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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
23 maart 2019 – 30 maart 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 …
Soms komen er mensen in je leven,
waarvan je onmiddellijk weet
dat ze er thuishoren
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 24 mrt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet


Parochiekerk:
Zo 24 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor E. van Vilsteren
**********

Zondag 24 maart 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
R. Brentjes
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 24 maart t/m zaterdag 30 maart: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 24 maart t/m zaterdag 30 maart: groep 4
Misintenties voor zondag 24 maart 2019
Jan Omtzigt; Annie Eidhof-Hottenhuis; Johan Kamphuis (jaarged.);
Theo Bartelink; Bennie Hoek.

Overleden:
Op 16 maart is op 83-jarige leeftijd overleden mevr. Stien Peper-Kuipers. Zij
woonde in ’t Dijkhuis in Borne, en eerder ook in Azelo aan de Kuipersweg.
Voor haar is er a.s. donderdag een avondwake in onze kerk om 19.00 uur. Op
vrijdag is de uitvaart, ook in onze kerk, om 10.30 uur. Zij zal daar aansluitend
worden begraven op de Algemene Begraafplaats in Borne. Wij wensen de
familie Peper veel sterkte en kracht bij dit afscheid.
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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

Beste Parochianen,
Op zondagmorgen 24 maart om 11.00 uur willen wij, aansluitend aan de
Eucharistieviering, onder het genot van een kopje koffie, in het
zaaltje van het Karmelietenklooster een Informatie uurtje
houden i.v.m. de ontwikkelingen op het gebied van de wettelijke
beheerstaken van het kerkhof. Alle parochianen zijn hiervoor van
harte uitgenodigd.
Het parochiebestuur

Presentatieviering Eerst Communie

Er zijn 18 jongens en meisjes begonnen met de
voorbereiding op het eerste communiefeest.
Dit feest is op zondag 19 mei.

De jongens en meisjes willen zich nu al
voorstellen aan iedereen in de kerk
en hun naam noemen.
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Bent u, ben jij, toch wel nieuwsgierig wie allemaal meedoen,
kom dan naar de viering op zaterdag 30 maart om 19.00 uur in de
parochiekerk.
Het kinderkoor onder leiding van Hetty en Arthur is er ook.
Er mag een houdbaar product voor de voedselbank worden meegebracht.

Woorddienst op zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur.
Met medewerking van de cantorgroep.
Voorgangers Anita Oosterik en Paul Snijders.
Het thema van de viering is: “Deur die naar vrede openstaat”.
De opzet van deze viering is anders dan u gewend bent, omdat het geen
eucharistieviering is op deze zondagmorgen. Dit is misschien nieuw voor
velen. We volgen de lezingen van de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Van harte welkom om mee te vieren!!

**********
Nieuws van de redactie:
De redactie is erg blij met alle copy die aangeleverd wordt.
Deze kunt u sturen naar: info@zenderen.nl zoals voor op de Vox aangegeven.
Voor de goede orde wordt hieronder nog eens aangegeven waaraan deze
moet voldoen:
- Gebruikt lettertype door de redactie is Calibri, grootte 12
- Misschien kunt u de tekst al aanleveren op normaal A5 formaat. Dit
kunt u bij het tabblad “indeling” vinden.
- Het liefst ontvangen we word-documenten. PDF’s kunnen wel, maar
vaak komt formaat niet mooi uit of de tekst wordt heel priegelig.
Misschien is het een idee om dan zowel het word-document als de
PDF te sturen.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Namens redactie Vox
Betsy Paus
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Vastenactie 2019: schoon water verandert alles!

