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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 
 7 maart 2020 – 14 maart 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 …  
 

Wijd je energie aan geluk. 
Aan piekeren bestede energie  

is verspilde energie. 

 
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:              
Openingstijden: dinsdag: 14.00 -  15.00 uur 

   donderdag: 14.00 – 15.00 uur  
 
 

Vieringen door de week:  
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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Vieringen   

 Parochiekerk:  
Vrijdag 6 maart 19.30 uur:  

Wereldgebedsdagdienst i.s.m. KPV en Vrouwen van Nu. 
  m.m.v. de cantorgroep 

Voorganger: PW A. Oosterik 
Zondag 8 maart 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. parochiekoor 
   Voorganger: pastor T. van der Gulik 
 

Vrijdag 6 maart 19.30 uur   Zondag 8 maart 10.00 uur  
Koster:  H. Harink   Koster:  E. Westerbeek 
Lector:  Voorganger   Lector:  R. Brentjes 
Acolieten: nee    Acolieten: ja 

Collectanten:  H. Meulenkamp
  

        H. Peper 
Kerk openen/sluiten:                
Van zondag 8 maart t/m zaterdag 14 maart: H. Peper 

 
Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 8 maart t/m zaterdag 14 maart: groep 3 

 
Misintenties voor zondag 8 maart 2020:  
Jan Omzigt (jgd); Jan Harink (jgd); Tonie Harink; Theo Ganzeboom;  

Paulien ten Velde-Alferink; Marietje ter Brugge (jgd);  

Overl. Fam.Stokkingreef-Bartelink. 

 

  

         
        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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Zenderen, 28 februari 2020 
 
 
Aan de vrijwilligers van de  
parochie Zenderen, 
 
 

Betreft:   
bijwerken c.q. vernieuwen 
adressenlijst parochiële werkgroepen. 
 
 
Beste vrijwilligers, 
 
In verband met de nieuwe privacywetgeving is het noodzakelijk onze 
informatie op het Internet aan te passen en te vernieuwen. Wij zijn bezig met 
het bijwerken c.q. vernieuwen van de adressenlijst van de parochiële 
werkgroepen. 
 

Op deze lijst staan de namen en adressen van de vertegenwoordigers van alle 
werkgroepen binnen onze parochie. Officieel moeten wij toestemming vragen 
aan deze vrijwilligers om de naam, adres en telefoonnummer(s) te mogen 
gebruiken, als we deze plaatsen op de site van de Parochie Zenderen. 
Om veel telefoontjes en werk te besparen, richten wij ons via deze weg tot 
jullie. 
 

Wij willen de vernieuwde lijst graag plaatsen op de site van de Parochie 
Zenderen.  
Hebt u, als vertegenwoordiger van de parochiële werkgroep, geen bezwaar 
dat uw naam, adres en telefoonnummer wordt vermeld in deze lijst, dan 
vragen wij u uw adresgegevens toe te sturen aan het volgende email adres: 
secretariaat@parochiezenderen.nl. 
Met het toesturen van deze adresgegevens verleent u ons dan toestemming 
om uw adresgegevens te mogen gebruiken in de bovenstaande lijst. 
 

Bij voorbaat hartelijke dank, 
Het parochiebestuur van Zenderen. 

mailto:secretariaat@parochiezenderen.nl
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 “Uit het Parochiebestuur”.Nr: 6a:  
 

Rectificatie 

 Naar aanleiding van vragen tijdens de parochieavond van 29 januari 
2020 wordt de financiële balans per 31 december 2018  voor alle 
parochianen ter inzage gelegd op donderdag 12 maart 2020 van 19.00 
uur tot 19.30 uur in het parochiecentrum, voorafgaande aan de 
parochiebestuursvergadering. 
U bent van harte uitgenodigd om de balans te bekijken en evt. vragen 
erover te stellen. 

 

Met vriendelijke groeten, 
Het Parochiebestuur. 
 

