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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.nl  

Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com 

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

6 november 2021 – 13 november 2021 
 

 

 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 …  
 

Stel nooit uit tot morgen  
Wat je vandaag prettig vindt. 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 7 nov: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: Pater G. Westendorp De viering kan 
worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 7 november 10.00 uur   
Koster:  E. Westerbeek    
Lector:  M. Verheijen  
 

Misintenties zondag 7 november 2021 
Geen opgave. 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 7 november t/m zaterdag 13 november telkens:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag:  H. Semmekrot  vrijdag: V. Kuipers  
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp 
  

Werkgroep onderhoud kerkhof:       
Van zondag 7 november t/m zaterdag 13 november: groep 1/2   

 

Willibrordzondag 7 november 2021 
Zondag voor de Oecumene 

Oecumene is een kostbare gave aan én 
opdracht van de kerken in de 21e eeuw. 
Sinds het midden van de 20e eeuw is in de 
verhoudingen tussen de grote en kleine 
christelijke kerken en stromingen veel ten 
goede veranderd.  
Dankzij de oecumenische beweging is op 

veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs 
vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient 
gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog 
steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aankomt 
veel vraagt. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid? 
 

Komende zondag 7 november vindt in onze kerk een extra mandcollecte 
plaats om het werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene te 
ondersteunen. 
 

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
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Collecte Diabetes Fonds 1 t/m 6 november  2021 
Dit jaar wordt er door een aantal vrijwilligers 
uit Zenderen weer gecollecteerd voor het 
Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds maakt zich 
sterk om diabetes te voorkomen en te 
genezen. Er worden investeringen gedaan in 
onderzoek, voorlichting en praktische oplossingen die het leven met diabetes 
makkelijker maken. Het fonds werkt samen met particulieren en bedrijven 
met als doel een leven zonder diabetes.  
 

Het Diabetes Fonds is afhankelijk van vrijwilligers en bijdragen om belangrijk 
onderzoek mogelijk te maken. In de week van 1 tot en met 6 november vindt 
daarom de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in Zenderen plaats. 

 

Hebt u de collectant gemist en wilt u toch een bijdrage leveren 
aan het Diabetes Fonds? U kunt uw donatie geven middels (1) 
de QR code hier links of (2) een eenmalige machtiging via de 
link: https://www.diabetescollecte.nl/diabetes-fonds.  
 

 
Namens de collectanten en het Diabetes Fonds heel hartelijk bedankt. 
 

Maarten Kemna 
Coördinator collecte Zenderen 
Tel: 06 - 429 762 16 
  

         
        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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Hoi allemaal, 
De Bag2School kleding inzamelactie komt er weer aan. 
Van 2 november tot 16 november kun je bij school weer 
zakken met kleding inleveren. 
De kleding wordt ingezameld voor hergebruik. Dus WEL: 
             * Dames-, heren en kinderkleding; 
              * Schoenen (per paar); 
             * Handtassen en riemen; 
              * Lakens en knuffels. 

De Bag2School organisatie keurt de zakken na het ophalen. Als er teveel zaken 
van slechte kwaliteit bij zitten kan het afgekeurd worden. Daarom graag GEEN: 
             * Bedrijfskleding; 
             * Uniformen; 
             * Kussens en dekbedden; 
             * Vieze of natte kleding. 
Zo maken we er samen een succes van en kunnen we elk jaar extra leuke 
activiteiten in school organiseren door onze kasten op te ruimen. 
 

Wil je bij het opruimen van de kledingkast weer denken aan onze actie? 
 

Alvast bedankt, 

Kasper Smit 
Penningmeester, Ouderraad St Stephanusschool 

 

Bericht van de kerstcommissie 
Bij deze willen we jullie laten weten dat wij als 
kerstcommissie, A. Diepenmaat, D. Schothuis,  
M. Oude Nijhuis en G. Tijhuis, hebben besloten te 
stoppen met het maken van graftakken. 
  

Coronatijd en persoonlijke omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. 
Wij willen iedereen bedanken die ons jarenlang heeft geholpen en gesteund, 
in welke vorm dan ook, bij het maken van de graftakken. 
 

Een extra bedankje voor René en Karin Kamphuis voor het beschikbaar stellen 
van de locatie. 
 