Gratis water voor het hele dorp
Nicaragua heeft al veel vooruitgang geboekt op het gebied van
beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de
VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang
tot schoon drinkwater.
Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem.
Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van
Nicaragua. Dit dorp behoort tot de gebieden die het zwaarst worden
getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen en
droogte wisselen elkaar af, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid
van drinkwater. Deze situatie wordt nog verergerd door grootschalige
veeteelt en andere industrieën, die bossen, waterbronnen en de bodem
aantasten, waardoor het watertekort verder toeneemt.
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op vervuild en onveilig water
uit de rivier. Drinken van dit water leidt tot infecties met parasieten en
overdraagbare ziektes als diarree, die vooral kinderen treffen. In het droge
seizoen (maart-april) verslechtert de situatie.
De Nicaraguaanse organisatie Octupan legt met de hulp van Vastenactie een
gemeenschappelijke waterput aan met een elektrische pomp, waar mensen
gratis water kunnen halen. Dankzij dit project wordt de kwaliteit van leven
voor de inwoners duurzaam verbetert. Schoon drinkwater en kennis van
hygiëne dragen bij aan een betere gezondheid, vooral van kinderen en
ouderen.
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Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse
projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden
levens blijvend veranderd!
Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een
bijdrage voor de vastenactie.
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de
grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.
MOV/Vastenactie
**********
KLEDINGINZAMELING BASISSCHOOL ST. STEPHANUS
Vanaf woensdag 10 april t/m dinsdag 16 april
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.
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!
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Uitslag kaartavond ZV d.d. 18 maart
1. R. Scholten
2. G. Stokkingreef
3. F. Pouwel

4348 p.
4140 p.
4053 p.

Poedelprijs: W. Ring

2750 p.

De volgende kaartavond is op maandag 8 april.
Dan wordt tevens de einduitslag bekend gemaakt.
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 13 Maart
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Anton Pol
Riet Bos
Gerrit Wiggers
Tonny Pigge
Johan Hindriksen
Cor Stopel

Poedelprijs :
Gerard Winkel

4070 p.
3842 p.
3833 p.
3769 p.
3763 p.
3731 p.

3230 p.

Jokeren
1. Johan Filart
2. Miny Viscaal

39 p.
46 p.

Reiny Ring

93 p.

Volgende kaartmiddag: woensdag 27 maart
**********
K.P.V. Bloemschikken
Donderdag 4 april om 19:30u gaan we in het Sindron
bloemschikken voor Pasen o.l.v Diane.
Graag opgeven voor 25 maart i.v.m. de voorbereidingen.
Anny 074 - 7074905 of Siny 0646695016
Eigen bijdrage €10,Het bestuur.
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ZENDEREN VOORUIT CLUBKAS ACTIE
Er kan weer gestemd worden op de
RABO CLUBKAS ACTIE!! Graag
zouden wij, Zenderen Vooruit, zoveel
mogelijk stemmen krijgen en
daarmee geld om de kantine te gaan
opfrissen en moderniseren! Denk
hierbij o.a. aan het vervangen van de
tafels en stoelen. Alvast bedankt
voor het stemmen! Groeten
Algemeen Bestuur Zenderen Vooruit.

Rabo Clubkas Campagne IJsclub “Zenderen”
De IJsclub “Zenderen” neemt deel aan de
Rabo Clubkas Campagne. Ook andere
verenigingen of instellingen uit Zenderen en
Borne hebben zich aangemeld. Deze clubs
staan vermeld op website van de Rabobank.
Vanaf 12 jaar heeft iedereen die een Rabo
'ZENDEREN' rekening heeft bij de Rabobank Centraal
Twente de mogelijkheid om 3 stemmen uit te
Secretariaat:
brengen. Van deze 3 stemmen mogen er
p/a Esweg 6
maximaal 2 stemmen op dezelfde club
7625 SV Zenderen
uitgebracht worden. Vanaf 19 maart tot en
met 7 april is de stemperiode en proberen
clubs zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Let goed op mail of post van de
Rabobank met de stemcode. Laat je stemmen niet verloren gaan. Breng in
ieder geval 3 stemmen uit en denk daarbij ook aan de IJsclub.
IJSCLUB

