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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
11 januari 2020 – 18 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 …
De toeneming van de soorten brood
is omgekeerd evenredig
aan de honger.
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 12 jan. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
• Parochiekerk:
Zo 12 jan. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: Pastor T. van der Gulik
Zondag 12 januari 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
J. Maathuis
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Harink en B. Nollen
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 12 januari t/m zondag zaterdag 18 januari: H. Koopman
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 12 januari t/m zondag zaterdag 18 januari: groep 3
Misintenties zondag 12 januari 2020
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Gerard Banierink; zuster Elia Straathof;
Overl. Fam. Olthof-Koelen; Tonie Harink
Overleden:
Op 22 december is in het klooster van Zenderen op 84-jarige leeftijd
Zuster Elia Straathof overleden. Op zaterdag 28 december is ze na de
uitvaartviering begraven op het kloosterkerkhof van de Karmelieten.
Op 24 december is op 78-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan
Tonie Harink. Op zondag 29 december om 19.00 uur was de avondwake in
onze parochiekerk.
We wensen de familie sterkte en troost in deze moeilijke dagen van afscheid.
Op 1 januari 2020 is in Gravenstate te Denekamp op 97-jarige leeftijd
overleden pater Ben Velthuis (Karmeliet). Op maandag 6 januari is hij
begraven op ons kloosterkerkhof.
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Jaarvergadering Bezoekgroep Parochie Zenderen.
Op maandag 20 januari is de jaarlijkse bijeenkomst voor alle bezoeksters van
de werkgroep parochie Zenderen.
Aanvang 19.30 uur in het zaaltje van het klooster.
We rekenen op jullie komst.
Irma Geerdink-Tinselboer tel. 074-2670490

Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

Parochiebijeenkomst
Graag willen wij u uitnodigen voor een parochiebijeenkomst op woensdag 29
januari 2020 om 19.30 uur in het zaaltje van het klooster te Zenderen.
De volgende punten worden besproken:
1. Toekomstig beleidsplan parochie.
• Pastoraal team.
• Hoe gaan we verder als parochie?
2. Toekomstvisie begraafplaats
• Ruimen van graven.
• Verwijdering bomen.
• Nieuwe visie.
3. Toekomstvisie ’t Rigtershoes.
4. Financiën parochie.
Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst.
U ben allemaal van harte welkom.
Het parochiebestuur van Zenderen.
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Hondenuitlaat Kerkhof.
Door de werkgroep vrijwilligers van het kerkhof werden wij gevraagd,
aandacht te vragen voor een heel vervelende zaak:
Er worden honden uitgelaten op het kerkhof.
Beste mensen, dit kan toch niet de bedoeling zijn.
Het parochiebestuur van Zenderen.
**********
De Ouderen Vereniging(soos) van Zenderen en omgeving
De ouderenvereniging is een club voor alle mensen uit Zenderen en omgeving
van 55 jaar en ouder. De vereniging bestaat al 32 jaar en is elke
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur in het Sindron. Om mensen
betrokken te houden bij Zenderen en natuurlijk ook je eigen geest scherp te
houden is het mogelijk en gezellig om hier aan deel te nemen.
Onder het motto niets hoeft en alles mag zou U deel kunnen nemen. U kunt
er praten met elkaar, handwerken, biljarten en spelletjes spelen. Genoeg
aanbod voor dames en heren.
De deelname loopt langzaam terug en dat vind ik jammer. Mensen kunnen
zoveel aan elkaar hebben, in goede en minder goede tijden.
Bij meer animo zouden er ook bijv. themamiddagen zoals
gezondheidsinformatie, informatie over notariële zaken en waar behoefte aan
is plaats kunnen vinden.
Kortom met meer mensen is het gezelliger en er kan wat meer georganiseerd
worden. Kosten zijn 10 euro per half jaar.
Ik wil ook langskomen voor een persoonlijke begroeting en U van informatie
voorzien.
Vrijwilligers kunnen u halen en brengen als U moeilijk ter been bent en/of
geen vervoer heeft.
Voor opgave en bij vragen kunt U bellen met:Sylvie Evers Mensen,
Bekkingvelderweg 9, Zenderen tel. 06-46833569
(lid van de groep voorzieningen, onderdeel van de dorpsraad)
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Kaartavond ZV
Komende maandag, maandag 13 januari
is de volgende kaartwedstrijd van ZV.
Iedereen is van harte welkom.

