51ste jaargang
nr. 25
19 april 2019

DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.nl

De redactie van Vox
wenst u
Fijne Paasdagen

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
20 april 2019 – 27 april 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 …
Mensen zijn als kerkvensters.
Als de zon schijnt,
stralen ze in alle kleuren.
Maar als de nacht komt,
kan alleen een licht van binnenuit
hen ten volle tonen.

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
Pasen
 Zusters Carmelitessen:
Paaszaterdag: 20 mrt 20.00 uur: Paaswake
1ste Paasdag: 21 mrt 8.30 uur: eucharistieviering (latijn)
2de Paasdag: 22 maart 8.30 uur: eucharistieviering (Nederlands)
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Parochiekerk:
Za 20 april: 20.00 uur – PAASWAKE m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pater E. Koning,
Zo 21 april: 10.00 uur – PAASZONDAG – eucharistieviering
m.m.v. kinder- en parochiekoor
Voorgangers: Pater J. Hettinga en PW A. Oosterik

Zaterdag 20 april 20.00 uur
koster:
H. v.d. Aa
Lector:
J. v.d. Aa
Acolieten:
Ja
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

**********
Zondag 21 april 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
M. Verheijen
Acolieten:
Ja
Collectanten: H. Meulenkamp
H. Peper

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 14 april t/m zaterdag 20 april: M. Ikink
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 14 april t/m zaterdag 20 april: groep 4
Misintenties voor zaterdag 20 april (Paaswake)(20.00 uur) en zondag 21 april
(Eerste Paasdag) (10.00 uur)2019:
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Hendrik Kamphuis (Jgd);
Thea Ganzeboom-Stege; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul;
Overl. fam. Harink-Schothuis; Pater Eligius Schothuis; Jan en Truus Kienhuis;
Jan Elferink; Henk Kamphuis; Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom;
Johan en Sien Olthof; Jozef Silderhuis; Overl. ouders Zonder-Wolthuis;
Gerhard Hannink; Ria Wienk-Ellenbroek;
Herman en Truus Oude Weernink-Kemna;
Ouders Ganzeboom-Koelen; Bennie Hoek; Marie Kemna-Sauer; Jan Omtzigt;
Henk Zegger en Harry Kemna; Henk Koelen; Overl. fam. Wolbers; Michel Ikink;
Sien Elferink-Kemerink op Schiphorst; Santje Wienk-Kempers.
Overl. fam. Elferink-Kemerink op Schiphorst; uit dankbaarheid;
Overl. ouders Mensink-Stroot; Bernhard ter Haar; Ouders ter Haar-Schabbink;
Arjan Nollen; Overl. fam. Nollen-Derkman; Overl. ouders Schothuis-Kemna;
Voor hen die onlangs zijn overleden: Stien Peper-Kuipers;
Annie Elferink-Degger.
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Vieringen in de Goede Week en Pasen
 Donderdag 18 april: 19.00 uur – WITTE DONDERDAG,
eucharistieviering.
Voorganger Pater E. Koning met medewerking van het parochiekoor
 Vrijdag 19 april:
15.00 uur – Kruisweg
Pastoraal werker A. Oosterik, met medewerking van het kinderkoor
Deze kruiswegviering is ook bedoeld voor de (jongste) kinderen van de
basisschool, samen met hun ouders/grootouders.
Er mag één gele of witte bloem worden meegenomen.
 Vrijdag 19 april:
19.00 uur – Passieviering
Het passieverhaal wordt verteld en gezongen in een mooie
samenwerking van het kinder- en parochiekoor. Er is een kruisverering
en daarvoor wordt gevraagd om een witte of gele bloem mee te
nemen. De oudere kinderen van de basisschool zijn van harte
uitgenodigd om naar deze viering te komen.
Voorgangers A. Oosterik en J. Cuppen.
 Zaterdag 20 april:
20.00 uur – Paaswake
Voorganger Pater E. Koning, met medewerking van het parochiekoor
 Zondag 21 april:
10.00 uur- PAASZONDAG, eucharistieviering
Voorgangers Pater J. Hettinga en pastoraal werker A. Oosterik, met
medewerking van het kinder- en parochiekoor. In deze viering zijn
kinderen- jongeren van harte welkom om mee te vieren.
 Maandag 22 april is er geen viering in de parochiekerk.
Wijwater
Tijdens de paaswake wordt het water gewijd. Dit gewijde water kunt u na
afloop van de wake meenemen naar huis. Vanaf de volgende dag staat het
wijwater achter in de kerk – bij de Mariakapel – om te worden meegenomen.

