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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
18 januari 2020 – 25 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 …
Een bezield mens
is nooit werkeloos.

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 19 jan. 8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
 Parochiekerk:
Zo 19 jan. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de cantorgroep
Voorganger: Pastor T. van der Gulik
Zondag 19 januari 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
H. Harink
Acolieten:
ja
Collectanten: H. Koopman en M. Besselink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 19 januari t/m zondag zaterdag 25 januari: H. Peper
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 19 januari t/m zondag zaterdag 25 januari: groep 4
Misintenties zondag 19 januari 2020
Geertruida Kamphuis-Kamp jgd; Gerard Banierink; zuster Elia Straathof;
Tonie Harink; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Theo Ganzeboom;
Truus Kienhuis; Jan Kienhuis jgd.

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
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“Uit het Parochiebestuur”.Nr: 4
 Door de inzet van velen is het kerstfeest weer goed gevierd.
Een schok was echter het plotseling overlijden van acoliet
Tonie Harink.
Op kerstavond was er een gelegenheidskoor uit Borne onder leiding
van Betsy Paus. Het bestuur bedankt de koren, kosters, versiergroep
en al diegenen die hun inzet hebben gegeven voor het succes van het
kerstfeest.
 Vanwege werkzaamheden in Rome is pastor van der Gullik afwezig van
20- 28 januari 2020.
 De komende parochiebijeenkomst van woensdag 29 januari 2020 is
voorbereid en besproken. Een uitnodiging hiervoor aan alle
parochianen heeft in de voorgaande Vox gestaan.
 De vergadering c.q. bijeenkomst van de werkgroep vrijwilligers kerkhof
d.d. 14 januari 2020 is voorbereid en besproken.
 Gewerkt wordt aan een plank, waarop de geluidsapparatuur wordt
geplaatst in de sacristie. De geluidsapparatuur in de kerk en sacristie
wordt definitief geplaatst.
 Er worden overeenkomsten opgesteld voor het Twents Liturgiekoor en
het Mix-koor i.v.m. het gebruik van de kerk voor de repetities van de
koren.
 Er wordt een brief gestuurd aan de Stichting Kerkrestauratie Zenderen
m.b.t. het onder de aandacht brengen van een toekomstige
restauratie van de onderslagbalken in de toren van de kerk.
 Er hebben zich enkele serieuze kopers voor ’t Rigtershoes bij de
makelaar aangemeld. Ontwikkelingen worden afgewacht.
 Kort is gesproken over de AVG wet, hoe om te gaan met
persoonsgegevens, zoals publicaties in de Vox bij geboorte, overlijden
en misintenties.
Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur
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Actie Kerkbalans 2020
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.
Voor de een is het dat markante gebouw in het
dorp, voor de ander een gemeenschap van
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar
u rust zoekt, tot bezinning komt of elkaar kunt
ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons
leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een
doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen.
Maar dat centrale punt op belangrijke momenten
moet wel onderhouden worden. Onze kerk kost geld. De erediensten, de
verwarming, onderhoud kerkgebouw en begraafplaats, de verlichting,
personeelskosten, het pastorale werk – het zijn kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
Om dat alles goed in stand te houden, houdt onze
parochie ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans. Van
20 januari tot en met 1 februari komen onze
collectanten bij u langs voor uw jaarlijkse bijdrage. Alle gezinshoofden en hun
inwonende kinderen van 18 jaar en ouder ontvangen een verzoek om een
bijdrage voor deze Kerkbalans collecte.
Omdat wij weten dat u onze kerk een warm hart toedraagt en omdat onze
parochie opnieuw een tekort heeft op haar jaarrekening, willen wij u vragen
om een ruimhartige bijdrage. Zo kunnen we samen van betekenis blijven voor
elkaar en voor de mensen om ons heen.
Waarvoor reeds hartelijk dank.
Pastor en parochiebestuur
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MEDEDELING VOOR COLLECTANTEN KERKBALANS
Wij verheugen ons erover dat alle collectanten evenals voorheen ook nu weer
hun bereidwillige medewerking hebben toegezegd voor de Actie Kerkbalans.
Daar zijn we u erg dankbaar voor.
Nog even ter herinnering:
Afhalen van de lijsten en enveloppen op maandag 20 januari of dinsdag 21
januari, tussen 19.00 uur en 20.00 uur in het parochiecentrum achter de kerk.
Inleveren van de lijsten en enveloppen op donderdag 30 januari tussen 19.00
en 21.00 uur of op zaterdag 1 februari tussen 9.00 uur en 12.00 uur, eveneens
in het parochiecentrum.
Wij wensen u veel succes met uw rondgang en danken u reeds hartelijk voor
uw medewerking.
Het parochiebestuur
**********
Zondag van de Eenheid 26 januari 2020
Op zondag 26 januari 2020 staan wij stil bij de
Gebedsweek voor de Eenheid van de
Christenen. De Oecumenische viering die door
de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen
wordt georganiseerd vindt plaats in de
Parochiekerk te Zenderen en begint om 10.00
uur. Voorgangers zijn: pastor Anita Oosterik,
ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer. We volgen het wereldwijde thema voor
de Gebedsweek: 'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons', gebaseerd op
het verhaal uit Handelingen 27 en 28, waarin Paulus en de zijnen schipbreuk
lijden en gastvrij onthaald worden door de christenen op Malta.
Schriftlezingen in de viering zijn: Handelingen 27:18 – 28: 10 en Matteüs 10: 78. Medewerking wordt verleend door het Parochiekoor Zenderen onder
leiding van Betsy Paus, organist is Frans Kerkhof. Er komt een compleet
uitgewerkt liturgieboekje. Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd
voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken!
Wees allen van harte welkom!
-5-

