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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 

12 maart 2022 – 19 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 …  
 

Hoop is het geloof dat het goed komt. 
Liefde is het vertrouwen dat het goed is. 

 
 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
Vieringen:  

 Parochiekerk:  
Zondag 13 maart: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
    Voorganger: pastor T. v.d. Gulik 
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 13 maart 10.00 uur   
Koster:  H. Harink  
Lector:  M. Verheijen 
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman 

 
Misintenties voor zondag 13 maart  2022: 
Tonie Harink ;  Dinie Veldhof-Dashorst; Hendrik Demmer; 
Marietje ter Brugge (jgd.); Annie Demmer-Kortstee (jgd.) 
 
Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 13 maart t/m zaterdag 19 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 13 maart t/m zaterdag 19 maart: groep 4 
 

 

 
 
 
Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven! 
Extra aandacht voor hulp aan Oekraïne  
 
De Nederlandse bisdommen hebben de parochies in deze Vastenperiode 
gevraagd te collecteren voor hulp aan Oekraïne. “Laten we ons gebed voor 
Oekraïne aanvullen met een gift,” zo is hun oproep. 
Wij willen als parochie graag aan hun oproep gehoor geven en de hulp aan 
Oekraïne meer centraal stellen in de komende periode.  
 

Vanzelfsprekend willen wij met Vastenactie de noden elders in de wereld niet 
vergeten of veronachtzamen door aan hulpverzoeken via andere kanalen zo 
veel mogelijk te voldoen. 
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Opvang vluchtelingen 
Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke 
Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne 
én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de 
vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor 
basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak.  
Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen 
daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in 
het land in hun grote nood bij. 
 

Directe lijnen 
Katholieke organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood 
hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organisaties 
betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne. 
 

Bidden en geven 
Eerder riepen de bisschoppen al op te bidden en te vasten voor vrede: “Laten 
we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al 
diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht 
zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en 
kerkelijke instellingen die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen 
daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.” 
 

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en op Pasen tijdens de vieringen de grote 
collectebus achter in de kerk voor uw gift. 
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken via de website van de 
Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.  
 

MOV/Vastenactie  

         
        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 
 

https://steun.kerkinnood.nl/help-slachtoffers-oorlog-oekraine
http://www.vastenactie.nl/
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 K.P.V Leden, we gaan weer beginnen!! 
 

Gezellige infoavond op donderdag 17 maart.  
Aanvang 19:30 uur in het clubgebouw van de ijsbaan. 
Eigen bijdrage voor deze avond is €2,-  
Tevens kan de contributie (€ 20,-) contant of met een tikkie betaald worden. 
 

We hopen jullie allen te mogen begroeten. 
Het Bestuur. 
 
 
 
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.  
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 
 
 

Afwastalent gezocht 

Restaurant ’t Seminar is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de 

afwaskeuken! 

Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je 

beschikbaar in het weekend, neem dan telefonisch contact op 

met ’t Seminar, tel. 074 2595979. (Vragen naar Jelle) 

 

mailto:anne@joge.nl


 

 

 

- 5 - 

 

 

Volksfeesten Zenderen  
Save the date: 8, 9 en 10 juli 2022 
 

In het weekend van 8, 9 en 10 juli zijn de Volksfeesten Zenderen! Met het 
goede nieuws dat evenementen weer zijn toegestaan, is de organisatie druk 
bezig met het programma. Dit jaar wordt een groot feest met drie volledige 
feestdagen, goede live muziek en als vanouds spelactiviteiten voor jong en 
oud!  
 

De komende weken houden wij jullie op de hoogte van het programma via de 
Vox, promotiematerialen en social media. Zet de datum alvast in je agenda en 
vraag je vrienden, vriendinnen, buren, teamgenoten en familie mee! Laten we 
er met elkaar weer een geweldige editie van maken nu het (eindelijk) weer 
kan! 
 