 
 
Opbrengst collecte “Het Noodfonds” 

Tijdens de Carnavalsmis van 21 februari jl. is er een extra collecte 
voor ‘Het Noodfonds’ in Borne gehouden.  
De opbrengst was ruim € 300,-!  
De organisatie van de Carnavalsviering dankt alle gulle gevers! 
        

 
 
 

K.P.V. samen met de VROUWEN VAN NU 
Wereldgebedsdag voor vrouwen. 
Vrijdag 6 maart om 19:30 uur in de parochiekerk van 
Zenderen. 
Allen zijn hiervoor uitgenodigd.  

 
 

K.P.V. 
Op dinsdag 24 maart gaan we naar de buffelfarm in Denekamp. 

Opgeven voor 13 maart bij Anny E. 074-7074905 of  
bij Siny L. 0646695016.    Kosten € 10,- 
Wij vertrekken vanaf de kerk om 13:15 uur met eigen 
vervoer.                                                            

        Het bestuur. 
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Nieuw in gemeente Borne: “Easy-Leren”!   
Easy-Leren richt zich op het faciliteren van (extra) ondersteuning binnen het 
onderwijs. Vanaf het laatste jaar van het basisonderwijs (groep 8) tot en met 
de examenklassen van het voortgezet onderwijs (VO).  
 

Hierbij valt te denken aan:   
- Examentrainingen Cito VO (in eerste 

instantie talen en AVO-vakken (later 
mogelijke uitbreiding). 

- Huiswerkbegeleiding.  
- Bijlessen (in eerste instantie talen en 

AVO-vakken). 
- Hulp met "Leren Leren" voor groep 8 

leerlingen en brugklassers. Bijvoorbeeld; Hoe plan ik mijn huiswerk het 
best? Hoe ga ik om met de overstap van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs? Hoe kan ik het makkelijkst leren? Hoe wissel ik 
leerwerk het best af met maakwerk? Etc. 

Maar ook Nederlands voor “nieuwe Nederlanders” zit in het assortiment.  
Net als taalcursussen Engels voor mensen die voor vakantie nog even een 
opfrissing willen. Of een cursus Moderne Engelse Grammatica behoort ook tot 
de mogelijkheden. Kortom een breed gevarieerd aanbod.  
 

Easy-Leren is gevestigd aan de Deldensestraat 82, gebouw Sportcentrum De 
Wiekslag, alwaar we de beschikking hebben over 2 ruime gemeubileerde 
lokalen met airco en beveiligd internet.  
  

Easy-Leren probeert binnen Borne, voor de Bornse bevolking, (incl. 
kerkdorpen Hertme en Zenderen en het gebied Azelo) voeten aan de grond te 
krijgen.  
  

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan staan we u graag te woord. 
Tevens kunt u een bezoek brengen aan onze site: www.easy-leren.nl  
Ook een eventuele persoonlijke kennismaking, op afspraak, zien we positief 
tegemoet.  
  