Vriendelijke groet,  
Anny, Diny, Marianne, Gerda 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6lYGlro_hAhWFY1AKHZ7sD-EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.margrietschool-zwijndrecht.nl/nw-26469-7-3670162/nieuws/bag2school.html&psig=AOvVaw10eVwtZ_EgQh29EiKxmGG8&ust=1553124638959777
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Enquête dorpsvlag Zenderen 
Beste inwoners van Zenderen en omgeving, 
Vanuit verschillende verenigingen is het idee ontstaan om een dorpsvlag te 
ontwikkelen voor Zenderen. Deze dorpsvlag kan met alle festiviteiten in 
Zenderen uitgehangen worden waardoor sfeer en eenheid in het dorp 
gecreëerd wordt.  
De insteek is om de vlag te ontwikkelen met 
behulp van verschillende ideeën die inwoners van 
Zenderen aanleveren, dus voor het dorp én door 
het dorp.  
Middels het beantwoorden van de onderstaande 
vragen is het mogelijk om kleurstellingen en/of 
kenmerken (zoals een wapen/logo) aan te dragen 
die Zenderen typeren. Vanuit deze informatie 
wordt een ontwerp gemaakt.  
Na enkele weken zullen we een aantal 
uitwerkingen aan jullie voorleggen waaruit een 
keuze gemaakt kan worden voor ‘de dorpsvlag’. 
We bieden de vlag natuurlijk zo gunstig geprijsd als mogelijk aan, zodat deze 
aan alle huizen kan wapperen! 
Alvast dank voor jullie input en kom maar op met die creativiteit! 
1. Wat zou een goede kleurstelling kunnen zijn voor de Zenderse dorpsvlag? 

(Kies één of meerdere kleuren) 

2. Wat zijn typische kenmerken van het dorp Zenderen, die eventueel in een 
logo / wapen verwerkt zouden kunnen worden? 

3. Heb jij naast een kleurstelling en typische kenmerken van Zenderen nog 
een ander goed idee met betrekking tot de invulling van deze vlag?  

 

Het formuleren van een antwoord is mogelijk op de onderstaande manieren: 
a. Het invullen van de online enquête, zoals gepubliceerd via de sociale 

kanalen van de verschillende verenigingen.  

b. Antwoorden per email. Dit kan door een antwoord te richten aan  

dorpsvlagzenderen@gmail.com.  

c. Antwoorden per post. Dit kan door uw antwoorden in een enveloppe te 

adresseren aan Letteboer Automatisering, gevestigd aan de  

Hoofdstraat 75 in Zenderen, met daarop de vermelding “Dorpsvlag”. 

mailto:dorpsvlagzenderen@gmail.com
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Borne Breed Zonnecollectief 
Beste inwoner Zenderen, 
In 2019 zijn wij, Dave Poort en Rinne Oost met 
een aantal buurtgenoten uit de wijk Wensink-
Zuid een verduurzamingsinitiatief gestart met als 
inzet zonnepanelen voor de wijk Wensink-Zuid. 

Tijdens een info avond in het Twickel College hebben wij alle aanwezigen 
uitgebreid geïnformeerd over zonnepanelen en dit alles heeft ertoe geleid dat 
65 huishoudens enthousiast hebben deelgenomen aan dit mooie collectief. 
Hieruit voortvloeiend hebben Rinne en Dave ook in 2020 in de Bornsche 
Maten een succesvol collectief georganiseerd. 
 
Nu in 2021 gaan we nog een stap verder. Wij gaan alle inwoners van Borne, 
Hertme en Zenderen benaderen om deel te nemen aan een collectief dat 
Borne breed gaat. Hiervoor organiseren wij meerdere informatieavonden, 
waaronder in Zenderen. 
 
Wellicht dat u nog twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen? Misschien dat 
wij u mogelijk kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan het collectief. 
Wij zullen een infoavond voor u organiseren in Restaurant “ Smikkel” op  
5 november 2021. Wij heten u van harte welkom om aanwezig te zijn, onder 
het genot van een kop koffie of thee. 
 
Op deze avond zal Rinne Oost, die zijn passie voor de sport (Paralympisch 
medaille winnaar London 2012) heeft omgezet in een passie om te 
verduurzamen en tegenwoordig als wooncoach acteert, een presentatie geven 
om u te informeren over de voordelen van zonnepanelen. Mocht u 
onverhoopt op deze avond verhinderd zijn dan is er geen man overboord daar 
we op diverse locaties elders in Borne ook info avonden organiseren.  
 
