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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
19 oktober 2019 – 2 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 …
Fouten zijn kansen
om iets te leren.

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

Weekendvieringen
 Zusters Carmelitessen:
Zo 20 okt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
Zo 27 okt. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 20 okt. 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantorgroep
Voorgangers: M. Verheijen en P. Snijders
Zo 27 okt. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor T. v.d. Gulik
Zondag 20 oktober 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
P. Snijders
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink
B. Nollen

Zondag 27 oktober 10.00 uur
Koster:
E. Westerbeek
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman
M. Besselink

Kerk openen/sluiten:
Van zondag 20 oktober t/m zaterdag 26 oktober: J. Maathuis
Van zondag 27 oktober t/m zaterdag 2 november: J. Wolbers
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 20 oktober t/m zaterdag 26 oktober: groep 2 en groep 3
Van zondag 27 oktober t/m zaterdag 2 november: groep 4 en groep 1
Misintenties: zondag 20 oktober 2019:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; pastoor Lambert Calis; Benny Boswerger;
Arjan Nollen (jgd).
Misintenties: zondag 27 oktober 2019:
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Truus Kienhuis (jgd); Jan Kienhuis;
Marietje Koopman-Luttikhuis; Benny Boswerger; Santje Wienk-Kempers (jgd).
Gedoopt
Afgelopen zondag 13 oktober is Liv Braakhuis gedoopt.
Liv is de dochter van Bastiaan en Mariël Braakhuis en zusje van Lott en Sebas.
Wij wensen het gezin alle goeds en geluk voor de toekomst.
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Het Heilig Vormsel
In de parochie starten we begin november met
de voorbereiding op het ontvangen van het heilig
vormsel. In de bijeenkomsten willen we met de
kinderen op ontdekkingstocht:
in gesprek over de betekenis van ‘vormsel’, wie
die Heilige Geest is en wat zij met mensen doet,
en wat het betekent als je het sacrament ontvangt.
En dit is dus niet alleen praten over, maar ook zeer zeker ‘doen’.
Deze voorbereiding is buiten schooltijd.
En misschien weet u nog niet of uw zoon/dochter het sacrament van het
vormsel wil gaan ontvangen, zeer zeker is hij/zij van harte welkom bij de
voorbereiding.
De vormselviering is gepland op zaterdag 8 februari 2020.
Aanmelden van de vormelingen bij anita.oosterik@gmail.com
- uiterlijk 28 oktober 2019.
Na 28 oktober krijgen de ouders een uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst en volgen de data van bijeenkomsten voor de
kinderen.
Eerste Heilige Communie
De feestelijke viering
waarin de eerste heilige communie
wordt ontvangen
is op zondag 7 juni 2020
Aanmelden van de jongens en meisjes uit groep
4, die niet naar de basisschool in Zenderen gaan,
kan door een mail te sturen naar: anita.oosterik@gmail.com
(doorgeven van naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum)
Er is een informatieavond voor de ouders gepland op dinsdag 14 januari 2020
in de Stephanusschool in Zenderen.
In dit informatie- uurtje wordt verteld over de activiteiten, de data, het
werken in het werkboek, de vieringen, de samenwerking tussen basisschool
St. Stephanus en de parochie in Zenderen, en over de taak van de werkgroep.
Ook als jullie zoon of dochter niet gedoopt is – en/of niet katholiek, kan hij/zij
deelnemen aan de voorbereiding op de eerste communie.
-3-

