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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
14 maart 2020 – 21 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 …
Je kan nooit oud en wijs worden
als je nooit
jong en gek geweest bent.
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

Vieringen
 Parochiekerk:
Zondag 15 mrt 10.00 uur: Woord- en Communieviering mmv cantoren
Voorgangers: J. Cuppen en M. Verheijen
Zondag 8 maart 10.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Acolieten:
nee
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 15 maart t/m zaterdag 21 maart: J. Maathuis
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 15 maart t/m zaterdag 21 maart: groep 4
Misintenties voor zondag 15 maart 2020:
Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Henk Kamphuis jgd;
Ouders Mekenkamp-Diepenmaat; Paulien ten Velde-Alferink;
Stien Peper-Kuipers jgd; Bennie Boswerger; Henk Koelen.
Gedoopt:
Zondag 8 maart jl. is Evelien Merlin Boswerger gedoopt. Evelien is de dochter
van Arnold en Bertine Boswerger en het zusje van Iris, Maureen en Lianne.
Overleden:
Op dinsdag 10 maart jl. is op 81-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Will Schulten-Veldhof. De avondwake voor haar zal zijn op vrijdag
13 maart a.s. om 19.00 uur in onze kerk. Op zaterdag 14 maart is de uitvaart
in besloten kring. We wensen de families Schulten en Veldhof veel sterkte en
troost in deze moeilijke tijd van afscheid.
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Woord- en communieviering zondag 15 maart 2020
Aanstaande zondag 15 maart is er een Woord- en Communieviering. Deze
viering op de derde zondag van de veertigdagentijd is met medewerking van
de cantorgroep. Voorgangers zijn Jan Cuppen en Maria Verheijen.
We nodigen iedereen uit om plaats te nemen rond de doopvont.
Dit is misschien wat anders dat u gewend bent en nieuw voor velen, maar we
hopen dat het gaandeweg een bijzondere plek gaat worden om te vieren. En
dat het een vertrouwde plek wordt voor de Woorden Communievieringen op
de derde zondag van de maand en de Woorddiensten op een vijfde zondag
van de maand. Als het lastig is om de trappen op te gaan, zijn er mensen die u
daarbij behulpzaam zijn en of een geschikte plek zoeken. We hopen dat er
zoveel mogelijk mensen rond de doopvont komen zitten.
Van harte welkom om mee te vieren!!

Presentatieviering Eerst Communie: zaterdag 21 maart om 19.00 uur

Er zijn 17 jongens en meisjes begonnen met de
voorbereiding op het eerste communiefeest.
Dit feest is op zondag 7 juni.
De jongens
en meisjes willen zich nu al voorstellen
aan iedereen in de kerk
en hun naam noemen.
Zijn jullie toch wel nieuwsgierig wie allemaal meedoen, kom dan naar de
viering op zaterdag 21 maart om 19.00 uur in de parochiekerk.
Het wordt op prijs gesteld als een artikel wordt meegenomen voor de
voedselbank.
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Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!
Van Aswoensdag tot eerste Paasdag - 12 april - is het vastentijd. Een tijd van
bezinning en wat soberder leven.
Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen
die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij
of juist heel ver weg.
Toekomst voor
weeskinderen in Tanzania
Stichting Malaika Kids in Tanzania
zet zich in voor weeskinderen. De
organisatie probeert altijd
familieleden op te sporen die voor
het kind kunnen zorgen. Dat lukt in
de helft van de gevallen. Wanneer
ze ondergebracht zijn bij
familieleden, blijft Malaika Kids
deze kinderen steunen.
Wat is er aan de hand?
In Tanzania leven naar schatting
2,5 miljoen weeskinderen. Velen van hen moeten op straat zien te overleven.
De regering schenkt weinig tot geen aandacht aan dit probleem. Organisaties
als Malaika Kids nemen deze kinderen op in kinderdorpen, waar ze wonen in
gezinsverband, met een veilig dak boven hun hoofd. Ze krijgen er kleding,
eten en onderwijs. Voor de kinderen is het echter beter om in een pleeggezin
of bij familie op te groeien.
Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een
bijdrage voor de Vastenactie.
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de
grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van
de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50. Dank alvast voor uw bijdrage.
MOV/Vastenactie
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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
**********
Nationale Buitenspeeldag – woensdag 10 juni 2020
In 2020 is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 10 juni. Sinds 1994 wordt
er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede
woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten
voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen.
De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk
veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de
aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke
straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en
kindvriendelijker te maken.
Voorafgaande jaren hebben wij namens de deelnemers van de straatspeeldag
de aanvragen voor de vergunningen gedaan. Het blijkt dat het voor de
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gemeente en de wijken/buurten eenvoudiger is om deze vergunning collectief
aan te vragen.
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan de Buitenspeeldag 2020,
dan kunt u zich aanmelden via e-mail wijkcoordinatie@kulturhusborne.nl
Graag met vermelding van de exacte locatie en tijden waarvoor u de
vergunning wilt aanvragen.
Met vriendelijke groet,
Kulturhus de Bijenkorf Borne
Marijke Adams / Welzijn Borne /wijkcoördinatie gemeente Borne
Marktstraat 23, 7622 CP Borne, (31)74 2657262, (31)74 2657200
marijke.adams@kulturhusborne.nl
www.kulturhusborne.nl
**********

