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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 
 9 november 2019 – 16 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 …  
 

Wie wenst of hoopt, 
leeft al in de toekomst. 

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

               Voorganger: pater Karmeliet  

 Parochiekerk:  
Zo 10 nov. 10.00 uur:  
Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor en parochiekoor 
Voorgangers: Pastor T. v.d. Gulik en PW A. Oosterik 

 

Zondag 10 november 10.00 uur 
Koster:  H. Harink    
Lector:  J. Cuppen    
Acolieten:  ja      
Collectanten:  H. Harink en B. Nollen    
 

Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 10 november t/m zaterdag 16 november: R. Wolbers 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 10 november t/m zaterdag 16 november: groep 4 en groep 1 
 

Misintenties zondag 10 november 2019: 
Johan Filart; Mirjam Ikink-Wolbers 
 

Overleden: 
Op vrijdag 1 november jl. is op 68-jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan Mirjam Ikink-Wolbers. In een afscheidsviering op woensdag 6 
november jl. hebben we haar leven herdacht. We wensen Harry, Marloes, 
Sebastiaan, Annerieke, kleinkinderen, overige familieleden en dierbaren heel 
veel sterkte en troost in deze moeilijke tijd. 

         
        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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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.  
 

 

Willibrordzondag 10 november 2019 
Zondag voor de Oecumene 

Oecumene is een kostbare gave aan én 
opdracht van de kerken in de 21e eeuw. 
Sinds het midden van de 20e eeuw is in de 
verhoudingen tussen de grote en kleine 
christelijke kerken en stromingen veel ten 
goede veranderd.  
Dankzij de oecumenische beweging is op 

veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs 
vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient 
gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog 
steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt 
veel vraagt. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid? 
Komende zondag vindt in onze kerk een speciale buscollecte plaats om het 
werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene te ondersteunen. 
 
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
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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. 
 
 

Kennismaken met de Karmel in Twente 
Voor alle nieuwsgierigen, geïnteresseerden en zoekers. 
 

In Zenderen staat twee Karmelkloosters; van de Karmelieten en het 
(slot)klooster van de zusters. Maar de  Karmel in Twente is zoveel meer. Ze 
heeft niet alleen een rijke geschiedenis; ze is ook een levende gemeenschap 
van mensen die zoeken naar zingeving op de plaats waar zij leven vanuit de 
Karmelitaanse traditie. Wij noemen dat wel de Karmelfamilie. Zij maakt het 
Centrum van Spiritualiteit mogelijk; een oefenplaats voor velen voor stilte en 
gerechtigheid. Er is een jaaraanbod van zoals lezingen, wandelingen, films, 
retraite, leesgroepen, interactieve bezinningsavonden. 
Zie daarvoor het programma op: www.karmelcentra.nl/twente. 
Nieuwsgierig geworden? U kunt nader kennismaken op zaterdag 16 
november. Er is een inleidende PowerPoint en een gesprek met 
vertegenwoordigers van de Karmelfamilie in Twente. Voor ieder die meer wil 
weten over: Wat is de Karmel, wat is hun geschiedenis, wat is hun 
spiritualiteit , wat is de “Karmelfamilie”; wat heeft ze mij te zeggen 
Zaterdag 16 november 2019, 10.00 – 12.00 uur, Karmel Zenderen, 
Hertmerweg 46 (klooster) Geen kosten; wel aanmelden op 
karmeltwente@karmel.nl of 074 2659590  

http://www.karmelcentra.nl/twente
mailto:karmeltwente@karmel.nl
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Mystiek in het evangelie volgens Marcus 

Met Huub Welzen 

Het evangelie volgens Marcus is het kortste en 
meest fascinerende. Dragende thema van het boek 
is de vraag wie Jezus is. Langzaam ontvouwt zich 
het geheim van zijn identiteit. De parabel van het 
zaad en de parabel van de wijnboeren leveren de 
grondmetaforen om de mystieke laag in dit 
evangelie te verstaan. Graan en druiven, gebroken 
brood en uitgegoten wijn ontsluiten het mysterie. 
In twee bijeenkomsten volgen we de draden in de tekst die leiden tot de 
onthulling van de identiteit van Jezus. We verkennen ook wat dat betekent voor 
navolging. Onbaatzuchtige liefde is wat alles verbindt.  
 

Vrijdag 29 nov. 6 dec., van 14.40 – 17.00 uur 
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

De beide bijeenkomsten vormen één geheel. 
 
 
 
De weg gaan met het labyrint  

In de kloostertuin van Zenderen is een 
labyrint aangebracht; een labyrint is géén 
doolhof: in een doolhof verlies je je weg, in 
een labyrint vind je je weg. Het biedt de 
mogelijkheid van het begaan van een 
‘innerlijke weg’, loslaten, ontvangen en 
toelaten. Op de weg naar binnen laat je los 
wat je achter je wilt laten. In het midden kun 

je dan nieuwe inzichten ontvangen. Samen maken we kennis met deze 
loopmeditatie en wisselen uit wat het voor jou betekent. 
 