Oproep vrijwilligers 
Net zoals ieder jaar, zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers voor achter de bar. 
Weet je nu al dat je ons in dit feestweekend wilt helpen? Geef dan via een 
appje door wanneer (en eventueel met wie samen) je wilt helpen! Doorgeven 
mag bij Juliët Schroer: 0650987286.  
 
Organisatie Volksfeesten Zenderen 
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IJSCLUB      

 
Ben jij jeugdlid van IJsclub Zenderen?  
En heb jij afgelopen week geen post 
ontvangen? Dan is dit bericht voor jou!   

 

 

 'ZENDEREN' 
 
We hebben deze winter helaas niet met elkaar kunnen schaatsen op onze 
prachtige ijsbaan in Zenderen. Om dit seizoen tóch op een gezellige manier af 
te sluiten, organiseert de jeugdcommissie een leuke schaatsmiddag! 
 

- Wanneer: Woensdagmiddag 23 maart 

- Waar:  IJsbaan Twente, Colosseum 90, Enschede 

- Tijd:   Je wordt om 13.30u bij de ingang verwacht 

 Je kunt om 16.30u weer worden opgehaald 
- Meenemen: Eigen schaatsen*; Muts/Helm; Handschoenen 

 
De invulling van de middag is nog een verrassing en voor drinken en wat 
lekkers wordt gezorgd. Deelname is gratis. 
 
Ga je mee?  
Geef je dan vóór 15 maart as. via e-mail op bij: timmers.t.h@gmail.com  
Heb je nog vragen?  
Dan kun je die stellen aan Erik Stamsnijder: 06-53813977 
 
We hopen je op 23 maart te zien, dan maken we er samen een leuke middag 
van. Tot dan! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

De jeugdcommissie van IJsclub “Zenderen” 
 

*Schaatsen kunnen eventueel worden gehuurd bij IJsbaan Twente. Kosten: 6 euro. Wil je hier 
gebruik van maken? Geef dan je schoenmaat en type schaats door bij de aanmelding. 

mailto:timmers.t.h@gmail.com
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12 maart 

V  

De Kloostergaarde  
Sortimentstuin in Zenderen naast theehuis De Karmeliet 
 

Beste vrijwilligers, 
  

Het is voorjaar dus we willen de Kloostergaarde weer haar grote 
voorjaarsbeurt geven; een speciale voorjaarsbeurt. Het is een klein jubileum; 
de vijfde keer! 
  

Er is veel te doen, we willen de oude groei opruimen en nieuwe planten en 
groentes poten. Zo maken we de tuin weer mooi voor de zomer. Op 
verschillende borders mulchen we de grond, leggen we paden opnieuw aan, 
maken alle borden en bordjes schoon zodat iedereen kan genieten van wat er 
staat. In de groentetuin poten we vooral vergeten groentes en maken speciaal 
veld voor groene asperges, en achter in het bos halen we de woekerende 
wortels weg. Ook werken we aan het verbeteren van de ingang en verven we 
onze schuur. Dus er is allerlei werk aan de winkel! Tussendoor zorgen we 
samen met het theehuis voor de inwendige mens. 
  

Programma: 
•           09.30 uur beginnen we met koffie en een rondleiding; 
•           Keuze uit verschillende tuinklussen. 
•           rond 12.30 uur is er lunch 
•           Vervolg tuinklussen 
•           rond 15.30 uur stoppen we. 
  

We weten nog niet wat de Corona-maatregelen zullen zijn, maar tot nog toe 
hebben we ons daar zonder problemen aan kunnen houden. Buitenwerk is en 
blijft gezond. We hopen dat jullie er weer bij kunnen zijn. 
Graag melden 
via  voorzitter@sisl.info  of   https://www.nldoet.nl/activiteit/grote-
voorjaarsbeurt-van-onze-mooie-tuin-de-kloostergaarde 
  

Graag een bericht of je komt en tot ziens. 
 Frank van Dam, vz SISL 
voorzitter@sisl.info /+31-(0)6-54.330.197 

mailto:voorzitter@sisl.info
https://www.nldoet.nl/activiteit/grote-voorjaarsbeurt-van-onze-mooie-tuin-de-kloostergaarde
https://www.nldoet.nl/activiteit/grote-voorjaarsbeurt-van-onze-mooie-tuin-de-kloostergaarde
mailto:vandam@yaalt.nl
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Carnavalsweekend C.V. De Doldraejers 
 

Zaterdag 9 en zondag 10 april gaan we carnaval vieren! We 
hebben gezocht naar een locatie in Zenderen waar we 
binnen een mooi feestje kunnen vieren met heel Zenderen. 
We zijn dan ook blij dat we samen met SMIKKEL de handen 
op elkaar hebben gekregen! Carnaval in april in Zenderen, 
een unicum!  
 