Woensdag 15 april van 19.30-21.30u
Ouderavond voor alle aanstaande en
jonge (groot)ouder(s)
(niet alleen voor Duimelot ouders)

Wat kan mijn baby al?
We gaan kijken naar twee onderwerpen:
Bewegen en spelen vanuit het initiatief van je kindje
Verzorgen met aandacht door jou als ouder
o Hiermee zorg je voor een voorspelbaar dagritme voor jou en je
kindje
Je kunt je voor deze avond opgeven door een mail te sturen, naar
info@vertrouwenindebasis.nl



Graag tot woensdag 15 april bij Kinderopvang Duimelot,
St. Stephanusstraat 5, Zenderen. Inloop vanaf 19.15u – entree is gratis.
Jeanine Mulder - Pikler®pedagoog
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UITNODIGING
Voor een gezellige middag van de Stichting Aandacht voor Elkaar
(voorheen Rode Kruis)

Zaterdag 28 maart 2020 organiseert de Stichting Aandacht voor Elkaar een
gezellige middag voor ouderen en gehandicapten/mensen met een beperking
in ’t Dijkhuis te Borne.
Deze middag wordt, naast de vrijwilligers, mede verzorgd door de
Zanggroep De Borghenders.
Deze groep, onder leiding van Freek Lindenhovius, bestaat nu bijna 4 jaar.
Zij zijn met vier muzikanten en de overige heren zingen gevarieerde liedjes,
welke bekend in de oren klinken.
De middag begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur) en duurt tot
ongeveer 16.00 uur.
Voor de kosten vragen wij een entree van € 5,00;
graag dit bedrag contant meenemen.
Voor eventuele vragen kan gebeld worden met:
Miriam Oude Wolbers
074-2663287 of 06-15025400
**********

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr.2
Vergadering 05 maart ‘20

 In onze vergadering van 5 maart jl. is Fons Lohuis
(van de Stichting Filevrij Zenderen) te gast. Hij geeft
aan, dat er een totaal andere situatie is ontstaan, nu
de verbindingsweg waarschijnlijk “op de helling” gaat. Het college zal
binnenkort de raad een voorstel doen omtrent de consequenties van
de grote kans dat de verbindingsweg niet doorgaat.
 De te bespreken agendapunten voor 12 maart a.s. (bij het jaarlijks
overleg van dorpsraad met college) worden nog eens
geïnventariseerd: - verkeersproblematiek Zenderen – de “Startnotitie
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opstellen integrale visie Zenderen” die de dorpsraad via Fons Lohuis
ontvangen heeft – de stagnerende voortgang woningbouw in
Zenderen – leegstaande panden (inclusief de kloosters en het AZC) –
Rigtershoes – stand van zaken mestverwerking en ….een officieel
moment: de ondertekening van het geactualiseerde
bestuursconvenant van dorpsraad met de gemeente. Het oude
convenant dateerde van 2002.
 Enkele weken geleden, in februari 2020, is de dorpsraad door de
Stichting Filevrij Zenderen uitgenodigd voor een gesprek. Daar vloeide
uit voort de “Startnotitie integrale visie Zenderen”. Een soort “Mijn
Zenderen 2030”. Waar gaat het om? Als het dan toch doorgaat en de
rondweg is over zeven jaar gerealiseerd (wat beloofd is), dan moet er
een plan klaarliggen om het hele dorp aan te passen: van een
“doorgangsdorp” met veel doorgaand verkeer naar een dorp met
minder doorgaand verkeer en met een duidelijke kern. Alles wat de
huidige werkgroepen doen, moet daarin meegenomen worden. Fons
stelt voor, dat er een projectgroep komt (met een opdracht van
dorpsraad en gemeente) met een neutrale projectleider. De
projectleider koppelt terug aan de dorpsraad (de werkgroepen).
Uiteraard is de dorpsraad blij met deze ontwikkelingen. Verdere
bespreking van dit onderwerp zal zijn op 12 maart a.s. (overleg met
college).
 De werkgroepen van de dorpsraad hebben nog steeds behoefte aan
versterking. Vooral de werkgroepen “Recreatie en Toerisme” en
“Duurzaamheid” hebben we nog een zeer matige bezetting. Hebt u
belangstelling, meld u zich dan aan!
 Op 28 februari jl. hebben we met de nieuwe burgemeester dhr. Jan
Pierik een “kennismakingstoer” door Zenderen gemaakt, eerst
wandelend, daarna met de auto. Voorzitter Jan Kruidenier had een
mooi, strak programma in elkaar gedraaid. Vanuit Sindron en
bezoeken aan kinderopvang Duimelot en de basisschool ging het
gezelschap wandelend door het dorp via het parochiekerkhof langs ‘t
Rigtershoes, het kloosterkerkhof en het klooster/de kerk door Het
Hulscher via de nieuwbouw Erve Oosterveld naar het ZV-complex.
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Vervolgens leidde een autorit ons langs De Zwanenhof en langs de
Elhorst/Vloedbelt. Bij ’t Weleveld stond de familie Kwint het
gezelschap al op te wachten en het bezoek werd daar afgesloten met
een lekker glaasje Welevelder Wolf. En uiteraard werd er overal
onderweg veel informatie gedeeld! Een geslaagde kennismakingstoer!

Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’
Gespeeld op: 4 maart

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

Kruisjassen
Truus Workel
Henk Platenkamp
Cor Stopel
Tonny Pigge
Paulien Peper
Riet Bos

Poedelprijs :
Anton Pol

4257 p.
4130 p.
4112 p.
3901 p.
3767 p.
3727 p.

Jokeren
1. Nellie de Jong
2. Jose Brake

62 p.
76 p.

Reiny Ring

114 p.

2792 p.

Volgende kaartmiddag: woensdag 18 maart

Uitslag kaartavond ZV d.d. 9 maart 2020
1. G. Wiggers
2. W. Ring
3. H. Platenkamp
4. A. Pol
Poedelprijs:
G. Stokkingreef
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4006 p.
3975 p.
3906 p.
3882 p.

2976 p.

SPORTVERENIGING

“ZENDEREN VOORUIT”

Schoonmaakrooster:
18 maart 2020:
Dianne Kruiper, Miranda Hofstede,
Chantal Jansen, Mariska Platenkamp.
Kantinedienst:
Zo
15 maart

Di
Do
Vr

17 maart
19 maart
20 maart

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

Teun Besselink/Job Vetketel
Peter Feldman/Bertho Boswerger
Tim Mossel/Justin Sonder
Teun Besselink
zelf regelen
Thijs Oude Rengerink

Handbalprogramma zondag 15 maart:
D-jeugd: Olympia HGL D3 – ZV/BB D2
Sportcentrum Hengelo (Veldwijk)

Aanvang: 09.45 uur

Handbalprogramma woensdag 18 maart:
Midweek: BB/ZV DMW1 – De Lutte/Comb ’64 DMW1
Sporthal IISPA Almelo

Aanvang: 19.30 uur

Pupil van de week !
Zaterdag 21 maart 2020 om 19.00 uur spelen wij thuis tegen
Wijhe ’92 DS1. Voor deze wedstrijd zijn Lisanne Groothuis, Sylvie
Holtkamp, Fleur Holtkamp en Elynn Morshuis van F1 de pupil
van de week.
Neem zoveel mogelijk papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en
vriendinnetjes mee en kom ons samen aanmoedigen. We
hebben jullie support hard nodig! Je wordt 3 kwartier voor de
aanvang van de wedstrijd (dus 18.15 uur) verwacht in de sporthal met je eigen
sportschoenen en een sportbroekje.
Tot dan, Handbal dames 1
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Voetbalprogramma zaterdag 14 maart
ZV JO19 – Enter Vooruit JO19-2
ZV/BZSV MO19 - GFC/Twenthe MO19
SVVN JO15-1 - ZV JO15
ZV/BZSV MO15 - Suryoye-M MO15-1
Losser JO12-4 - ZV JO12
ZV JO9-1 – Stevo JO9-2
TVC’28 JO9-3M - ZV JO9-2
Borne JO7-3 - ZV JO7-1
TVO JO7-2 - ZV JO7-2