5 november Smikkel Zenderen  19.30 uur       Hertmerweg 45a 
8 november Hertme’s Ambacht  19.30 uur       Hertmerweg 30 
9 november de Veste   19.30 uur       H.F. Roetgerinklaan 1 
10 november ’t Iemnschelf    19.30 uur       Fioringras 4 
16 november Kulturhus   19.30 uur       Marktstraat 23  
Inloop alle avonden vanaf 19.00 uur. 
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Voor verdere informatie houdt a.u.b. de lokale media in de gaten (Borne 
Boeit, Week van Borne, Energie van Borne) Tevens kunt u de website: 
www.bornebreedzonnecollectief.nl bezoeken waar u alle informatie over ons 
collectief kunt vinden.  
Wij verwelkomen u graag, 
 
Rinne & Dave 

 
 
 
 
 
OPROEP GALACOMMISSIE CV DE DOLDRAEJERS 

Hallo dorpsgenoten!  
 

Het is weer zover, de gala-avonden van CV de Doldraejers 
staan weer voor de deur. Althans, de voorbereidingen zijn 
in volle gang.  
Denk jij nu “Hey! De gala-avonden, daar zou ik ook wel een 
optreden willen verzorgen!” Dan is dit je kans! Heb je, of 
hebben jullie, een leuke act/sketch/lied/etcetera, die je zou 
willen opvoeren op de vrijdag- en of zaterdagavond? Stuur 

dan even een mailtje naar galazenderen@hotmail.com. 
Je mag hierin uitleggen wat je idee is, hoeveel tijd je nodig hebt en met 
hoeveel personen je dit wilt uitvoeren. We gaan dan bekijken of jouw act in 
het programma past. Uiteraard ontvang je bericht terug. 
Wil je zelf niet optreden, maar heb je wél een leuk idee? Ook dan ben je van 
harte welkom om een mail te sturen.  
 

De gala-avonden van 2022 zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari. We zien 
je mailtje vóór 18 november graag tegemoet! 
 

Vriendelijke groet, galacommissie CV de Doldraejers 
 

 
 
 

http://www.bornebreedzonnecollectief.nl/
mailto:galazenderen@hotmail.com
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DE HUISKAMER VAN ZENDEREN. 
Wat gaan we doen! 

 

Sindronmaal – elke 2e woensdag van de maand. 

Op 10 november kookt Sandra ter Brugge het 
Sindron maal. De maaltijd zelf is nog een 
verrassing. 

 Kook je mee dan is de start om 11.00 uur. 

 Eet je mee dan is de start om 12.30 uur. 

 Na afloop is er de mogelijkheid om samen   
te blijven zitten, kletsen of kaartje leggen. 

De kosten zijn €7,50.  
Aanmelden via info@sindron.nl of een briefje in de brievenbus inleveren. 
 
Repair café – elke 4e zaterdag van de maand. 
Op 27 november is het volgende Repair Café. Wij helpen u graag met kleine 
klussen. Laat eventueel vooraf weten dat u komt, dan houden wij rekening 
met de materialen die we mee moeten nemen. 
 
Betalen met de pin!  
Sinds kort heeft Sindron een pinautomaat. Dus bezoekt u het Sindron en 
gebruikt u een drankje dan kan dit nu contactloos afgerekend worden. 
 
Heb je zin om een leuke activiteit te organiseren, dan staan we daar zeker 
voor open. Mail je suggesties naar info@sindron.nl  
Wil je helpen als vrijwilliger? We zoeken nog een aantal beheerders of mensen 
die bereid zijn een project op zich te nemen. Ook “hobby” koks en handige 
mensen kunnen zich aanmelden om te helpen met de activiteiten op 
bovenstaand mailadres. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen                                            

Op 23 november organiseert de afdeling Hertme/Zenderen 
weer een bingo met stamppotbuffet. 
Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom in de ZV kantine 
in Zenderen. De avond wordt tegen 19.00 uur afgesloten. 
 
De kosten bedragen €10,- en u kunt zich opgeven en eventuele 
dieetwensen doorgeven voor 16 november bij:  

- Akke Louwerman tel: 074-2660360 of  
- Annie Besselink tel: 0546-823827 

 
Graag ook doorgeven of u gehaald wilt worden en of u gebruik maakt van 
rollator of rolstoel.  
 

Vergeet uw coronatest of inentingsbewijs/qr-code niet. 
 

Wij verheugen ons op uw komst!  

 

 

Zumba in Zenderen 
 
Sinds een jaar worden er ook Zumba lessen gegeven 
in Zenderen. De lessen zijn op maandag avond van 
19.00 - 20.00 uur bij De Haere in Zenderen. 
 