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.
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Missiezondag 2019
MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA
Het noordoosten van India is slechts via een smalle
doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India.
Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen,
die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden
uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.
Christenen. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de
regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen
komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling.
Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur.
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in
te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de
rechten van de mensen. En voor de bescherming van de
schepping en de inheemse bevolking om die te
begeleiden in een samenleving die verandert.
Touring Sisters. Twee aan twee gaan de religieuze
‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De
rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven
onderwijs en delen gedurende enkele weken het
eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door
hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool
van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de
deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en
vaak slachtoffer van mensenhandel.
MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in
Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de
collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
En mogen wij zo onze solidariteit tonen met onze medemensen ver weg, die
dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden verkeren.
De bekende grote collectebus staat voor dit goede doel weer in ons
kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan.
Werkgroep MOV
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Lourdeswerk Zenderen: collecte zondag 20 oktober
Zoals eerder bekend is gemaakt, wordt er niet meer
huis aan huis gecollecteerd, maar wordt er 1x per jaar
in de Mariamaand gecollecteerd in de kerk om zo
zieken, gehandicapten en ouderen de mogelijkheid te
bieden op bedevaart naar Lourdes te gaan met een
financieel steuntje in de rug vanuit deze nog te
houden collecte.
We willen collecteren op zondag 20 oktober.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
bankrekeningnummer: NL 24 RABO 0309 4227 36
onder vermelding van Lourdeswerk Zenderen
Bij voorbaat onze dank,
Namens Lourdeswerk Zenderen:

Lies Oude Weernink
Willemien Koelen.