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

Vastenactie 2019: schoon water verandert alles
Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Nigerf

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de
beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp
Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend
gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400
mensen per put).
In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog
groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput
moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water
verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water
overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten.
Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de
gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt
zijn gezinnen afhankelijk van water.
De vrouwen en meisjes uit de gemeenschap worden het meest getroffen,
omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. De uren die zij in de
rij moeten staan voor water, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of
andere activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld.
Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe waterput slaan, zodat
vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er
meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250
huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor
school en vrouwen kunnen meer werken.
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Ter verbetering van de economische positie van vrouwen, krijgen tenminste
50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen
verbouwen.
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 ook in deze Goede Week en tijdens de Paasdagen de grote
collectebus 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 en uw
aandacht voor deze projecten in de afgelopen Vastenperiode.
MOV/Vastenactie
**********
Lourdeswerk Zenderen
In 2018 zijn mevr. R. Schuttenbeld, Mevr. Oude Rengerink en Mevr R. Sonder
naar Lourdes geweest.
Zoals al eerder bekend is gemaakt, wordt er niet meer huis aan huis
gecollecteerd, maar word er 1 keer per jaar gecollecteerd in de kerk
De kerkcollecte heeft € 210,30 opgebracht.
Daarnaast kunt U Uw bijdrage ook storten op reknr: NL24RABO030942273
Onder vermelding van parochiekerk Lourdesbijdrage.
Dit jaar wordt de kerkcollecte in oktober gehouden!!!
In 2019 is de grote bedevaart naar Lourdes
van 17 t/m 23 augustus
Dit is een treinreis
Verder zijn er meerdere bedevaarten naar
Lourdes, waaronder de zomerbedevaart
van 4 tot 9 augustus. Dit is een vliegreis.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met
Lies Oude Weernink tel 074-2667478 of mob.0657955846
Willemien Koelen tel 074-7501107 of mob. 0611487787
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‘Passie’ in Saasveld
Het koor Da Capo gaat op Goede Vrijdag 19
april een passion opvoeren in de
Plechelmuskerk te Saasveld. Het
lijdensverhaal van Jezus dat naar Saasveld in
de huidige tijd is geplaatst, is de basis van
dit concert.
Da Capo gaat, net als in ‘the Passion’ zoals
die al jaren op tv te zien is op Witte
Donderdag, uitsluitend Nederlandstalige
liederen zingen. Veel ervan zijn bekend.
Nummers als Zo stil in mij, Wat is mijn hart en Ken je mij zullen te horen zijn.
Het koor staat o.l.v. Resy Weernink-ten Have en wordt instrumentaal begeleid
door pianiste Josefien Havinga en voor deze gelegenheid aangevuld met bassist
Joris Bolhaar.
De Passie begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De toegang is
vrij. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd om de onkosten te kunnen
voldoen. Tevens is er dan gelegenheid om na te praten met de uitvoerenden
want er zal koffie, thee en fris worden geschonken voor alle aanwezigen.
**********
Nieuws van de redactie:
Volgende week kunt u weer copy inleveren voor 2 weken. De basisschool
heeft nl meivakantie van 27 april t/m 5 mei.
De eerstvolgende Vox verschijnt dan weer op 10 mei.
**********
K.P.V.
 Donderdag 18 april is de lezing: "Breekbaar maar niet gebroken" door
de dhr. Ben Nijhuis gepland.
Let op!! Deze kan wegens privéomstandigheden niet
doorgaan.


