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Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Ton van der Gulik
tel. 06-83992557
e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com
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 …
Deze rubriek is in 2005 door pastor Lambert Calis in het leven geroepen.
Sindsdien zijn er heel veel spreuken en tekstjes, gevonden of zelf geschreven
de revue gepasseerd.
Vandaag een laatste tekst van pastor Lambert Calis:
Het gebeurt dat je wordt geraakt door een tekst. Zo leest ieder wel eens
(of vaak) de overlijdensadvertenties in de krant. Totdat … een zin je vasthoudt;
het wordt even stil en je mijmert na bij de gedachte. Zoals bij deze:
In ons hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en daar blijven wonen
zelfs als ze gestorven zijn.
Het is goed deze band vast te houden, het brengt gaandeweg weer evenwicht
in het leven.
Lambert Calis, pastor

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 29 sept. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
• Parochiekerk:
Zo 29 sept. 10.00 uur: Woorddienst m.m.v. het parochiekoor
Voorgangers: PW A. Oosterik en J. Cuppen
Zondag 29 september 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
J. Cuppen
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober: groep 3
Misintentie zondag 22 september jl:
Jaargedachtenis: Tonny Hofstede
Misintenties zondag 29 september 2019:
Marietje Koopman-Luttikhuis; Henk Koelen; Arjan Nollen;
Fam. Ten Velde-Huisken
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Overlijden pastoor Lambert Calis
Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat onze
oud-pastoor Lambert Calis op 79-jarige leeftijd in
Nijmegen was overleden. Afgelopen dinsdag vond zijn
uitvaartviering plaats en werd hij hier in Zenderen
begraven op het kloosterkerkhof.
Lambert was pastoor in Zenderen van januari 2005 tot
januari 2012.
Al snel na zijn start was hij een bekend iemand in ons
dorp. Hij zocht de mensen op en was verbindend
bezig, van jong tot oud. Zo liep hij mee in de optocht
met (toen nog) Koninginnedag en stelde hij zich
beschikbaar voor de bardienst met Carnaval in de tent. Hij had de gave
mensen snel te enthousiasmeren. Na de Eerste Heilige Communie stelde hij
de ouders vaak de vraag: “U heeft een mooi feest gehad. De kerk heeft wat
betekend voor u, wilt u nu ook wat betekenen voor de kerk?” Zo probeerde
hij binding met de kerk tot stand te brengen.
Lambert was een uiterst punctuele en breedsprakerige pastoor. Hij stond
bekend om zijn mooi verzorgde handschrift. In vergaderingen werd ieder op
warme wijze welkom geheten met “Weet je welkom” of “Wees welkom!”
Beroemd zijn inmiddels alle spreuken, die wekelijks voor op de Vox staan.
Lambert vond het belangrijk passende teksten te vinden bij feesten of
gelegenheden door het jaar.
Hij was een priester in hart en nieren. Het voorgaan in de vieringen was zijn
lust en leven. Op maandag had hij vaak de preek al klaar voor het volgende
weekend. Vrijwilligers droeg hij op handen en zij allen kregen op hun
verjaardag een telefoontje van hem. Lambert stond open voor andersoortige
vieringen, kruiswegoefeningen, Mariavieringen, seniorenvieringen en
Thomasvieringen. Hij probeerde vooral de jeugd aan te spreken.
Na zijn afscheid hier heeft Lambert op verschillende plaatsen gewoond. Zijn
gezondheid liet hem steeds meer in de steek. Hij vond het heel moeilijk te
moeten toegeven dat hij uiteindelijk niet meer kon voorgaan in de vieringen.
Zijn sterven kwam voor eenieder toch onverwacht. We hopen en vertrouwen
dat hij mag zijn bij de Heer van leven en dood.
Namens het parochiebestuur
Maria Verheijen
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Chagall en de Schepping
Het Scheppingsverhaal vertelt niet ‘hoe’ maar ‘waartoe’ de aarde geschapen.
Wat kun je daarin ontdekken over de zin van
leven?
Hoe kun je omgaan met de
tegenstrijdigheden in het leven; chaos en
ordening, goed en kwaad, verschillend zijn
en toch één.
De schildererijen van Marc Chagall helpen
ons Bijbel en leven dichter bij elkaar te
brengen. Na het bespreken van een Bijbeltekst kijken we naar enkele
schilderingen en zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.
Een serie van vijf bijeenkomsten:
woensdag: 2 okt.,6 nov.,4 dec.,8 jan. en 5 febr. van 19.30 – 21.30 u
Kosten € 25,- voor de serie.
Aanmelden gewenst op karmeltwente@karmel.nl of 074 – 2659590
Karmelietenklooster Hertmerweg 46, Zenderen
Begeleiding: Annet Zoet