**********
Inleiding in de Psalmen: Naderingen van God
Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim
van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen.
Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige
omgeving.
Je stelt je bloot aan Wezer die ieder
uitnodigt te gaan leven.
Soms gebeurt er een wonder. Niet langer
nader ik, maar de Oneindige trekt mij en
nadert mij. Grote vreugde overkomt mij.
Mijn naderingen worden Gods naderingen.
Donderdag 24 okt., 7 en 21 nov. van 19.30 – 21.15 uur
Plaats Karmelietenklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Aanmelden gewenst op karmeltwente@karmel.nl of 074 – 2659590
Inleiders:
Paul Reehuis psalm 15, 24 oktober
Anne-Marie Bos psalm 65, 7 november
Kees Waaijman psalm 40, 21 november
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 1.
Via deze rubriek willen wij elke maand een klein stukje schrijven over de
onderwerpen die in het parochiebestuur ter sprake zijn gekomen.
 In de vergadering van 7 oktober 2019 hebben we gesproken over de
stand van zaken m.b.t. de verkoop van het gebouw ’t Rigtershoes.
’t Rigtershoes staat al geruime tijd te koop, is nog niet verkocht. De
oorzaak ligt in het feit dat vele potentiële kopers hebben aangegeven
dat er geen “woonbestemming” op het pand ligt. Op het pand ligt nl.
een “maatschappelijke bestemming”. Wij hebben in diverse
gesprekken met de gemeente Borne (wethouders en ambtenaren)
geprobeerd een wijziging van de bestemming alsnog te realiseren.
Echter dit is niet gelukt. De gemeente wil de “maatschappelijke
bestemming” van dit gebouw niet verloren laten gaan. Ons bestuur
zoekt naar andere ideeën c.q. plannen, we houden u hiervan op de
hoogte.
 We hebben gesproken over het ondertekende contract dat is
gesloten met Twente Milieu m.b.t. de wettelijke beheerderstaken
op het kerkhof.
 De geluidsinstallatie in onze kerk is verouderd en laat te wensen over.
We bezinnen ons over een eventuele andere installatie. De mensen,
die thuis kerktelefoon ontvangen, klagen ook over hun ontvangst.
Het bestuur zoekt naar oplossingen.
 Het bestuur is akkoord gegaan met de aanschaf van materialen om
de brandveiligheid van het kerkgebouw te optimaliseren.
 Het bestuur zal een uitnodiging uitdoen aan alle vrijwilligers van de
werkgroep Kerkhofonderhoud, voor het houden van een doe-dag
voor het jaarlijkse groot onderhoud aan het kerkhof.
 Onze nieuwe pastoor T. van der Gulik gaf een terugblik op de
pastorale activiteiten van de afgelopen maand. O.a. het afscheid
van pastoor E. van Vilsteren en de installatieplechtigheid van onze
nieuwe pastoor zijn zeer goed verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur van Zenderen.
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Borne Boys Choir
Onder deze naam start het Borns Kleinkoor een nieuw te vormen
jongenskoor.
Tijdens onze laatste concerten hebben wij als Borns Kleinkoor samengewerkt
met enkele jonge zangtalenten. Dat was een heel stimulerende ervaring
waarmee we door willen gaan.
Puur vanuit idealisme om de jongenszang te behouden richten we een ‘Boys
Choir’ op.
Wij kiezen voor een jongenskoor naar Engels voorbeeld. Deze jongenskoren
vind je bijvoorbeeld ook in Oldenzaal, Dalfsen, Kampen en Roden. En waarom
zou het dan in Borne niet kunnen?
We richten ons op de jongens uit de groepen 6, 7 en 8 (leeftijd 9 – 12 jaar).
De jongens die zich aanmelden krijgen een gedegen opleiding van onze
dirigent en zangpedagoog Bram van der Beek.
We beginnen met een projectperiode van november tot april met aan het slot
een concert samen met het Borns Kleinkoor. Bij voldoende deelname gaan we
vanzelfsprekend door en blijven we nieuwe jongens werven.
Op maandagavond 4 november as. is er een introductie les voor de jongens en
hun ouders. De aanwezigheid van de ouders hierbij is heel belangrijk omdat zij
een stimulerende rol kunnen spelen in de muzikale ontwikkeling van de
jongens. Deze introductie les vindt plaats in basisschool de Wheele van
18.45 uur tot 19.45 uur. Dit wordt daarna ook de reguliere repetitietijd en
repetitieplaats.
Dus vragen we aan alle jongens om zich aan te melden, als je
- van zingen houdt en in een echt ‘Boys Choir’ wilt zingen,
- je eigen muzikaliteit wilt ontdekken en een goede zangtechniek wilt
ontwikkelen
- graag les wilt hebben van een vakbekwame zangpedagoog,
En dus ook aan alle ouders: als uw zoon het leuk vindt om in een Boys Choir te
zingen, geef hem deze kans!
U kunt uw zoon nu al aanmelden bij Bram van der Beek, tel.nr 2669419 of bij
Wim Kevelham tel.nr 2673462.
Kijk ook op www.bornskleinkoor.nl
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Kledinginzameling bij de St Stephanusschool
De Bag2School actie gaat weer van start!
Als ouderraad organiseren wij de
inzameling en samen met de organisatie
"bag2school" wordt dit verscheept naar
in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië.
Daar wordt deze tweede hands kleding
op de markt gebracht.
Door hergebruik van kleding die nog wel
goed is maar (door ons) niet meer wordt
gedragen helpen we onszelf (minder afval), het milieu (minder
afval) en de mensen in ontwikkelingsgebieden (lagere prijs kleding).
Daarbij levert deze actie elk jaar een mooie aanvulling aan het budget van de
ouderraad. Dat helpt ons om de leuke extra's van de schooltijd zoals
bijvoorbeeld het schoolreisje, St Klaas viering, Kerst en de avond-4-daagse
voor iedereen betaalbaar te houden.
Wilt u ons hierbij helpen? Dan zouden we het erg op prijs stellen als u zich ook
in wilt zetten voor onze actie door oude maar nog bruikbare kleding/textiel
van u en uw kinderen in een zak af te leveren bij school.
Vanaf 22 oktober zal er weer een inzamelingswagen bij de ingang van school
staan. Behalve kleding is ook andere textiel (zoals lakens en
dekens) en zijn oude maar nog bruikbare schoenen en riemen erg welkom.
Alvast dank voor uw bijdrage,
Ouderraad St Stephanusschool Zenderen

**********

Afwastalent gezocht
Restaurant ’t Seminar is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de
afwaskeuken!
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je
beschikbaar in het weekend of op andere dagen van de week, neem dan
telefonisch contact op met ’t Seminar, tel. 074 2595979. (Vragen naar Jelle)
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 9 oktober

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kruisjassen
Hennie Pouwel
Dinie Besselink
Cor Stopel
Harry Busscher
Gerard Kole
Siny Keur

Poedelprijs :
Harry Veldhof

Jokeren
1. Andre oude Nijhuis 26 p.
2. Bep Landkroon
44 p.

