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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 

5 maart 2022 – 12 maart 2022 
 

 

 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 …  
 

Sommige mensen  
vinden altijd een haar in de boter. 

Die vinden zelfs in het paradijs nog een fout. 
 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
 

Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 6 maart: 10.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
    Voorganger: pater N. Hofstede 
De vieringen zijn te volgen 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 6 maart 10.00 uur   
Koster:  J. van der Aa  
Lector:  H. Harink 
Collectanten: H. Schothuis en J. Stevelink 
 

Misintenties voor zondag 6 maart  2022: 
Jan Harink (jgd); Jan Omtzigt (jgd);  
Annie Kamphuis-Wiggers; Dinie Veldhof-Dashorst 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 6 maart t/m zaterdag 12 maart:  
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 6 maart t/m zaterdag 12 maart: groep 3 
 
 
Wereldgebedsdag voor Vrouwen. 

Wereldgebedsdag, jaarlijks georganiseerd door Vrouwen van 
Nu en KPV  zal dit jaar (vrijdag 4 maart) niet doorgaan.  

 

Vrouwen van Nu Borne e.o.  

 
“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 29 
 

Berichtgeving uit onze vergadering van 17 februari 2022 
  

1. Gesprek met de kascommissie 
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met de kascommissie. 
Gesproken is over de door het Bisdom Utrecht toegestuurde leidraad kas-
controle. De kascommissie en parochiebestuur zijn van mening dat deze 
leidraad organisatorisch niet uitvoerbaar is voor kleinere parochies.  Dit geldt ook 
voor de parochie Zenderen. Het parochiebestuur gaat hierover in gesprek met het 
bisdom. 
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2. Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen worden in de komende weken versoepeld. Langzaam 
wordt naar de “oude situatie” toegewerkt. Wij hebben de volgende besluiten 
genomen: 
- Er wordt overleg gevoerd met de collectanten i.v.m. opstart na 
  corona. 
- Er wordt overleg gevoerd met de acolieten i.v.m. opstart na corona. 
- Het communiescherm blijft voorlopig in gebruik. 
- Het blijft mogelijk de handen te ontsmetten bij binnenkomst in de 
  kerk.  
- De stickers op de banken worden verwijderd. 
- De livestream tijdens kerkdiensten blijft gehandhaafd. Het is alleen 
  mogelijk de viering op zondag live te bekijken. Ook andere vieringen 
  kunnen via livestream worden uitgezonden, deze mogelijkheid blijft.  
 

3. Enquête 2022 Parochie Zenderen 
In deze moeilijke tijd is het vooral goed om plannen te maken waaraan je je 
vast kunt houden. Wij zijn bezig met een beleidsplan, dat een richting moet 
geven voor de toekomst van onze parochie. Maar, de invulling hiervan moeten 
we samen doen. Draagvlak creëren is essentieel. Daarom willen wij een 
enquête 2022 houden onder de parochianen van Zenderen. In deze enquête 
worden vragen gesteld m.b.t. de toekomstplannen van onze parochie en het 
kerkhof. Deze enquête willen wij in april 2022 verspreiden. Wij zijn erg gesteld 
op uw mening. Wij hopen dat u allemaal mee wil doen. Nadere berichtgeving 
hierover volgt nog. 
 

4. Incidenten in de kerk  
Via pastor Ton van der Gulik hebben wij vernomen dat er de afgelopen tijd 
enkele incidenten ( onregelmatigheden) zijn gebeurd in onze kerk. Zo zijn er 
lampen en een slotje verdwenen en is er geplast in de kerk.  Wij willen dit in 
de komende tijd ernstig in de gaten houden. Voor de toekomst stellen wij 
enkele vragen: Kan de veiligheid in onze kerk nog worden gegarandeerd? Is 
sluiting van de kerk op bepaalde tijden een optie? 
 

5. Parkeren op het kerkplein 
Op het kerkplein wordt de laatste tijd veel geparkeerd. Niet alleen door de 
parochianen en de bezoekers van het karmelietenklooster, maar ook door 
toeristen. Dit komt mede doordat de parkeerplaats bij Seminar is gesloten 
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voor toeristen. Het parochiebestuur wil hierover een brief schrijven naar de 
Gemeente Borne.  
 