Voor het eerst naar school!
Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar
(2020– 2021) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te
denken over een school die bij u en uw kind zal passen!
Om u de kans te geven om een kijkje te komen nemen op BS St.
Stephanus te Zenderen, willen we u bij deze van harte
uitnodigen.
Onder het genot van een kop koffie of thee wordt de manier van werken op
onze school aan u uitgelegd. Hierbij wordt informatiegegeven over de manier
van werken op onze school en kunt u uw vragen stellen. Daarna wordt u
rondgeleid door het gebouw, zodat u alvast een klein beetje van de sfeer op
BS St. Stephanus kunt proeven. Op deze manier kunt u in ieder geval vanuit
een goede basis uw mening over onze school bepalen.
Mocht u over willen gaan tot inschrijven, dan hebben we die heel graag
binnen voor 1 maart 2020, zodat we de leerlingenaantallen mee kunnen
nemen in de organisatie voor het komende schooljaar. Een inschrijfformulier
kunt u afhalen op school of downloaden van de site
www.stephanuszenderen.nl.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak plannen? Dan horen we graag
van u! We zijn altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en
16.00 uur per telefoon.
We hopen u binnenkort te mogen begroeten.
Namens het team van BS St. Stephanus,
Marieke Oude Middendorp, directeur
BS St. Stephanus
St. Stephanusstraat 3
7625 PH Zenderen
074 2662583
info@stephanuszenderen.nl
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Sponsors bedankt!
Basisschool St Stephanus is, samen met KDV Duimelot, van
plan het schoolplein te veranderen in een avontuurlijke en
aantrekkelijke speelplek. Op donderdag 19 december jl. is er een gezellige
kerstavond geweest. Onder het genot van een hapje en een drankje, kon men
een gokje wagen bij het Rad van Fortuin. Daar waren fantastische prijzen te
winnen. De avond heeft een geweldig mooi bedrag opgeleverd, namelijk
€1130,01! We willen alle ouders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen
bedanken voor de gulle giften. Maar…. deze mooie opbrengst hadden we
echter nooit gerealiseerd onder de sponsoring die wij hebben mogen
ontvangen. We willen daarom via deze weg alle sponsors bedanken voor hun
gulle bijdrage.
Kinderen en team BS St Stephanus

De Kadohoeve

Restaurant
Al Capone

Aveleijn

De Klok dranken

de Barrique

Edro parket

Coop Albergen

Bakkerij
Schabbink

Plus
Wallerbosch

Bolletje

Esschert Design

Martin Bruggeman
Groente
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Wijnkoperij
de Prinsen

