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KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 
 21 december 2019 – 11 januari 2020 
 

 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 …  
 

“Respect voor de A/ander 

komt vanuit jou-zelf.” 

 
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  

 
Vieringen Zusters Carmelitessen rond Kerstmis en Oud en Nieuw: 
Zo    22 dec.       8.30 uur:  Eucharistieviering met zang van de zusters       
                    Voorganger: pater Karmeliet 
Di     24 dec.   21.00 uur:  GEEN Nachtmis  
Wo  25 dec.       8.30 uur:  1ste Kerstdag: eucharistieviering 

      Voorganger: pater Karmeliet 
Do   26 dec.       8.30 uur:  2de Kerstdag: eucharistieviering 

       Voorganger: pater Karmeliet 
Zo    29 dec.       8.30 uur:  eucharistieviering met zang van de zusters        

       Voorganger: pater Karmeliet 

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
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Wo     1 jan.       8.30 uur:  Nieuwjaarsdag: eucharistieviering 
       Voorganger: pater Karmeliet 

Zo       6 jan.       8.30 uur:  Eucharistieviering met zang van de zusters       
                          Voorganger: pater Karmeliet 
 

Vieringen parochiekerk rond Kerstmis en Oud en Nieuw: 
Zo   22dec.        8.30 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor       
                    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Zo   22 dec. 18.00 uur: Kerstviering: gezinsviering 
    Voorganger: PW A. Oosterik 
Di    24 dec.   20.00 uur:  Nachtmis m.m.v. het St Stephanuskoor Borne 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
Wo  25 dec.     10.00 uur:  1ste Kerstdag:  

Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
      Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 

Do  26 dec.      10.00 uur:  2de Kerstdag: GEEN viering.  
Er is wel een viering bij de Zusters Carmelitessen 

Zo    29 dec.     10.00 uur:  Woorddienst m.m.v. het parochiekoor        
       Voorgangers: PW A. Oosterik en P. Snijders 

Di     31 dec.   Geen viering 
Wo     1 jan.         Geen viering 

   Er is wel een viering bij de Zusters Carmelitessen  
Zo       6 jan.      10.00 uur:  Eucharistieviering verzorgd door de Karmel       
                          Voorganger: pater E. Koning 
 

Zondag 22 december 10.00 uur  Zondag 22 december 18.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. Harink 
Lector:  J. Maathuis   Lector:  voorganger 
Acolieten:  ja    Acolieten:  nee 
Collectanten:  H. Meulenkamp  Collectanten: H. Harink 
  H. Peper 
 

Dinsdag 24 december 20.00 uur  Woensdag 25 december 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  Koster:  J. v.d. Aa 
Lector:  J. Cuppen   Lector:  M. Verheijen 
Acolieten:  ja    Acolieten:  ja 
Collectanten:  H. Schothuis   Collectanten: H. Harink 
  J. Stevelink     B. Nollen 
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Zondag 29 december 10.00 uur  Zondag 5 januari 10.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  Koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  Voorganger/P. Snijders Lector:  R. Brentjes 
Acolieten:  nee    Acolieten:  nee 
Collectanten:  H. Koopman   Collectanten: H. Schothuis 
  M. Besselink     J. Stevelink 
 
Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 22 december t/m zaterdag 28 december: S. Elferink 
Van zondag 29 december t/m zaterdag 4 januari 2020: R. Wolbers 
Van zondag 5 januari t/m zondag zaterdag 11 januari: H. Meulenkamp 
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 22 december t/m zaterdag 28 december: groep 4 
Van zondag 29 december t/m zaterdag 4 januari 2020: groep 1 
Van zondag 5 januari t/m zondag zaterdag 11 januari: groep 2 
 

Misintenties zondag 22 december 2019: 10.00 uur 
Jan en Annie Elferink-Degger. 
 