Hopend op uw aller medewerking,   
Namens Easy-Leren,   
Jeroen Ravenshorst.   
www.easy-leren.nl /06 478 478 15 (Dagelijks bereikbaar van 10u tot 22u.)  
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Nieuws over de Kloostergaarde: 14 maart: NL DOET!! 
Onthulling nieuwe bank en stripverhaal over Twentse Essen in 
Kloostergaarde tijdens NL-Doet 
Het is voorjaar dus willen we samen met vrijwilligers op de NL-Doet dag, 
zaterdag 14 maart a.s., de Kloostergaarde haar grote voorjaarsbeurt geven. 
Na jaren van opruimen, schoonmaken en na twee droge zomers, gaan we ook 
weer bomen en struiken planten. Het gaat om bijzondere voedselbossoorten; 
zoals de suikeresdoorn waar je Maple Syrup van kunt tappen, notenbomen en 
een wilde appelboom. De struiken die we planten zijn vooral bessen; bosbes, 
honingbes en zwarte bes.  De vrijwilligers starten om 09.30 uur. 
In de middag is er in de Kloostergaarde een feestelijke onthulling van een 
nieuwe uitkijkbank en infoborden met een stripverhaal over de (geologische) 
historie van de Twentse Essen. Dit gebeurt om 13.30 uur door wethouder 
Herman Mulder van de gemeente Borne. 
De uitkijkbank is gemaakt in een speciale curve die een mooi uitzicht biedt 
over de glooiende Zenderse Es en is een ontwerp van Frans Egberink (Glaslas, 
glasbewerking en laswerk) uit Zenderen.   
Ronald van der Heide uit Utrecht (o.m. maker van striptekeningen, illustrator 
en sneltekenaar) tekende de strip ‘Van roggestoet en noaberschop’; de 
geschiedenis van de Twentse essen in beeld. In vijf humoristische episodes 
vertelt hij over het ontstaan van de essen en het leven op het platteland. 
Vanaf de middeleeuwen (ca. 1200) wordt de lezer meegenomen langs een 
markevergadering in 1650, net na de Tachtigjarige Oorlog. Naar keuterboeren 
en landeigenaren. In 1815 werd Nederland een koninkrijk en verdwenen de 
Marke besturen. De grond werd door koning Willem I gelijk verdeeld en er 
werd belasting geïnd. Na de Tweede Wereldoorlog volgde wederopbouw en 
werd het Twentse land klaargemaakt voor de moderne tijd via 
ruilverkavelingen. Woedende boeren in Tubbergen waren tegen de 
ruilverkaveling van 1971. Waar vroeger generaties lang een innige band 
hadden met hun grond werden in snel tempo nieuwe wijken en 
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bedrijventerreinen gebouwd. Veel boerderijen werden megabedrijven die 
concurreren op de wereldmarkt. Er verdween steeds meer van het 
eeuwenoude landschap. Maar sinds kort is er weer aandacht voor herstel van 
de oorspronkelijke essen. 
 

De Kloostergaarde 
De Kloostergaarde is een sortimentstuin in de vorm van een Engels 
landschapspark, met 500 vaste plantensoorten, thematuinen en wilde groei. 
In het arboretum staan bijzondere (buitenlandse) boomsoorten. Ook heeft de 
Kloostergaarde een bijenstal en twee (biologische) 
groentetuinen.  Oorspronkelijk was de tuin een sportveld voor de paters 
Karmelieten, daarna leertuin voor de land- en tuinbouwschool en sinds 2007 
een openbare sortimentstuin. We werken er hard aan om de Kloostergaarde 
verder in haar oude glorie te herstellen en een educatieve functie te geven.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Dam (tel. 06-
54.330.197) van de Stichting Inrichting Stad en Landschap (SISL) 
 

*********** 
 

ZENDEREN SCHOON 2020 
Op zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag.  
Hét moment om samen ons mooie dorp op te ruimen. Hopelijk kunnen we 
weer rekenen op vele vrijwilligers die de bermen, struiken en plantsoenen 
verlossen van zwerfvuil. Een schoon dorp is een dorp waar we allemaal trots 

op kunnen zijn.     
Help je mee?  
Vele handen maken licht werk!  
 

Graag aanmelden voor 14 maart via 
anne@joge.nl of 06-20159825. Dit i.v.m. 
het bestellen van zakken, handschoenen, 

grijpertjes, veiligheidshesjes etc. bij Twente Milieu Borne. 
Voor de kinderen die helpen zorgen we voor wat lekkers nadien.  
We verzamelen om 13. 30 bij MFA Sindron Aveleijn. Hier krijg je de materialen 
en kan je zelf aangeven waar je schoon wilt maken. Het duurt maximaal tot 
15.30 uur.        

Graag tot ziens!   
Anne Egberts 

 

mailto:anne@joge.nl
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Mestverwerking op de Elhorst/Vloedbelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals eerder vermeld in de Vox had er in Oktober 2019 al een uitspraak van de 
Raad van State moeten liggen over het al dan niet doorgaan van de plannen 
van Twence voor een mestverwerkingsinstallatie.  Deze vertraging is te wijten 
aan een uitspraak van de Raad van State op 29 Mei 2019 over het PAS 
(Programma Aanpak Stikstof) dat leidde tot de huidige stikstofcrisis.  
Recentelijk heeft de Raad van State een datum opgegeven voor de hoorzitting 
in den Haag namelijk 16 April 2020 om 10.00 uur. Twence had een aantal 
maanden daarvoor al diverse keren via haar advocaten de Raad van State 
dringend verzocht om zo spoedig mogelijk een datum voor de hoorzitting vast 
te stellen. 
 