Bibliodrama.
Bij Bibliodrama gaan de deelnemers samen een bijbelverhaal van binnenuit
zien en ervaren. Iedere speler kruipt in de huid
van een bijbels personage en beleeft het
verhaal vanuit die rol.
Dit keer verhalen van vrouwen die tegen de
gewoonten van de tijd in, hun eigen weg gingen
en zo Gods Scheppingswerk een nieuw spoor
gaven. Kunnen ze ook ons op een ‘nieuw’ spoor
zetten? .
Drie zaterdagen 12 en 16 okt. en 9 nov. van 09.30 – 12.00 u
Karmelklooster Almelo, Rembrandtlaan 25
Aanmelden gewenst op karmeltwente@karmel.nl of 074 – 2659590
Begeleiding Frida Koopman en Herman Scholte-Albers
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“Kracht van het Licht”
Rondgang door verlichte
kasteeltuin
met klankschalenconcert door
Karin Millo in de kerk te
Saasveld

“Kracht van het Licht”
tijdens Lichtprocessieweek
Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter
gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien
worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een extra
activiteit georganiseerd.
Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”.
De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de
bijeenkomst is om 20.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten
en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend
volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin
Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen.
Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte
kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst
door, het programma wordt dan aangepast.
Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de
59e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden.
Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het
verlichte Kerkeiland.
Dragers uit de 4 buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door
lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein,
door de kasteeltuin en over het kerkhof.
De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de
Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden
afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans.
Voorganger is pastor Sleegers.
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In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep
vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen.
Dit ziet er in het donker prachtig uit.
Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is
er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te
wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop
van de processie.
Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle
activiteiten.
**********
Dames K.P.V.
Donderdag 28 november gaan we BOWLEN bij het Wapen van Delden.
Aanvang: 19:30 uur.
We gaan met eigen vervoer. Voor deze avond hoeft
geen eigen bijdrage betaald te worden.
Graag opgeven voor 20 oktober bij
- Anny Espeldoorn 074-7074905 of
- Siny Leus 046695016
Het bestuur.
**********
Beste collectanten en gevers,
De collecte van de Nierstichting heeft dit jaar het leuke
bedrag van € 497,37opgebracht.
Hartelijk dank
Was U niet thuis en wilt U toch nog geven?
Donaties en giften kunnen overgemaakt worden op
Rekeningnummer NL 70 INGB 0000 8880 00 t.n.v. Nierstichting Bussum
Nogmaals hartelijk dank
José Van Dael
**********
Kaartcompetitie ZV
Maandag 30 september begint de kaartcompetitie van ZV weer.
Wilt u meedoen, dan wordt u op 19.30 uur in de kantine van ZV
verwacht.
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Op woensdag 9 oktober 2019 organiseren Aveleijn en De Twentse Zorgcentra
een dementietafel in Twente met als thema ‘dementie en muziek’. Familie,
mantelzorgers en hulpverleners uit de regio die te
maken hebben of krijgen met mensen met een
verstandelijke beperking en verschillende vormen van
ouderdomsproblemen, waaronder dementie, zijn van
harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen en
vragen te stellen over zorg, ondersteuning en omgang.
In een open en interactieve setting wordt het gesprek gevoerd.
Aanvang van de avond: 19.00 uur
Locatie: Kulturhus, Marktstraat 23 in Borne.
Aanmelden: Aanmelden voor de Dementietafel kan bij Karin Padberg via
ka.padberg@aveleijn.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Marloes Hermelink via marloes.hermelink@detwentsezorgcentra.nl.
De toegang is gratis.
***************
OPROEP GALACOMMISSIE CV DE DOLDRAEJERS
Hallo dorpsgenoten!
Het is weer zover, de gala-avonden van CV de Doldraejers staan weer voor de
deur. Althans, de voorbereidingen zijn in volle gang. Denk jij nu “Hey! De galaavonden, daar zou ik ook wel een optreden willen verzorgen!” Dan is dit je
kans! Heb je, of hebben jullie, een leuke act/sketch/lied/etcetera, die je zou
willen opvoeren op de vrijdag- en of zaterdagavond? Stuur dan even een
mailtje naar galazenderen@hotmail.com.
Je mag hierin uitleggen wat je idee is, hoeveel tijd je
nodig hebt en met hoeveel personen je dit wilt uitvoeren.
We gaan dan bekijken of jouw act in het programma
past. Uiteraard ontvang je bericht terug.
Wil je zelf niet optreden, maar heb je wél een leuk idee?
Ook dan ben je van harte welkom om een mail te sturen.
De gala avonden van 2020 zijn op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari. We zien
je mailtje vóór 18 oktober graag tegemoet!
Vriendelijke groet, galacommissie CV de Doldraejers
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Rode Kruis: Gezellige middag
Zaterdag 12 oktober organiseert het Rode Kruis afd.
Borne een gezellige middag voor ouderen en
gehandicapten in het Dijkhuis
Deze middag wordt verzorgd door:
Dansgroep de Meerse Hopper en zanggroep Lach & Zang
**********
Boekenmarkt Bornerbroek
Op donderdag 24 oktober 2019 zal de bibliotheek van Bornerbroek haar
eerste boekenmarkt houden!
De opbrengst zal geheel ten goede komen aan het Brooker book.
Het Brooker Book is een gratis bibliotheek
onder het dak en een initiatief van het
Kulturhus te Bornerbroek. U kunt er boeken
lenen, ruilen of ter plekke lezen onder het
genot van een kopje koffie of een drankje in
een huiselijke sfeer.
Sinds de oprichting in november 2014 hebben lezers en mensen die de
bibliotheek een warm hart toedragen massaal boeken ingebracht.
Het idee achter de boekenmarkt is om dubbel ingebrachte boeken te
verkopen om van de opbrengst nieuwe stickers, wieltjes voor onder de kasten
en bevestigingsmateriaal of herstelwerkzaamheden aan de kasten te kunnen
bekostigen. Op deze manier kunnen wij de gratis bibliotheek het Brooker
book waarborgen voor alle liefhebbers van boeken.
De boekenmarkt zal plaatsvinden in de bibliotheek het Brooker book,
gevestigd aan de Pastoor Ossestraat 21 te Bornerbroek, van 11:00 tot 15:00
uur. Iedereen is welkom. Entree is gratis.
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VRIJWILLIGERSBRUNCH BORNE
13 OKTOBER 2019