 
Programma 
DOLDWAZE feestavond (zaterdag 9 april) 

 19:30 uur – zaal open 

 20:11 uur – opening avond 
Een carnavalsavond zoals deze hoort te zijn: met jouw vrienden, buren 
en andere feestvierders in de polonaise onder leiding van de 
Hoogheden en de blaaskapel! 

 01:00 uur – einde avond 
 
 
ZOTTE zondagmiddag (zondag 10 april) 

 14:00 opening feestmiddag 
Een middag met diverse kinderactiviteiten en volop gezellige 
carnavalsmuziek!  

 19:00 einde carnaval 2022 
 
 
Bardienst 
We gaan feest vieren in een ander jasje – maar de vraag om barpersoneel 
blijft overeind! Wil jij weer een ouderwets gezellige avond of middag achter 
de bar hebben? Geef je dan op bij ons horecateam Roy Platenkamp en Luc 
Besselink. 
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We zoeken: tappers / inschenkers en verkopers aan de bar.  
 

Naam: 
 

Tel: 

DOLDWAZE feestavond 9-4-2022 
 

A: 19:30 – 22:30  
B: 22:30 – einde +/- 1:00 

ZOTTE zondagmiddag 10-4-2022 A: 13:30 – 16:00 
B: 16:00 – einde +/- 19:00 

* Omcirkel de letter van jouw voorkeur 
 
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Graag aanmelden voor zondag 25 maart 2022. 
 

Jullie hulp is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd. 
 

Inleveren formulier: 
Roy Platenkamp oude Kerkweg 4 Zenderen 
Luc Besselink  Dikkersbosweg 3 Albergen 
 

Je kunt je ook opgeven via WhatsApp: 
Roy 06-4301 4251 / Luc 06-4094 7106 
 

We hopen jullie allen weer te zien tijdens dit bijzondere carnavalsweekend in 
april! 
 

Bestuur C.V. De Doldraejers 
 
 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  

Wk 11: 14 – 18 mrt: Irene Rikmanspoel, Saskia Assink, 

Cristel Formanoij, Susan Koelen. 
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HANDBAL 
 

Zaterdag 12 maart: 
ZVBB21 E1 – D.H.V. E1 Sporthal ’t Wooldrik te Borne 17.30 
ZVBB21 DS1 – Lettele DS1 Sporthal ‘ t Wooldrik te Borne 19.00 
ZVBB21 DS2 – E.H.C.’95 DS 1 Sporthal ’t Wooldrik te Borne 20.20 
 
Zondag 13 maart: 
Hacol’90 E2 – ZVBB21 E2           Vondersweijde Oldenzaal 09.30 
Avanti Wilskracht B2 – ZVBB21 B2 Sporthal de Brug Enschede 09.45 
ZVBB21 C1 – R.S.C. C1  Sporthal IISPA te Almelo 10.00 
D.S.V.D. D2 – ZVBB21 D1  ’t Hoge Vonder Deurningen 10.50 
ZVBB21 DS3 – Dynamiek DS1  Sporthal IISPA te Almelo 11.00 
ZVBB21 A1 – W.H.C. DA1  Sporthal IISPA te Almelo 12.15 
Borhave DS3 – ZVBB21 DS 2  Sporthal ’t Wooldrik Borne 13.30 
 