6. Kerkhof 
Regelmatig krijgen we de vraag hoe het met de plannen van het kerkhof gaat. 
Ook krijgen we vragen over het ruimingsbeleid. Op dit moment hebben we 
helaas nog niet van ieder aangeschrevene bericht terug ontvangen. Dus het 
ruimen duurt nog even. 
Helaas was in deze vergadering de tijd te kort om hier uitvoerig op in te gaan. 
Het punt Kerkhof zal in onze volgende vergadering als eerste op de agenda 
staan.  

Het parochiebestuur. 
 

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! 
Van Aswoensdag, 2 maart, tot eerste Paasdag, 17 april, is het vastentijd. Een 
tijd van bezinning en wat soberder leven. 
Een mooie gelegenheid om onze tijd, geld en aandacht te delen met anderen 
die onze steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij 
of juist heel ver weg.  
 

Wat ons beweegt 
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, 
een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. 
Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en 
dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 
 

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of 
ziek zijn? 
 

Even minderen voor een ander 
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen 
we als Vastenactie aan werken. En daar kunnen wij ook aan meewerken. 
Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar we kunnen ook 
op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door 
soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen besparen we daarmee geld, maar 
we leggen ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit 
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en gas. Daarmee werken we gewoon thuis mee aan een rechtvaardige 
verdeling van welvaart over alle mensen. 

Werkgroep MOV  
 

 

Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op dinsdag 5 april 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. Er 
zijn geen rolstoelen aanwezig. 

 

Op deze dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen én u krijgt een gratis 
kopje koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis.                                                          
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem,  
hier krijgt u de kortingsbon en de bon voor de koffie. 
 

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van 
huis gehaald en weer teruggebracht. 
Opgave uiterlijk 25 maart bij Akke Louwerman tel. 074-2660360. 
 

Zonnebloem uitnodiging feestmiddag 

Wat in het vat zit verzuurt niet…….de haringparty. 
Ruim 2 jaar geleden zijn we met de Zonnebloemafdelingen 
Hertme/Zenderen en Borne bezig geweest om het feest te 
kunnen plannen. Eindelijk mag en kan het.  
Uit de opbrengst van de Bornse haringparty 2019 wordt u een 
gezellige middag aangeboden.  
Er wordt gestart met koffie en later in de middag volgt een 

warm buffet en nagerecht. Vanzelfsprekend zal de haringkar niet ontbreken. 

         
        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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Datum  : Donderdag 14 april 2022 
Locatie : Kulturhus Borne 
Tijd  : 15.00 uur tot uiterlijk 18.30uur 
Voor wie : Alle gasten Zonnebloem Hertme/Zenderen en Borne 
Opgeven : voor 31 maart 2022 bij Akke Louwerman,  

   tel.nr. 074-2660360 
Wij hopen u allen te ontmoeten, dus geef u zo snel mogelijk op. 
Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen  
 

      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op : 16 februari 

 

Kruisjassen 

1. Willemien Tulk  4053p. 
2. Johan Hindriksen  4010 p.   
3. Gerard Wigger  3865 p.   
4. Nico Kroeze  3813 p. 
5. Cor Stopel   3792 p. 

 

Poedelprijs :  
          Henk Platenkamp 2952 p. 
Volgende kaartmiddag:  8 Maart  
 
 
ZENDEREN SCHOON 2022 
Op zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag van 10.00-12.00 uur.  

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 11 maart via anne@joge.nl of 06-20159825.  

mailto:anne@joge.nl
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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.  
Graag tot ziens!  
Anne Egberts 
 
 
 
 
Sindron Maal op 9 maart! 

 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  kan via info@sindron.nl, bel ons op 06 
38540733 of een briefje in de brievenbus 
inleveren. Aanmelden moet voor 5 maart. 
 

Repair café  
Op 26 februari is er weer een Repair Café geweest. Er zijn weer een paar 
inwoners van Zenderen geholpen. Nog iets liggen dat ook gerepareerd kan 
worden! 
Op 26 maart, tussen 10.00 en 12.00 uur,  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. 
 