**********
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.
Nadat de Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen op 11 december 2019
een gesprek heeft gehad met de Wijkagent en BOA’s van de gemeente Borne
over diverse gevaarlijke verkeerssituaties in Zenderen (zie VOX van 20
december jl.), willen we u met deze brief informeren over de bijeenkomst op
18 december 2019 met de heer Robert Markslag van de Provincie Overijssel
met betrekking tot een aantal verkeerssituaties in Zenderen. De Werkgroep
heeft een rondje door Zenderen gelopen met de heer Markslag.
De werkgroep vraagt de provincie aandacht voor de volgende zaken in de
bebouwde kom van Zenderen:
1. Overzichtelijkheid rotonde: door tweezijdig bereden fietspaden wordt
de automobilist soms verrast. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Reactie Provincie Overijssel (PO): inrichting is inherent aan de
fietspaden langs de N743. Een andere inrichting brengt andere
onveiligheid mee. Bijvoorbeeld dat fietsers tegen de officiële richting in
toch oversteken, in plaats van een rondje om de rotonde te maken.
2. Trottoir ‘Old Coopers Hall’: werkgroep geeft aan dat het trottoir
ontbreekt. Verzoek is om te bekijken of dit alsnog aangelegd kan
worden.
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Reactie PO: Nu de horeca in het pand weg is en het pand mogelijk her
bestemd wordt, biedt dit mogelijkheden. Grond is niet in eigendom van
provincie.
Bovendien is het geen taak voor de provincie. Dit is een vraag voor de
gemeente.
3. Verkeerslichten bij hectometerpaal 53.52 (Kachelhuis): Staan erg
kritisch afgesteld. Oversteek wordt veel gebruikt door schoolkinderen.
Licht gaat erg snel weer op rood. Oversteken met grote groep kinderen
is erg lastig. Verkeersbrigadiers begeleiden dit wel, maar houden dan
het verkeer tegen terwijl dit al groen heeft. Iets meer speling is
wenselijk.
PO gaat situatie (her)beoordelen. Onlangs is er door expert gekeken
naar situatie, maar dat is ingestoken vanuit optimale doorstroming.
4. Tweezijdig bereden fietspaden aan beide zijden besproken. Met de
opkomst van meer fietsers, snelle (elektrische) fietsen, scooters en zelfs
brommers wordt het gevaarlijker op het fietspad. Wellicht fietspaden
enkelzijdig bereden maken?
Reactie PO: enkelzijdig / dubbelzijdige fietspaden is in 2014, in de
aanloop naar het groot onderhoud van de N743 besproken. Voor beide
situaties is wat te zeggen. Opties zijn voorgelegd aan dorpsraad en
bewoners. Er is toen gekozen voor de huidige situatie. PO gaat hier nu
niets aan wijzigen.
5. Op fietspaden (beide zijden, 2-richtingen) bij verkeerslicht is geen
stopstreep aanwezig, voor auto’s wel. Fietsers negeren regelmatig het
rode licht. De situatie is voor hen niet heel duidelijk. Wens: stopstrepen
aanbrengen.
Reactie PO: situatie zal worden beoordeeld.
6. Verkeersregelinstallatie (VRI) kruising N743 - N744 (Restaurant Al
Capone):
a. Oversteek voetgangers erg kritisch afgesteld. Zie ook punt 2.
b. Rechtsaf vanuit Borne gezien tegelijk groen met fietspad. Dit
levert gevaarlijke situaties op. Zeker met scooters en snelle
fietsers. Waarschuwingsbord is wel erg klein en hangt
onhandig. Voorstel: automobilist eerder en beter waarschuwen
over gelijktijdig groen.
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c. Opstelruimtes voor voetgangers tussen fietspad en
hoofdrijbaan is erg krap.
Reactie PO: situatie beoordelen. Voor punt c is geen oplossing
voorhanden. De ruimte is er simpelweg niet.
7. Oversteek bij sportvelden / toekomstig afvalbrengpunt (milieuplein)
bij sportvelden ZV (hmp 53.2) zal in de toekomst intensiever gebruikt
worden, na eventuele aanleg afvalbrengpunt. Werkgroep opteert voor
veiligere oversteek door bijvoorbeeld zebra, verkeerslichten (oranje
knipperlichten ter waarschuwing) of iets dergelijks.
Reactie PO: situatie beoordelen na aanleg afvalbrengpunt. Er is reeds
een midden geleider aanwezig die het oversteken vergemakkelijkt. Extra
maatregelen liggen niet voor de hand.
8. Kruising N744 – Prinsenweg – ’t Stegehuis wordt door de Werkgroep als
zeer onveilig ervaren in de spits. Hier steken veel schoolkinderen over,
die vooral s ’morgens tussen het langzaam rijdende verkeer vanuit
Albergen door moeten lopen om zicht te krijgen op het verkeer van de
andere kant. Oversteek wordt niet beveiligd met brigadiers (aanwezige
borden kunnen dus weg). Ook is oversteken vanuit Prinsenweg naar ’t
Stegehuis of op de N744 vanuit Zenderen zelf naar ’t Stegehuis, erg
lastig in de drukte door het stilstaande verkeer op de kruising. Deze
kruising wordt door de Werkgroep als het meest dringend ervaren. De
Werkgroep doet voorstel om ter hoogte van oversteek Albergerweg / ’t
Stegehuis een vak met diagonaal kruis aan te brengen zodat kruising bij
drukte vrij blijft, grote waarschuwingsborden voor overstekende
voetgangers en oranje knipperlichten.
Reactie PO: situatie zal worden voorgelegd aan adviseur
verkeersveiligheid binnen provincie.
De Werkgroep bedankt de heer Markslag voor de komst naar Zenderen
waarna de heer Markslag de Werkgroep het advies geeft in de toekomst
toch vooral naar hem te reageren bij ontstaan gevaarlijke situaties in
Zenderen.
De Werkgroep: Fons Lohuis, Christian Sand, Matthijs oude Voshaar,
Roy Kroeze, Jan Ganzeboom. Victor Ragbourn en Henk Hoek.
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OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2019
Deel 1
JAN:

De gemeente Borne past de verbindingsweg op voorhand aan i.v.m. de
gestegen kosten, maar houdt vast aan de aanleg. Op 2 januari kopt de
TC/Tubantia: “Einde bistro, clubhuis blijft”, de uitbaters van bistro
Weleveld op de golfbaan in Zenderen stoppen per 2 januari ’19. Op
donderdag 3 januari houden we als dorpsraad onze traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst. Op dinsdag 8 januari, de dag dat het 1 jaar
geleden is, dat Jan ter Keurs ons ontviel, wordt het “Jan ter Keurs-pad”
onthuld als deel van de route van het Kloosterpad. Op woensdag 16
januari staan alle medewerkers van Sindron uitgebreid in de krant:
“Met lunches, flyers en meer activiteiten hoopt Sindron het hoofd
boven water te houden”. Op donderdag 17 januari is er het jaarlijks
overleg van de dorpsraad met het college van B en W. Op dinsdag 22
januari hebben we een informeel overleg met dhr. Oude Alink en Tom
Jannink over de toekomst van de kloosters.TC/Tubantia kopt over ‘De
Zwanenhof’: “Begin februari gaat de bouw van het zorghotel verder”.
‘Een nieuw afvalsysteem (DIFTAR) is nog te vroeg voor Borne’, blijkt in
de raad. “De vervuiler betaalt” is een mooi principe, maar voor Borne
nog te vroeg. Op vrijdag 25 januari is er een inloop in het Sindron n.a.v.
de ideeën enquête, die Aveleijn georganiseerd heeft om de toeloop
naar Sindron groter te maken. Uitgerekend op deze dag is de ijsbaan
één dag open! (Het blijkt ook meteen de enige dag te zijn van het
winterseizoen ‘18/’19 dat de ijsbaan open is). Op dinsdag 29 januari
brengen Renate en ondergetekende het traditionele
“kascontrolebezoekje” aan Lies Maathuis (i.v.m. de bloembakken). De
werkgroep “Vernieuwing dorpsraad” vergadert weer en een dag later,
op 31 januari, vergadert de Stuurgroep DP++ (thans: Dorps Ambitie
Plan). Helaas slechte opkomst!