Wie neugt oe………….
Als dank voor het vele belangeloze werk dat elk jaar wordt verricht door de
vele Bornse vrijwilligers nodigt de Lions Club Borne, in samenwerking met
TMZ ’t Dijkhuis, Bureau Vrijwilligerswerk Borne en de Gemeente Borne, de
Bornse vrijwilligers uit om te genieten van een heerlijke brunch.
‘We serve!’
En dit doen we door alle gasten te verwennen met een prima verzorgde
brunch. Heerlijk in een ontspannen sfeer gezellig genieten en bijkletsen met
tafelgenoten.
Vrijwilliger, schroom niet om u aan te melden. U hebt het verdiend !
De brunch is op zondag 13 Oktober om 10.30 uur in het fraaie atrium van
TMZ ‘t Dijkhuis.
Doe mee! Meld u aan via de website van Bureau Vrijwilligerswerk Borne:
https://www.vrijwilligerswerkborne.nl/templates/standard.asp?p=616&m=392

Een hartelijke groet,
Lions Club Borne
Mede namens Bureau Vrijwilligerswerk Borne en TMZ ’t Dijkhuis en hopelijk
tot de 13e!
**********
MUZIEKVERENIGING ST. GREGORIUS HERTME
Geachte inwoners van Zenderen,
Op dinsdag 1 oktober 2019 houdt de
muziekvereniging St. Gregorius weer haar
jaarlijkse donateurcollecte in Zenderen.
Leden van de muziekvereniging komen dan
huis aan huis voor een vrijwillige bijdrage aan deze muziekvereniging.
Na het succes van voorgaande jaren komt ook dit jaar onze vereniging niet
meer met een donateurslijst rond, maar zullen onze muzikanten u vragen een
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donateurskaart te kopen voor een door u bepaald bedrag. Wij hopen dat u
allen weer een positieve bijdrage wilt leveren aan onze mooie bloeiende
muziekvereniging St. Gregorius.
Voor eerst willen wij u al vast danken voor uw bijdrage en hopen u te zien bij
onze muzikale activiteiten, het jaar door. Voor informatie hierover kunt u
altijd terecht op onze website www.stgregoriushertme.nl
Zo zal de malletband op 8 december 2019 een muzikale bijdrage leveren aan
de heropening van het vernieuwde Kulturhus in Borne.
De fanfare zal in december een Kerstconcert verzorgen.
Op 22 maart 2020 verzorgt de malletband samen met een saxofoonorkest
uit Barneveld een gevarieerd concert, eveneens in het Kulturhus Borne.
De vierde editie van Percussion Live vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8
november 2020 in de Schouwburg Hengelo.