Nu er steeds minder maatregelen zijn i.v.m. Covid-19 zijn wij van het bestuur aan het 
nadenken over de mogelijkheid van een feest: Zenderen ontmoet Zenderen in de 
Huiskamer Sindron.  
Wij houden u op de hoogte. Natuurlijk kunt u ideeën voor het feest doorgeven.  En 
wanneer de plannen wat concrete zijn vragen we natuurlijk ook om hulp. 
 

Wilt u iets met ons delen; dat kan via: info@sindron.nl of ons bellen op 06 
38540733. 
Volg ons ook via de website of facebook. 
 
 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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De dorpsraad heeft een bericht gestuurd aan de lijsttrekkers van de politieke 
partijen voor de komende Bornse gemeenteraadsverkiezingen. Het 
onderstaande is een verkorte versie van dit bericht, bestemd voor publicatie 
in de VOX. Het volledige document staat op www.zenderen.nl. 
 

INLEIDING. Met de gemeenteraadsverkiezingen vlak voor de deur, acht de 
Dorpsraad Zenderen het zinvol de politieke partijen in de gemeente op de 
hoogte te stellen van haar visie op een aantal hoofdpunten. Uiteindelijk hopen 
wij met college en gemeenteraad concrete afspraken te maken over de exacte 
invulling en implementatie van de hierna genoemde onderwerpen en over 
onderwerpen die in de loop van het proces nog aan de oppervlakte zullen 
komen. 
 

TOEKOMSTVISIE. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt van 
inwoners verwacht dat zij een actieve rol spelen bij de inrichting van hun 
woon- en leefomgeving. Zenderen wil dat invullen met een DORPSAMBITIE. 
Zenderen heeft van oudsher een eigen karakter, dat slechts ten dele onder de 
algemene paraplu van de gemeente Borne is te vangen. De dorpsraad wil een 
onafhankelijk planologisch advies verwerven, dat dan in overleg met de 
Zenderenaren en in samenhang met de gemeente Borne moet uitmonden in 
bedoelde dorpsambitie.  
Alle hierna volgende onderwerpen dienen -al dan niet gewijzigd na overleg 
met inwoners en gemeente- nog te worden geïntegreerd in de te ontwikkelen 
Dorpsambitie. 
 

VLOEDBELTVERBINDING. Van zeer markante invloed zal zijn de aanleg van de 
Vloedbeltverbinding, traject “bundeling A1/A35”. Een goede oplossing voor de 
enorme verkeersdruk in Zenderen. Juist omdat het project als Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) wordt uitgevoerd, moeten gemeente en dorpsraad extra 
letten op: 

- goed overleg met getroffen Zenderenaren en hen zonodig ruime 

compensatie toekennen.  
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- een zeer goede landschappelijke inpassing, bij voorkeur zelfs een 

overcompensatie van de aangebrachte landschapsschade.  

- een goede verificatie van de bereikte verkeersdoelen. Zonodig moeten 

aanvullende maatregelen worden toegepast, waarvoor wellicht 

aanvullende fondsen noodzakelijk zijn.  
 

CONTROLE MESTVERWERKER. De dorpsraad wil dat de gemeente strak 
toezicht houdt op de exploitatie: 

- Controle op uitstoot en opslag van gevaarlijke stoffen: periodiek 

daadwerkelijke metingen in de omgeving en op het complex te laten 

doen. 

- Idem voor controle op het lozen van daadwerkelijk SCHOON water in 

het milieu.  

- Controle op het bedrijfs-rampenplan en -organisatie.  

- Controle op het verkeer van de vele mest-tankwagens van en naar de 

mestverwerker. Toegezegd is dat dit verkeer NIET door de bebouwde 

kom van Zenderen zal rijden.  

- TWENCE dient te voorzien in een omgevingsfonds. Wij zien het liefst 

dat het fonds in haar geheel ter beschikking komt van die Werkgroep 

Omgevingsfonds. 