Maaike Leuveld

ter Brugge
Verscentrum

Smelt kappers

OVERZICHT “HIGH-LIGHTS” DORPSRAAD 2019
Deel 2
JULI: Er is veel onrust over de invoering van diftar. Vlak voor de vakantie
krijgen alle inwoners een brief met uitleg, die veel vragen oproept. Op
dinsdag 2 juli is er wederom kwartaaloverleg over Sindron. Op deze
dag wordt ook bekend, dat pater Ton van der Gulik de nieuwe pastor
van Zenderen gaat worden. De VVD in de raad heeft veel vragen over
de verruiming van de horeca-mogelijkheden Weleveld. In het weekend
van 6 en 7 juli zijn er weer de Volksfeesten Zenderen. Er is een
eenmalige reünie en optreden van de plaatselijke band Blue Sky. Op
donderdag 11 juli is er weer een a.b.-vergadering van de dorpsraad.
We nemen afscheid van Riky Steenhagen en van Jan Maathuis. Jan zal
zich verdienstelijk blijven maken als adviseur. Op 24 en 25 juli worden
hitterecords verbroken: op 25 juli is het in Twente 40 graden Celsius.
Verder…vakantie…wat een pracht zomer!! (Helaas net als vorig jaar
weer te droog!)
AUG: Nog steeds vakantie…maar de Zenderense perikelen gaan gewoon
door. Restaurant Lutke Hulscher wordt een pannenkoekenrestaurant.
De klachten over de geplande invoering van diftar blijven. De
gemeente Borne wordt gebrekkige communicatie verweten. De afvaldiscussie gaat vooral over de prijs. Op vrijdag 16 augustus kan men
hier in Zenderen bij het pleintje bij “De Roggemaaier” info krijgen over
de op handen zijnde invoering van diftar. De spoortunnel bij de
Retraitehuisweg gaat voorlopig dicht voor fietsers. De TC/Tubantia
kopt op 22 augustus: “Kloostergaarde breidt activiteiten uit met
nieuwe uitkijktoren en wandelpaden lopen er nu niet meer langs,
maar erdoor. Op 26 augustus gaat ondergetekende met Jos Wolbers
naar de gemeente voor de aanpassing van het convenant van de
dorpsraad met de gemeente. Op 29 augustus wordt het 25-jarig
bestaan van Duimelot op grootse wijze gevierd. De TC/Tubantia kopt:
“Het schoolplein gaat op de schop. Het grijze plein wordt een groen
paradijs: meer groen met o.a. blotevoeten pad, met zand, water en
kiezels”. En op vrijdag 30 augustus zijn alle inwoners van Zenderen
uitgenodigd bij Weleveld voor een drankje en een hapje (‘Borrelen bij
Weleveld”). Willem en Kitty Dankers van Dorset Borne zijn de nieuwe
uitbaters. Pleisterplek Rabo-Scheele viert haar 12½ -jarig bestaan en
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het tankstation in Zenderen krijgt een nieuwe ‘look’: Firezone wordt
Esso.
SEPT. Op dinsdag 3 september is er weer d.b.-vergadering van de dorpsraad.
Renate ten Broeke en ondergetekende brengen op do 5 september
weer een bezoek aan notaris Kuhlmann over de aanpassing van de
statuten. Het college maakt haar plannen voor bezuinigingen bekend:
er is een tekort van 2,3 miljoen. En stelt voor om de OZB met 20 % te
verhogen. Op zaterdagmiddagen 7, 14 en 21 september zijn er zgn.
pop-ups in Sindron om vrijwilligers te werven voor de werkgroepen.
Op zondag 8 september is het afscheid in onze parochiekerk van Eef
van Vilsteren als pastoor van onze parochie. Op dezelfde dag is er een
muzikaal Kloosterpad: met concerten en gedichten op vier locaties.
Op maandag 9 september vergadert de werkgroep AED weer. Op
donderdag 12 september is er weer vergadering van het a.b. van de
dorpsraad. Er moet hoognodig bijgepraat worden n.a.v. de
mailwisseling van en met de “Stichting Filevrij Zenderen”. We
vernemen dan ook, dat de zusters Carmelitessen binnen afzienbare
tijd ons dorp gaan verlaten. Op dinsdag 17 september overlijdt onze
vroegere pastoor: Lambert Calis. Op woensdag 25 september is er
weer kwartaaloverleg over Sindron. Aveleijn is in elk geval nog een
jaar langer huurder in Sindron.
OKT. Op dinsdag 1 oktober vergadert het d.b. van de dorpsraad weer.
Positieve berichten over de komst van een westelijke randweg om
Zenderen. Hoe verder met de verbindingsweg? Volgens Fons Lohuis
c.s. is dan de verbindingsweg niet meer nodig. Op zondag 6 oktober
vindt de installatie plaats van pater Ton van der Gulik als pastor van
onze parochie. Op donderdag 10 oktober ontvangen we in Sindron een
delegatie van partij GB van Borne om te praten over de plannen van
bezuinigingen (besparingen) van de gemeente. Er waren ca. 10
mensen aanwezig. Op donderdag 17 oktober worden de leden van de
dorpsraad opgeroepen voor de goedkeuring van de gewijzigde
statuten. De opkomst is echter minimaal en we moeten het op de
agenda zetten van de volgende a.b.-vergadering. Op woensdag 30
oktober wordt onder leiding van de OVKK het “Kleine Kernenspel”
gespeeld in Sindron. Op 31 oktober meldt BorneBoeit, dat De
Zwanenhof definitief dicht gaat en dat het faillissement definitief is.
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NOV. In de eerste week van november begint het “inwisselen” van de
