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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 
 12 oktober 2019 – 19 oktober 2019 
 

 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 …  
 

Wees niet beter dan een ander,  
wees beter dan jezelf bent. 

 
 
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  
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Weekendvieringen            

• Zusters Carmelitessen: 
Zo 13 okt.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

              Voorganger: pater Karmeliet   

• Parochiekerk:  
Zo 13 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 

            Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik 
 

Zondag 13 oktober 10.00 uur     
Koster:  H. v.d. Aa    
Lector:  R. Brentjes  
Acolieten:  ja       
Collectanten:  H. Schothuis en J. Stevelink      
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 13 oktober t/m zaterdag 19 oktober: H. Peper 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 13 oktober t/m zaterdag 19 oktober: groep 1 
 

Misintenties: zondag 13 oktober 2019: 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Johanna Harink-Schothuis (Jaarged.); 
Huub Hermans; Riek Groothuis-Ganzeboom; Gerard Wolters; 
Pastoor Lambert Calis; Benny Boswerger. 

 
Nieuws van de redactie: 

Vanwege de herfstvakantie verschijnt er in de week van  

21 t/m 25 oktober a.s. geen Vox.  

U kunt daarom volgende week copy voor 2 weken inleveren!  

         
        Financiën: Parochiekerk               NL24 RABO 0309 4227 36 
                            Kerkbalans            NL37 RABO 0309 4073 70 
                            Bezoekgroep Parochie      NL86 RABO 0309 4894 23 
                            Kerktelefoon                       NL39 RABO 0145 6802 58    
                            Onderhoud kerkhof           NL35 RABO 0145 6447 31 
        St. Behoud Kerkgebouw Zenderen     NL51 RABO 0106 2487 66 
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Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 
Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia 
en het dames- en herenkoor.  
 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van 
de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur 
Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin 
hulpbisschop Mgr.  Th. C. M. Hoogenboom  de 
Hoofdcelebrant zal zijn, waarna de processie volgt.  
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus 
Majella kerk. 
 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats 
zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. 
Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat 
deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. 
 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.  
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober,  
elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het 
teken van Gerardus.  
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinder-
activiteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.  
 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie 
centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 
uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties 
opgeven.  
Kosten intenties: vrije gift.  
Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 tnv W.H. Olde Meierink, 
o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
 

 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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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 19 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 
 
 

Inleiding in de Psalmen ; Naderingen van God 
Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim  
van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen. 

Bid je een psalm, dan trek je weg  uit je veilige 
omgeving. 
Je stelt je bloot aan Wezer die ieder 
uitnodigt te gaan leven. 
Soms gebeurt er een wonder. Niet langer 
nader ik,  maar de Oneindige trekt mij en 
nadert mij. Grote vreugde overkomt mij.  
Mijn naderingen worden Gods naderingen. 

Donderdag 24 okt., 7 en 21 nov. van 19.30 –  21.15 uur  
Plaats Karmelietenklooster Zenderen, Hertmerweg 46 
Aanmelden gewenst op karmeltwente@karmel.nl of 074 – 2659590 
Inleiders: Paul Reehuis psalm 15, 24 oktober 

Anne-Marie Bos psalm 65, 7 november 
Kees Waaijman psalm 40, 21 november 

 
 

 

mailto:karmeltwente@karmel.nl
mailto:karmeltwente@karmel.nl
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Kledinginzameling bij de St Stephanusschool 
De Bag2School actie gaat weer van start!  
Als ouderraad organiseren wij de 
inzameling en samen met de 
organisatie "bag2school" wordt dit 
verscheept naar in West- en Oost-
Europa, Afrika en Azië. Daar wordt 
deze tweede hands kleding op de 
markt gebracht. 
Door hergebruik van kleding die nog 
wel goed is maar (door ons) niet meer 
wordt gedragen helpen we onszelf 
(minder afval), het milieu (minder 
afval) en de mensen in ontwikkelingsgebieden (lagere prijs kleding). 
Daarbij levert deze actie elk jaar een mooie aanvulling aan het budget van de 
ouderraad. Dat helpt ons om de leuke extra's van de schooltijd zoals 
bijvoorbeeld het schoolreisje, St Klaas viering, Kerst en de avond-4-daagse 
voor iedereen betaalbaar te houden. 
Wilt u ons hierbij helpen? Dan zouden we het erg op prijs stellen als u zich ook 
in wilt zetten voor onze actie door oude maar nog bruikbare kleding/textiel 
van u en uw kinderen in een zak af te leveren bij school. 
Vanaf 22 oktober zal er weer een inzamelingswagen bij de ingang van school 
staan. Behalve kleding is ook andere textiel (zoals lakens en 
dekens) en zijn oude maar nog bruikbare schoenen en riemen erg welkom. 
Alvast dank voor uw bijdrage, 
 
