
Oude Kerkweg 4
Andre Platenkamp ‘t Stegehuis 8

		

Aanmelden op onderstaand nummer via WhatsApp of sms kan ook!
Roy Platenkamp: 06-4301 4251 (ook voor meer info of vragen)

Bij voorbaat dank voor jouw inzet!