FEB:

Er komt een buurTman als assistent van wijkcoördinator Marijke
Adams: Richard Pieterson. De Raad van Borne stemt tegen diftar. Op
woensdag 6 februari spreken Jan Kruidenier en Ed Mossel hun
bezwaren tegen de mestvergister in bij de Commissie “Energie en
Milieu” in Zwolle. Er is onduidelijkheid over of er wel of geen
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draagvlak is voor de mestvergister in Zenderen. ’s Avonds is er in de
Zwanenhof een inloopavond over de mestverwerking (organisatie:
Twence). Er wordt een toelichting gegeven over het voorstel van
Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten. Op 18 februari gaat
het AZC Azelo weer open voor vluchtelingen. Op woensdag 20 februari
wordt bekend, dat burgemeester Welten gaat vertrekken naar
Haaksbergen. Op 22 en 23 februari zijn de gala-avonden: Prins Tom II
(Steenhagen) en Adjudant Martijn (Jansen) regeren over het
carnavalsdorp. Op zaterdag 23 februari trapt de SP haar
verkiezingscampagne af in Zenderen, in het Sindron. Op woensdag 27
februari maken Ed Mossel, Gerard Platenkamp en ondergetekende
een vergaderdag Provinciale Staten mee. Provinciale Staten geven fiat
aan de mestverwerking. TC/Tubantia vraagt zich af: Wat is het belang
van de provincie in de mestvergister? Het terugdringen van het
mestoverschot is een rijkstaak, geen provinciale. De TC/Tubantia
probeert documenten inzake de PIP bij de provincie te verkrijgen.
MRT: Op zondag 3 maart trekt er weer een fraaie carnavalsoptocht door het
dorp. Op maandag 4 maart vergadert de werkgroep AED weer. Op 6
maart vindt er een houtwallenconferentie plaats: “Verdrag van
Zenderen”. Verder is hier niet zo veel van bekend. Op donderdag 7
maart komen Ed Mossel en Jan Kruidenier aan het woord op Radio 1 in
een mobiele studio bij de Elhorst/Vloedbelt. Dit in het kader van de op
handen zijnde verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op dinsdag 12
maart vergadert de stuurgroep DAP in de ruimte boven bij ZV. Op
woensdag 13 maart bezoeken Tom Jannink, Jan Kruidenier en
ondergetekende het plaatsje Boskamp in de gemeente Olst-Wijhe. Ze
hebben ons uitgenodigd in het kader van het Dorps Ambitie Plan
(DAP). Ook zij doen hieraan mee. Op donderdag 14 maart is er weer
een vergadering a.b. van de dorpsraad. Als de provincie groen licht
geeft aan de mestvergistingsinstallatie, gaat ook de Dorpsraad naar de
Raad van State. De Bornse politiek is sterk verdeeld over de vraag of
het zin heeft naar de Raad van State te stappen om de bouw van de
mestvergister alsnog tegen te houden. Verder maken we ons als
dorpsraad, (ook n.a.v. het jaarlijks overleg in januari jl. met het college
van B en W) zorgen over de voortgang van de woningbouw in
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Zenderen. Op zaterdag 16 maart is er weer een NL-Doet dag. Ook de
Kloostergaarde doet weer mee: 20 vrijwilligers aan het werk en…de
wandelroutes lopen nu door de tuin. De actiegroep “Verbindingsweg
NEE” heeft inmiddels haar naam veranderd in “Actiegroep/Stichting
filevrij Zenderen”. Op maandag 18 maart is er in Sindron een overleg
met de dorpsraad van Bornerbroek en de Stichting filevrij Zenderen,
hoofdthema: de toekomstige wegenstructuur. Op zaterdag 23 maart is
het weer “Opschoondag”. Coördinator Anne Egberts kan op 25 maart
melden in de TC/Tubantia, dat Zenderen weer een beetje schoner is.
Op donderdag 28 maart heeft ondergetekende een gesprek met Jan
Stoop van de Bornse Courant over het 40-jarig bestaan van de
dorpsraad Zenderen (op 6 april a.s.). Een dag later vindt een gesprek
plaats met de TC/Tubantia (positieve reacties, maar ook
misverstanden inzake standpunten rondweg en verbindingsweg).
APR: Op 1 april vergadert de commissie vernieuwing dorpsraad voor de
laatste keer. Op 3 april wordt de benoeming bekend van de nieuwe
waarnemend burgemeester van Borne: Dhr. Gerard van den Hengel.
Op vrijdag 5 april bezoeken Jan Kruidenier, Renate en ondergetekende
samen met veel andere inwoners van Borne de afscheidsreceptie van
burgemeester Rob Welten. Rond 8 april wordt bekend, dat er
definitief geen bestemmingsplanwijziging komt voor het clubhuis van
golfbaan Weleveld. Een restaurant mag niet bij de golfbaan. Op 16
april vergadert weer het d.b. van de dorpsraad. College en raad
dienen samen een beroepschrift in bij de Raad van State inzake de
mestvergister. Een dag later, op 17 april, belt Martin Verbeek over een
eventueel vervolggesprek over Elhorst/Vloedbelt namens Twence. We
wijzen dat af. Voorzitter Jan Kruidenier heeft al een afspraak op 18
april met Twence over de inhoud van het zgn. omgevingsfonds. Het
blijkt dat we hiervan voor Zenderen niet zo veel te verwachten
hebben. Op woensdag 24 april is er weer een kwartaaloverleg over
Sindron (betrokken partijen: gemeente, Aveleijn, dorpsraad en
Duimelot). Men is ‘gematigd positief’. Op donderdag 25 april is er een
avond over de stand van zaken inzake de verbindingsweg in het
Kulturhus (tegenvallend!).
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MEI:

Op 2 mei onthult de TC/Tubantia, dat de Provincie onder druk van
Twence Borne passeerde. Twence vreesde de subsidie van 21 miljoen
te missen. Raad en college van Borne mogen geen juridische ruimte
krijgen om een open proces te starten. Op 4 mei is bij de
oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de traditionele en
sfeervolle dodenherdenking. Ook op 4 mei een prachtige column van
Nathalie Baartman in de TC/Tubantia over de mestverwerking in
Zenderen en andere problemen hier: “Je zou Zenderen het Groningen
van Twente kunnen noemen. Het ongehoorde en achtergestelde kind
van de politiek”. Op 5 mei is er weer een mooie, maar frisse
lentewandeling van het Kloosterpad. Op 7 mei besluit de raad van
Borne, dat men vanaf 1 januari 2020 overgaat op diftar:
gedifferentieerde tarieven voor de restafvalinzameling. Op donderdag
9 mei gaan Renate en ondergetekende naar de notaris voor de
aanpassing van de statuten. ’s Avonds vergadert het a.b. De
medewerkers van buurtsuper Sindron ontvingen op 10 mei een
“Banana-award”. Ze verkopen uitsluitend fairtrade bananen. Op
woensdag 15 mei vergadert weer de stuurgroep van het DAP! Helaas
weer een zeer matige opkomst. Half mei laat Lies Maathuis weer
weten aan de vrijwilligers, dat de viooltjes gearriveerd zijn en dat ze
dus weer ingeplant kunnen worden in de bloembakken. Op donderdag
23 mei zijn er Europese verkiezingen. En op vrijdag 24 mei meldt de
TC/Tubantia, dat de handbalclubs van Zenderen en Bornerbroek de
krachten gaan bundelen. In het weekend van 25/26 mei is er weer
eens brand bij Twence.