Misintenties dinsdag 24 december 2019: 20.00 uur 
Overl. ouders Eidhof-Hottenhuis; Thea Ganzeboom-Stege; Theo Ganzeboom; 
Johan Schuttenbeld; Henk Rekers; Jan Elferink; Henk Kamphuis;  
Overl. ouders Zonder-Elshuis; Overl. fam. Goorhuis-Lansink;  
Truus en Gerard Wolters; Overl. ouders Oude Lansink-Wolters;  
Ouders Bartelink-Schopman; Ouders Platenkamp-Vlaskamp; Fam. Wolbers; 
Jan Elferink en Annie Elferink-Degger (Looleeweg); Riet en Chiel Trooster; 
Annie en Hennie Scholten; Dennis Letteboer (Jgd.); Overl. ouders Ganzeboom-
Koelen; Bennie Hoek; Marie Kemna-Sauer; Overl. fam. Cuppen-Wingens; 
Herman Elferink; Riek Elferink-Kemerink op Schiphorst;  
Herman en Truus Oude Weernink-Kemna. 
 

Misintenties woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag): 10.00 uur 
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Jan en Truus Kienhuis; Johan en Sien Olthof; 
Marietje Koopman-Luttikhuis; Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom;  
Jan Omtzigt; Herman Westerbeek; Mia Monnink-Harmes;  
Herman Oude Lansink; Ouders Finkers-Lucas; Ria Wienk-Ellenbroek;  
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Herman en Truus Oude Weernink-Kemna; Overl. ouders Mensink-Stroot; 
Matthijs Voskamp; Overl. fam. Harink-Schothuis; Pater Eligius Schothuis;  
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Henk Rekers; Ouders Zonder-Wolthuis; 
Fam. Oude Lansink-Vetketel; Fam. Olthof; Fam. ter Avest; Henk Zegger;  
Harry Kemna; Overl. ouders Schothuis-Stevelink; Dien Booyink-Demmer; 
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Bert en Diny Annink; Bernard ter Haar; 
Jozef Silderhuis; Mirjam en Michel Ikink; Overl. fam. Nollen-Derkman;   
Arjan Nollen; Dennis Letteboer; Henk en Riek Kuipers-Droste;  
Gerhard Hannink; Santje Wienk-Kempers. 
 

Gebedsintenties zondag 29 december 2019: 10.00 uur (woorddienst) 
Marietje Koopman-Luttikhuis; Overl. fam. Luttikhuis;  
Johan en Sien Olthof (Jgd.); Henk Koelen (Jgd.). 
 

Misintenties zondag 5 januari 2020 (Karmelviering): 10.00 uur 
Mia Monnink-Harmes; Jan Omtzigt. 
 

Attentie: 
Op dinsdagmiddag 24 december ’19 is het parochiecentrum wel gewoon 
geopend ( van 14.00 -15.00 uur), maar op dinsdagmiddag 31 december 
(oudejaarsdag) niet! 
 

Overleden: 
Op dinsdag 17 december is op 69--jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan Gerard Banierink. Hij woonde aan de Looleeweg Albergen. Op 
maandag 23 december om 19.00 uur is de avondwake in onze parochiekerk. 
De uitvaartviering is op dinsdag 24 december om 10.00 uur in onze kerk.  
We wensen de familie sterkte en troost in deze moeilijke dagen van afscheid. 
  
 

Adventsactie 2019 
Onze steun geeft hoop aan moeder en kind 
 

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger 

Wat is er aan de hand? 
Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter 
wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis en terugkerende 
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hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs 
ontbreken vaak. De politieke instabiliteit van de buurlanden, migratie en 
klimaatverandering vormen grote bedreigingen. Als gevolg van ondervoeding 
en ziekte is de kindersterfte de hoogste ter wereld.  
De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het 
dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang 
hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en 
houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil onze samenwerkingspartner 
CADEV Niamey (caritasorganisatie in Niger) de bereikbaarheid van medische 
zorg verbeteren.  
 

Wat wil Adventsactie bereiken? 
Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar worden 
voor de inwoners van Tambole en Dogona. We willen de zorg rond 
zwangerschap en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind te 
verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om 
de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen.  
 

