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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 

9 april 2022 – 16 april 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 …  
 

Geloof dat je het kan  
en 

je bent al halverwege. 

 
 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 
 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
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Op weg naar Pasen  
 

Palmzondag 10 april -  10.00 uur – Eucharistieviering  
We herdenken dat Jezus als ‘een koning’ Jeruzalem 
wordt binnen gehaald.  Het passieverhaal wordt 
gelezen en de palmtakken gezegend. 
Voorganger:  Pastor Ton van der Gulik 
Met medewerking van het parochiekoor  
Extra collecte voor een paasattentie voor zieke parochianen 
 
Witte Donderdag 14 april - 19.00 uur – Eucharistieviering  
Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal van Jezus herdacht,  
de instelling van de eucharistie.  
Als laatste in de viering wordt het altaar ontbloot en blijft kaal achter.  
Er is geen wegzending en zegen.  
Alles staat in het teken van wat komen gaat.  
Na de afscheidsrede wordt de kerk in stilte verlaten.  
Voorganger: Pastor Ton van der Gulik – m.m.v.  het parochiekoor  
 
Goede Vrijdag 15 april – de Kruisweg – 15.00 uur  
De afbeeldingen op de muur langs het Carmelitessenklooster  
vertellen een verhaal.  
Op Goede Vrijdag is het een mooie traditie om 
dit verhaal te volgen en te lezen en zo biddend 
en zingend met Jezus mee te gaan op zijn weg. 
De teksten van de kruisweg zijn geschreven voor 
(jonge) kinderen en worden afgewisseld met 
gedachten voor die dag en het ontsteken van 
kaarsen.  
In het bijzonder zijn kinderen uitgenodigd, van 
jong tot wat ouder, samen met (groot)ouders. 
Er mag een(enkele) bloem worden meegebracht om een plek te geven bij het 
kruis van Jezus. 
Waar:  We beginnen bij het Kruisbeeld bij het 

Carmelitessenklooster 
             en lopen samen van statie tot statie  
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Voor wie: Voor iedereen die op deze dag en dat tijdstip zich 
                         verbonden weet met de Kruisweg van Jezus.  
Indien de weersomstandigheden deze kruisweg buiten niet toelaten, is de 
kruisweg om 15.00 uur in de parochiekerk.  
Voorgangers:  Anita Oosterik en Paul Snijders.  
Zang:  Cantorgroep o.l.v. Betsy Paus en Frans Kerkhof 
 
Goede Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag viering – 19.00 uur 
Wij volgen de weg die Hij is gegaan ten einde toe: 
Jezus Christus, mens en God, om Hem te erkennen in de weg die ook vandaag 
vele mensen gaan: lijden aan de wereld,  
sterven voor nieuw leven.  
Er worden fragmenten uit het lijdensverhaal gelezen. Voor de kruisverering 
mag een bloem worden meegebracht. 
Voorgangers: Anita Oosterik en Maria Verheijen 
Zang:  Cantorgroep o.l.v. Betsy Paus en Frans Kerkhof 
 
Zaterdag 16 april – Paaswake – 20.00 uur – Paaswake  
De Paaswake sluit aan bij de duisternis van Goede Vrijdag.   
We komen samen rond het vuur. Dat vuur wordt 
gezegend, de paaskaars wordt aan dit vuur ontstoken en 
naar binnen gebracht. Een klein licht in de duisternis. Er 
worden teksten gelezen die te maken hebben met de schepping, licht uit 
duisternis, dat het licht sterker is dan de dood en dat Christus voor ons de 
dood overwonnen heeft.  
We hernieuwen de doopbeloften en worden gezegend met het 
nieuwe doopwater.  
Voorganger: Pastor Ton van der Gulik 
Zang:  Parochiekoor  
 
Paaszondag 17 april -  10.00 uur -  Eucharistieviering  
Het Hoogfeest van het kerkelijk jaar.  
We vieren de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.  
De paaskaars brandt en we worden besprenkeld met het water dat in 
de Paaswake is gezegend.  
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Voorganger: Pastor Ton van der Gulik 
Zang:  Parochiekoor  
 
Op maandag 18 april  - tweede paasdag is er géén viering in de parochiekerk. 
 