- Optie: biogas aangewend voor Zenderense huishoudens? Wat 

betekent dat in de praktijk?  
 

ENERGIETRANSITIE. Zenderenaren zijn graag bereid bij te dragen aan de 
energietransitie. Velen hebben al zonnepanelen op het dak en hebben 
warmte- of hybride pompen laten plaatsen.  

Borne zal nog veel extra zonneparken moeten realiseren. De weilanden om de 
bebouwde kern van Zenderen worden gezien als “kansgebied”. De kans dat 
Zenderen uiteindelijk ingesloten kan worden door een ring van zonnevelden is 
dus niet ondenkbeeldig! De gemeenteraad zal deze extreme situatie moeten 
voorkomen.  
TWENCE heeft enkele malen aangegeven dat de opgewekte stroom voldoende 
zou zijn voor ca 3000 huishoudens. Wij achten het op dit moment echter het 
meest waarschijnlijk dat de opgewekte stroom rechtstreeks op het stroomnet 



 

 

 

- 10 - 

 

 

zal worden gezet. Het is dus onduidelijk welke benefits het komende 
zonnepark zal bieden aan de inwoners van Zenderen.  
De dorpsraad stemt in met het beleid om grote windmolens en zonne-
energieopwekkers te plaatsen langs auto- en waterwegen. Kleinere molens 
kunnen blijkbaar wel worden geplaatst. Voor alle molens wenst Zenderen een 
afstandsnorm en een geluidsnorm. 
De dorpsraad wil met steun van de gemeente bezien of er mogelijkheden zijn 
en of er draagvlak is om (delen van) het dorp aan te bieden aan universiteiten 
en industrieën om nieuwe technologieën te testen. Bijvoorbeeld de aanleg 
van een zonne-energie opwekkend wegdek of experimenten op het gebied 
van waterregulering.  
 

DORPSKERN. De dorpsraad wil de verbindende functie van de dorpskern 
versterken. De dorpskern(-functie) moet omvatten: 

- Basisschool. De huidige basisschool St Stephanus (ca 100 leerlingen) 

valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. Gelukkig is de 

schoolorganisatie bereid het voortbestaan van de basisschool voor de 

komende jaren te garanderen en ook de gemeente heeft zich eerder al  

uitgesproken er alles aan te doen om de school voor Zenderen te 

behouden.  

- Kinderopvang. Kinderopvang Duimelot  is een succesvol commercieel 

bedrijf, dat zijn maatschappelijke waarde voortdurend bewijst. De 

COVID periode heeft dat nog eens extra aangetoond. Het feit dat dit 

een commercieel bedrijf is lijkt voor de gemeente nog wel eens een 

drempel te zijn als het gaat om verstrekken van faciliteiten (ruimte, 

subsidie e.d.). De gemeenteraad zal in voorkomend geval vooral ook 

moeten kijken naar de unieke maatschappelijke functie in Zenderen. 

- Gemeenschapshuis. Zenderen heeft de beschikking over het Sindron. 

Sindron wordt gebruikt voor periodieke bijeenkomsten van een aantal 

verenigingen (incl. de dorpsraad) en voor incidentele activiteiten. De 

ruimte is eigendom van Welbions; de huur wordt de komende jaren 

betaald door de gemeente Borne. De dorpsraad aanvaardt dit in dank. 

Het is wel zaak dit arrangement meer toekomstbestendig te maken.  

- Voorzieningen. Zenderen beschikt over geen enkele voorziening zoals 

een café/jeugdplek, een kapper, een winkel en medische posten. De 
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dorpsraad wil een uiterste poging doet deze voorzieningen terug te 

brengen in het dorp of nieuwe initiatieven te ontplooien. 
 