**********

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
2 okt 2019: Nancy ter Wal, Ellen Oude Breuil,
Miranda Vossebeld, Geri Nijhuis.
Kantinedienst:
Zo
29 sept

Di
Do
Vr

1 okt
3 okt
4 okt

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

Jordy Oude Vrielink/Teun Besselink
Peter Feldman/Bertho Boswerger
Ivar Hakkenbroek/Ruud Platenkamp
Bart Beld
zelf regelen
Iwan Meulenkamp
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Handbal JEUGD OPGELET,
De handbalcompetitie van dames 1 gaat van start! Graag
willen we de jeugdteams E en F hierbij betrekken. Aankomend
seizoen zijn er pupillen van de week, waardoor jullie samen
met jullie teamgenootje aan de beurt komen om ons aan te
moedigen. Bij aanvang van een thuiswedstrijd mag jij de eerste bal op goal
gooien. Hoe gaaf is dat??!!
Hieronder staat aangegeven wanneer jij aan de beurt bent.
Jullie worden drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd verwacht in de
sporthal te Borne:
Datum
12 oktober

Tijdstip
19.00

9 november

19.00

23 november 20.15
7 december

19.00

11 januari

19.00

26 januari

13.40

1 februari

19.00

29 februari

19.00

21 maart

19.00

Wedstrijd
ZV/BB – Bentelo

Pupillen van de week
Tess Borgerink en Elisa
Weel
ZV/BB – D.S.O.
Noor Winters en Fleur
Teuten
ZV/BB – Geel Zwart Siem Steenhagen en
Christiaan Batawangge
ZV/BB –PCA/Kwiek Maud Steenhagen, Fiep
Hofstede en Jalyssa
Schmit
ZV/BB – Pacelli
Lisan Hagedoorn en Loïs
Meulenkamp
ZV/BB –
Yfke Spoler en Liv Moelard
Navique/SVBO
ZV/BB – Havas
Elynn Morshuis en Fleur
Holtkamp
ZV/BB – JuRo
Romijn van Reenen en
Unirek/VZV
Emmi Brunsman
ZV/BB – Wijhe
Sylvie Holtkamp, Lisanne
Groothuis en Lauren Weel

Tot dan,
Handbal dames 1
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Handbalprogramma zaterdag 28 september 2019:
E-jeugd: BB/ZV E1 – DSVD E1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 17.00 uur

D-jeugd: ZV/BB D2 – Stormvogels D1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 17.55 uur

Dames Senioren: ZV/BB DS1 – SEW DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 19.00 uur

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – Combinatie ’64 DS2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 20.15 uur

Handbalprogramma zondag 29 september 2019:
C-jeugd: BB/ZV DC3 – Borhave DC2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 11.00 uur

C-jeugd: ZV/BB DC2 – DSVD DC2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 12.00 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – DSVD DB1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 13.35 uur

Dames A: BB/ZV DA1 – DSVD DA2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 14.40 uur

Handbalprogramma woensdag 2 oktober 2019:
Midweek: BB/ZV DMW1 – Hacol ’90 DMW1
Sporthal IISPA Almelo
Voetbalprogramma zaterdag 28 september
De Tukkers JO19-2 - ZV JO19
ZV/BZSV MO19 – DETO MO19
Reutum JO15 - ZV JO15
La Première MO15 - ZV/BZSV MO15
ZV JO12 – Sp. Daarle JO12
DSVD JO9-1 - ZV JO9-1
ZV JO9-2 is vrij
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Aanvang:
15.15 uur
13.00 uur
14.00 uur
11.30 uur
11.30 uur
09.30 uur

Aanvang: 19.30 uur

Scheidsrechter
Wilma Hakkenbroek

Wouter van Olffen

Voetbalprogramma zondag 29 september
ZV VE - UDI VE
NEO 8 - ZV 3
ZV 2 – NEO 3
Hengelo 1 - ZV 1
Kantinedienst:
MO19: Lonneke Demmer
JO12: Maarten Pol