Ouderraad St Stephanusschool Zenderen 
 
 
Donderdag 17 oktober nodigen de Vrouwen van Nu u dames K P V en andere 

belangstellenden uit voor een gezellige avond. 
De locatie is de Stefanshof te Borne aanvang 19.30 uur. 
kosten € 3,-  pp  
Het onderwerp van deze avond houden we onder ons 
hoedje.  

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs7jVwfrdAhXGZVAKHZUOCqIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.evelaer.nl/11-peuterspeelzaal/117-kledinginzameling&psig=AOvVaw3UigQHP0HnAdUoGWk7ad_6&ust=1539214131562142
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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. 
 

********** 
 
De Gemeente Borne informeert U over het volgende. 

“BLADKORVEN IN ZENDEREN” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De bladkorven worden elk jaar in week 42/43 
geplaatst.                                                                                                                                                                       
En in week 49/50 verwijderd. 
De locaties worden bepaald naar het 
bomenbestand van de gemeente en niet naar 
bomen van particulier eigendom. 
 

Er worden alleen grote bladkorven geplaatst.                                                                                                                                                                     
Een locatie wordt zo gekozen, zodat de bladkorf gemakkelijk                                                                                                                                   
met de vrachtwagen te ledigen is. Wekelijks worden de bladkorven 
gecontroleerd en bij voldoende blad geledigd.                                                                                                                                                                            
 

De bladkorven mogen uitsluitend gebruikt worden voor                                                                                                                                                       

Blad en “GEEN TUINAFVAL”en/of “TAKKEN”,                                                                                                                                            
Takken zorgen voor problemen bij het ledigen van de korf. 
                                                      

Elk najaar worden de standplaatsen van bladkorven geëvalueerd, 
zodat de korven op plaatsen staan waar de meeste overlast is. 
Eventuele meldingen worden hierin meegenomen, zodat waar  
nodig, en mogelijk wijzigingen een volgend jaar kunnen worden doorgevoerd. 
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De ouderensoos is op zoek naar 

nieuwe leden 
 
 

Elke donderdag middag van 14.00 - 17.00 uur  
Locatie Dorpscentrum Sindron in Zenderen. 

 
Spelletjes die o.a worden gespeeld zijn:  

Klaverjassen, Jokeren en Rummikub 
 
  
                                                                                                                                                 
 
 
 

               
 
                                                                                    
 
 
 
 

Opgeven voor deze middag kan bij: 
Mevr. ter Brugge 
Tel: 074-2661903 
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UITSLAG ZONNEBLOEMLOTERIJ 2019  
aantal        op nr. 

1e prijs € 15.000,-      1  0528455 
2e prijs € 10.000,-      1  0483190 
3e prijs € 2.500,-      1 0055470 
4e prijs € 2.500,-      1  0712403 
5e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-   1  0935380 
6e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-   1  0410553 
7e prijs Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-   1  0706754 
8e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,-  1  0612639 
9e prijs Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,-  1  0688701 
10e prijs € 1.000,-      1  0166063 
11e prijs Smart TV t.w.v. € 445,-     1  0209571 
12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,-     1  0599966 
13e prijs € 445,-      1  0594210 
14e prijs € 445,-      1  0683617 
15e prijs € 445,-      1  0320653 
16e prijs € 445,-      1  0720596 
17e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-     1  0871555 
18e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-     1  0851084 
19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00   1  1066089 
20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00   1  0455511 
21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00   1  0547760 
22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90   1  0345404 
23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90   1  1024441 
24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-   1  0110238 
25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-   1  0886420 
26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,-   15  86471 (5 eindcijfers) 
27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,-  15  94243  
(5 eindcijfers) 
28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,-   15  93500  
(5 eindcijfers) 
29e prijs VVV bon van € 75,-    15  81949  
(5 eindcijfers) 
30e prijs VVV bon van € 75,-     15  60756 
 (5 eindcijfers) 
31e prijs Geldbedrag van € 50,-     150  5306  
(4 eindcijfers) 
32e prijs Geldbedrag van € 50,-     150  9969  
(4 eindcijfers) 
33e prijs Geldbedrag van € 50,-     150  8396  
(4 eindcijfers) 
34e prijs Geldbedrag van € 15,-     1500  925 
 (3 eindcijfers) 
35e prijs Geldbedrag van € 15,-    1500  705  
(3 eindcijfers)  
36e prijs Geldbedrag van € 15,-     1500  153  
(3 eindcijfers) 
5 extra jubileumprijzen Aantal prijzen Gevallen op 
Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,-     1  0568259 
iPhone XS t.w.v. € 1.200,-     1  0976228 
Weekendje weg t.w.v. € 350,-     1  0938094 
Weekendje weg t.w.v. € 350,-     1  0494443 
Weekendje weg t.w.v. € 350,-     1  0305532 
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Zonnebloem Hertme/Zenderen September activiteit 2019.                   
 