Hoe doen we dat? 
CADEV wil essentiële medicijnen gratis beschikbaar stellen. Vastenactie draagt 
hieraan bij. In Tambole en Dogona worden bevallingskamers ingericht met 
speciale bedden, instrumentarium en voorlichtingsmateriaal over gezondheid 
van moeder en kind. De zorgverleners krijgen de beschikking over de 
noodzakelijke apparatuur en ze krijgen managementondersteuning.  
Bij ziektepreventie speelt de gemeenschap een belangrijke rol. Daarom zet 
CADEV lokale gezondheidswerkers in die dicht bij de mensen staan. Zij gaan 
op huisbezoek en organiseren groepsgesprekken. Met deze en andere 
middelen werken zij aan bewustwording en gedragsverandering. Ook 
adviseren ze over gezonde voeding, signaleren ziektes en zorgen dat daar 
actie op wordt genomen.  
 

Adventsactie wil ook dit project steunen. Uw bijdrage hiervoor is erg 
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
 

Ook de grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent en op Kerstmis rond 
de weekendvieringen in ons kerkportaal.  
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift.    Werkgroep MOV 
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Op zondag 29 december om  10.00 uur 
van harte welkom in de viering met het thema ‘VAN OUD NAAR NIEUW’. 

 
Met de avond van het oudejaar in zicht, willen 
we in deze viering stil staan bij de tijd die er was, 
die er is en die komen zal.  

  
Het parochiekoor verleent medewerking; de 
voorgangers in deze gebedsviering zijn Paul 
Snijders en Anita Oosterik. 

 
VAN HARTE WELKOM  

 ZONDAG 22 DECEMBER OM 18.00 UUR 

IN DE KERSTVIERING 

Een viering voor de allerjongste en de oudere kinderen 

samen met ouders, opa’s, oma’s, familie en wie maar komen wil  

 

 
Een houdbaar product voor de voedselbank mag worden meegenomen 

 

 
 

Na afloop is er iets lekkers te eten en te drinken 
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 3 

 In de vergadering van 12 december2019, is verder gepraat over de 
verkoop van ’t Rigtershoes. Besloten is om een parochieavond te 
beleggen, die eind januari 2020 wordt gehouden. De exacte datum 
wordt nog bekend gemaakt. Op deze avond worden de volgende zaken 
besproken. 

a. Toekomstig beleidsplan parochie. 
b. Toekomstvisie begraafplaats 
c. Toekomstvisie ’t Rigtershoes. 
d. Financiën parochie. 
 Pastor Van der Gulik heeft meegedeeld dat hij zal worden benoemd 

tot pastoor van de Elisaparochie in Almelo. De benoeming is voor 1 
jaar.  

 Het parochiebestuur heeft besloten ’t Rigtershoes nog een keer te  
 verhuren aan de Carnaval voor hun activiteiten op 27 december 2019. 

 I.v.m. het toekomstig beleidsplan zullen we de komende 6 maanden in 
alle vieringen het aantal kerkgangers tellen. De kosters zullen deze 
taak gaan uitvoeren.  

 Op basis van een test/proefopstelling van de nieuwe 
geluidsapparatuur, hebben wij besloten de nieuwe geluidsapparatuur 
voor onze kerk aan te schaffen. Deze geluidsapparatuur is afkomstig 
van uit de voormalige Theresiakerk. We zijn erg blij dat wij deze 
apparatuur voor weinig geld hebben kunnen overnemen. We zullen 
hier erg veel plezier van krijgen. 

 Besloten is een onderhoudsgroepje, bestaande uit parochianen en 
bestuursleden, te formeren, die de restauratiewerkzaamheden in de 
toren, gaan voorbereiden. 

 Besloten is de werkgroep vrijwilligers kerkhof in januari 2020 uit te 
nodigen, om toekomstige kerkhofzaken door te spreken. De exacte 
datum wordt nog bekend gemaakt. 

 Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat het parochiebestuur wordt 
versterkt met de komst van Theo Vlaskamp. Hij zal zich specifiek gaan 
bezighouden met allerlei bouwkundige- en kerkhof zaken. 

