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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 
 2 november 2019 – 9 november 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 …  
 

Liefde leeft altijd voort  
daar waar het leven eindigt. 

 
 
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 3 nov.  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters                     

            Voorganger: pater Karmeliet  

 Parochiekerk:  
Za 2 nov. 19.00 uur: Allerzielenviering m.m.v. het parochiekoor 
             Voorgangers: J. Cuppen en M. Verheijen 
Zo 3 nov. 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel. 

           Voorgangers: Pater E. Koning en P. Tielemans 
 

Zaterdag 2 november 19.00 uur  Zondag 3 november 10.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  Werkgroep   Lector:  J. Maathuis 
Acolieten:  in overleg   Acolieten:  nee   
Collectanten:  H. Meulenkamp  Collectanten:  H. Schothuis 

H. Peper     J. Stevelink 
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 3 november t/m zaterdag 9 november: R. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 3 november t/m zaterdag 9 november: groep 2 en groep 3 
 

Misintenties: zaterdag 2 november 2019 - Allerzielen: 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; overl. ouders Eidhof-Hottenhuis;  
Matthijs Voskamp; overl. fam. Harink-Schothuis; pater Eligius Schothuis;  
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Thea Ganzeboom-Stege;  
Jan en Truus Kienhuis; Henk Kamphuis; Jan Elferink; Johan en Sien Olthof; 
Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom; Herman Westerbeek;  
Mia Monnink-Harmes; overl. fam. Omtzigt-Huiskes; Herman Oude Lansink; 
overl. ouders Zonder-Elshuis; overl. fam. Goorhuis-Lansink; Henk Koelen; 
ouders Finkers-Lucas; Herman en Truus Oude Weernink-Kemna;  
Herman ter Brugge; Hans ter Brugge; overl. fam. ter Brugge-Egberink;  
Wim Geelen; overl. fam. Elferink-Geelen; overl. fam. Sauer-Oude Luttikhuis; 
Santje Wienk-Kempers; Gerhard Hannink; Dennis Letteboer; Jozef Silderhuis; 
Bernard Zegger; overl. ouders Cuppen-Wingens; Jan Elferink (Looleeweg); 
overl. ouders Mensink-Stroot; Gerrit en Liesbeth Olthof-de Boer;  
Johan Schuttenbeld; Bennie Hoek; overl. ouders Ganzeboom-Koelen;  
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Marie Kemna-Sauer;  overl. fam. Besselink; Henk en Riek Kuipers-Droste; 
overl. fam. Platenkamp-Tijhuis; overl. fam. Oude Lansink-Vetketel;  
overl. fam. Welberg-Geerling; Tonny Hofstede; Ria Wilmink;  
overl. ouders Schothuis-Kemna. 
 
Misintenties zondag 3 november 2019: 
Jan Omtzigt; ouders ter Haar-Schabbink; Benny Boswerger; Johan Filart. 
 
Overleden: 
Op 21 oktober jl. is op 78-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan 
Johan Filart. Op vrijdag 25 oktober hebben we hem in een afscheidsviering in 
onze kerk herdacht. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel kracht en troost 
toe in deze moeilijke tijd. 
 

 

Nog één keer het kinderkoor 

Van harte uitgenodigd, jong en wat ouder 
in de  eucharistieviering  
op zondag 10 november om 10.00 uur. 
Zoals gebruikelijk zingt het parochiekoor  
maar ook het kinderkoor. 
Helaas hebben er geen jongens en meisjes gereageerd op de oproep om mee 
te doen en te  zingen in dit koor. Daarom moest het besluit worden genomen 
dat het koor niet meer als koor kan doorgaan.  
Maar …………………………….. het koor gaat nog één keer zingen en wij hopen 
van harte, dat veel mensen komen , groot en klein, jong en wat ouder, die 
heel vaak hebben genoten van het zingen, om vol aandacht te luisteren en 
mee te doen in de viering.  
  