Zaterdag 30 nov.  van  09.30 – 12.00 uur 
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46 

Begeleiding: Frida Koopman of Paula Tielemans 
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LOURDESWERK ZENDEREN 
Zondag 20 oktober hebben we gecollecteerd in de kerk. 
De collecte heeft €160 opgebracht. 
Daarvoor allen dank. 
Er waren helaas weinig mensen in de kerk aanwezig. 
Dus hebt U de collecte gemist: U kunt ook Uw bijdrage 
storten op bankreknr. 
NL24RABO 0309422736 van de Parochie Kerk o.v.v. 
Lourdeswerk Zenderen. 

                  Bij voorbaat dank,    
                  Lies Oude Weernink, Willemien  Koelen 
 

 

 

********** 
 

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 bij:  Berndien Mekenkamp: 074-2665110  
of Esther Nollen: 06-19490808 

 

 
********** 

 
IJSCLUB 'ZENDEREN' 

Dit weekeind bestaat de mogelijkheid tot het afhalen van 
de jaarkaarten van de leden, alsmede de mogelijkheid tot 
inschrijven van nieuwe leden en aspirant leden (t/m 13 
jaar) in het clubgebouw bij de IJsbaan en wel gedurende 
de volgende tijden: 
Zaterdag  9 november van 14.00 - 17.00 uur; 

   Zondag   10 november van 11.00 - 16.00 uur. 
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Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Borne    
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de 
RijbewijskeuringsArts op 14 en 26 november, 12 december 
in het Wijkgebouw de Letterbak, Clematishof 6. Op 20 
november, 4 en 18 december bij Huisartsenpraktijk de Poort 
van Borne, Theresiaplein 1A01 en vervolgens twee keer per 

maand op beide locaties. Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de 
ledenservice dan neemt u contact op met Carintreggeland, telefoon: 088 – 
3677000. Bent u geen lid, dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 
036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl    
 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,- en medisch, C/D/E (ook voor code 95) en 
Taxipas € 70,00 
 
Leden van Carintreggeland ledenservice en/of CNV/FNV-ouderenbonden 
krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.  
 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.  
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring 
gekocht te worden en deze is verkrijgbaar bij de gemeente 
en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). U 
beantwoordt de vragen en stuurt de 
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 
weken duren voordat u de papieren die de arts moet 
invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via 
de mail).  
 

De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR 
kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van 
tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte welkom.  
  

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://mijn.cbr.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi71YT91NLeAhWH6aQKHRiNDrYQjRx6BAgBEAU&url=http://asv-alphen.nl/ledenservice/rijbewijskeuringen-verplicht-vanaf-75-jaar/&psig=AOvVaw3I0evXRcvhcpyycVyJr8b3&ust=1542242896780554
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibhbLV1NLeAhUSKuwKHWA4Ab8QjRx6BAgBEAU&url=https://mooimaasdriel.nl/nieuws/7385/22055/binnenkort-grote-rijbewijskeuring-zaltbommel&psig=AOvVaw3I0evXRcvhcpyycVyJr8b3&ust=1542242896780554
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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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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

 

Schoonmaakrooster:  

13 november 2019: Martine Lansink, Karen Feldman, 

   Miralde Nijenhuis, Melanie Horstman. 
 

 

Kantinedienst: 

Zo  10 nov  08.00-12.00 uur     Ramon van Os/Myron Eleveld 

   12.00-15.15 uur     Nico Pol/Iwan Meulenkamp 

   15.15-18.30 uur     Kevin Sonder/Jeffrey Elzinga 

Di 12 nov  21.30-23.15 uur     Freek Vlaskamp 

Do 14 nov  21.30-23.15 uur     zelf regelen 

Vr 15 nov  20.00-24.00 uur     Rob Wolbers 

 

 
Pupillen van de 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 
 
 
Kaart- en lotenverkoop zaterdag 12 oktober: 
 

Yvonne ten Tusscher en Irma Geerdink 
 
 

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 9 november 2019: 

E-jeugd: BB/ZV E1 – BWO E1     Aanvang: 17.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
D-jeugd: BB/ZV D1 – ZV/BB D2    Aanvang: 17.55 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
Dames Senioren: ZV/BB DS1 – DSO DS1   Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
Dames Senioren: BB/ZVDS2 – Tukkers DS3   Aanvang: 20.15 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
Handbalprogramma zondag 10 november 2019: 

C-jeugd: Stormvogels DC1 – BB/ZV DC3   Aanvang: 10.10 uur 
Sporthal De Els Haaksbergen 
C-jeugd: ZV/BB DC2 – Tukkers DC1    Aanvang: 11.00 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
B-jeugd: Stormvogels DB1 – BB/ZV DB2   Aanvang: 11.10 uur 
Sporthal De Els Haaksbergen 
Dames A: BB/ZV DA1 – Stormvogels DA1   Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
B-jeugd: ZV/BB DB1 – Dalfsen DB1    Aanvang: 13.25 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
C-jeugd: Avanti-Wilskracht DC1– BB/ZV DC1  Aanvang: 14.20 uur 
Sporthal De Brug Enschede 
 