Alle vieringen zijn live te volgen: www.kerkdienstgemist.nl 

 
 
Zondag 10 april 10.00 uur   Donderdag 14 april 19.00 uur 
Koster:  E. Westerbeek  koster:  H. v.d. Aa 
Lector:  H. Harink/R. Brentjes  Lector:  M. Verheijen 
Collectanten: M Besselink   collectanten:  D. Schothuis 
  H. Koopman     I. Geerdink 
 

Vrijdag 15 april 15.00 uur          Vrijdag 15 april 19.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa   Koster:  H. Harink 
 
 

Misintenties voor zondag 10 april 2022: 
Tonie Harink; Annie Kamphuis-Wiggers; Jan Rikmanspoel (Jgd.);   
 
 

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 10 april t/m zaterdag 16 april:  
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 10 april t/m zaterdag 16 april: groep 1/2 
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Extra collecte op Palmzondag voor onze zieken. 
a.s. zondag 10 april is er in onze kerk een extra schaalcollecte, waarvoor de 
opbrengst bestemd is voor Paasattenties voor onze zieken.  
Dames van de Bezoekgroep zullen de 2de collecte hiervoor gaan lopen;   
wilt U graag op een andere manier een bijdrage doen, dan kan dit. 
Ons banknummer:  
NL 86 RABO 0309489423 t.n.v.  Bezoekgroep Parochie Zenderen. 
 

Onze hartelijke dank daarvoor. 

 

 
 
 
“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 30 
 

Berichtgeving uit onze vergadering van 22 maart 2022 
 

1. Nieuwe penningmeester 
Wij hebben op een zeer prettige manier kennis gemaakt met de heer J.J. 
Caarls (Koos), sinds kort woonachtig in Zenderen. Hij wordt deze week 
voorgedragen bij het Bisdom Utrecht als nieuwe penningmeester van onze 
parochie.  Wij zijn hier erg blij mee. 
Hij zal per 1 juni 2022 de heer Ton Platel opvolgen. 
 

2. Coronamaatregelen 
De zaken rond corona zijn genormaliseerd. Zo hebben de collectanten  
hun taak weer opgepakt. Het punt coronamaatregelen zullen we van onze agenda 
afvoeren. 

         
        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 
 



 

 

 

- 6 - 

 

 

3. Enquête  
Wij zijn bezig met een beleidsplan, dat een richting moet geven voor de 
toekomst van onze parochie. Maar, de invulling hiervan moeten we samen 
met u doen. Daarom willen wij een enquête  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, tegelijkertijd met de actie Kerkbalans verspreiden. Wij zijn erg gesteld 
op uw mening en hopen dat u allemaal mee wilt doen.  
En natuurlijk ook met de Actie Kerkbalans!  
Nadere berichtgeving over de enquête volgt nog. 

4. Plannen voor vernieuwing kerkhof 
De uitwerking van de plannen m.b.t. de vernieuwing van het kerkhof worden 
voorzichtig opgepakt. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de uitkomsten 
van de te starten Enquête in april. Het bestuur gaat nu op voorhand een 
bezoek brengen aan CKB. Dit is een instantie c.q. bedrijf waar goede 
voorbeelden van kerkhofvernieuwing zijn te zien c.q. te onderzoeken. 

5. Tarievenlijst 2022 
Wij hebben de tarievenlijst 2022 vastgesteld. Dit zijn de tarieven van de 
kerkelijke diensten in onze parochie. De tarieven zullen voor het jaar 2022 niet 
worden verhoogd. 
 
6. Protocol kasgeldinningen 
Wij hebben in onze vergadering gesproken over een protocol m.b.t. het innen 
van kasgelden. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd. Het protocol wordt 
de volgende maand vastgesteld. 

7. Vrijwilligersbeleid 
Wij hebben in onze vergadering gesproken over het vrijwilligersbeleid. Hier 
wordt nu de laatste hand aan gelegd. Het beleid wordt de volgende maand 
vastgesteld. 

Het parochiebestuur. 
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Dodenherdenking Zenderen 4 mei  
Op 4 mei a.s. om 20.00 uur zal de 
dodenherdenking bij het monument op 
de Elhorst-Vloedbelt weer normaal 
doorgang vinden, dus zonder corona-
beperkingen. Wij hopen op de grote 
opkomst die wij al die jaren zo gewend 
zijn, want: 
WIJ MOGEN NIET VERGETEN !!! 
 