MARIAVIERING: Dinsdag 7 mei om 19:00uur, in de parochiekerk.
Daarna fietsen en ergens iets drinken.
Het Bestuur
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Nieuws van de Zonnebloem
De jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem is 11 april van start
gegaan. Onze vrijwilligers komen ook bij u aan de deur.
Koopt u a.u.b. loten van onze vrijwilligers, hiermee steunt u uw plaatselijke
Zonnebloemafdeling.
Op 21 mei is er weer een gezellige middag die in de ZV
kantine in Zenderen wordt gehouden.
Er komen vier zangers die zichzelf met de piano
begeleiden.
Het geheel wordt afgewisseld met gedichten en anekdotes.
Om 15.00 uur wordt er gestart met koffie/thee en wat
lekkers. Tijdens de optredens zijn er verschillende hapjes.
Er wordt om ongeveer 18.00 uur afgesloten met soep en
broodjes.
De kosten bedragen €5,- en u kunt zich opgeven bij Herriëtte Diepenmaat tel.
0742668345.
20 September organiseert de Zonnebloemafdeling Borne
’s middags
een busreis met de firma Brookhuis. De Twente-Salland route wordt gereden.
Er kunnen 6 personen van de afdeling Hertme/Zenderen mee. Tijdens de reis
wordt er getrakteerd op koffie met iets lekkers en aan het eind van de dag
wordt er gestopt voor een stamppotmaaltijd. De kosten bedragen €25,-.
U kunt zich nu al opgeven bij Akke Louwerman tel. 074-2660360
**********
Koeien-dans
Aankomende zondag, 21 april, mogen onze dames (koeien) weer naar buiten.
Daarbij zullen ze een mooie koeiendans uitvoeren. Wie het leuk lijkt daarbij te
zijn, is van harte uitgenodigd.
Om 10 uur gaat de staldeur open
M.v.g. Martijn & Chantal Jansen
Kottermansweg 4
Zenderen
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Inzameling “waardeloze” materialen.
 Plastic doppen:
kunt U inleveren bij Z.V. ; of bij Bennie Stokkingreef,
Mastboersweg 4; deze worden ingezameld, zodat er bij
een hele grote hoeveelheid een blindengeleidehond van kan worden
betaald.
 Kaarten:
Kaarten van bv kerst, verjaardagen ,condoleances enz worden hergebruikt om
er nieuwe kaarten van te maken; U mag ze brengen in de bus achter in de
kerk, of bij Mw Veldhof, Hebbrodweg 5A.
 Postzegels:
Niet afgeweekt, mogen ook in de bus achter in de kerk,
deze worden door ‘n stichting gebruikt om daar
postzegel-enveloppen van te maken; het geld daarvan
gaat naar een goed doel.
 Kroonkurken:
b.v. van bierflesjes , kunt U inleveren bij Z.V. of bij Karin Kamphuis,
Brakeweg 1.
**********
Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op : 10 April

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Henk Platenkamp
Gerrit Horstman
Tonny Pigge
Riet Bos
Paulien Peper
Cor Stoppel

Poedelprijs:
Diny Besseling

4280 p.
3927 p.
3904 p.
3829 p.
3695 p.
3689 p.

2979 p.

Jokeren
1. Nelly de Jong
2. Bep Landkroon

33 p.
64 p.

Reiny Ring

94 p.

Volgende kaartmiddag en prijsuitreiking: Woensdag 17 April
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Vraag hulp van vrijwilligers bij uw eenmalige klus of evenement
Meer dan 126 mensen hebben zich bij Bureau Vrijwilligerswerk Borne
aangemeld voor eenmalige klussen.
Dit betekent dat u voor uw stichting of
vereniging via ons Bureau een beroep op
deze mensen kunt doen. Zij willen u wellicht
helpen bij uw klus.
Hoe gaat het in z’n werk?
1.U heeft een klus, en u bepaalt de dag en tijd waarop u de klus wil klaren
2.U stuurt een mailbericht naar Bureau Vrijwilligerswerk Borne via
bvb@kulturhusborne.nl
3.In dit bericht geeft u de volgende informatie door:
 Voor welke organisatie is de klus (het moet een stichting of een
vereniging zijn; geen privépersonen)
 Wie is contactpersoon + e-mailadres + telefoonnummer(s)
 Omschrijving evenement/klus (kort)
 Locatie/adres van het evenement/de klus
 Omschrijving taak/taken vrijwilliger
 Dag/dagdeel/tijden voor de vrijwilliger
 Wat kan de vrijwilliger verwachten? (Bijv. koffie met iets lekkers,
veiligheidsbril, cadeautje, lekkere lunch, drankje achteraf, T-shirt,
gratis workshop….)
4.Wij sturen uw oproep dan door aan de mensen van de lijst, met een
doorklikmogelijkheid naar uw contactpersoon. Uw contactpersoon ontvangt
hopelijk reacties, en reageert dan naar de ‘klussers’, maakt afspraken,
enzovoort.
NB1 vergroot uw kans op succes door ervoor te zorgen dat uw klus
aantrekkelijk is voor de potentiële klusser!
NB2 u kunt dit niet via uw eigen account doorgeven; graag met een mailtje.
Vriendelijke groet,

Henriëtte van den Kieboom
Coördinator Bureau Vrijwilligerswerk Borne
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Veilig blijven bewegen