WONEN. Jongeren trekken naar Hengelo weg, voor ouderen is geen serviceflat 
of kleinere woning beschikbaar. In samenhang met de ontwikkeling van een 
dorpscentrum denkt de dorpsraad aan het bouwen van woningen voor die 
beide groepen (vooral huur- of koopwoningen voor starters) in de directe 
omgeving van dat dorpscentrum. Ook zouden wij graag een voorrangsregeling 
zien voor inwoners van Zenderen. 
Opgemerkt zij dat Zenderen qua karakter (volksaard en landschap) sterk 
bepaald is door religie en door religieus vastgoed. De dorpsraad wil dat alles 
zoveel mogelijk in stand houden. In het geval echter dat een religieus gebouw 
leeg komt te staan, zou de gemeente Borne er actief naar moeten streven om 
het pand voor andere doeleinden geschikt te maken, zoals woningen en 
culturele activiteiten/ruimtes.  
De dorpsraad zou graag zien dat het geplande zorghotel zo spoedig mogelijk 
wordt afgebouwd en in gebruik genomen. 
Het grootste deel van de woningen in Zenderen is koopwoning. Verhoging van 
de WOZ waarde tikt dus in vergelijking met Borne zelf hard aan. De gemeente 
moet met dat effect rekening houden. 
De dorpsraad wil bezien of het mogelijk is bepaalde wijken te classificeren als 
woonerf, om veilige locaties voor spelende kinderen te creëren. 
 

ONDERNEMERS. De eind 2018 opgerichte ondernemersvereniging 
(OVZenderen) bestaat uit ca. 65 leden. Ondernemers zijn zelf mondig genoeg, 
maar de gemeenteraad dient wel te zorgen voor een goed 
ondernemersklimaat. Vanzelfsprekend dienen de ondernemers te worden 
gesteund in het goedmaken van hun corona-verlies. Voorts dienen zij te 
worden beschermd tegen al te enthousiaste milieu-initiatieven met 
onduidelijke of fluctuerende normen. De gemeenteraad is de laatste 
bestuurslaag die stelling kan nemen tegen “druk van boven”.  
 

BUITENGEBIED. De buitengebieden worden bedreigd door ingrepen in de 
agrarische sector, wegenaanleg, het “neerplempen” van zonne- en 
windmolenvelden, eventuele te haastige en ondoordachte woningbouw en 
het plaatsen van vervuilende bedrijven. Zenderen voelt zich wel eens “het 
afvoerputje” van Twente. Juist in deze tijd is het dus noodzakelijk dat de 
gemeenteraad dat buitengebied als rust- en longfunctie van de gemeente 
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beschermt en zo mogelijk zelfs uitbouwt. Hoofdpunten hierin zijn de Groene 
Poort, de Zenderse Esch, de Grote en de Kleine Doorbraak, het Tusveld en het 
Landgoed Weleveld.  
Het versterken van deze groengebieden dient ook nieuwe milieudoelen, zoals 
de aanplant van bomen en de bevordering van biodiversiteit.  
Naast deze doelen dient het buitengebied ook om het toerisme te 
bevorderen. In en door Zenderen lopen een aantal toeristische routes die druk 
worden bewandeld en befietst. Ook mag niet worden vergeten dat een goed 
toerisme van belang is voor de plaatselijke horecaondernemers.  
De bebouwde kom van Zenderen maakt deel uit van het buitengebied van 
Borne. Dit dorpsaanzicht zal moeten worden beschermd. De gemeente zou 
actiever moeten zorgen voor  groenvoorziening en onderhoud.  
 

Namens de Dorpsraad Zenderen, 
J.C. Kruidenier 
Voorzitter 
jckruidenier@hotmail.com/074-8528929 
 
 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

Schoonmaakrooster:  

Wk 10: 7 – 11 mrt: Martine Lansink, Karen Feldman, 

Wendy Kruidenier, Dyane Bril. 
 

Handbalprogramma: 
Zaterdag 5 maart: 
T.V.O C1 – ZVBB21 C1    Sporthal de Pol te Bentelo  15.30 
T.V.O B1 – ZVBB21 B1   Sporthal de Pol te Bentelo  16.30 
 