Zumba is een combinatie van dans en fitness en kan 
gedaan worden van 18 t/m 80 jaar. 
Wil je eens een proefles meedoen? Dat kan! 
 
Stuur een berichtje naar 
zumbabywendy@hotmail.com. 
 

 
Mvg Wendy Kruidenier, Zumba by Wendy 
 

mailto:zumbabywendy@hotmail.com
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

Schoonmaakrooster:  

Wk 45: 8 – 12 nov:  Irene Vreeman, Saskia Assink, 

    Cristel Formanoij, Susan Koelen. 
     

AFDELING VOETBAL 
 

Veel thuiswedstrijden voor de jeugd! 
Het vervolg van de competitie na de herfstvakantie is door de pupillen 
enthousiast weer opgepakt. Hopelijk wordt aankomend weekend minstens zo 
succesvol met veel thuiswedstrijden op zaterdag. Het eerste elftal van de 
mannen pakte zondag bovendien hun eerste punt en hopelijk is de weg naar 
boven hiermee ingezet. De onlangs gestaakte thuiswedstrijd van ZV 1 tegen 
Victoria ‘28 is ingepland op vrijdagavond 12 november om 20:00.  
Op woensdag 10 november speelt ZV 3 een competitiewedstrijd thuis  
tegen Stevo 6. 
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 

Zaterdag 6 november   Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Wilhelminaschool JO19-2  15:00  Kevin Sonder 
ZV JO17 – Rood Zwart JO17-3  13:00  Jos Nollen 
DTC '07 JO12-1 – ZV JO12   10:00   
ZV JO10 – Heracles avc JO10-3JM  10:00  Wouter van Olffen 
Quick '20 JO9-7 – ZV JO9-1   08:30   
ZV JO9-2 – Bornerbroek JO9-2  10:00  Sten Feldman 
ZVJO7-1 – Delden JO7-1   09:00   Leiding JO7-1 
BVV Borne JO7-1 – ZV JO7-2   09:00   
 

Zondag 7 november    Aanvang: Scheidsrechter: 
Oldenzaal 1 – ZV 1    14:00    
Bornerbroek 2 – ZV 2    10:00   
ZV 3 – SDC '12 5    11:00  Bertus Tibben  
ZV 35+ is vrij        
Borne/ZV VR1 – DEO VR1   12.45  Bij BVV Borne 
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Woensdag 10 november    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 3 – Stevo 6     20:00   Bertus Tibben 
 

Kantinedienst zaterdag 6 november Tijd: 
Scott Elzinga     08:30 – 10:00 
Mees Hofstede    10:00 – 12:00 
Joshua Schmit     12:00 – 14:30 
Luan van Dienst    14:30 – 17:30 
 

Kantinedienst zondag 7 november  Tijd: 
Bart Beld/Teun Besselink   08:00 – 12:00 
Thom Hilderink/Vincent Ganzeboom 12:00 – 15:15 
Bart Hammink/Leon Kamphuis  15:15 – 18:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
  
Hardwerkend Zenderen Vooruit hengelt eerste punt binnen na gelijkspel 
tegen De Tubanters.  1-1. 

Zoals altijd was het ook vandaag weer gezellig druk op 
onze accommodatie, Het Vollenbroek.  Ons trouwe 
publiek laat ook in deze periode van blessures en 
overige ongemakken, blijken achter ons elftal te staan. 
Vandaag kwamen Hemmo en Bart, uiteraard twee 
basisspelers, ons team weer versterken. Het begin is er, 
wel met nog een lange weg te gaan. 