         
        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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ALLERZIELEN is in de katholieke traditie de dag waarop 
alle gestorvenen worden herdacht.  
In de herdenkingsviering op  
zaterdag  2 november om 19.00 uur 
herinneren wij onze dierbare overledenen. 
 
De  overledenen van het afgelopen jaar in onze 

parochie worden met name genoemd. De nabestaanden ontvangen de 
komende week een uitnodiging. 
Net als voorgaande jaren is er gelegenheid om in de viering, een kaars te 
ontsteken voor degene die u wilt herinneren.  U kunt ook een intentie 
aanvragen.  
Na afloop van de viering nodigen we alle aanwezigen uit om een kop koffie of 
thee te drinken in het kloosterzaaltje.  
Het parochiekerkhof is verlicht voor en na de viering. Uiteraard kunt u op 
eigen gelegenheid, een bezoek brengen aan het kerkhof.  
Voor meer informatie:  
- telefoon: 06 23 08 24 18 of anita.oosterik@gmail.com 
 
Aanvraag intentie(s) 
Het zal u bekend zijn, dat u (gebeds)intenties kunt aanvragen door een 
enveloppe met vermelding naam/namen en geld in de brievenbus van het 
parochiesecretariaat te doen. Of door langs te komen op de bekende 
openingstijden: dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 -15.00 uur. 
Het aanvragen kan ook via de mail. Het mailadres is: 
info@parochiezenderen.nl   Een aanvraagformulier kunt u ook vinden op de 
website. 
www. zenderen.com/voorzieningen/parochiezenderen (onder de kop 
vieringen en misintenties)  
Het formulier kan online worden ingevuld en/of worden gedownload en dan 
als bijlage meegestuurd worden. 
Het tarief voor één of per intentie/jaargedachtenis is € 10,- 
Bij gebruikmaking van de mail kunt u het geld overmaken op het 
bankrekeningnummer NL24 RABO 0309 4227 36 onder vermelding van de 
intentie en de datum van de viering. 
  

mailto:anita.oosterik@gmail.com
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 23 Oktober 

 
 Kruisjassen              Jokeren 

1. Hennie Pouwel 4032 p.  1. Jose Brake  26 p. 
2. Diny Besselink  3826 p.  2. Reiny Ring  40 p. 
3. Anton Pol  3754 p.   
4. Paulien Peper  3728 p. 
5. Willemien Tulk 3723 p. 
6. Gerrit Horstman 3702 p. 

 
Poedelprijs :  

 Tonny Pigge  3111 p.      Nellie de Jong 77 p. 

 

Volgende kaartmiddag : woensdag 6 november 

 
Uitslag kaartavond ZV d.d. 28 oktober 

1. W. Ring   3973 p.  

2. R. Scholten   3871 p. 

3. H. Platenkamp  3868 p. 

4. F. Pouwel   3728 p. 

5. G. Stokkingreef  3703 p. 

6. C. Stopel (poedel)  3279 p. 
 

 

********** 
 

Nieuws van de Zonnebloem 
  

Op dinsdag 12 november is er in het Theaterhoes in Hertme een 
Bingo met een Stamppotbuffet.  
Aanvang: 16.30 uur. Entree: € 7,50  
 

Opgave voor 5 november bij:  
Berndien Mekenkamp: 074-2665110  
of Esther Nollen: 06-19490808 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0ZOCoOrdAhVF6aQKHfrJAj0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/extra-grote-speelkaarten/9200000021197899/&psig=AOvVaw3XXjRQLWNm0Wk4eArqnAzt&ust=1538655317189238
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Nog meer nieuws van de Zonnebloem  
De Nationale Ouderen Bond organiseert samen met Hotel Van der 
Valk in Hengelo op donderdag 12 december een kerstdiner voor 
gasten van de Zonnebloem. 
Voor de afdeling Hertme/Zenderen zijn er 7 plaatsen beschikbaar. 
De zaal bij Van der Valk is open vanaf 17.00 uur (en niet eerder!). 
Het diner begint om 17.30 uur en wordt met een kop koffie  

afgesloten om 20.15 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het vervoer moet zelf geregeld worden,  
maar als dit problemen oplevert kunnen onze vrijwilligers daarvoor zorgen. 
Graag doorgeven of u met rollator of rolstoel komt en of er rekening moet 
worden gehouden met een dieet. 
U kunt zich aanmelden voor 16 november bij: 
Akke Louwerman Tel. 074-2660360 
 