Woensdag 16 maart: 
ZVBB21 DMW1 – Borhave DMW1 Sporthal IISPA te Almelo 19.00 
 
 
ZVBB’21 DS1 fier aan kop in tweede divisie 
Het DS1-handbalteam van ZVBB’21 heeft zondagmiddag 
op de valreep gewonnen bij US. Het eindsignaal had al 
geklonken toen Daniek ten Tusscher namens de 
bezoekers nog een vrije bal mocht nemen. Zij gooide de 
bal over de muur van verdedigers en in de lange hoek 
achter de keepster en bezorgde ZVBB’21 daarmee alsnog de zege. De 
ontlading was groot bij de ploeg van trainer Afton Groener en de meegereisde 
supporters. „Dit was een hele zware en fysieke wedstrijd. De eerste helft was 
van onze kant zwaar ondermaats. We scoorden ook maar zes doelpunten en 
stonden vooral tegen onszelf te spelen. Na rust probeerden we meer in ons 
eigen spel te komen en dat lukte redelijk goed. Vijf minuten voor het einde 
stonden nog achter met 18-15. Op karakter knokten we ons terug tot 18-18 en 
hadden we zelfs de winnende nog kunnen maken. Die treffer viel alsnog met 
de vrije bal na het eindsignaal. Een mooie beloning voor het harde werken. Op 
basis van de tweede helft hebben we de zege wel verdiend, maar US stond 
ook echt goed te spelen.” 
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Door deze overwinning en de winst afgelopen donderdag bij de 
inhaalwedstrijd thuis tegen Quintes VVW DS1 (26-23), staat ZVBB’21 één punt 
los van de nummer twee in de poule met ook één wedstrijd minder gespeeld. 
Dit weekend kwamen niet alle teams in actie; Coronamaatregelen leidden tot 
het uitvallen van een aantal wedstrijden, De overige uitslagen waren: 
ZVBB21 E2 – Stormvogels E1 9 - 12 
ZVBB21 D1 – Bentelo D1  23 - 12 
ZVBB21 DB2 – E.H.C.’95 DB1 9 - 11 
T.V.O. DB1 - ZVBB21 DB1  27 - 14 
ZVBB’21 DA1 – Borhave DA1 22 - 16 
 

VOETBAL 
 

Fase 4 van de pupillencompetitie begint in het laatste weekend van maart! 
 

Een kleine correctie ten aanzien van het bericht van vorige week: de publicatie 
van het wedstrijdschema voor de 4e fase wordt voor de regio oost pas op 
donderdag 17 maart bekend gemaakt. Het is dus nog heel even wachten op 
dit schema, maar dus ook het kantinerooster en het scheidsrechterschema. 
Omdat de pupillen (JO7 t/m JO12) op 19 maart vrij zijn begint de 4e fase op 26 
maart. De juniorenteams JO17 en JO19 spelen wel op 19 maart een wedstrijd.  
 

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! 
 
 
Zaterdag 12 maart:    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO19 – Quick JO19-3   15:00  Tom Vetketel  
Sparta E. JO17-3 – ZV JO17   11:30    
Berghuizen MO12-1 – ZV JO12   10:00   
Delden JO10-1JM – ZV JO10   10:30    
ZVJO9-1 – Rood Zwart JO9-2JM  09:00  Milan Leushuis 
ZV JO9-2 – Hengelo JO9-1   10:00  Leiding JO9-2 
BVV Borne JO7-3 – ZV JO7-1   10:00   
ZV JO7-2 – BSC Unisson JO7-5  09:00   Leiding JO7-2 
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Zondag 13 maart:    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – KOSC 1     14:00  R. Karkdijk 
De Tukkers 3 – ZV 2    09:00     
ZV 3 is vrij        
EFC PW 1885 35+ – ZV 35+   09:30   
ST: VIOS B./Grol VR3 – Borne/ZV VR1 11:30    
  

Duimelot Pupillen van de Week:  Aanwezig:  
Evi Sand/Fiene Kamphuis   13:30 
 

Kantinedienst zaterdag 12 maart  Tijd: 
Kira Kamp     08:30 – 10:00 
Mick Borgerink    10:00 – 12:00 
Kantine is gesloten!!    12:00 – 14:30 
Ties Gierveld     14:30 – 17:30 
 