Otto’s. De hele operatie zal niet vlekkeloos verlopen. De
herfstwandeling van het Kloosterpad gaat niet door in verband met
de ontwikkelingen bij De Zwanenhof en het Carmelitessenklooster. In
het weekend van 9 en 10 november kunnen er weer kaarten afgehaald
worden bij ijsbaan “Het Hag”. In december vieren ze het 100-jarig
bestaan. Op donderdag 14 november vergadert het a.b. weer van de
dorpsraad. De aangepaste statuten worden goedgekeurd. In de krant
staat een oproep: “Ouderenclub van Zenderen zoekt leden”. En rond
15 november lezen we in de VOX, dat het parochiebestuur overweegt
om het te koop staande Rigtershoes als gemeenschapscentrum achter
de hand te houden. De gemeente meldt: “Buurtkerstbomen kunnen/
mogen niet meer aangesloten worden op openbaar stroomnetwerk”.
Gelukkig wonen er in Zenderen mensen, die in de kersttijd wel een
beetje stroom kunnen missen (hartelijk dank daarvoor!). De politiek in
Borne plaatst kritische noten bij de huidige situatie rond het
restaurant bij de golfbaan. Op vrijdag 22 november ontvangt de
dorpsraad een brief van bewoners Azelo-West. Ze reageren op een
eerdere brief van de Stichting Filevrij Zenderen en pleiten voor een
randweg om Zenderen parallel aan het spoor. Ze vrezen voor het
landschap. Op dinsdag 26 november gaan Marinus Tijken en
ondergetekende weer eens in overleg met de dorpsraad Bornerbroek
over de toekomstige wegenstructuur en de rondweg Zenderen.
DEC. Op dinsdag 3 december wordt in een extra raadsvergadering bekend
gemaakt, dat Dhr. Jan Pierik zal worden voorgedragen als nieuwe
burgemeester van Borne. Op vrijdag 6 december is er van 16.00 -20.00
uur weer een gezellige kerstmarkt in Sindron, georganiseerd door
Aveleijn. In het weekend van 7/8 december wordt de feestelijke
heropening plus het 15-jarig bestaan van het Kulturhus Borne gevierd.
En op zondag 8 december viert men het 100-jarig bestaan van de
ijsclub Zenderen. Burgemeester Gerard van den Hengel reikte een
erepenning uit namens de koning aan voorzitter André Wanink. Op
maandag 9 december plaatsen Gerard Monnink, Jan Lubbers en
ondergetekende de “Fairybells”: kerstdecoratie zonder groen met veel
ledlampjes. Ook borden met beste wensen van de dorpsraad staan er
weer bij! Op vrijdag 13 december staat er weer een tent aan de
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Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van
Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van
Jonkheer Mitch I en Jonkvrouw Iris aan hun voordeur! De dorpsraad
ontvangt een uitnodiging voor de receptie op 27 december in ’t
Rigterhoes, waarbij Jos Sonder ‘de Gouden Pieper’ krijgt vanwege zijn
talrijke verdiensten voor de gemeenschap. De dorpsraad feliciteert
hem daarmee. In de laatste weken van december loopt het AZC Azelo
leeg. De gemeente gaat het kopen en er komen definitief geen
asielzoekers weer in. Inmiddels is ook al een tijdje bekend, dat De
Zwanenhof failliet is en dat de bouw van het zorghotel al lange tijd
stilligt. In de krant van 18 december staat: “Buren zijn het zicht op de
ruïne zat”. Ze eisen bij de rechter, dat de omgeving van het complex
met meer groen wordt ingericht. Al met al: geen gunstig vooruitzicht
voor ons cultuurbezit. Op 30 december nemen we onder het genot
van een kopje koffie en een lekkere oliebol afscheid van Nikki
(Westerhof) en Ellen van Sindron: onze vaste aanspreekpunten bij
Sindron. Op de valreep komt er op 30 december nog een brief binnen
van het parochiebestuur, waarin ze ons verzoeken om de problemen
“toekomst Rigtershoes” en voortgang woningbouw in Zenderen aan
de orde te stellen, ook in het overleg met B en W. Op 31 december
melden de TC/Tubantia en de Bornse Courant, dat er helaas na 42 jaar
een eind komt aan ‘t schrijven over de Bornse politiek door Jan Stoop.
Wat een data… en wat is er weer veel gebeurd in 2019, waar de
dorpsraad bij betrokken was. En helaas zijn ons ook dit jaar weer een
aantal bekende en betrokken inwoners ontvallen. We danken
wederom de gemeente voor de goede samenwerking. De dorpsraad
zelf is vernieuwd. Daarmee is het ook voor het laatst, dat u aan het
begin van het nieuwe jaar dit lange en uitgebreide overzicht (“de highlights”) ontvangt. Misschien nog een verkorte versie? Met ingang van
volgend jaar zullen we u in de VOX na elke (twee)maandelijkse
vergadering bijpraten, waar we het zoal over gehad hebben. Het zou
bijzonder fijn zijn, dat we op uw belangstelling kunnen rekenen!
Mensen die met ons mee willen denken over belangrijke dorpse zaken
zijn nog altijd van harte welkom!
Henk Semmekrot, secretaris
De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2020!!
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 8 januari