Valpreventiecursus bij De Haere in Zenderen
Woensdag 15 mei a.s. start De Haere bij de vestiging
Zenderen met een cursus valpreventie voor
ouderen. Tijdens deze cursus die bestaat uit tien lessen leren de deelnemers
beter en veiliger bewegen om valpartijen te voorkomen.
Per jaar belanden ruim 50.000 mensen met een botbreuk op de spoedeisende
hulp vanwege een valpartij. Het gevolg is vaak angst om te bewegen en het
vermijden van activiteiten. Hierdoor neemt de lichamelijke conditie af en
wordt de kans op herhaling van een val juist groter. Om deze cirkel te
doorbreken heeft de Sint Maartenskliniek in Nijmegen een wetenschappelijk
onderbouwde valtraining ontwikkeld onder de naam: ‘Vallen verleden tijd’.
Deze cursus wordt door de meeste zorgverzekeraars volledig of gedeeltelijk
vergoed.
De cursus wordt gegeven door fysiotherapeut Karin van der Aa en
ergotherapeut Marloes Poppink van De Haere. Tijdens de lessen oefenen de
deelnemers met een hindernisbaan, sport- en spel en valtraining situaties uit
de dagelijkse praktijk. Mensen leren veilig bewegen, ontwikkelen een beter
evenwichtsgevoel en krijgen meer zelfvertrouwen.
De cursus wordt gegeven bij De Haere aan Erve Oosterveld 1 in Zenderen op
woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur; de eerste les is op 15 mei a.s.
Meer weten of aanmelden? Bel 074 – 259 20 50 of kijk op de-haere.nl.
Online aanmelden kan ook.
**********

Historische foto's van Zenderen op de website
Op de website kunt u historische foto's van Zenderen
bekijken.
Ga hiervoor naar Zenderen.nl en onder rubriek "In
beeld" kies dan vervolgens "Historische foto's".
De foto's zijn afkomstig uit het fotoarchief van Zenderen
onder beheer van Jos Wolbers. Deze geven een goed beeld van "Toen.... in
Zenderen" inclusief vaak een korte beschrijving van hetgeen u ziet.
Veel plezier bij het kijken van de foto's.
Ben Oude Nijhuis en Jan Verheijen (webmasters)
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OCON Run Bike Run
Deelnemers kunnen zich weer inschrijven voor de 29e OCON
Run Bike Run, die traditiegetrouw tijdens de Melbuul’ndagen
plaatsvindt. Dit keer zullen de fietsers en lopers op zaterdag 24
augustus door het centrum en het buitengebied van Borne razen.
Vorig jaar was het eerste proclamatiepunt van Prins Tom I en
Adjudant Nico: dat er uit alle geledingen van de vereniging een
afvaardiging deelneemt aan de Run Bike Run in Borne. En óf daar gehoor aan
is gegeven. Maar liefst 16 teams en 4 individuele deelnemers hebben zich
aangemeld vanuit Zenderen! En dan hebben we het nog niet eens over de
geweldige vrijwilligers uit Zenderen die alle deelnemers veilig over het
wedstrijdparcours hebben gebracht.
Dit jaar staat het niet op de proclamatie van Prins Tom II en Adjudant Martijn.
Maar….. het zou natuurlijk super geweldig zijn als ook dit jaar een hele
delegatie vanuit Zenderen mee gaat doen met de RBR. En aangezien Zenderen
zelfs een eigen wielervereniging heeft, mogen zij natuurlijk helemaal niet
ontbreken. Dus……vraag je buurvrouw, neef, zoon of tante en geef je op.
Nieuw dit jaar is een extra korte versie van de jeugd RBR voor kinderen t/m 12
jaar. Zij lopen 800 meter vanaf de start direct naar de wisselzone, rijden een
rondje van 6,8 km en lopen tenslotte 1,3 km vanaf de wisselzone via de Oude
Almelosestraat terug naar de finish. Goed te doen voor iedereen! Dit kan
gewoon op je (cros)fiets. Een helm is wel verplicht!
In samenwerking met de Bornse kinderfysiotherapeuten en Bornse Sport zal
ook een groep kinderen uit hun praktijk voor deze afstanden worden
klaargestoomd.
De afstanden voor de oudere jeugd blijven: 1,9/ 12/ 2,1 km.
De inschrijving van de 29e OCON Run
Bike Run Borne is weer geopend.
Inschrijven kan heel gemakkelijk via de
groene knop rechts op de website
www.rbrborne.nl of rechtstreeks op
www.inschrijven.nl
Wees er op tijd bij, want VOL = VOL
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10 juni:
Familiedag 2019
Houdt MAANDAG 10 JUNI (2e pinksterdag) vrij in uw
agenda! ZV en ZEVO organiseren op die dag weer een
geweldige Familiedag voor iedereen die sport en
gezelligheid een warm hart toedraagt.
Voor de jeugd is er sportochtend en 's middags zal er voor
de jeugd en senioren weer een geweldig volleybaltoernooi
plaatsvinden.
Kortom, voor iedereen een geweldige dag om zelf actief bezig te zijn, of om je
kinderen, ouders, buren en kennissen aan te moedigen en te genieten van de
gezelligheid.
Houdt de komende tijd de VOX en de website van Zenderen Vooruit in de gaten
voor verdere informatie.
Organisatie Familiedag
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
24 april 2019: Annemarie Paus, Linda Melenhorst,
Danielle Hakobian, Marion van Dienst.
Kantinedienst:
Ma
22 april
08.00-12.00 uur Elise Breteler/Yorick Breteler
12.00-15.15 uur Hans in het Veld/Hans Breteler
15.15-18.30 uur Thomas Pol/Pim Olthof
Di
23 april
21.30-23.15 uur Teun Besselink
Vr
26 april
20.00-24.00 uur Peter Welberg
**********
Voetbalprogramma vrijdag 19 april
PH 3 – ZV 3