Veertien gasten hebben zich opgegeven voor een bezoek aan de 
zandsculpturen in de tuinen van kasteel Warmelo in Diepenheim. 
 

Alle dieetvoorschriften werden even geparkeerd toen we bij 
aankomst in Diepenheim een kop koffie met appeltaart en 
slagroom geserveerd kregen en iedereen heeft genoten van dit 

lekkers. Daarna konden we beginnen aan onze wandeling langs de 
zandsculpturen. Het thema was dit jaar kinderboeken en dit sprak onze gasten 
erg aan. Het werd bijna een wedstrijdje wie het eerste kon zien welk 
kinderboek werd uitgebeeld. Iedereen was vol bewondering voor de 
kunstwerken die telkens mooie, herkenbare jeugdherinneringen opriepen. 
Ondanks dat het af en toe een beetje regende heeft iedereen genoten. Niet 
alleen van de sculpturen maar ook van de mooi aangelegde tuin. 
 
Rond kwart voor vijf zijn we teruggereden naar Zenderen. Daar konden we bij 
de Pannekoekenbakker, speciaal geopend voor de gasten van de Zonnebloem 

😊, terecht voor een lekkere pannenkoek met als afsluiter een bolletje ijs met 
vruchten en natuurlijk slagroom. 
Onze gasten hebben genoten van een gezellige middag en kijken nu al uit naar 
het stamppotbuffet met bingo op 12 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve gasten, we willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie 
enthousiasme en gezelligheid. Dat heeft ervoor gezorgd dat het weer een erg 
geslaagde middag is geworden. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 
 

 

Schoonmaakrooster:  

16 oktober 2019: Agnes Roetgerink, Ida Demmer, 

   Moniek Ganzeboom, Chantal Gierveld. 

   
 

Kantinedienst: 

Zo  13 okt  08.00-12.00 uur     Kees ten Broeke/Robin Sonder 

   12.00-15.15 uur     Roy Hofstede/Tom Steenhagen 

   15.15-18.30 uur     Thijs Oude Rengerink 

Di 15 okt  21.30-23.15 uur     Tom Vetketel 

Do 17 okt  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 18 okt  20.00-24.00 uur     Tom Steenhagen 
 

Team van de week ! 
Aanstaande zaterdag 12 oktober om 19.30 spelen wij de 
thuiswedstrijd tegen Bentelo. Voor deze wedstrijd zijn Tess Borgerink en Elisa 
Weel van E1 de pupillen van de week en zullen zij in de spotlights staan. Neem 
zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en vriendinnetjes mee en 
kom ons samen aanmoedigen. We hebben jullie support hard nodig! Jullie 
worden om 18.15 verwacht in de sporthal met je eigen sportschoenen en een 
sportbroekje.  
Tot zaterdag, 
Handbal dames 1 
 

Handbalprogramma zaterdag 12 oktober 2019: 
 

D-jeugd: BB/ZV D1 – Combinatie ’64 D2   Aanvang: 18.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Bentelo DS1   Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

Dames Senioren: BB/ZV DS2 – Bentelo DS3   Aanvang: 20.15 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Kaart- en lotenverkoop zaterdag 12 oktober: 
 

Sebastiaan Weel en Herald Hagedoorn 
 
Handbalprogramma zondag 13 oktober 2019: 
 