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

Kruisjassen
Minie Nijhuis
Henk Platenkamp
Cor Stopel
Harry Veldhof
Gerard Kole
Anton Pol

Poedelprijs :
Riet Bos

Jokeren
1. Nellie de Jong
2. Jose Brake

4051 p.
3985 p.
3934 p.
3925 p.
3876 p.
3742 p.

3130 p.

Bep Landkroon

41 p.
46 p.

66 p.

Volgende kaartmiddag: woensdag 22 Januari

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

Uitnodiging Nieuwjaarsvisite K.P. V.
Wij nodigen jullie allen uit voor de nieuwjaarsvisite
op donderdag 23 januari om 19:30 uur in het Sindron te
Zenderen.
Eigen bijdrage € 5,De Nieuwjaars Commissie
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen
Op dinsdag 18 februari organiseert de afdeling
Hertme/Zenderen een winkelmiddag bij Polmode aan de
Oldenzaalsestraat in Hengelo. Polmode staat bekend om haar
variatie en stijlvolle mode voor alle vrouwen die er graag
representatief en modebewust uit willen zien.
Van maat 36 tot en maat 52 is er volop keus.
Er wordt u door modehuis Pol een kopje koffie aangeboden.
We vertrekken om 14.00 uur en zijn tegen 17.00 uur weer thuis.
Op dinsdag 31 maart bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met de Zonnebloem komen
winkelen.
U kunt het tuincentrum tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezoeken.
U ontvangt 10% korting op al uw aankopen en krijgt een kopje koffie met iets
lekkers in het tuinrestaurant.
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt
u de kortingsbon en de bon voor de koffie.
Aan beide activiteiten zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van
huis gehaald en weer teruggebracht.
Opgave voor Polmode uiterlijk 10 februari en opgave voor Borghuis uiterlijk
15 maart bij Akke Louwerman tel. 074-2660360.