 
 
 
 
 

********** 
 
Voetbalprogramma zaterdag 9 november Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 vrij 
ZV/BZSV MO19 - ASV’57 MO19  14.00  uur Robert Dries 
ZV JO15 – De Esch JO15-2   11.30  uur Wouter Koelen 
Enter MO15 - ZV/BZSV MO15  11.00 uur  
ZV JO12 – GFC JO12-2G   10.00 uur Wilma Hakkenbroek 
NEO JO9-5 - ZV JO9-1    08.30 uur  
ZV JO9-2 – Hector JO9-2   09.00  uur Maxim Nijhuis 
 

 
 

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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Voetbalprogramma zondag 10 november Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV VE1 vrij 

ZV 3 – Enter 4    11.00 uur Bertus Tibben 

Borne 2 – ZV 2    10.45 uur 

DTC’07 1 – ZV 1    14.00 uur 
 
 

Kantinedienst: 
MO19: Anouk Horstman  13.30 – 16.30 uur 

JO15: Wessel Brus   11.30 – 13.30 uur 

JO12: Giovanni Bartelink  10.00 – 11.30 uur 

JO9-2: Binc Hoek   08.30 – 10.00 uur 

 
 
Vervoer: 
MO15: Maud Kosse 

JO9-1: Casper Formanoij, Tiem Smelt 

 
********** 

 
 Moeizame zege Zenderen Vooruit op Vosta 

Na de derbywinst vorig weekend op Bornerbroek ontving 
Zenderen Vooruit vandaag de nr. 7 uit 5A Vosta uit 
Enschede. 
 

Met Tom Vetketel weer in de basis begon ZV matig aan de 
wedstrijd. Het was Vosta dat brutaal het spel maakte en 
makkelijk overeind bleef op het Zenderense kunstgras. 

ZV probeerde grip te krijgen op het spel van Vosta, maar slaagde hier amper 
in. De duels werden doorgaans gewonnen door de gasten en in balbezit was 
ZV veel te gehaast en onnauwkeurig. 
Het was dan ook geen verrassing dat de bezoekers in de 22e minuut op 
voorsprong kwam door Melvin Vorgers die bij de 2e paal een goed lopende 
aanval kon binnentikken. 
Nog steeds leek ZV niet wakker geschud en werd er onnodig op elkaar 
gemopperd en gezeurd. 
Het eerste half uur was dan ook voor de gasten uit Enschede. 
Eigenlijk uit het niets kwam ZV in de 38e minuut op 1-1. Ramon van Os werd in 
buitenspelpositie weggestuurd op rechts en zijn voorzet kon bij de 2e paal 

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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worden binnen getikt door Teun Besselink. Het laatste kwartier kwam er iets 
meer lijn in het spel van ZV en Hemmo Mulder was dicht bij de 2-1, maar zag 
zijn inzet op de paal belanden. 
Met deze gelijke stand zochten beide teams de kleedkamer op. 
 

De tweede helft leverde in eerste instantie nog niet een beter ZV op. De 
bedoeling in de aanval was ongetwijfeld van goede wil, maar de uitvoering en 
zeker de laatste pass bleven ver achter. 
Lekker dat je dan een speler in je team hebt die raad weet met een 
standaardsituatie, want in de 55e minuut schoot Ramon van Os een vrije trap 
van buiten de 16 schitterend in de kruising, 2-1. 
Vlak na de 2-1 ontstond er een onnodig opstootje waarbij zowel ZV als Vosta 
spelers zich niet onbetuigd lieten. Een speler van Vosta liet zich provoceren en 
deelde een duw uit hetgeen door de scheidsrechter gezien werd en dit 
leverde hem direct rood op. 
Even leek het duel te ontsporen en zag de scheidsrechter zich genoodzaakt 
een pauze in te lasten, maar na een kwartier stonden beide ploegen en de 
scheidsrechter weer op het veld.  
Met 10 man bleef Vosta verrassend gevaarlijk en dit leverde Vosta na hands in 
de 16 meter zowaar een strafschop op in de 65e minuut. De strafschop werd 
niet eens slecht genomen, maar Myron Eleveld tikte 
de bal perfect uit de hoek. Hierna leek het verzet van 
de gasten gebroken en na een schitterende aanval 
met Thomas op rechts die een perfecte voorzet 
afleverde, kon Hemmo de bal terugleggen op Ramon 
die beheerst de 3-1 binnen tikte. 
Dat het 10 minuten voor tijd nog 4-1 werd, invaller Kees ten Broeke verraste 
de doelman van Vosta die de bal half kon keren, was voor de statistieken.  
 

Zenderen Vooruit behaalde zo een moeizame overwinning. Het zal veel beter, 
nauwkeuriger en positiever moeten om het de topploegen in 5A moeilijk te 
maken. 
Volgende week mag ZV op bezoek bij DTC’07.  
  



 

 

- 13 - 

 

 

 

***  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 
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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/