Kantinedienst zondag 13 maart  Tijd: 
Mart Vetketel/ Ramon van Os  08:00 – 12:00 
Iwan Meulenkamp/ Rob Steenhagen 12:00 – 15:15 
Marwin Roelofs/ Rik Brus   15:15 – 18:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 

 
 

Zenderen Vooruit krijgt te weinig na anderhalf uur hard werken 
tegen het Enschedese Emos. 
Er was vanmiddag, zoals gebruikelijk de laatste tijd, weer volop publiek 
aanwezig op Sportpark Het Vollenbroek. Koude wind, gemengd met heerlijke 
zonnestralen, zorgden voor een prettige ambiance. De Zenderense coach 
Botterblom durfde dit keer wel een aantal jeugdspelers de kans te geven om 
een plekje te veroveren in de zoals iedereen weet, danig  uitgedunde ZV 
selectie. 
 

Elja Wennekink, Tim Mossel, Teun Kamphuis, Teun Nollen, Guus Ten Broeke 
en Morris Bonthuis, de meesten nog junior, deden hun uiterste best zich in de 
basis te kunnen manifesteren. Eigenlijk zo als altijd, gebeurde dat met  
wisselend succes. Uiteraard. 
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In de eerste helft was er sprake van een iets makkelijker voetballend Emos, 
terwijl ZV dat na de pauze deed. Emos kwam in deze periode op een wel heel 
gemakkelijk manier aan hun voorsprong door een misverstand tussen onze 
beide centrale verdedigers. De weer zoals altijd goed keepende Myron 
Eleveld, kon alleen maar toekijken hoe hun spits de bal simpel over hem heen 
lobde. 
 

Na de rust kwam ZV beter in de wedstrijd en lukte het vaker om een kansje te 
creeren. Echter van  grote kansen was niet direct sprake. Vlak voor tijd werd 
de wedstrijd beslist door een goede counter van Emos zijde, dus 0-2, omdat 
onze spelers met te veel mankrachten naar voren gingen om de 1-1 in het 
netje te krijgen. 
 

Uithuilen en opnieuw beginnen dus. Geef de jeugd hun ruimte. 
 

Aanstaande zondag KOSC Ootmarsum thuis. Altijd lastig. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zit uw hond alleen thuis of heeft u even minder tijd? 

Bij Hondenuitlaatservice Bornerbroek kan uw trouwe  

viervoeter heerlijk genieten! 

Contact: Christine Lohuis 0619401143 

www.hondenuitlaatservicebornerbroek.nl 

http://www.hondenuitlaatservicebornerbroek.nl/
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Potgrondactie Zenderen Vooruit 2022 

 
Het voorjaar komt eraan;  

tijd voor de potgrondactie van Zenderen Vooruit  
 

Ook dit jaar kunt u weer potgrond bestellen voor een scherpe prijs. 
De potgrond wordt gratis aan huis geleverd op zaterdag 19 maart. 

 1 zak potgrond a 50 liter                   €  4,00 

 3 zakken potgrond                         €11,00 

 1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter    €  3,50 
 

Bestellen kan telefonisch, via WhatsApp; 06-27231898 (Nicole Kamphuis) 
of via de mail: actieszv@gmail.com 

 
Betalen kan via Tikkie of contant; contant geld kunt u in een envelop, voorzien 

van naam en adres, in de brievenbus doen bij Kim Kamphuis- Sanderink, de 
Haar 15 of bij Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4.  

Op zaterdag 19 maart wordt de potgrond  
tussen 8.00 uur en 12.00 uur bij u aan huis bezorgd.  

We hopen dat u onze vereniging ook dit jaar weer wilt steunen! 
 
 

 
   Alvast hartelijk dank voor uw bestelling namens  

 

 

 
 

mailto:actieszv@gmail.com
mailto:actieszv@gmail.com
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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-

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  
Tel: 06 24 63 63 10) 
 

Activiteitencommissie Zenderen Vooruit  
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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