E-jeugd: RSC E1 – BB/ZV E1     Aanvang: 09.00 uur 
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo 
 

Dames A: Langeveen DA1 – BB/ZV DA1   Aanvang: 09.30 uur 
Sporthal De Ransuil Geesteren Ov 
 

C-jeugd: BB/ZV DC3 – TVO DC1    Aanvang: 10.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo  
 

B-jeugd: Unitas DB1 – ZV/BB DB1    Aanvang: 10.40 uur 
De Boerhoorn Rolde 
 

C-jeugd: RSC DC1 – ZV/BB DC2     Aanvang: 10.40 uur 
Sporthal ’t Trefpunt Weerselo 
  

C-jeugd: BB/ZV DC1 – DSVD DC2    Aanvang: 11.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

B-jeugd: BB/ZV DB2 – Stevo DB1    Aanvang: 12.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 

 
Handbalprogramma woensdag 16 oktober 2019: 
Midweek: Tukkers DMW1 – BB/ZV DMW1   Aanvang: 21.00 uur 
Sporthal De Danne Albergen 

 
Voetbalprogramma zaterdag 12 oktober Aanvang: Scheidsrechter 
ZV JO19 – TVC’28 JO19-3   15.00 uur Kevin Sonder 
TVC’28 MO19 - ZV/BZSV MO19  14.30  uur      
ATC’65 JO15-4 - ZV JO15   13.00 uur   
ZV/BZSV MO15 – Luctor et Emergo MO15 10.30 uur     
ZV JO12 – sv Rijssen JO12   10.15 uur Wouter van Olffen 
ZV JO9-1  - ATC’65 JO9-5   09.00  uur Ferron Raassing  
ZV JO9-2  - PH JO9-4    09.00  uur Jort Kosse 
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Voetbalprogramma zondag 13 oktober Aanvang: Scheidsrechter 
ZV VE – De Tubanters1897 VE  09.00  uur Bertus Tibben        
ZV 3  vrij          
La Première 2 - ZV 2    11.00 uur     
TVV 1 - ZV 1        14.00  uur   
 
Kantinedienst: 
JO19: Luan van Dienst   14.30 – 17.30 uur 
JO12: Joshua Schmit    10.00 – 12.00 uur 
JO9-2: Mees Hofstede   08.30 – 10.00 uur 
 
Vervoer: 
MO19: Julia Roetgerink, Tessa Nijenhuis, Linde van Faassen, Pleun Olthof 
JO15: Owen ter Wal, Bram Boswerger, Wessel Brus 
 
Sublieme 1e helft bezorgt Zenderen Vooruit verdiende overwinning 
Na een teleurstellend resultaat in en tegen Hengelo (2-1 verlies) mocht ZV 
vandaag aantreden tegen Langeveen. Een mooie thuiswedstrijd om te laten 
zien wat de ambities van ZV zijn in de 5e klasse A. 

 
Nog voordat uw verslaggever op het sportpark was 
gearriveerd, lag de bal al in het net achter de doelman 
van de tegenstander. Wat rondvragen leverde geen 
definitieve duidelijkheid op over de doelpuntenmaker, 

maar dit bleek later Job Vetketel te zijn. Een fijne start dus. 
Dat het niet alleen bij een voortvarende start bleef, wezen de volgende 44 
minuten uit. 
ZV presteerde het namelijk om 45 minuten, onafgebroken, tegenstander 
Langeveen haar dwingende wil op te leggen. Overal op het veld werd de 
tegenstander, bij balverlies, voortdurend op en afgejaagd. Dit gebeurde zo 
collectief en gedisciplineerd dat de wanhoop op de Langeveense gezichten 
viel af te lezen. Nergens kreeg een Langevener de tijd om de bal rustig aan te 
nemen of überhaupt te spelen naar een teamgenoot. Doorgaans zorgde de 
druk voor balverlies van Langeveen of de bal verdween over de zijlijn. Het was 
gewoon heerlijk om te zien hoe het team zich presenteerde. Uiteraard is het 
spelletje bedoeld om doelpunten te maken, liefst meer dan je tegenstander, 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_sG-yPrdAhUSalAKHfAhAJcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hooperswar.com/free-football-vector.html&psig=AOvVaw2Vt1m5HPIAz6NU054afSLi&ust=1539215920864548
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maar er mogen ook wel eens complimenten worden gemaakt aan de coach 
voor zijn gekozen strijdwijze en voor het team voor de uitstekende uitvoering. 
De 2-0 viel op het halve uur, spits Freek Vlaskamp omzeilde de buitenspelval 
en faalde niet 1-op-1 met de doelman van Langveen. Helaas kwam Freek bij 
deze actie ongelukkig in aanraking met de doelman, hetgeen er in resulteerde 
dat Freek geblesseerd het veld moest verlaten, Bryan Sonder verving hem. 
Kort na de 2-0 hervatte doelman Myron Eleveld op heerlijke wijze het spel, 
door een uittrap zo precies achter de verdediging van Langeveen te leggen, 
dat zowel Kees ten Broeke als Ramon van Os door konden lopen op het 
Langeveense doel. Het was Ramon die de honneurs waarnam en beheerst de 
3-0 binnen schoof. Met deze stand werd de rust bereikt. 
 