Zondag 6 maart: 
ZVBB21 E2 – Stormvogels E1   Sporthal IISPA te Almelo  09.30 
ZVBB21 D1 – Bentelo D1    Sporthal IISPA te Almel0  10.30 
ZVBB21 B2 – EHC’95 B1   Sporthal IISPA te Almelo  11.15 
ZVBB21 A1 – Borhave A1   Sporthal IISPA te Almelo  12.15 
Bentelo DS 4- ZVBB21 DS 2   Sporthal de Pol te Bentelo  13.00 
ZVBB21 DS 3 – De Lutte DS 2   Sporthal IISPA te Almelo  13.25 
U.S. DS 1 – ZVBB21 DS 1   Aristohal te Amsterdam  14.15 

mailto:jckruidenier@hotmail.com
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Woensdag 9 maart: 
Hacol’ 90 DMW 3 – ZVBB21 DMW2 Sporthal de Kolk Oldenzaal 19.00 
 

ZV sluit zich aan bij het regioplan van Twente Heracles academie! 
Sinds vorige week stond dit bericht al op onze website, maar de Technische 
Commissie, vertegenwoordigd door Floris Besselink en Gerben Besselink, en 
voetbalvoorzitter Martijn te Riele hebben een handtekening gezet onder de 
samenwerking in het Regioplan tussen Zenderen Vooruit en de FC Twente-
Heracles academie. Binnen dit Regioplan van de academie wordt 
samengewerkt aan opleiding van zowel trainers als talentvolle spelers. De 
academie organiseert bijvoorbeeld modules voor het scholen van trainers, 
scouts en hoofden opleidingen. Verder kunnen talentvolle spelers trainingen 
krijgen onder begeleiding van kwalitatief sterke trainers en coördinatoren. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het voor deze spelers goed is langer in hun eigen 
omgeving, dus bij hun amateurclub, te blijven voetballen. Naast de reguliere 
trainingen bij ZV kunnen zij één keer per week training binnen het Regioplan 
krijgen. Het voetbalbestuur is zeer verheugd dat deze samenwerking is 
aangegaan. 
 

Vanwege de carnavalsperiode én de voorjaarsvakantie is het relatief rustig 
geweest op het sportpark. Hopelijk heeft iedereen zich weer kunnen opladen 
voor een aantal mooie voorjaarswedstrijden met hopelijk lekker weer. Op 
donderdag 2 maart wordt, volgens de planning van de KNVB, het speelschema 
bekend gemaakt voor de 4e fase van dit seizoen. Niet lang daarna zullen de 
kantineroosters en scheidsrechterroosters voor de jeugd weer gedeeld via de 
bekende Whatsapp-groepen.  
 

Op donderdag 3 maart speelt ZV1 een ingelaste competitiewedstrijd tegen 
Sportlust Overdinkel 1. Deze uitwedstrijd is verplaatst van 18 april naar 3 
maart. Op 18 april (2e Paasdag) speelt ZV1 “de return” tegen Sportclub 
Overdinkel in Zenderen. Deze thuiswedstrijd zou eerst op 20 februari gespeeld 
worden maar is toen afgelast. De twee Duimelot pupillen-van-de-week 
verhuizen daarmee ook naar 18 april. 
 

Houd de voetbal.nl app of de website 
www.zenderenvooruit.nl/wedstrijdprogramma goed in de gaten voor het 
actuele programma. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 



 

 

 

- 14 - 

 

 

--- Hulp gevraagd bij Social Media en website! --- 
 

Het voetbalbestuur is op zoek naar iemand die kan ondersteunen bij het 
plaatsen van berichten op diverse social media kanalen en berichtgeving op de 
website van ZV. Hiermee kunnen we leden en andere geïnteresseerden op de 
hoogte houden van diverse zaken rondom de voetbalafdeling. Als je het leuk 
vindt om dit op te willen pakken dan graag een berichtje naar Roy de 
Kinkelder of Martijn te Riele. Contactgegevens staan op de website van ZV. 
https://zenderenvooruit.nl/voetbal/bestuur/  
 

Donderdag 3 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
Sportclub Overdinkel 1 – ZV 1  20:00  R. Weggeman 
 