Aanvang:
15.00 uur
13.00 uur
09.30 uur
11.30 uur
11.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
09.00 uur
09.30 uur

Scheidsrechter:
Robert Dries
Freek Vlaskamp

Voetbalprogramma zondag 15 maart
ZV VE – Vasse VE
BWO 4 - ZV 3
Luctor et Emergo 2 - ZV 2
ZV 1 – De Lutte 1

Aanvang:
09.00 uur
11.15 uur
10.45 uur
14.00 uur

Scheidsrechter:
Jos Nollen

Voetbalprogramma dinsdag 17 maart
ZV VR25+ - Luctor et Emergo VR25+

Aanvang:
20.00 uur

Scheidsrechter:
Gerard Kole

Kantinedienst:
JO19: Luan van Dienst
MO19: Pien ten Dam
MO15: Team zelf
JO9-1: Ruben Tijken

15.00 – 17.30 uur
13.00 - 15.00 uur
11.30 – 13.00 uur
09.45 – 11.30 uur

Vervoer:
JO15: Thijmen Kruiper, Milan Leushuis, Wessel Brus
JO12: Joshua Schmit, Nout Lansink
JO9-1: Mees Hofstede
JO7-1 en JO7-2: Team zelf
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Teun Nollen
Ferron Raassing

Duimelot Pupil van de week:
Zondag 15 maart is Tim Sand pupil van de week.
Hierbij worden Tim en zijn ouders en de rest van de familie uitgenodigd om bij
de wedstrijd
aanwezig te zijn.
Zenderen Vooruit 1 – De Lutte 1
Wij wensen Tim en zijn familie een gezellige voetbalmiddag toe.
Tim wordt om 13.30 uur verwacht bij de kantine.
Pupil van de week wordt gesponsord door Duimelot Zenderen.
**********
ZV verliest van Hengelo in tumultueus duel
Na 3 vrije weekenden, waarvan het laatste weekend i.v.m. het trieste
overlijden van rasvrijwilligster Paulien, trof Zenderen Vooruit deze middag
HVV Hengelo. ZV heeft het doorgaans altijd lastig tegen deze tegenstander en
heeft de laatste jaren vooral punten laten liggen tegen Hengelo.
De weersomstandigheden zaten deze middag weer eens
niet mee, druilerige regen vergezeld door een harde wind
zorgden voor schuilende supporters.
ZV speelde de 1e helft met de wind in de rug en ging dan
ook op zoek naar de openingstreffer. Hengelo wachtte
vooral af en het was ZV die de eerste mogelijkheden kreeg,
maar ongelukkig was in de eindfase.
Bij een van de spaarzame uitvallen van Hengelo werd een voorzet vakkundig
binnen geschoten door Davey Tel waardoor Hengelo op 0-1 kwam in de 18e
minuut. Gezien het spelbeeld niet iets om van in paniek te raken, maar
Hengelo vertraagde vanaf dat moment het spel en probeerde zo de rust te
bereiken om in de 2e helft het voordeel van de wind te krijgen.
Rond het halve uur liet aanvoerder Tom Vetketel zich verleiden pittig een duel
aan te gaan met de ervaren Jan Peters van Hengelo. Beide spelers gingen er
stevig in, maar het was Peters die zijn ervaring liet spreken en tegen de grond
ging en bleef liggen en hierdoor een uitnodiging verstuurde naar de
scheidsrechter de 2e gele kaart te trekken voor Tom. Dit gebeurde jammerlijk
ook en zo kon ZV verder met 10 man met nog een uur te spelen.
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ZV liet zich niet kennen en ging opportunistisch op zoek naar de gelijkmaker.
Na een 100% kans voor spits Ramon van Os was het Hemmo Mulder die
weergaloos raakschoot van ver buiten de 16 meter, 1-1. Dit was ook de
ruststand.
De 2e helft mocht Hengelo met de wind mee spelen. Beide
ploegen gingen op zoek naar de 2e treffer en hierdoor
ontstond er een boeiende strijd. ZV bleef ondanks een man
minder redelijk eenvoudig overeind zonder zelf echt
gevaarlijk te worden. Wel kon je merken dat het spelen met
een man minder zijn conditionele tol begon te eisen. De
ruimtes werden groter en hier maakte Hengelo steeds meer
gebruik van. Zo ontsnapte een speler van Hengelo aan de aandacht van de
verdediging van ZV en werd onrechtmatig ten val gebracht in de 16 meter met
een strafschop tot gevolg. Deze werd in de 70ste minuut onberispelijk binnen
gewerkt door Jan Peters, 1-2.
Ruud Ottenhof bracht vers bloed in het team met Kees ten Broeke, Mitch
Wennekink en later Bart Beld. ZV gaf niet op en bleef op zoek gaan naar de 22. Dit eindoffensief zorgde voor veel ruimte voor Hengelo en met de uitvallen
hadden de bezoekers het duel al voortijdig kunnen beslissen, maar het bleef
spannend tot de laatste minuut.
Vlak voor tijd probeerde Thomas in een uiterste poging de bal voor te glijden
en raakte hier ongelukkig de keeper van Hengelo. De verontschuldiging van
Thomas werd overduidelijk niet op prijs gesteld door spelers van Hengelo,
maar zeker niet door de doelman die opstond en Thomas overduidelijk een tik
in het gezicht gaf. De scheidsrechter die op beide situaties prima zicht had,
deed het enige juiste, geel voor Thomas en rood voor de doelman.
Triest om te zien dat de doelman uitdagend midden over het hele veld
richting kleedkamer slenterde om zich vervolgens nogmaals te misdragen
rond de middenstip. Niet nodig en voetbalonwaardig. De scheidsrechter blies
vervolgens verstandig voor het einde.
Zo eindigde een enerverend voetbalgevecht in mineur. Geen punten voor ZV
deze middag.
Volgende week komt koploper De Lutte, vergezeld door vele supporters, naar
Het Vollenbroek.
Tijd voor sportieve revanche.
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Paasactie 2020
De activiteitencommissie
van Zenderen Vooruit houdt op zaterdag 4 april
weer de jaarlijkse paasactie.
Tussen 13:00 en 16:00 zullen de jeugdleden van de vereniging langs de huizen
in het dorp en het buitengebied van Zenderen gaan met eieren en chocolade
eieren die dit jaar mede mogelijk zijn gemaakt door