********** 
KPV Graftakken Kerstmarkt 2019 
We willen u even laten weten dat we op 6 december a.s. aanwezig zijn op de 
Kerstmarkt in het Sindron te Zenderen. 
 

Dames KPV-sters, willen jullie woensdagmiddag 4 december a.s. vrijhouden 
om ons te helpen graftakken af te werken? 
We gaan ook op donderdagmiddag 5 december a.s. verder afwerken. Kies je 
voor de woensdag, dan graag even bellen naar:074 2665887. 
Beide middagen starten we om 13.00 uur. 
 

Mocht er nog geruimd worden in de tuin en u hebt voor ons product nog 
bruikbaar groen, dan horen wij dat graag en komen wij het ophalen. 
 

Het groen dat onze leden inbrengen, willen we graag op dinsdagmorgen 3 
december tegemoetzien bij fam. Kamphuis aan de Brakeweg 1. 
 

Uw bestelling kunt u doorgeven t/m woensdag 4 december 2019 via  
onderstaande nummers: 
Annie Diepenmaat                                              Marianne Oude Nijhuis 
05646-442028                                                     074-2663297 
 

Dinie Schothuis                                                   Gerda Tijhuis 
0546-441827                                                        074-2665887 
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Brief van de Stichting Zenderen filevrij aan de gemeenteraad 
Geachte leden van de raad, 
Graag reageren wij op de uitkomst van het MIRT-rapport en op de aankon- 
diging van het college om de activiteiten voor de verbindingsweg te staken. 
 

MIRT-rapport en westelijke randweg om Zenderen 
De stichting Zenderen filevrij (voorheen actiegroep tegen de verbindingsweg) 
is blij met het MIRT rapport over de knelpunten en oplossingen op de A1 en 
A35 en het onderliggende wegennet. Het meest positieve nieuws vinden wij 
de mededeling dat meteen een tracéstudie naar een westelijke randweg 
tussen Almelo en Hengelo van start gaat. De randweg staat al genoemd in het 
provinciaal coalitieakkoord van 2019-2023. Een randweg die niet alleen Borne 
maar ook Zenderen eindelijk zal bevrijden van de dagelijkse files met alle 
negatieve gezondheidseffecten!  
 

Oplossing voor regionaal verkeer 
De stichting Zenderen filevrij ziet in dit rapport de erkenning van haar 
standpunt dat een westelijke randweg als de zogenoemde 5 variant, het 
meest in het belang is van alle inwoners van de gemeente Borne. Het is de 
echte oplossing voor het regionale verkeersprobleem en zal hoofdzakelijk 
door de provincie Overijssel worden betaald. Deze oplossing, die er in 2012 al 
lag bij het advies aan het college over het rapport RoyalHaskoningDHV kende 
toen een groot draagvlak. (Ondernemers Molenkamp, Dorpsraad Zenderen, 
stichting Twickel, Stichting gemeenschapsbelangen (Groot)Azelo, wijkraad 
Oldhof etc.)    
 

Activiteiten voor verbindingsweg temporiseren 
Wij hebben met instemming kennis genomen van de brief van het college aan 
de coalitiepartijen en in afschrift aan de leden van de raad waarin het college 
aangeeft dat het vasthouden aan de Gemeentelijke VerbindingsWeg( GVW) 
niet meer realistisch is. 
 