Er heeft zich echter nog een nieuwe ontwikkeling voorgedaan.  Twence heeft 
namelijk op 1 Juli 2019 nog een aanvullende aanvraag ingediend inzake het 
milieuneutraal veranderen van de mestverwaardingsinstallatie op basis van 
voortschrijdend inzicht. De verandering betreft een groot aantal wijzigingen in 
de lay-out van de mestverwerkingsinstallatie waarbij Twence aangeeft dat 
deze veranderingen geen milieugevolgen hebben. Op 19 November 2019 
heeft G.S. van Overijssel deze wijzigingsvergunning verleend.  
Wij hebben uiteraard hiertegen bezwaren ingediend bij G.S. van Overijssel in 
de verwachting dat ons bezwaarschrift zoals gebruikelijk via een hoorzitting in 
Zwolle verder behandeld zou worden. 
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Begin Januari 2020 ontvingen wij echter bericht van de Provincie dat zij dit 
bezwaarschrift niet verder zouden behandelen doch dit door zouden sturen 
aan de Raad van State als zijnde behorende bij de hoofdprocedure.  
Met andere woorden, deze wijzigingsvergunning wordt thans eveneens 
behandeld op de hoorzitting van 16-4-2020 in den Haag. Een interessante 
ontwikkeling. 
 
Ook heeft Twence begin Februari 2020 een aanvraag ingediend voor een 
verlaging van de vergunde stortcapaciteit groot 600.000 m3 op de E/V 
vanwege uitruil met een andere stortplaats. Dit heeft verder geen gevolgen 
voor de lopende procedure. 
 
Het is nog steeds onzeker wat de gevolgen zijn van de stikstofcrisis voor de 
varkenshouders.  Is er in de nabije toekomst nog wel voldoende aanvoer van 
varkensmest voor de mestverwerkingsinstallatie op de E/V?  Er is o.a.  een 
overweldigende belangstelling  getoond voor de zgn. warme sanering 
(Uitkoopregeling) en Wet- en regelgeving worden aangescherpt.  Zijn de 
varkenshouders bij deze onzekerheid nog wel bereid om contracten tekenen 
voor de lange duur, bij voorkeur 10 lange jaren. Haalt Twence de door haar 
verlangde 80% van de varkensmestcontracten wel?  Kan Twence voldoen aan 
de voorwaarden van de SDE-plus subsidie van 21 miljoen euro? Zonder deze 
subsidie is monovergisting van alleen varkensmest niet rendabel te krijgen. 
Kortom, zijn de plannen van Twence nog wel reëel? 
 
Dit alles, tezamen met onze beroepsgronden op het gebied van ruimtelijke 
ordening en milieu, zou voor Twence een overweging moeten zijn om terug te 
komen op haar beslissing om een mestverwerkingsinstallatie op de E/V te 
realiseren. In het verleden is ook de afvalverwerking op de E/V een miskleun 
gebleken. 
   
E.J.A. Mossel 
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NIEUWE HOOFDTRAINER VOOR 2E DIVISIE TEAM 
ZENDEREN VOORUIT/BORNERBROEK 

 
Het DS1-team van Zenderen Vooruit heeft zich in de afgelopen jaren 
ontwikkeld naar het niveau van tweede divisie. Nu Leoniek Besselink heeft 
aangegeven, dat dit haar laatste seizoen is als hoofdtrainer, is de vereniging 
hard op zoek gegaan naar een nieuwe coach. 
 

Afton Groener is met ingang van het seizoen 2020/2021 
de nieuwe hoofdtrainster van het DS1-team van het   

   samenwerkingsverband Zenderen Vooruit/Bornerbroek. 
   Afton komt over van Eredivisionist Borhave, waar ze de  
   afgelopen vijf jaar assistent trainster is geweest. Ze 
   twijfelde er sterk aan om een jaar te stoppen, maar na 
   een aantal positieve gesprekken en een proeftraining 
   met het DS1-team, was de keuze gemaakt. 