3858 p.
3832 p.
3829 p.
3786 p.
3723 p.
3712 p.

3198 p.

Riek Bekhuis

101 p.

Volgende kaartmiddag: woensdag 23 oktober
Uitslag kaartavond ZV d.d. 14 oktober
1. C. Stopel
2. S. Grevinga
3. W. Ring
4. H. Veldhof
5. R. Scholten
6. H. Pouwel

3967 p.
3914 p.
3834 p.
3806 p.
3729 p.
3166 p.

**********
Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
Ook u, collectanten en gevers, vindt het werk van de
Nederlandse Brandwonden Stichting belangrijk.
Dankzij u hebben we in Zenderen het mooie bedrag
van € 572,46 bij elkaar gebracht.
Door uw steun kan de Stichting haar droom: ‘een
toekomst zonder littekens’ blijven nastreven.
Alle collectanten, bedankt voor uw inzet.
Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage.
Betsy Paus, coördinator collecte Hertme-Zenderen
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
23 oktober 2019:
Heidi Leushuis, Cindy Diepenmaat,
Karin Lamain, Monique Boswerger.
30 oktober 2019:
Renate Olthof, Renate ten Broeke,
Esther ten Dam, Elise Breteler.
Kantinedienst:
Zo
20 okt

Di
Do
Vr

22 okt
24 okt
25 okt

Zo

27 okt

Di
Do
Vr

29 okt
31 okt
1 nov

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Luuk Nijenhuis/Bart Beld
Hans Breteler/Hans in het Veld
Jordy Sonder/Ruben Elzinga
Rick Stokkingreef
zelf regelen
Wouter Pol

08.00-12.00 uur
12.00-15.15 uur
15.15-18.30 uur
21.30-23.15 uur
21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur

Thomas Klaasen/Freek Vlaskamp
Sander Vollenbroek/Harry Peper
Rico Wennekink/Rick Stokkingreef
Thomas Klaassen
zelf regelen
Tom Schothuis

Handbalprogramma zaterdag 26 oktober 2019:
Dames Senioren: Avanti-Wilskracht – BB/ZV DS2
Sporthal De Brug Enschede

Aanvang: 19.00 uur

Handbalprogramma zondag 27 oktober 2019:
D-jeugd: DSVD D2 – BB/ZV D1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 09.00 uur

D-jeugd: Avanti-Wilskracht D2 – BB/ZV D1
Sporthal De Brug Enschede

Aanvang: 09.00 uur
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E-jeugd: BB/ZV E1 – EHC ’95 E1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.00 uur

C-jeugd: ZV/BB DC2 – BB/ZV DC1
Sporthal ’t Wooldrik Borne – Bentelo DA2

Aanvang: 10.55 uur

Dames A: BB/ZV DA1 – Bentelo DA2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 11.55 uur

B-jeugd: Combinatie ’64 DB3 – BB/ZV DB2
Sporthal De Luttermolen De Lutte

Aanvang: 13.05 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Voorwaarts DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 13.15 uur

Dames Senioren: Navique/SVBO DS1 – ZV/BB DS1
Meerdijk Emmen

Aanvang: 14.00 uur

Handbalprogramma woensdag 30 oktober 2019:
Midweek: BB/ZV DMW1 – RSC DMW1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 19.30 uur

Voetbalprogramma donderdag 17 oktober Aanvang:
SVO Twickel VR25+ - ZV VR25+
20.00 uur
Voetbalprogramma zaterdag 19 oktober
PH JO9-3 - ZV JO9-2