Spoorhinder en oplossingen 
Naast de overlast van het regionale verkeer ervaart de gemeente Borne ook 
dagelijks de hinder van de spoorlijn met binnen de gemeente 9 gelijkvloerse 
doorsnijdingen waarvan 2 onbewaakt. Dit traject vormt een duidelijk knelpunt 
in het traject tussen Almelo en Hengelo. De bestaande hinder is te beperken 
door het aanleggen van tunnels en het sluiten van spoorwegovergangen. Een 
meer fundamentele oplossing is het verleggen van het spoor tussen 
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Elhorst/Vloedbelt en Westermaat Hengelo. Deze verlegging kan uitstekend 
gecombineerd worden met het oplossen van het knelpunt op de A1-A35  
Azelo - Buren en de aan te leggen westelijke randweg. D66 Borne heeft enkele 
jaren geleden al eens gepleit voor deze oplossing, maar was toen 
waarschijnlijk te vroeg. Wil zo’n oplossing kans van slagen hebben dan 
moeten alle betrokken partijen (Rijk, provincie Overijssel, ProRail, NS, 
gemeenten en waterschap etc.) gezamenlijk en integraal naar zo’n oplossing 
willen kijken. Onlangs nog heeft het college van rijksbouwmeesters met hun 
visie Panorama Nederland de oproep aan alle overheden gedaan om 
vraagstukken meer gebiedsgericht en integraal te beoordelen. 
 

Lobby 
Het is van groot belang dat de gemeente Borne zich realiseert dat het spoor 
door Borne veel meer een rijks- en provinciaal vraagstuk is dan een 
gemeentelijk.  Essentieel daarbij is wel dat je als gemeente om wat te 
bereiken niet met lege handen moet aankomen.  Zowel voor het verleggen 
van het spoor als voor het aanleggen van tunnels moet je langdurig en plan-
matig lobbyen. Wellicht dat hiervoor een nieuwe groep burgers opstaat om 
mee te helpen. Wij zullen als stichting Zenderen filevrij ons blijven inzetten 
voor een zo spoedig mogelijke aanleg van de westelijke randweg. 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de stichting Zenderen filevrij, 
 

********** 
HERFST IN ZENDEREN  

Het is herfst, de bomen laten hun bladeren vallen en speciaal de eikenbomen 
hun eikels, vele eikels. De straten waar deze bomen staan liggen er vol mee en 
vormen een probleem voor vooral voetgangers en fietsers vanwege gladheid 
bij een beetje nat weer. 
De Werkgroep Verkeer en Veiligheid is bekend dat er buurten/straten zijn 
waarvan de bewoners gezamenlijk de bladen en eikels opruimen maar als u 
niet instaat bent om dit te doen, neem dan contact op met de Klanten Service 
van Twente Milieu welke verantwoordelijk is voor het schoonhouden van 
onze straten. Twente Milieu is bereikbaar onder hun e-mail adres  
info@twentemilieu.nl Geef aan in de mail waar de gevaarlijke situatie  
zich bevindt en wat ze er kunnen aantreffen. U krijgt dan altijd bericht. 
Hopelijk draagt dit bij aan een veiliger Zenderen. 

           Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen 

mailto:info@twentemilieu.nl
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Natuurwerkdag in Kloostergaarde; za. 2 nov. a.s. !! 
Zaterdag 2 nov. doen we als Kloostergaarde mee met de natuurwerkdag.  
Vrijwilligers zijn van harte welkom in onze bijzondere tuin De Kloostergaarde. 
We geven de tuin haar grote najaarsbeurt, hopelijk met iets droger weer dan 
dit voorjaar! 
  

Qua onderhoud is het een bijzonder jaar na twee buitengewoon droge 
zomers. Nogal wat naaldbomen hebben dat niet overleefd en die gaan we 
vervangen door stukken voedselbos. Er is nu ook een mooie uitkijktoren en er 
zijn nog meer plannen waar wij u graag over bijpraten. 
  