 
Groener neemt het stokje vanaf april 2020 over van Leoniek Besselink, die het 
team zeven seizoenen heeft gecoacht. Zij heeft het team vanuit de eerste 
klasse via hoofdklassen naar de tweede divisie geleid, waar ook dit seizoen 
meegedraaid wordt in de subtop.  
 
Groener is oorspronkelijk afkomstig van Combinatie’64. Nadat ze door een 
blessure moest stoppen met spelen, heeft ze eerst de A-jeugd en het tweede 
damesteam een aantal jaren gecoacht alvorens ze de overstap naar Borhave 
maakte. Daar vormde zij haar trainerscarrière verder als assistent trainer. Al 
het eerste seizoen kwam ze alleen voor de groep te staan, nadat vroegtijdig 
afscheid werd genomen van de toenmalige hoofdtrainer. De afgelopen jaren 
heeft zij haar trainerspapieren gehaald en training gegeven aan dames 
senioren. 
 
Besselink gaf al vroegtijdig aan dat dit het laatste seizoen voor haar was bij de 
hoofdmacht. Zij zal de jeugd gaan ontwikkelen naar het niveau dat nodig is 
om aansluiting met het eerste team te continueren. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  

11 maart 2020: Renate Olthof, Renate ten Broeke, 

   Esther ten Dam, Elise Breteler. 

 

Kantinedienst: 

Zo   8 maart 08.00-12.00 uur    Bryan Sonder/Jordy Oude Vrielink 

   12.00-15.15 uur    Rob Elzinga/Mart Welberg 

   15.15-18.30 uur    Rico Wennekink/Rick Stokkingreef 

Di 10 maart 21.30-23.15 uur    Jeffrey Elzinga 

Do 12 maart 21.30-23.15 uur    zelf regelen 

Vr 13 maart 20.00-24.00 uur    Hans in het Veld 

 
Handbalprogramma vrijdag 6 maart: 
 

Midweek: TVO DMW1 – BB/ZV DMW1   Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 
Handbalprogramma zaterdag 7 maart: 
 

C-jeugd: Lutte DC1 – BB/ZV DC3    Aanvang: 09.00 uur 
Sporthal De Luttermolen De Lutte 
 

 
Handbalprogramma zondag 8 maart: 
 

E-jeugd: Dynamiek E1 – BB/ZV E1    Aanvang: 09.00 uur 
Sporthal De Mossendam Goor 
 

B-jeugd: Combinatie ’64 DB1 – ZV/BB DB1   Aanvang: 09.00 uur 
Sporthal De Luttermolen De Lutte 
 

D-jeugd: WHC D2 – BB/ZV D1    Aanvang: 09.30 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 

D-jeugd: Avanti - Wilskracht – ZV/BB D2   Aanvang: 09.55 uur 
Sporthal De Brug Enschede 
 

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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C-jeugd: Tukkers DC1 – BB/ZV DC1    Aanvang: 10.45 uur 
Sporthal De Danne Albergen 
 

Dames senioren: Geel Zwart DS1 – ZV/BB DS1  Aanvang: 13.00 uur 
Sporthal De Multitreffer ’t Zand (NH) 
  

Dames A: WHC DA2 – BB/ZV DA1     Aanvang: 15.20 uur 
Sporthal De Marke Hengevelde 
 
 
Handbalprogramma woensdag 11 maart: 
 

Midweek: BB/ZV DMW1 – De Lutte/Comb. ’64 DMW1 Aanvang: 19.30 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 
 
Handbalprogramma donderdag 12 maart: 
 

Midweek: DSVD DMW2 – ZV/BB DMW2   Aanvang: 21.00 uur 
Sporthal ‘t Hoge Vonder Deurningen 
 

Dames senioren: ZV/BB DS1 – VZV DS2   Aanvang: 20.20 uur 
Sporthal IISPA Almelo 
 

********** 
 

 
Voetbalprogramma donderdag 5 maart Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV VR25+ - NEO VR25+   20.00 uur 
 