ZV kon het eerste deel van de 2e helft niet hetzelfde spel spelen van voor rust. 
Ongetwijfeld had de coach van Langeveen zijn speelwijze aangepast, vooral de 
opkomende backs van ZV zorgden in de 1e helft voor veel gevaar en 
verwarring op het middenveld en achterhoede van de 
tegenstander. 
Langeveen speelde de 2e helft wat fysieker en ZV kwam te veel 
in de duels, niet iets wat de thuisploeg ligt. Het lukte niet de 
druk er zo op te krijgen als voor rust en het was zelfs Langeveen 
die in de 70e minuut de 3-1 liet aantekenen. Langeveen ging opportunistisch 
op zoek naar de aansluitingstreffer, maar zover kwam het niet. 
Het was Hemmo Mulder die 10 minuten voor tijd de wedstrijd in het slot 
gooide, door een mooi lopende aanval vakkundig af te ronden, 4-1. 
 

Coach Ruud Ottenhof sprak van een meer dan verdiende overwinning en was 
vooral zeer te spreken over het spel van zijn ploeg in de 1e helft.  
Volgende week gaat ZV op bezoek bij TVV in Enschede. Een geduchte 
tegenstander die de competitie goed begonnen is en net als ZV 3 
verliespunten heeft. 

********** 
Afwastalent gezocht 

Restaurant ’t Seminar is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de 

afwaskeuken! 

Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je 

beschikbaar in het weekend of op andere dagen van de week, neem dan 

telefonisch contact op met ’t Seminar, tel. 074 2595979. (Vragen naar Jelle) 
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De beste Schlagers, Bier, Bratwurst, en vooral Spaß, viel Spaß!  
Dát is het Oktoberfest 2019 
 

Waar: Kantine ZV 
Wanneer: 25 oktober 2019 
Aanvang: 20.30 uur 
Voor wie: Voor iedereen die zin heeft in een gezellig feestje 
 

Speciaal voor deze gelegenheid zal de kantine omgetoverd worden tot een 
Duitse Bierstube. De beste schlagers komen voorbij. Er wordt bier geschonken 
in grote pullen. Broodjes (braad)worst zullen natuurlijk niet ontbreken en 
uiteraard wordt er voor een spetterend optreden gezorgd. Gepaste kleding 
maakt het helemaal af, maar is niet verplicht. 
 

Bis Freitag 25 Oktober 
De organisatie 

 

********** 
 

        SMOKKELDROPPING         

Jong Zenderen organiseert ook dit jaar een Smokkeldropping. Deze keer op  
26 oktober 2019 in de omgeving van Zenderen.  
Deze smokkeldropping is bedoeld voor de jeugd t/m 14 jaar.  
 

Kosten voor deze onvergetelijke avond:  3 euro p.p. 
Aangezien het wel donker moet zijn voor deze activiteit verzamelen we om 
20.00 uur bij de kantine van Zenderen Vooruit. 
Rond 23.00 uur kunt u de kinderen ophalen. 
Durf jij het aan!!? 
 

Opgeven kan door een berichtje te sturen naar 06 37406995. 
Of natuurlijk via onze Facebookpagina. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ik doe graag mee aan de Smokkeldropping: 
Naam : 
Leeftijd : 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Ps: Zorg dat je donkere, warme en waterdichte kleren aan hebt! Een zaklamp 
heb je niet nodig, die kun je alleen maar kwijt raken. 
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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 

mailto:info@zenderen.nl
http://www.zenderen.nl/
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