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Het parochiebestuur van Zenderen. 
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Feestelijke Kerstkoperklanken in Hertme’s kerk                                                                                      
                                                                                                                                
Fanfare St. Gregorius, onder leiding van haar dirigent Bert Sleumer, en 

vocaliste Eline Scholten brengen u alvast in 
de stemming voor het Kerstverhaal. Bij uw 
bezoek aan de stemmig aangeklede kerk in 
Hertme gaat u genieten van een sfeervol 
Kerstconcert waar bekende en geliefde 
Christmas Carols en hymnen zullen 
opklinken. Het concert vindt plaats in de 

Stephanuskerk in Hertme op zondag 22 december om 15.00 u. Vanaf 14.30 u. 
is de kerk geopend.                                                                                                               
De muzikanten van St. Gregorius heten u van harte welkom en wensen u fijne 
Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020.   
 

********** 
 
Lichtjestocht Almelo 

Het kerstverhaal levensecht in beeld gebracht. 
Op kerstavond, dinsdag 24 december 2019, 
verandert het Beeklustpark dit jaar voor de 
negende keer in een wereld die lijkt op die van 
2000 jaar geleden. 
Kom binnen en wandel door de bekendste 
geschiedenis van de wereld: de aankondiging 

en geboorte van Jezus. Het feest dat we met kerst vieren. 
Tientallen vrijwilligers spelen de gebeurtenissen na in historische kostuums. 
Duizenden mensen (vorige jaren méér dan drieduizend) volgen de lichtjes 
langs het pad en wandelen langs taferelen als: de Romeinse soldaten, de 
profeten, de overvolle herberg, de engelen, de herders, het paleis van 
Herodes en natuurlijk uiteindelijk de stal. 
Start: tussen 18.00 en 19.30 uur 
Duur: ongeveer 45 minuten 
Waar: Beeklustpark Almelo (ingang Ledeboerslaan) 
Kosten: gratis (vrijwillige gift bij de kraampjes bij de uitgang) 
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Kalender Kloostergaarde 2020  
De Kloostergaarde tuin in Zenderen is bijzonder. Er is een mooie kalender met 
prachtige close-up foto’s van de tuin waarin alle seizoenen te zien zijn. 
Fotograaf Frank Pothof heeft foto’s gemaakt waarin de kracht en de 
schoonheid van de natuur te zien is. Bloeiende planten in de winter, knoppen 
die uitkomen en onverwachte takken-patronen.  

  
De kalenders zijn te koop voor € 10,00 per stuk bij Theehuis de Karmeliet en 
het Sindron in Zenderen. Ook kunt u kalenders bestellen via 
voorzitter@sisl.info. De opbrengst van de kalenders is voor een goed doel: het 
verdere herstel van de tuin. 

 
Frank van Dam 
voorzitter@sisl.info   
06-54330197 
 
 
 

********** 
 
Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen. 
Met het opstellen van het Dorps Ambitie Plan (DAP) is de Werkgroep Verkeer 
en Veiligheid Zenderen druk in de weer met het in kaart te brengen van 
onveilige verkeerssituaties en andere onveilige punten mede door de inbreng 
van u, de inwoners van Zenderen met het doel Zenderen (verkeers) veiliger te 
maken. Overal in het dorp kunnen onveilige situaties voorkomen hetgeen te 
maken kan hebben met het verkeer of oversteekplaatsen of met slechte 
verlichting of de verkeersdeelnemers zelf enz..   
Met deze brief wil de Werkgroep u informeren over de laatste bespreking van 
dit jaar (11 december 2019) met de Wijkagent (telefonisch) en twee 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente Borne te 
weten Stefan Bartelink en Charel Supheert.  
De Wijkagent kon niet bij de bespreking aanwezig zijn vanwege gevraagde 
inzet bij een incident maar gaf wel aan dat de Werkgroep Verkeer en 
Veiligheid goed bezig is en vooral door moet gaan met opsporen en oplossen 
van onveilige (verkeers) situaties.  

mailto:voorzitter@sisl.info
mailto:voorzitter@sisl.info
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Met de BOA’s is over de volgende onderwerpen gesproken: 
1) Snelheidsmetingen op met name Albergerweg en Lidwinaweg / het 

Hulscher. 
2) Sluiproutes, o.a. Bekkingvelderweg, Strootdijk en Oude Bornseweg. 
3) Kruising Albergerweg / Prinsenweg / ’t Stegehuis. 
4) Werkzaamheden BOA’s. 
5) Communicatie werkzaamheden BOA’s naar de burgers van gemeente 

Borne. 
 