Alvast onze dank voor uw stemmen.
Het bestuur van de IJsclub “Zenderen”.
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Beste carnavalisten van De Doldraejers,
Ieder jaar organiseert de Rabobank de Clubkas Campagne. Het werkt als volgt:
met de Rabo Clubkas Campagne verdelen de klanten (vanaf 12 jaar) van de
Rabobank het jaarlijkse sponsorbedrag. Dit bedrag is voor 2019 vastgesteld op
maar liefst EUR 150.000,-. Niet de bank, maar de klanten bepalen hiermee
welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van
de clubdoelen verdient.
We hebben aangegeven dat we met het geld dat we hierdoor op kunnen
halen, extra gaan investeren in het kindercarnaval. De jeugd heeft de
toekomst geldt zeker voor carnaval: we willen dit feest met jong en oud
blijven vieren. Leuke ideeën zijn dan ook zeker welkom!
Van 19 maart tot 7 april kan er gestemd worden door klanten van de
Rabobank. Je ontvangt hier automatisch een bericht over van de Rabobank
met jouw persoonlijke stemcode (Niets ontvangen? Kijk in je ongewenste
mail). Je mag drie stemmen uitbrengen waarvan tweemaal op dezelfde
vereniging. In Zenderen doen er vijf verenigingen mee en die zijn het
natuurlijk net zo goed gegund. Iedere stem levert geld op!
We hopen op jullie steun voor het verenigingsleven in Zenderen.
Met carnavaleske groet,
Bestuur van C.V. De Doldraejers
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Jouw stem is geld waard!
Als klant van de Rabobank Centraal Twente mag je tijdens de Rabo
Clubkas Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen. Beslis mee
en steun het verenigingsleven.
Geef ons uw/jouw stem van dinsdag 19 maart t/m
zondag 7 april op www.rabobank.nl/ct
Jij steunt ons toch ook?
Alvast bedankt voor jouw stem!
Katholieke PlattelandsVrouwen afd. Zenderen (K.P.V.)
- 10 -

ZENDEREN SCHOON.
Op zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag.
Hét moment om samen ons mooie dorp op te
ruimen. Hopelijk kunnen we weer rekenen op vele
vrijwilligers die de bermen, struiken en plantsoenen
verlossen van zwerfvuil.
Een schoon dorp is een dorp waar we allemaal trots op kunnen zijn. Help je
mee? Vele handen maken licht werk!
Heb je je niet opgegeven en heb je toch nog een uurtje of 2 over om te
helpen? Kom gerust!
We verzamelen om 13.30 bij MFA Sindron Aveleijn. Hier krijg je hesjes,
grijpertjes, vuilniszakken etc. en kan je zelf aangeven waar je schoon wilt
maken. Het duurt maximaal tot 15.30 uur. Voor de kinderen die helpen
zorgen we voor wat lekkers nadien.
Graag tot ziens! Anne Egberts

**********
NL-Doet en de Kloostergaarde, 16 maart ‘19
Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en
16 maart jl. weer de NL-Doet dagen, de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Daarbij zet men vrijwilligerswerk in de
spotlights en men nodigt daartoe
iedereen uit om een dagje de handen uit
de mouwen te steken. Ook de
Kloostergaarde deed op zaterdag 16
maart mee. Ondanks de regen waren er
zo’n 20 vrijwilligers in de tuin bezig. Onder leiding van “opperhoofd” Frank
van Dam (van de Stichting Invulling Stad en Landschap) werden er allerlei
klussen aangepakt.
 Eén van de thematuinen werd volledig leeggemaakt om opnieuw
ingericht te worden.
 In de rotstuin werd het werk weer opgepakt dat vanwege de droogte
afgelopen zomer moest worden uitgesteld.
 Aan de zijde met het uitzicht op de es werd een plek vrijgemaakt voor
een informatiepunt. Vanaf hier kijk je uit over een prachtige es,
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passend in het project “Essen en Dalen” van de Regio. Er komt een
zitgelegenheid en informatieborden over de geschiedenis van de
Twentse Essen.
 Een andere belangrijke klus was het zo veel mogelijk aan het oog
onttrekken van een deel van het hekwerk, door er klimplanten met
eetbare vruchten tegen aan te planten.
 En een zeer belangrijke verandering is nu ook, dat er wandelroutes
door de tuin lopen en er niet meer langs. Er is een uitnodigend bordje
bij de ingang geplaatst en wethouder Mulder onthulde een
informatiebord met allerlei interessante informatie over de bijzondere
tuin, die het bezoeken meer dan waard is!!
Dank aan alle vrijwilligers, die ondanks de regen hun beste beentje voorgezet
hebben! Dus een oproep aan u allen: “”Kom de komende lente eens een kijkje
nemen!! Zoals we hier in Twente zeggen:
“Kom d’r in, dan kuj d’r oet kieken”!!
Henk Semmekrot, namens de dorpsraad