Aanvang:
20.00 uur

Voetbalprogramma zaterdag 20 april
ZV 1 – Juventa’12 1
ZV JO13-1 – Hector JO13-1
Berghuizen MO13-3 - ZV MO13-1
De Tukkers JO8-3 – ZV JO8-1

Aanvang:
18.00 uur
11.30 uur
09.45 uur
09.00 uur

Voetbalprogramma maandag 22 april
Reutum VE1 - ZV VE1

Aanvang:
09.00 uur

Voetbalprogramma donderdag 25 april
PW 1885 VE1 - ZV VE1
ZV 4 – Achilles’12 5

Aanvang:
18.45 uur
18.45 uur

Kantinedienst 20/4:
JO13: Cas Wolbers

11.00 – 13.00 uur

Vervoer 20/4:
MO13: Lynn Oude Voshaar
JO8: Tiem Smelt
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Scheidsrechter
Guus ten Broeke

Hardwerkend ZV knokt zich naar punt tegen koploper Kosc
Niet op zondagmiddag, maar op koude zaterdagavond stond de uitwedstrijd
tegen Kosc uit Ootmarsum op het programma. Waar Kosc meestrijd om het
kampioenschap, is voor ZV ieder punt belangrijk in de strijd tegen degradatie.
De wedstrijd begon van beide kanten afwachtend, waardoor kansen
spaarzaam waren. Na zo’n 20 minuten spelen probeerde Kosc het heft wat
meer in handen te nemen, maar ZV stond verdedigend goed. De grootste kans
van de eerste helft was ook voor ZV, toen topscoorder Ramon van Os de bal
voor de voeten kreeg op aangegeven van Tom Vetketel. Helaas verdween
Ramons inzet via de binnenkant van de paal weer terug het veld in. ZV zat
goed in de duels, waardoor het de koploper uit Ootmarsum het voetballen erg
lastig maakte.
Na rust een ander spelbeeld; Kosc besloot meer druk te zetten en ZV kwam er
het eerste kwartier na rust nauwelijks aan te pas. Het grote overwicht van
Kosc resulteerde echter niet in grote kansen. Na een uur spelen bracht trainer
Ruud Ottenhof Freek Vlaskamp en Hemmo Mulder voor Job Vetketel en Robin
Sonder. ZV leek wat meer in de wedstrijd te komen, totdat Freek Vlaskamp 20
minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg en ZV met 10 spelers verder
moest. Kosc haalde de duimschroeven nog maar eens verder aan en voor ZV
was het alleen nog maar tegenhouden vanaf dat moment. De moegestreden
spits Ramon werd gewisseld voor Bryan Sonder om het punt over de streep te
trekken. Even leek het 1-0 te gaan worden, toen een speler van Kosc de bal
vrij in kon koppen, maar een katachtige reflex van
Myron Eleveld, de lat en ZV spelers die zich voor de
bal gooiden voorkwamen dit ternauwernood. De tijd
tikte weg en na ruim 95 minuten spelen floot
scheidsrechter Ordelmans voor het einde van de
wedstrijd. ZV dat voor iedere meter heeft gestreden,
pakte knap een punt bij koploper Kosc. Deze
wedstrijdinstelling zal de ploeg nog minimaal 5 keer dit seizoen moeten
opbrengen om degradatie af te wenden. Om te beginnen aanstaande
zaterdagavond om 18.00 uur thuis tegen Juventa’12.
Tot dan!
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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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