1) De BOA’s doen geen snelheidsmetingen maar observeren wel 
omstandigheden ter plaatse en spelen deze informatie door naar de politie. 
Ze zijn bekend met de hoge snelheden welke op de genoemde wegen worden 
gereden en ondersteunen de politie hierbij in de acties. 
 

2) Ondanks dat er begin van dit jaar met succes een flink aantal  
bekeuringen zijn uitgeschreven op de sluiproutes wordt er momenteel wel 
gecontroleerd op deze wegen maar vanwege onduidelijkheden in de 
handhaving worden er geen verbalen uitgeschreven. Het gebied wordt door 
de gemeente Borne opnieuw geanalyseerd op bestaande bebording en te 
bepalen veranderingen zodat deze onduidelijkheden niet meer van toepassing 
zijn.  
 

3) De kruising Albergerweg / Prinsenweg / ’t Stegehuis wordt door de  
Werkgroep Verkeer en Veiligheid als zeer gevaarlijk bevonden met name   
‘s morgens als het heel erg druk is met auto’s welke uit de richting Albergen 
komen en dan vooral gevaarlijk voor de overstekende schoolkinderen welke 
zich tussen de auto’s door moeten wringen om veilig naar de overkant te 
komen. 
De Werkgroep heeft naar de Provincie Overijssel aanbevelingen gedaan om 
deze kruising veiliger te maken. Hierover zal de Werkgroep later naar u 
communiceren wanneer er een rapport van de Provincie over meerdere 
onveilige situaties in Zenderen binnen is. 
De BOA’s onderstrepen de bevindingen van de Werkgroep en zeggen toe de 
situatie ter plaatse en op de tijd van de oversteek van schoolkinderen te 
bekijken. Tevens geven ze aan dat op 14 februari 2020 de oversteekplaats ter  
hoogte van het Kachelhuis onder de loep wordt genomen middels afspraken 
met de basisschool. 
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4) De werkzaamheden van de BOA’s bestaan niet alleen uit het beeld dat  
van hen bestaat, parkeerbekeuringen uitschrijven, maar is veel omvattender. 
De Werkgroep is verbaasd over de hoeveelheid en de aard van de situaties 
waarin een BOA terecht komt en dat gaat van diefstal tot drugs, fraude, 
prostitutie, agressie, alcohol en nog veel meer. Ook komt het woord sociaal 
voorbij want ook hierin speelt de BOA een rol bij het vinden van bijvoorbeeld 
een baan voor iemand die op verkeerde pad is terecht gekomen.  
Echt indrukwekkend om de ervaringen (zeer discreet wel te verstaan) te horen 
uit de mond van de BOA’s. 
 

5) De Werkgroep heeft de BOA’s gevraagd waarom er niet (meer) wordt  
gecommuniceerd naar de burgers van Borne over hun werkzaakheden waarop 
hun reactie is dat dit een punt van overleg is binnen de gemeente Borne. 
We wachten deze reactie af. 
 

De BOA’s raden de Werkgroep en ook de inwoners van Zenderen vooral aan 
door te gaan met het melden van incidenten en of gevaarlijke situaties. 
Meldingen kunnen o.a. gedaan worden op de website van de gemeente Borne 
maar natuurlijk ook op het algemene telefoonnummer 0900-8844. 
GEEN melding betekent GEEN actie!!!!!  
    

De bovengenoemde informatie is ook telefonisch besproken met de 
Wijkagent en hij kan zich dan ook volledig vinden in de punten van de 
Werkgroep. Tevens meldt hij dat er in Zenderen een nieuwe Wijkagent komt 
welke ook verantwoordelijk is voor Hertme, de Stroom Esch en de Bornse 
Maten. Zijn naam is Jan Smitz. 
 

Op de vraag waarom bijna elke middag sirenes van ambulances, politie en of 
brandweer te horen zijn, geven de BOA’s als reactie dat dit bedoeld is voor 
training van chauffeurs op deze voertuigen en dat hiervoor Zenderen is 
uitverkoren.  
 