**********
Gratis ophaalronde snoeihout en takken:
U hebt het misschien zien staan bij de
Gemeenteberichten in “De Week van Borne”.
Toch is het misschien niet overbodig om het
ook in deze VOX te vermelden.
Het voorjaar komt eraan. Veel bomen en
planten mogen weer worden gesnoeid. Van 1 tot 18 april kunt u gratis
snoeihout en takken op laten halen. Op afspraak haalt Twente Milieu dit
tussen 1 en 12 april op donderdag en vrijdag op. Tussen 15 en 18 april op
woensdag en donderdag. Voor het maken van een afspraak kunt u van 18 tot
en met 29 maart contact opnemen met de klantenservice van Twente Milieu.
Bel hiervoor op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur naar 0900-8520111 en
houd uw milieupas bij de hand.
Waar moet u op letten bij snoeihout:
o U kunt niet meer dan 3 m3 aan tuinafval aanbieden
o U kunt geen boomstronken of compleet (omgewaaide) bomen
aanbieden.
De Dorpsraad
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
27 maart 2019: Gonny Kolenbrander, Conny Brus,
Martijntje Ruiz, Fabienne Bartelink.
Kantinedienst;
Zo
24 mrt.

Di
Vr

26 mrt.
29 mrt.

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

Bryan Sonder/Bart Beld
Mart Welberg/Mart Stokkingreef
Roy de Kinkelder/Robert Pol
Robin Sonder
Henk ten Velde

Handbalprogramma zaterdag 23 maart 2019:
F-jeugd: De Lutte F1 – BB/ZV F1
Sportzaal De Luttermolen De Lutte
Dames Senioren: T.V.O. DS2 – BB/ZV DS2
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 15.20 uur
Aanvang: 20.45 uur

Handbalprogramma zondag 24 maart 2019:
D-jeugd: Stormvogels D2 – Zenderen Vooruit D1
Sporthal De Els Haaksbergen

Aanvang: 10.55 uur

C-jeugd: Dynamiek DC1 – Zenderen Vooruit DC2
Sporthal De Mossendam Goor

Aanvang: 10.00 uur

C-jeugd: Kedingen DC1 – Zenderen Vooruit DC1#
Sporthal ’n Dikken Wierden

Aanvang: 12.35 uur

B-jeugd: Bentelo DB1 – ZV/BB DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.40 uur

Dames A: BB/ZV DA1 – Combinatie ’64 DA1
Topsporthal IISPA Almelo

Aanvang: 12.45 uur

Dames Senioren: Geel Zwart DS1 – ZV/BB DS1
De Multitreffer ’t Zand NH

Aanvang: 13.00 uur
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Handbalprogramma donderdag 28 maart 2019:
Midweek: T.V.O. DMW1 – Zenderen Vooruit DMW1
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 21.00 uur

**********

Voetbalprogramma zaterdag 23 maart
Luctor et Emergo JO17-2 - ZV JO17-1
ZV MO17-1 – Bon Boys MO17-1
Victoria’28 JO15-3 - ZV JO15-1
Hengelo JO13-1 - ZV JO13-1
ZV MO13-1 – Rietmolen MO13-1
ZV JO11-1 – VMC JO11-2
TVC’28 JO8-2 – ZV JO8-1
ZV JO7-1 vrij

Aanvang:
12.45 uur
13.00 uur
12.30 uur
13.00 uur
11.30 uur
10.15 uur
11.00 uur

Scheidsrechter

Voetbalprogramma zondag 24 maart
ZV VE1
vrij
ZV 4 vrij
ZV 3 – TVC’28 8
Reutum 2 – ZV 2
Oldenzaal 1 - ZV 1

Aanvang:

Scheidsrechter

Kantinedienst:
MO17: Nori van Faassen
MO13: Isa Tijken
JO11: Evy Oude Voshaar

11.30 uur
09.30 uur
14.00 uur

13.00 – 15.00 uur
11.00 – 13.00 uur
09.30 – 11.00 uur

Vervoer:
JO17: Ties Gierveld, Pepijn Wieringa, Luan van Dienst
JO15: Jort Kosse, Joran Raassing, Twan Pouwel
JO13: Dries Smelt, Etienne van Loon, Milan Leushuis
JO8: Dion Hakobian
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Freek Vlaskamp