Er staat het nodige op het programma: 
 Grote klussen: 

o Opruimen van kapresten van dode naaldbomen 
o Helpen bij de grondverbetering  
o Snoeien dode takken 
o Bladruimen   

 Kleinere klussen: 
o Nog meer stinzen planten; die van vorig jaar waren een groot 

succes 
o Bordjes zagen om de tuinen in kleinere stukken in te delen 
o Wieden, wieden, wieden 

  

Natuurlijk zorgen we weer goed voor de interne mens met hulp van theehuis 
de Karmeliet.  

  

Programma: 
•           10.00 uur beginnen we met koffie en een rondleiding;  
•           Keuze uit verschillende tuinklussen. 
•           rond 12.30 uur is er lunch  
•           Vervolg tuinklussen 
•           rond 15.30 uur stoppen we. 
  

Er is plek voor 20 enthousiaste vrijwilligers. Deelnemers kunnen zich melden 
via voorzitter@sisl.info  of via 
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/kloostergaarde-zenderen . 
  
Frank van Dam, vz SISL 
voorzitter@sisl.info 
+31-(0)6-54.330.197 

mailto:voorzitter@sisl.info
https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/kloostergaarde-zenderen
mailto:vandam@yaalt.nl
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De Gouden Pieper voor bijzondere prestaties. 
 
Het lijkt nog ver weg maar zaterdag 28 
december is het weer zover.  
De uitreiking van “De Gouden Pieper”. 
Een initiatief van De garde der Oud 
Jonkers van JR de Draejpiepers. 
De voorbereidingen zijn reeds gestart en 
het beloofd weer prachtig te worden. 

 
Deze onderscheiding is bedoeld voor een persoon die zich op bijzondere en 
verdienstelijke wijze inzet voor onze gemeenschap. 
Wij zijn op zoek naar personen die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor 
ons dorp, maar nooit op de voorgrond treden.  
 

Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding mag diegene daarom 
nog niet eerder een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen. 
 

Let op: hij/zij hoeft niet betrokken te zijn bij het carnaval. 
 

Deze onderscheiding kan voor iedereen in Zenderen bedoeld zijn.  
Kent u iemand, waarvan u vindt dat deze persoon eens in het zonnetje gezet 
dient te worden?  Laat het ons dan weten.  
 

Kevin Sonder tel: 06-83094603 
Jordy oude Vrielink tel: 06-51001195 
 
 
 

De uitreiking van de 3e Gouden Pieper zal plaatsvinden op  
zaterdag 28 december 

tijdens de receptie van het nieuwe Jonkerpaar van JR de Draeipiepers. 
 
 
U bent allemaal van harte welkom! 
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Carnavalsvierders uit Zenderen,  
 

Een nieuw carnavalsseizoen staat weer voor de deur. Over anderhalve week is 
het de Elfde van de Elfde, het officiële startschot voor het nieuwe 
carnavalsseizoen. Meld je aan voor deze avond op 9 november door een 
mailtje te sturen naar info@doldraejers.nl.  
 

We houden je de komende tijd weer op de hoogte van alle activiteiten van De 
Doldraejers en onderstaand staan alvast een aantal belangrijke data voor in je 
agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met carnavaleske groet,  
Bestuur van C.V. De Doldraejers  

mailto:info@doldraejers.nl
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

 

Schoonmaakrooster:  

6 november 2019: Dianne Kruiper, Miranda Hofstede, 

   Chantal Jansen, MariskaPlatenkamp. 
 

 

Kantinedienst: 

Zo  3 nov  08.00-12.00 uur     Jeffrey Slamp/Mitch Wennekink 

   12.00-15.15 uur     Tom Schothuis/Rob Vetketel 

   15.15-18.30 uur     Tim Mossel/Justin Sonder 

Di 5 nov  21.30-23.15 uur     Rico Wennekink 

Do 7 nov  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 8 nov  20.00-24.00 uur     Mart Welberg 

 

 
Pupillen van de week ! 