JUNI: Op maandag 3 juni vergadert de werkgroep AED weer. Op donderdag
12 juni is er weer een haringparty in Theehuis De Karmeliet.
Opbrengst: € 7.000, - cheque voor Zonnebloem Hertme/Zenderen. Op
donderdag 13 juni komt de nieuwe waarnemend burgemeester van
Borne, dhr. Gerard Van den Hengel, kennismaken met Zenderen.
En…hij is onder de indruk. De horeca-afdeling van Golfbaan Weleveld
kan toch ruimer open. En ….de rondweg Zenderen is zeker opgenomen
in het coalitieakkoord van de provincie. Op zondag 16 juni zijn er weer
interessante rondleidingen in de Kloostergaarde. Op dinsdag 18 juni
vergadert weer het d.b. van de dorpsraad. Op woensdag 19 juni gaan
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9 leden van de fietsclub (WCZ) op cursus reanimatie in Zenderen. Men
heeft de vorige maand ervaren hoe belangrijk reanimeren kan zijn. En
op donderdag 20 juni is er een bijzondere vergadering van de
dorpsraad, waarbij het hele dorp is uitgenodigd. Er wordt stil gestaan
bij het 40-jarig jubileum van de dorpsraad en de nieuwe dorpsraad
presenteert zich. Ook het thema “Verkeer en Veiligheid” komt aan de
orde. Eveneens op 20 juni meldt de TC/Tubantia, dat er bestuurlijk
overleg is tussen de provincie en de gemeenten Borne, Almelo,
Tubbergen en Hengelo, waarbij de rondweg om Zenderen aan de orde
komt.
**********
ALGEMENE LEDEN VERGADERING ZENDEREN VOORUIT
Maandag 13 januari as. om 20.00 u zal Zenderen Vooruit haar
Algemene Leden Vergadering houden in het clubgebouw.
U bent hier van harte voor uitgenodigd.
Na afloop is er gelegenheid om het nieuwe jaar met elkaar in te luiden.
Namens het Algemeen bestuur
Peter Geerdink, voorzitter
**********

Activiteitenagenda
Helaas is er door omstandigheden deze week geen 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
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SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
15 januari 2020:
Marleen Wijnstra, Annet Kosse,
Silvia Smit, Wilke Geerdink.
Handbalprogramma zaterdag 11 januari 2020:
Dames Senioren: ZV/BB DS1 – Pacelli DS1
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Dames senioren: BB/ZV DS2 – TVO DS2
Sporthal’t Wooldrik Borne

Aanvang: 19.00 uur
Aanvang: 20.15 uur

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
Kaart- en lotenverkoop zaterdag 11 januari:
Marleen Koelen en Nicole Kamphuis
Handbalprogramma zondag 12 januari 2020:
C-jeugd: BB/ZV DC3 – Avanti – Wilskracht DC2
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.00 uur

D-jeugd: BB/ZV D1 – DSVD D2
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.15 uur
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C-jeugd: ZV/BB DC2 – Avanti – Wilskracht DC1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.00 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – WM Kozijnen/SVBO DB1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 11.00 uur

C-jeugd: BB/ZV DC1 – Bentelo DC1
Sporthal IISPA Almelo
Dames A: Stormvogels DA1 – BB/ZV DA1
Sporthal De Els Haaksbergen

Aanvang: 12.00 uur
Aanvang: 13.20 uur

**********
Voetbalprogramma zondag 12 januari
ZV 1 - Borne 1

Aanvang:
14.00 uur.

Scheidsrechter:
Stan Geerdink

**********

Nieuwjaars tennistoernooi
Zenderen Vooruit organiseert weer een
gezellige avond tennissen (18+).
Wanneer:
Aanvang:
Waar:

zaterdagavond 18 januari 2020
19.00 uur
Racketcentrum Borne
Er zijn voor leden geen kosten aan verbonden.
Niet-leden: € 7,50 (enige ervaring is gewenst).

Opgave kan t/m donderdag 16 januari via de mail naar:
contact@tennis.zenderenvooruit.nl
Kom allen een gezellige avond tennissen!
Namens Tennis Zenderen Vooruit,
Inge Wolbers en Renate Kosse
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Alsnog de 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
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