Voetbalprogramma zaterdag 7 maart Aanvang: Scheidsrechter: 
ATC’65 JO19-3 - ZV JO19   13.45 uur  
Hellendoorn MO19 - ZV/BZSV MO19 12.45 uur  
ZV JO15 – JCLE JO15-1   13.00 uur Hennie Besselink 
ZV/BZSV MO15 vrij  
ZV JO12 – RSC JO12-1    11.30 uur Wouter van Olffen 
DETO JO9-3 - ZV JO9-1   08.30 uur  
ZV JO9-2 – avc Heracles JO9-4G  10.15 uur Stijn ten Cate  
ZV JO7-1 – Bentelo JO7-2   09.00 uur Wilma Hakkenbroek  
ZV JO7-2 – BSC Unisson JO7-2  09.00 uur Leon van Dienst  
 

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 8 maart Aanvang: Scheidsrechter: 
UDI VE - ZV VE     09.30 uur 
ZV 3 – Achilles’12 4    11.00  uur Victor Ragbourn 
Almelo 2 - ZV 2    11.15  uur  
ZV 1 – Hengelo 1    14.00 uur 
 
Kantinedienst: 
JO15: Stijn ten Cate   13.00 – 15.30 uur 
JO12: Cas Wolbers   11.30 -  13.00 uur 
JO9-2:  Rens Veldhof   10.00 – 11.30 uur 
JO7-1: Mick Borgerink  08.30 – 10.00 uur 
 
Vervoer: 
JO19: Ties Gierveld, Douwe Welles, Pepijn van Loon, Guus ten Broeke 
MO19: Tessa Nijenhuis, Rinske Breteler, Linde van Faassen 
JO9-1: Tiem Smelt 
 
 
Duimelot Pupil van de week: 
Zondag 8 maart is Boet Besselink pupil van de week.  
Hierbij worden Boet en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om 
bij de wedstrijd         aanwezig te zijn. 

        Zenderen Vooruit 1 – Hengelo 1 
Wij wensen Boet en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe. 
Boet wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine.     
 

Pupil van de week wordt gesponsord door Duimelot Zenderen. 
 

  

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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!!LAATSTE KANS!! 
Potgrondactie Zenderen Vooruit 
Heeft u ons gemist of bent u vergeten potgrond te bestellen?  
Dan heeft u nog t/m 7 maart de kans om te bestellen.  
Dit kan per mail (n.kamphuis@hotmail.com) of door te bellen/appen/sms’en 
naar 06-27231898. 

 
- Zak potgrond (50 liter)   €   3,50 

- 3 zakken potgrond    € 10,- 

- Zak bemeste tuinaarde (30 liter) €   3,00 

 
 

Wij komen de potgrond op 14 maart tussen 9 en 12 bezorgen. Bent u dan niet 
thuis? Zou u dan het geld bij uw buren neer willen leggen? Bij voorbaat dank! 
Sportvereniging Zenderen Vooruit.  
 

 

**MEIDENMIDDAG** 
 

Wanneer:  14 maart 13:30 - 16:00 
Kosten:  € 7,50 euro p.p. 
Waar?:  ZV 
 

Je wordt compleet in de watten gelegd en helemaal mooi gemaakt. Tevens 
hebben we weer een goed gevulde goodiebag voor iedereen klaar staan! 
Ben je tussen de 7 en 14 jaar, en heb je zin in een echte meidenmiddag samen 
met je vriendinnen en alle meisjes van Jong Zenderen? Geef je dan snel op!! 
Lever je opgaveformulier in vóór 10 maart bij  
 

Charlotte van Os, Hoge Maat 16  
 

Naam.............................................................. 
Leeftijd..............................………….................. 
 

Of.. 
 

Geef je via dit bovenstaand bericht op of via een privébericht!!  
Graag ook daar de naam EN leeftijd vernoemen! 

mailto:n.kamphuis@hotmail.com
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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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 Grijp niet mis! 