Volgende week zaterdag 9 november om 19.00 spelen wij de 
thuiswedstrijd tegen D.S.O. Voor deze wedstrijd zijn Noor 
Winters en Fleur Teuiten 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 vrijdag 1 november 2019: 
Midweek: RSC DMW2 – ZV/BB DMW2   Aanvang: 20.00 uur 
Sporthal ‘t Trefpunt Weerselo 
 

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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Handbalprogramma zaterdag 2 november 2019: 

D-jeugd: Olympia HGL D3 – BB/ZV D1    Aanvang: 17.00 uur 
Sportcentrum Hengelo (Veldwijk) 
 

Dames Senioren: Havas DS1 – BB/ZV DS1   Aanvang: 19.00 uur 
Stedenwijk Almere 
 
Handbalprogramma zondag 3 november 2019: 

D-jeugd: ZV/BB D2 – Combinatie ’64 D2   Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
B-jeugd: E&O DB1 – ZV/BB DB1    Aanvang: 10.40 uur 
Angelslo Emmen 
 

C-jeugd: DHV DC1 – ZV/BB DC2    Aanvang: 10.40 uur 
Sporthal De Reiger Delden 
 

C-jeugd: BB/ZV DC1 – RSC DC1    Aanvang: 10.45uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

B-jeugd: BB/ZV DB2 – RSC DB2    Aanvang: 11.45 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

Dames A: WHC DA2 – BB/ZV DA1    Aanvang: 12.20 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 

Dames Senioren: EHC ’95 DS1 – BB/ZVDS2   Aanvang: 13.30 uur 
Sporthal Diekman Emmen 
 
 
 

********** 
 
Voetbalprogramma donderdag 31 oktober  Aanvang: Scheidsrechter 
ZV VR25+ - Diepenheim VR25+    20.00 uur Thijs O. Rengerink 
 
Voetbalprogramma zaterdag 2 november Aanvang: Scheidsrechter 
Stevo JO19-2 - ZV JO19   14.30 uur  
ZV/BZSV MO19  - ON MO19  13.30  uur Freek Vlaskamp  
TVC’28 JO15-2 - ZV JO15   12.30 uur   
ON MO15-2 - ZV/BZSV MO15  10.45 uur     
ZV JO12 – DSVD JO12    10.15 uur Luan van Dienst 
BWO JO9-3 - ZV JO9-1     08.30  uur        
ZV JO9-2  - DRC2012 JO9-1   10.15  uur Wouter van Olffen 
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Voetbalprogramma zondag 3 november Aanvang: Scheidsrechter 
Rigtersbleek VE - ZV VE   09.30  uur          
Delden 3 - ZV 3    11.00  uur     
ZV 2 – De Tukkers 3    11.00 uur Victor Ragbourn   
ZV 1 – Vosta 1       14.00  uur   
 
 

Kantinedienst: 
MO19: Rinske Breteler  13.00 – 15.30 uur 
JO12: Maarten Pol   11.30 – 13.00 uur 
JO9-2: Rens Veldhof   09.45 – 11.30 uur 
 
 
Vervoer: 
JO19: Jard Meijer, Teun Kamphuis, Ties Gierveld, Pepijn van Loon 
JO15: Jort Kosse, Maxim Nijhuis, Milan Leushuis 
JO9-1: Dion Hakobian, Bent Feldman 
 
 
 
Pupil van de week: 
Zondag 2 november is Ravi Hoek pupil van de week.  
Hierbij worden Ravi en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om 
bij de wedstrijd       aanwezig te zijn. 
   Zenderen Vooruit 1 – Vosta 1 
Wij wensen Ravi en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe. 
Ravi wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine. 
 