Zaterdag 5 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 is vrij          
ZV JO17 – Quick '20 JO17-6   13:00  Thomas Klaassen 
Quick '20 JO12-6 – ZV JO12    09:45   
Rood Zwart JO10-2 – ZV JO10  10:00    
ZVJO9-1 – Borne JO9-1JM   10:00  Thijn Leushuis 
ATC'65 JO9-6 – ZV JO9-2   08:30   
ZV JO7-1 – VV Bentelo JO7-2   09:00  Leiding JO7-1 
Bornerbroek JO7-2 – ZV JO7-2  10:00    
   

Zondag 6 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Emos 1     14:00  F. te Nijenhuis 
ZV 2 – NEO 3     11:00  Stan Geerdink  
Manderveen 2 – ZV 3    09:30   
ZV 35+  – Quick '20 35+1   09:00  Thijs O. Rengerink 
Borne/ZV VR1 – Rietmolen VR1  12:45  bij BVV Borne  
 

Duimelot Pupillen van de Week  Aanwezig:  
Sebas Braakhuis/Ruben te Riele  13:30 
 

 
Kantinedienst zaterdag 5 maart  Tijd: 
Job Stevelink     08:30 – 10:00 
Rune Pol     10:00 – 12:00 
Thijmen Kruiper    12:00 – 14:30 
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Kantinedienst zondag 6 maart  Tijd: 
Hemmo Mulder/ Luuk Nijenhuis  08:00 – 12:00 
Tom Steenhagen/ Rob Wolbers  12:00 – 15:15 
Jordy Sonder/ Wouter van Olffen  15:15 – 18:30 
 

Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 

Hard werkend ZV, kansloos tegen efficiënt spelend Almelo 4-0. 
Na het goede spel, vorige week in het winderige Fleringen, was er optimisme 
in onze ploeg. Vooral ook omdat onze targetman Ramon van Os dit keer weer 
in de basis kon beginnen. Dit brengt onze langdurige ziekenboeg van 5 naar 4 
afwezige spelers. 
De eerste 30 minuten was er van beide kanten sprake van het zogenaamde 
hotse knotse begonia voetbal. Veel geweef, maar weinig wol. Omdat onze 
ploeg gedurende de wedstrijd steeds minder goed de bal in de ploeg kon 
houden, was het eigenlijk logisch, dat de op stoom komende Almelose ploeg 
ging profiteren van ons slordige spel. Almelo strafte nog voor de rust, met 
twee doelpunten over de rechterflank, onze verdediging af.  
Ruststand 2-0.  
Ook na de rust ging het verder waar we de eerste helft waren gebleven. 
Almelo bleef overheersend en onze ploeg, kon niet verder komen dan wat 
losse flodders. Almelo, medekoploper, daar en tegen bleef kansen creëren, 
wat uiteindelijk uitmondde in een 4-0 eindstand. Dit potje snel vergeten en op 
naar de volgende match. Dit onder het motto nieuwe prijzen, nieuwe kansen.  
Tot volgende week. 
 

Paasactie 2022 
De activiteitencommissie van Zenderen Vooruit houdt op zaterdag 9 
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.  
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, Retraitehuis-

weg, Esweg, Zeilkerweg, Reefsweg, Brakeweg, Grintkolkerweg, Vloedbelts-

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK2JrinbThAhVBzRoKHWGTCjQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beste.nl/20186471/klett-chocolade-eieren-100-gram-voor-euro0-69/&psig=AOvVaw2E5yeXoQ6Hs_15v1Ts35oj&ust=1554391409910516
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weg, Grote Bavenkelsweg, Almelosestraat, Mastboersweg, Elhorsterweg, 

Weversweg, Alenhuisweg, Oude Albergerweg, Albergerweg, Strootdijk, 

Kottermansweg, Bruggemansweg, 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: € 3,50 per doos en chocolade paaseieren: € 3,00 per zakje 

- We verwachten rond 16:00 weer terug te zijn bij Zenderen Vooruit. 

De opbrengsten worden gebruikt om activiteiten voor de  
jeugd te organiseren, zoals het jaarlijkse sportkamp. 
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via: Pim Olthof 
(activiteitencommissie@zenderenvooruit.nl / 06 24 63 63 10) 
 

Activiteitencommissie Zenderen Vooruit  

 

Activiteitenagenda 

 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.nl 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 

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