Aanvang:
10.00 uur

Voetbalprogramma zondag 20 oktober
ZV 1 – Bentelo 1

Aanvang:
14.00 uur

Voetbalprogramma woensdag 23 oktober Aanvang:
Langeveen JO15 - ZV JO15
19.00 uur
Voetbalprogramma zaterdag 26 oktober
ZV JO19 – PH JO19-2
ON MO19 – ZVMO19
ON JO15 – ZV JO15
ZV/BZSV MO15 – DETO MO15-2
Markelo JO12-3 – ZV JO12
ZV JO9-1 – ATC’65 JO9-4
Twenthe JO9-2- ZV JO9-2
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Aanvang:
15.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
11.30 uur
11.15 uur
10.15 uur
08.45 uur

Scheidsrechter
Wouter Koelen

Guus ten Broeke
Wilma Hakkenbroek

Voetbalprogramma zaterdag 27 oktober
ZV VE1 – EFC PW1885 VE1
ZV 3 – BWO 4
Bornerbroek 2 – ZV 2
Bornerbroek 1 – ZV 1

Aanvang:
09.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Voetbalprogramma dinsdag 29 oktober
SVV’56 JO12-2 - ZV JO12

Aanvang:
18.30 uur

Kantinedienst:
JO19: Teun Nollen
JO12: Wieke Kamphuis
JO9-1: Okke Lansink

14.00 – 17.30 uur
11.30 – 14.00 uur
09.45 – 11.30 uur

Vervoer:
MO19: Lynn Remie, Iris Oude Rengerink, Sara Kolenbrander, Julia Roetgerink
JO15: Joran Raassing, Twan Pouwel, Dries Smelt
JO12: Cas Wolbers, Jorn Kruiper
**********
Pupil van de week:
Zondag 20 oktober is Rune Pol pupil van de week.
Hierbij worden Rune en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om
bij de wedstrijd
aanwezig te zijn.
Zenderen Vooruit 1 – Bentelo 1
Wij wensen Rune en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Rune wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine.

**********

🔦 SMOKKELDROPPING 🔦
Jong Zenderen organiseert ook dit jaar een Smokkeldropping. Deze keer op
26 oktober 2019 in de omgeving van Zenderen.
Deze smokkeldropping is bedoeld voor de jeugd t/m 14 jaar.
Kosten voor deze onvergetelijke avond: 3 euro p.p.
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Aangezien het wel donker moet zijn voor deze activiteit verzamelen we om
20.00 uur bij de kantine van Zenderen Vooruit.
Rond 23.00 uur kunt u de kinderen ophalen.
Durf jij het aan!!?
Opgeven kan door een berichtje te sturen naar 06 37406995.
Of natuurlijk via onze Facebookpagina.
----------------------------------------------------------------------------------Ik doe graag mee aan de Smokkeldropping:
Naam :
Leeftijd :
----------------------------------------------------------------------------------Ps: Zorg dat je donkere, warme en waterdichte kleren aan hebt! Een zaklamp
heb je niet nodig, die kun je alleen maar kwijt raken.
**********

Winterprogramma activiteitencommissie ZV 2019/2020
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van
Zenderen Vooruit
weer een aantal winteractiviteiten voor u op het programma
staan.
Onderstaande data kunt u alvast noteren in uw agenda!
Activiteit
Oktoberfest
Zaalvoetbal jeugd
Darttoernooi
Dolle pret
Lasergamen
Zaalvoetbal senioren
Schaatsen

Datum:
25 oktober
21 december
27 december
3 januari
4 januari
5 januari
11 januari

Doelgroep
Senioren
Alle jeugd
Senioren
Jeugd t/m D
Jeugd C t/m A
Senioren
t/m 12 jaar

Kantine ZV
Borne
Kantine ZV
Almelo
Hengelo
Enschede (soccer)
Enschede/Borne

In de loop van de winter zullen deze data en activiteiten nog eens terugkomen
in de VOX.
Hopelijk zien we jullie terug tijdens een van onze activiteiten!
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit.
- 14 -

*** 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
Rookworst
Bakleverworst
Bakbloedworst

1 kilogram
200 gram
1 kilogram
500 gram

€5,00
€2,50 3 voor € 6,50
€5,00
€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
- 16 -

- 17 -