De BOA’s zijn door de Werkgroep hartelijk bedankt voor hun tijd en openheid 
en hopen op een vruchtbaar gezamenlijk optrekken in de toekomst en vooral 
blijven melden van incidenten want GEEN melding betekent GEEN actie!!!!!  
 

De Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen wenst alle inwoners van 
Zenderen mooie maar vooral veilige feestdagen toe en een gezond 2020. 
 

De Werkgroep: Fons Lohuis, Christian Sand, Matthijs oude Voshaar,  
                            Roy Kroeze, Jan Ganzeboom. Victor Ragbourn en Henk Hoek.  
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Uitnodiging. 
Op 27 december a.s. wordt er een receptie gehouden voor  
het Nieuwe Jonkerpaar van Jongerenraad De Draejpiepers,  
Jonkheer Mitch en Jonkvrouw Iris.  
Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld om hen te feliciteren. 
 

Ook wordt voor de derde keer “De Gouden Pieper” voor bijzondere prestaties 
uitgereikt. Deze bijzondere onderscheiding is dit jaar voor Jos Sonder. 
Dit voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap Zenderen. 
Het hoe en waarom zal op deze avond duidelijk worden maar om aan te 
geven dat het niet zomaar iets is zal Jos o.a. toegesproken worden door 
Burgemeester Gerard van den Hengel. 
 

Graag willen wij u uitnodigen om bij de uitreiking aanwezig  
te zijn en Jos te feliciteren. Dit alles zal plaatsvinden in het  
Rigtershoes, Bouwmanslaan 1 te Zenderen vanaf 19.30 uur. 
 

Jongerenraad de Draejpiepers, 
Oud Jonkergarde 

********** 

Beste carnavalsvrienden, zusterverenigingen, sponsoren en familieleden, 
Wij, Jongerenraad ‘De Draejpiepers”, nodigen jullie uit voor 
de receptie van Jonkheer Mitch I en 
Jonkvrouw Iris! Op 13 december zijn 
beiden tijdens het jaarlijkse Piepersbal 

gepresenteerd als de nieuwe hoogheden van de 
jongerenraad. Tijdens de receptie is er de gelegenheid om 
onze nieuwe hoogheden te feliciteren. Zij zullen ook enkele 
onderscheidingen uitreiken. Uiteraard wordt het gewoon 
een gezellige feestavond! 

De receptie zal plaatsvinden op Vrijdag 27 december 2019 in 
onze residentie “ ’t Rigtershoes”, Boumanslaan 2 te Zenderen. 
Graag nodigen wij u uit vanaf 19.30 uur. Ook kinderen zijn deze 
avond welkom! 

Namens de nieuwe hoogheden, Jonkheer Mitch I en Jonkvrouw Iris, en 
Jongerenraad “de Draejpiepers”, hopen wij u op 27 december te mogen 
verwelkomen.    Met vriendelijke carnavalsgroet,         
     J.R. “de Draejpiepers” 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 
 
 

Schoonmaakrooster:  

8 januari 2020: Ilse Hoek, Audrey Overklift, 

   Simone Tinselboer, Anouk Slot. 
 

 

Handbalprogramma zaterdag 4 januari 2020: 
Dames Senioren: SEW DS2 – ZV/BB DS1   Aanvang: 19.00 uur 
Westfrieslandhal  De Bloesem Wognum 
 
Handbalprogramma zondag 5 januari 2020: 
 

C-jeugd: Borhave DC2 – BB/ZV DC3     Aanvang: 09.00 uur 
Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 

E-jeugd: DSVD E1 – BB/ZV E1     Aanvang: 10.00 uur 
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 
 

B-jeugd: Stevo DB1 – BB/ZV DB2     Aanvang: 10.25 uur 
Sporthal De Ransuil Geesteren 
 

D-jeugd: Stormvogels D1 – ZV/BB D2    Aanvang: 10.50 uur 
Sporthal De Els Haaksbergen 
 

Dames Senioren: Combinatie ’64 DS2 – BB/ZV DS2   Aanvang: 11.25 uur 
Sporthal de Luttermolen  De Lutte 
 

B-jeugd: DSVD DB1 – ZV/BB DB1      Aanvang: 11.50 uur 
Sporthal ’t Hoge Vonder Haaksbergen  
 

Dames A: BB/ZV DA1 – HC DA2    Aanvang: 12.00 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

C-jeugd: DSVD DC2 – ZV/BB DC2    Aanvang: 15.25 uur 
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen 
 
 
 
 

Handbalprogramma woensdag 8 januari 2020: 
Midweek: Stormvogels DMW 1 – BB/ZV DMW1   Aanvang: 19.00 uur 
Sporthal De Els Haaksbergen. 