Gerard Kole
Dries Smelt

Een verbeten knokkend ZV verslaat titelkandidaat Borne in eigen huis: 1-3
Na een aantal terechte nederlagen, door de toeschouwers begeleid met de
nodige kritiek, volgden gelijke spelen tegen Sportlust en Almelo, in beide
wedstrijden hadden we recht op meer, kwam dan eindelijk weer het zoet der
overwinning.
Zoals het hoort gaven onze jongens het antwoord met hun voeten. Strijdend
voor elke meter, elkaar helpen overal op het veld en je duels winnen. De
veelvuldig opgekomen toeschouwers van beide partijen kregen een boeiend
potje voetbal te zien. Dit keer met een ZV dat niet meer gemakkelijk de
doelpunten weg gaf. The carnaval is over.
Achterin heerste de herstelde Bryan Sonder in de lucht, geassisteerd door
Thomas Klaassen en Luuk Nijenhuis op de flanken. Vooral mijn compliment
voor laatstgenoemde comeback kid. Mart Vetketel groeide in zijn rol als
laatste man. Captain Jordy Kamphuis coördineerde dit allemaal als
verdedigende middenvelder. Door deze setting, kregen onze balvaste
middenvelders de gelegenheid onze spitsen te bedienen, iets waarvoor ze
toevallig ook werden opgesteld eigenlijk, zullen we maar zeggen.
Dan de wedstrijd. Na een korte periode van druk
zetten van ZV, profiteerde Borne van een misverstand
in onze defensie, waarvan de altijd tegen ons
scorende Sven Pieterson gretig gebruik maakte. 1-0.
Lang kon Borne van deze voorsprong niet genieten,
want ons goudhaantje Ramon van Os, hij wordt elke
week fitter, kreeg na een kluts de bal verrassend voor
zijn voeten en verschalkte de Bornse doelman. 1-1.
Met deze stand gingen beide ploegen ook rusten.
In de 2e helft wilde Borne de beslissing maken door constant met lange halen
hun voorwaartsen aan te spelen. Ondanks de aanwezige lengte, langs de kant
werden NBA lengten genoemd, bleek dit niet de succesformule te zijn, want
naast enkele wilde knallen van afstand bleek er weinig te halen. Halverwege
de 2e helft kreeg Hemmo Mulder binnen de box een tikje van zijn directe
opponent, het geen de scheidsrechter van dienst beoordeelde als pennel. Dat
de gevloerde niet zelf de pennel moet nemen, een oude voetbalwijsheid,
kwam vandaag weer eens uit, want de knal van Hemmo werd schitterend
door keeper Post uit de hoek geranseld. Uit de hieruit voortvloeiende corner,
kopte Ramon de verdiende 1-2 alsnog tegen de touwen. Dezelfde Ramon
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scoorde even later na een mooie combinatie over links opnieuw. 1-3 en weer
een ouderwetse hattrick voor onze goalscorer.
Al met al verlost van de hatelijke degradatieplek. Maar hopelijk de inleiding
van handhaving in de 4e klasse A. Te beginnen a.s. zondag in Oldenzaal, best
wel lastig altijd. Tot dan.
**********

Paasactie 2019
De activiteitencommissie van Zenderen Vooruit houdt op
zaterdag 13 april weer de jaarlijkse paasactie. Tussen
13:00 en 16:00 uur zullen de jeugdleden van de
vereniging langs de huizen in het dorp en het buitengebied
van Zenderen gaan met eieren en chocolade eieren.
Algemene informatie
- Naast de straten in het dorp zullen we dit jaar ook weer langs de
deuren in het buitengebied van Zenderen gaan. We zullen langskomen
bij de volgende straten: Lidwinaweg, Het Hag, Braamhaarsstraat,
Retraitehuisweg, Esweg, Zeilkerweg, Reefsweg, Brakeweg,
Grintkolkerweg, Vloedbeltsweg, Grote Bavenkelsweg, Almelosestraat,
Mastboersweg, Elhorsterweg, Weversweg, Alenhuisweg, Oude
Albergerweg, Albergerweg, Strootdijk, Kottermansweg,
Bruggemansweg, Bekkingvelderweg, Loleeweg, Watereggeweg,
Dikkersbosweg, Hertmerweg, Hebbrodweg, Veldboersweg, Oude
Bornseweg, Hilbertsweg, Zenderensestraat.
- Om 13:00 uur zullen we ons verzamelen op de parkeerplaats van
Zenderen Vooruit.
- Kosten: eieren: € 2,50 per doos en chocolade eieren: € 2,50 per zakje.
- We verwachten rond 16:00 uur weer terug te zijn bij Zenderen
Vooruit.
De opbrengsten zullen worden gebruikt om activiteiten voor de jeugd te
organiseren, waaronder de aankomende familiedag op maandag 10 juni.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via: Elmer ter Haar
(activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl / 0651252720)
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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