ZV had het moeilijk in de eerste helft, combinaties liepen niet zoals gewenst, 
logisch eigenlijk als er telkens weer spelers moeten worden ingepast.  
Automatismen ontbreken dan simpelweg. Bovendien hadden we in de eerste 
helft nogal last van” my friend the wind”, die nogal in onze ogen, de verkeerde 
kant op blies. Het beter spelende Tubanters zette de toon en kwam via goed 
combinatie spel tot nogal wat kansjes. Uit een van die combinaties kwam hun 
spits van over links goed door en verlengde de stuiterbal. Hij raakte de bal niet 
volledig, wat in samenwerking met de wind de 0-1 opleverde. Dit was ook de 
pauzestand. 
Na de pauze ging ZV en aanhang er eens goed voor zitten, moet kunnen toch 
met de wind in de rug. Inderdaad ontstond er een klein overwicht en dus ook 
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wat kansjes, maar veel paniek ontstond er niet in de Enschedese verdediging. 
Bovendien hebben we ook nog Myron op doel staan, die duidelijk liet merken 
1 doelpunt tegen vanmiddag genoeg te vinden. Wel bleven ook de counters 
van de Tubanters gevaarlijk. Ongeveer een kwartier voor het einde kwam dan 
toch de zo gewenste 1-1.  
Het werd een zogenaamd” brother” doelpunt. Na goed doorzetten van onze 
middenvelders Thomas K. en naamgenoot, de prima debuterende Thomas P. 
kreeg ZV een corner. Job meldde zich en wist zowaar over de grond, omringd 
met 21 andere spelers, grote broer Tom te bereiken. Die gleed simpel de 1-1 
binnen. Mooi is het om dan de blijdschap te zien, die deze treffer 
veroorzaakte. Laten we zeggen dat we het opgeleverde puntje goed kunnen 
gebruiken. 
Volgende week zondag Oldenzaal uit, altijd lastig. Tot dan. 

 
PLUS Spaaractie voor Zenderen Vooruit! 

Een tijd geleden deelden we in de VOX een 
bericht over de spaaractie van de Plus waar 
Zenderen Vooruit aan mee doet. Heel veel 
mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep 
om de punten voor deze actie in te zetten voor 
onze sportvereniging. Daar willen we iedereen 
enorm voor bedanken! 
De stand op dinsdagavond 2 november is een 
mooie 4e plaats voor Zenderen Vooruit met een 
bedrag van €1076,00!  
 

De spaaractie loopt t/m zaterdag 13 november. 
Daarna kunnen de punten nog ingeleverd 

worden t/m zaterdag 20 november. We hopen dat u de komende weken 
samen met ons nog een “eindsprintje” wilt trekken om zo de score van 
Zenderen Vooruit nog een boost te kunnen geven! 
 

Is het voor u lastig om de punten zelf in te voeren? Wij doen dat graag voor u. 
De spaarpunten mogen daarom ook ingeleverd worden bij: 
Kim Kamphuis – de Haar 15  Roy de Kinkelder – Hoge Maat 40  
Nico Pol – Hoofdstraat 37  Miranda Steenhagen – Erve Timmerman 4  
 

Namens Zenderen Vooruit alvast heel hartelijk bedankt! 
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***  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?  
 
We gaan de bestellingen vooraf zoveel mogelijk digitaal verzamelen. 
Dat wil zeggen: in een heel aantal buurten in Zenderen hebben we een 
contactpersoon voor een buurtapp. Zij inventariseren vooraf welke producten 
u graag wilt bestellen. 
Heeft uw buurt geen buurtapp of heeft u niets ontvangen via de buurtapp? 
Dan kunt u ook uw bestelling doorgeven via de mail, WhatsApp, SMS of per 
telefoon. 
We komen dit jaar niet bij u aan de deur om te vragen wat u wilt bestellen. 
Ook is er geen losse verkoop op de dag zelf. We bezorgen alleen alle 
producten die vooraf zijn besteld, deze hangen we bij u aan de deur.  
 

Op zaterdag 20 november 2020 komen we de door u bestelde producten aan 
huis afleveren.  
 

U kunt een keuze maken uit de volgende producten:  

 Erwtensoep   1 kilogram €5,00 

 Rookworst    200 gram €2,50  3 voor €6,50                           

 Bakleverworst  1 kilogram €5,00 

 Bakleverworst  500 gram  €3,00 

 Bakbloedworst  500 gram €2,50  

 
Betaling kan digitaal; u ontvangt een betaalverzoek óf u kunt het bedrag 
overmaken. Contant betalen kan ook. U mag dan een envelop voorzien van 
naam, adres huisnummer, met daarin het juiste geldbedrag in de brievenbus 
stoppen bij: 
Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4 of Kim Sanderink, De Haar 15 
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Bestellingen kunt u doorgeven via mail, WhatsApp, SMS of per telefoon: 
actieszv@gmail.com  
Nicole Kamphuis: 06-27231898  
 
We hopen dat u de moeite wilt nemen om een bestelling door te geven. 
Namens sportvereniging Zenderen Vooruit alvast heel hartelijk bedankt! 

 

 
Activiteitenagenda 
 

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

mailto:actieszv@gmail.com
http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.com
http://www.zenderen.nl/