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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Pupillen van de week ! 
Zaterdag 11 januari 2020 om 19.00 uur spelen wij de 
thuiswedstrijd tegen Pacelli. Voor deze wedstrijd zijn Lisan 
Hagedoorn en Loïs Meulenkamp 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 uur verwacht in de sporthal met je eigen 
sportschoenen en een sportbroekje.  

Tot zaterdag, Handbal dames 1 
 
 
 
Voetbalprogramma zaterdag 21 december   Aanvang: Scheidsrechter: 
DETO MO19 - ZV/BZSV MO19    14.30 uur  
 
Vervoer: 
MO19: Lynn Remie, Sara Kolenbrander, Pien ten Dam 
 

 
********** 

 
 
Winterstop jeugd:  
Het voetbaljaar 2019 loopt bijna ten einde. Komend weekend wordt de 
laatste wedstrijd gespeeld en spelen de overige jeugdteams in de zaal. Hierna 
volgt de winterstop.  
De jeugdteam gaan in januari 2020 weer trainen in overleg met de trainer. 
De eerste oefenwedstrijden staan voor de oudere jeugd (JO15, MO15, JO19) 
gepland voor zaterdag 18 januari 2020. 
 

Het voetbalbestuur wenst al haar leden, sponsoren, 
supporters en vrijwilligers fijne kerstdagen en een gezond 
en sportief 2020 toe. 
 
 
 

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
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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Uitslag kaartavond ZV d.d. 16 december 

 

1. T. Vlaskamp   4094 p.  

2. M. Nijhuis   3976 p. 

3. G. Wiebers   3793 p. 

4. I. Geerdink   3076 p. 

 
 

********** 

 
Oliebollenactie Zenderen Vooruit 
Over een paar weken is het weer 31 december! Dat betekent 
dat u vanaf nu de heerlijke oliebollen van bakker Nollen weer 
kunt bestellen. Hieronder vindt u wat u kunt bestellen. 

5 oliebollen naturel of krenten/ rozijnen €4 

10 oliebollen naturel €8 

10 oliebollen krenten/ rozijnen €8 

Pakket: 40 oliebollen 
U bepaalt zelf de samenstelling (per tientallen) 

€27 

 

Dit jaar komen wij langs de deuren om uw bestelling op te nemen. Bestellen 
via mail kan ook. Mail dan naar n.kamphuis@hotmail.com . Bestellen per 
telefoon kan door te bellen, sms’en of appen naar 06-50606759.  
 

LET OP!: In het vorige bericht stond een mailadres dat helaas niet werkt. U 
kunt uw bestelling opnieuw mailen naar n.kamphuis@hotmail.com.  
Excuses voor het ongemak! 
 

Op dinsdag 31 december komen wij tussen 09:30 en 12:00 langs de deuren 
om de bestelde oliebollen langs te brengen.  
Wij wensen u alvast een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2020! 

           

          Namens het handbalbestuur van Zenderen Vooruit 

 
 

mailto:n.kamphuis@hotmail.com
mailto:n.kamphuis@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFrYCnt4ffAhWDsKQKHWQ6BoUQjRx6BAgBEAU&url=https://loemedia.nl/excelsior-oostendorp-verkoopt-17-november-weer-oliebollen/&psig=AOvVaw3QZ4l7RDNA1dbJ5njHTjv-&ust=1544056047811800
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Lasergamen 2020! 
De kerstvakantie komt er weer aan! Daarom vonden wij het als 
activiteitencommissie van Zenderen Vooruit weer tijd voor een leuke 
activiteit. Op zaterdag 4 januari vanaf 13:15 uur 
organiseren wij een leuke middag voor de jeugd van 
10 tot 15 jaar. We gaan laser gamen bij de Tapperij in 
Hengelo. Na het laser gamen staat er een lekkere 
snack klaar met wat frietjes. Lijkt jou dit leuk en wil je 
ook graag meedoen? Geef je dan snel op via de 
website www.zenderenvooruit.nl bij het kopje 
Activiteitencommissie. 
 