Aanvang:
09.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Scheidsrechter
Victor Ragbourn
Bert Snippe

13.30 – 16.00 uur
11.00 – 13.30 uur

Vervoer:
JO19: Jan Heck, Pim Keur, Mart Ganzeboom, Pepijn Wieringa
JO15: Maxim Nijhuis, Stijn ten Cate, Etienne van Loon
MO15: Wieke Kamphuis
JO9-1: Jasper Hoek
**********
Zenderen Vooruit kent geen problemen tegen Phenix
Na een voorbereiding met wisselende resultaten en prestaties, begon voor
Zenderen Vooruit vandaag de competitie in de 5e klasse tegen Phenix uit
Enschede.
Na 2 jaar 4e klasse moet de ploeg van Ruud Ottenhof zich weer bewijzen in de
5e klasse, een klasse met kwalitatief goede tegenstanders met een recent 4e
klasse verleden zoals De Lutte, Hengelo, Bentelo en ’t Centrum, maar ook met
sterke 5e klassers zoals DTC’07, Langeveen en buurman Bornerbroek.
ZV was bij lange na niet compleet. Tom Vetketel, Teun
Besselink en Hemmo Mulder ontbraken door blessures
en Thomas Klaassen zat zijn schorsing van vorig seizoen
uit. Tegenover de afwezigen zaten er 2 nieuwkomers
bij de selectie. Ivar Hakkenbroek (overgekomen van het
e
2 elftal) startte zelfs in de basis als linksback en Kees ten Broeke (terug van
Stevo) begon op de bank.
ZV begon verre van sterk tegen de hardwerkende ploeg van Phenix.
Onnauwkeurigheden en onrust zorgden ervoor dat Phenix makkelijk overeind
bleef en zelfs brutaal de aanval zocht. Na de eerste mogelijkheden voor ZV
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was het Phenix wat in de 8e minuut score opende, 0-1. Gezien het spel van de
thuisploeg op dat moment nog niet eens onverdiend.
Het leek zelfs 0-2 te worden, ware het niet dat dit doelpunt vanwege
buitenspel werd afgekeurd.
Na een kwartier kwam ZV beter in het spel, er werd nauwkeuriger van
achteruit opgebouwd en de voorwaartsen werden gevaarlijker, met een schot
op de paal van Ramon van Os.
Op het half uur kwam ZV op gelijke hoogte. Ramon van Os schoot een vrije bal
wederom op de paal en Job Vetketel was er als de kippen bij om de 1-1
binnen te lopen.
Dit doelpunt bleek het bekende ‘hek van de dam’, nog geen 5 minuten later
was het spits Freek Vlaskamp die binnen de 16 hard en nauwkeurig uithaalde
en de 2-1 aantekende. ZV bleef drukken en kwam vlak voor rust door, de bij
de corner meegekomen, centrale verdediger Bryan Sonder op een 3-1
voorsprong. Dit was tevens de ruststand.
ZV startte niet sterk de 2e helft. Het middenveld wachtte vaak te lang om de
voorwaartsen weg te steken en doordat Phenix erg hoog op buitenspel
speelde, was het speelveld klein en werden de spitsen per voortduring
buitenspel gezet. Hier werd een oplossing op gevonden, de buitenspelers
hielden het veld breed en zo konden de middenvelders, maar zelfs de centrale
verdedigers opstomen en doorlopen naar de goal van Phenix. Bart Beld
maakte van deze ruimte volop gebruik en liep in de 54e minuut rechtdoor en
scoorde de 4-1. Met de wissels Kees ten Broeke voor Jordy Oude Vrielink en
Jeffrey Slamp voor Mitch Wennekink kwam er nog meer druk naar voren.
Toch duurde het tot de 77e minuut toen Job Vetketel zijn 2e van de middag
kon aantekenen door van het middenveld zo door te lopen richting goal, 5-1.
Twee minuten later was Freek Vlaskamp, ook met zijn 2e, die prachtig de 6-1
van afstand binnenschoot.
Phenix gaf niet op en scoorde 10 minuten voor tijd fraai de 6-2. Deze foutjes
moeten er de komende tijd wel uit. In de resterende minuten waren het
opnieuw Bart Beld en Ramon van Os die de eindscore van 8-2
op het bord zette.
Zeker geen foutloze wedstrijd, maar wel een goede score.
Volgende week een tegenstander van een ander formaat. ZV
gaat dan op bezoek bij mededegradant uit 4A HVV Hengelo.
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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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