 

********** 
 

Een mooie Twentse spreuk, aangereikt door een parochiaan: 
 

As ze slaopt  
onder één laken 

leert ze één kwaken. 
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Lucky ZV neemt in dorpen-derby te veel punten mee naar huis. 0-1 
Na afloop van de weer nieuw leven ingeblazen dorpen-
derby, was iedereen van de weer veelvuldig aanwezige 
toeschouwers, pak ‘m beet 300, jawel, het er over eens dat 
het een bijzonder slechte pot voetbal was geweest. 
Technisch en tactisch haperde het aan alle kanten, fouten 
stapelden zich op. Met grote moeite was misschien als 

verzachtende omstandigheid aan te halen, dat het gras ietwat aan de hoge 
kant was, waardoor de bal niet lekker rolde. Let wel, misschien. Maar 1 ding 
maakte toch dat er sprake was van een echte voetbalwedstrijd en dat was de 
ongelofelijke inzet aan beide kanten. Ook het scoreverloop zorgde er voor dat 
niemand vroegtijdig de huiskamer opzocht. Daarover later meer nog. Lekker 
mopperen langs de lijn op spelers en scheidsrechter, die prima floot 
overigens, behoort nog steeds tot groot vermaak van ons sportvolk. Waarbij 
het opvallend is dat de grootste mopperaars  vroeger niet veel verder 
kwamen dan ZV of Bornerbroek 5. 
Door de vele mislukte voortzettingen kwamen er op verschillende plekken op 
het veld verrassende situaties voor, wat leidde tot wat kansjes aan beide 
zijden. Gebruik maken hiervan was niet aan de orde, druk en zenuwen 
overheersten waarschijnlijk. Diep in de eerste helft kwam ZV op een 0-1 
voorsprong. Een lange haal van achteruit, over de verraste defensie van 
Bornerbroek, brachten de goed debuterende Jamie en Ramon vrij voor hun 
goalie. Jamie tikte voor hun doelman naar links, waardoor Ramon rustig kon 
binnen tikken. 0-1. Tevens ruststand. 
Over de 2e helft kan hoegenaamd niets bijzonders worden verteld. De spelers 
streden voor wat ze waard waren, maar grote kansen creëren was er niet bij. 
Einstand dus 0-1. Voor Bornerbroek betekent dit consolidatie onderin en voor 
ZV handhaving in de subtop. De 3e helft was zonder twijfel het hoogtepunt 
van deze middag. Vele Zendernaren en Bornerbroekers zochten elkaar op in 
de kantine, waar naast de koude pintjes en rode wijntjes er de nodige 
verhalen uit de oude doos werden opgehaald. 
Zenderen en Bornerbroek hebben een click, wat 
misschien in de sportieve toekomst nog weleens 
van pas kan komen.  
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***  ACTIE Sportvereniging Zenderen Vooruit *** 
Erwtensoep, rookworst, bakleverworst, bakbloedworst 

 
 

De ‘R’  zit weer in de maand; tijd voor het eten van lekkerrre 
winterrrkost! 
Wat dacht u van erwtensoep met daarbij een lekkere 
rookworst? 
Of heerlijke oer-Hollandse baklever- of bakbloedworst? 
 

Op zaterdag 9 november 2019 komen we in de dorpskern van Zenderen 
tussen 9.30 en 12.30 uur bij u aan huis met de volgende producten: 
 

 Erwtensoep   1 kilogram €5,00 

 Rookworst    200 gram €2,50  3 voor € 6,50                           

 Bakleverworst  1 kilogram €5,00 

 Bakbloedworst  500 gram €2,50 
 

LET OP: woont u in het buitengebied van Zenderen en wilt 
u onze sportvereniging Zenderen Vooruit ook steunen, dan 
kunt u deze producten t/m zaterdag 2 november 2019 bestellen via 
onderstaand mailadres of telefoonnummer:  
zenderenvooruit@handbal.nl   of   
Miranda Steenhagen 06-50606759 (bellen of WhatsApp) 

 
Bestellingen vanuit het buitengebied worden op zaterdag 9 
november 2019 aan huis bezorgd. 
 

 

Namens het handbalbestuur van Zenderen Vooruit 
 

 

 

 

mailto:zenderenvooruit@handbal.nl
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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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