Meer informatie:  
- De kosten voor deze middag bedragen € 10,- (betalen bij aanvang van 

de activiteit). 
- Het is handig om makkelijke schoenen aan te trekken. 
- We verzamelen om 13:00 uur bij ZV. Het vertrek is om uiterlijk  

13:15 uur.  
- We zullen +/- 17:30/18:00 uur terug zijn. 
- Ook hebben we auto’s nodig om in Hengelo te kunnen komen, dus het 

zou fijn zijn als we ouders kunnen vinden die ons hiermee willen 
helpen. Dit kun je invullen op de site bij het aanmelden. 

  

Tot zaterdag 4 januari, wij hebben er al zin in! 

De Activiteitencommissie 
 

********** 
 

Winteractiviteit discozwemmen 
Tijdens de winterstop gaan wij dit jaar als winteractiviteit met de 
jeugd van Zenderen Vooruit discozwemmen in Borne, deze 
activiteit is voor kinderen tot 12 jaar. Op vrijdag 10 januari 
verzamelen we om 18.15 op de parkeerplaats bij ZV. Rond 21.00 

zullen we na het zwemmen weer terug op de parkeerplaats bij ZV zijn.  
 

Opgeven om mee te gaan kan via de website van Zenderen Vooruit en 
bedraagt 5 euro per kind. Geen lid van ZV, maar wil je toch graag met je 
broertje, zusje of vriendje mee, dan kan je je ook opgeven. Om bij het 

http://www.zenderenvooruit.nl/
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zwembad in Borne te komen zullen ook een aantal lieve ouders nodig zijn die 
mee willen rijden, ook dit kan je opgeven via de website tijdens het 
aanmelden van uw kind.       
     Activiteitencommissie Zenderen Vooruit  
 
Beste ouders, leiders en trainers,  
Ook dit jaar is er voor de jeugd van ZV weer een zaal afgehuurd om te kunnen 
voetballen. Er wordt per leeftijdscategorie, zoals voorgaande jaren, een kleine 
competitie gehouden of een partij gespeeld (eigen keuze).  
  

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 december 2019. 
  

De teamverdeling en tijdsindeling is als volgt: 
 

JO7 09:00 – 10:00 Gerben Besselink 

JO9-1/JO9-2 10:00 - 11:00 Nico Pol & Peter Feldman 

JO12 11:00 – 12.00 Maikel van ’t Reve  

JO15-1 12.00 – 13.00 Chris Hoek 

JO19-1 13.00 – 14.00 Jos Pol 

Uitloop 14:00 – 15:00 - 
 

Indien de teams tot en met JO12 een aantal trainingsoefeningen willen naast 
de partijvorm, dan is het materiaal hiervoor aanwezig. Dan kunnen de leiders 
evt. i.p.v. wedstrijdvorm een training uitzetten.  
De zaalvoetballen zijn ook geregeld.  
Locatie: 't Wooldrik 3 7621 AH Borne 
 

Er wordt gezorgd voor ranja / frisdrank en snoep. 
  

Wij willen de teams verzoeken om voor eigen vervoer te zorgen. 
  

Wij vragen de trainers ons te informeren over de hoeveelheid personen / 
kinderen die per team aanwezig zullen zijn.  
 

Zouden jullie voor woensdag 18 december kunnen doorgeven met hoeveel 
ieder team aanwezig is. Dit is mogelijk bij Pim Olthof (06 24636310) of Tim 
Mossel (06 20864389). Dit vragen wij om eventueel de tijdsindelingen nog te 
kunnen wijzigen. 
 

Hopelijk tot zaterdag 21 december 2019! 
De activiteitencommissie 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/
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