Buurtsuper Sindron te Zenderen.
Algemene informatie:
 Naast de straten in het dorp zullen we dit jaar ook weer langs de
deuren in het buitengebied van Zenderen gaan.
We zullen langskomen bij de volgende straten:
Lidwinaweg, Het Hag, Braamhaarsstraat, Retraitehuisweg,
Esweg, Zeilkerweg, Reefsweg, Brakeweg, Grintkolkenweg,
Vloedbeltsweg, Grote Bavenkelsweg,
Almelosestraat, Mastboersweg, Elhorsterweg,
Weversweg, Alenhuisweg,
Oude Albergerweg, Albergerweg, Strootdijk, Kottermansweg, Bruggem
answeg, Bekkingvelderweg, Loleeweg, Watereggeweg,
Dikkersbosweg, Hertmerweg, Hebbrodweg, Veldboersweg,
Oude Bornseweg, Hilbertsweg,Zenderensestraat.
 Om 13:00 zullen we ons verzamelen op de parkeerplaats van ZV.
 Kosten: - eieren: € 2,50 per doos
- chocolade paaseieren: € 2,50 per zakje
 We verwachten rond 16:00 weer terug te zijn bij Zenderen Vooruit.
De opbrengsten zullen worden gebruikt om activiteiten
voor de jeugd te organiseren, waaronder de
aankomende familiedag dit jaar.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen
via: activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl
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Zomerprogramma activiteitencommissie ZV
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van
Zenderen Vooruit weer een aantal activiteiten voor u op
het programma staan.
Onderstaande data kunt u alvast noteren in uw agenda!

Activiteit
Paasactie
Sponsorloop
Vrijwilligersavond
Familiedag
Stratenbal
Jeugdkamp

Datum:
4 april
18 april
16 mei
(optioneel)
2e pinksterdag (1
juni)
12 juli
14/15 augustus

Doelgroep
Jeugd t/m D
Alle jeugd
Alle vrijwilligers
Jeugd t/m 14
(volleybal: vanaf 14)
Vanaf 14 jaar
Alle leden t/m 14 jr.

In de loop van deze periode is het mogelijk dat er nog wijzigingen worden
aangebracht aan dit programma.
Hopelijk zien we jullie terug tijdens een van onze activiteiten!
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit.
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Activiteitenagenda

Kijk voor meer informatie in de Agenda van www.zenderen.nl
Opgave nieuwe activiteiten per email naar info@zenderen.nl
of aanmelden als nieuwe agenda activiteit op www.zenderen.nl
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