**********

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
22 januari 2020:
Jolanda Veldhof, ouder Stijn ten Cate,
Cristel Formanoij, Marije Hoek.
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Kantinedienst:
Do
16 jan
Vr
17 jan
Zo
19 jan

Di
Do
Vr

21 jan
23 jan
24 jan

21.30-23.15 uur
20.00-24.00 uur
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

zelf regelen
Bart Hammink
Luuk Nijenhuis/Bart Beld
Ruben Elzinga/Jordy Sonder
Jeffrey Elzinga/Rick Sonder
Hemmo Mulder
zelf regelen
Peter Feldman

Pupillen van de week !
Volgende week zondag 26 januari 2020 om 13.40 uur spelen wij
de thuiswedstrijd tegen Navique/SVBO. Voor deze wedstrijd zijn
Yfke Spoler en Liv Moelard 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 12.55 uur verwacht in de sporthal met je eigen
sportschoenen en een sportbroekje.
Tot dan, Handbal dames 1
Handbalprogramma zaterdag 18 januari 2020:
C-jeugd: DSVD DC2 – BB/ZV DC1
Sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen

Aanvang: 17.15 uur

Dames Senioren: Bentelo DS1 – ZV/BB DS1
Sporthal de Pol Bentelo

Aanvang: 19.30 uur

Handbalprogramma zondag 19 januari 2020:
C-jeugd: ZV/BB DC2 – RSC DC1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 09.50 uur

C-jeugd: TVO DC1 – BB/ZV DC3
Sporthal De Marke Hengevelde

Aanvang: 10.00 uur

E-jeugd: BB/ZV E1 – Olympia HGL E1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 10.00 uur
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Dames A: BB/ZV DA1 – Kedingen DA1
Sporthal ’t Wooldrik Borne

Aanvang: 10.50 uur

B-jeugd: ZV/BB DB1 – Unitas DB1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 11.00 uur

D-jeugd: Combinatie’64 D2 – BB/ZV D1
Sporthal de Luttermolen De Lutte

Aanvang: 12.20 uur

Dames senioren: Bentelo DS3 – BB/ZV DS2
Sporthal de Pol Bentelo

Aanvang: 16.00 uur

Handbalprogramma woensdag 22 januari 2020:
Midweek: Hacol ’90 DMW1 – BB/ZV DMW1
Sporthal de Kolk Oldenzaal

Aanvang: 19.00 uur

**********
Voetbalprogramma zaterdag 18 januari
ZV JO19 – Bentelo JO19-2
ZV JO15 – SVVN JO15
ZV/BZSV MO15 – Sp. Vroomshoop MO15

Aanvang:
15.00 uur
13.00 uur
11.30 uur

Scheidsrechter:
Ramon van Os
Jos Nollen
Wilma Hakkenbroek

JO7-1 en JO7-2 doen deze dag mee aan een toernooi in Hengevelde
Voetbalprogramma zondag 19 januari
ZV 2 – TVO 2
KOSC 1 - ZV 1
Voetbalprogramma dinsdag 21 januari
SDC’12 2 – ZV 1

Kantinedienst:
JO19: Luan van Dienst
JO15: Twan Pouwel
MO15: Maren Veldhof
JO9-1: Dion Hakobian

Aanvang:
Scheidsrechter:
11.00 uur
TVO
14.00 uur
Aanvang:
Scheidsrechter:
20.15 uur

15.00 – 17.30 uur
13.00 – 15.00 uur
11.00 – 13.00 uur
08.30 – 10.00 uur
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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
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