Het 4 mei Comité Zenderen. 
(074-8528929) 

 

 

De Bag2School kleding inzamelactie komt er weer aan. Van 4 april tot 

13 april 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 te veel 
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,  
Ouderraad St Stephanusschool 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWqo-76-jhAhUR_aQKHWgFCeAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.borneboeit.nl%2F50948%2Fnieuws%2Felk-jaar-naar-zenderen-voor-herdenking&psig=AOvVaw1sjM2Yd73veacDCpaKZ0J1&ust=1556199007713903
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Hondenuitlaatterrein/hondenspeelterrein in Zenderen 
In de plaats Borne zijn hondeneigenaren bekend met afgesloten terreinen 
waar honden uitgelaten kunnen worden en ook veilig los gelaten kunnen 
worden. 
De terreinen zijn omheind, er staan bakken om de uitwerpselen in te doen. De 
terreinen worden ook gebruikt om honden te laten spelen met elkaar. 
Ik heb contact gezocht met de gemeente Borne met de vraag of in Zenderen 
ook een dergelijk terrein ontwikkeld kan worden. 
 
De gemeente vraagt nu om eerst te inventariseren hoeveel hondeneigenaren 
gebruik zouden maken van een dergelijk uitlaat terrein/speelveld. 
Daarnaast wordt gevraagd om suggesties waar een terrein zou kunnen komen. 
 
Concreet zijn mijn vragen aan de Zendenaren met hond: 

1. Zou u gebruik maken van een uitlaatveld/speelveld voor uw hond? 
2. Hebt u suggesties waar een honden uitlaatterrein/speelveld in 

Zenderen zou kunnen worden gerealiseerd? 
Reacties kunnen worden gestuurd naar sandra.ottolander@gmail.com 
 
Vriendelijke groet 
Sandra Ottolander 

 
 

 
 
Bedieningsmedewerkers gezocht en weekendkrachten  

Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL is per direct op 
zoek naar nieuwe collega’s voor in de bediening en de 
afwaskeuken! 
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en zoek 
je afwisseling in je werk en vindt je feestjes ook leuk! Ben je 

beschikbaar in het weekend, neem dan telefonisch contact op met SMIKKEL: 
0643493394. 

 
 

mailto:sandra.ottolander@gmail.com
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      Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’       
Gespeeld op: 30 Maart 

 

Kruisjassen 
1. Willemien Tulk  4052p. 
2. Tonny Workel  3924 p.   
3. Paulien Peper  3843 p.   
4. Gerard Kole  3825 p. 
5. Theo Boomkamp  3796 p. 

 
Poedelprijs :  
          Johan Hindriksen  2905 p. 
 

Volgende kaartmiddag :  13 April  
 

 

Malletband verder als Percussion Group 

 
De malletband van de muziekvereniging St. Gregorius gaat verder als 
Percussion Group. Dit muzikale gezelschap komt voort uit een in 1959 
opgerichte drumband, trompetterkorps en een drum-lyrakorps. In ’86 werd de 
overstap gemaakt  naar malletband waarmee in 1990 een eerste concours 
werd bezocht. Na de nodige promoties en kampioenschappen in diverse 
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divisies begonnen deze muzikanten in 2015 met een nieuwe uitdaging: “ 
Percussion Live”. Inmiddels is de vereniging klaar voor een vierde editie van dit 
grote muzikale spektakel, Percussion Live 2022. 
Vanuit het succes van Percussion Live kwam ook de vraag of ons onderdeel 
van de muziekvereniging niet toe was aan een nieuwe spraakmakende naam. 
Percussion Group past meer bij de muziek waar wij mee bezig zijn. Ook nodigt 
deze naam uit voor meer goede benamingen van projecten binnen deze 
muziekvereniging, zoals Percussion Drive, Percussion Rooky,  
Percussion Live etc. 
In een jaar dat de muziekvereniging St. Gregorius 100 jaar bestaat wil de 
slagwerkgroep met deze nieuwe naam nog meer energie stoppen in de toch al 
positieve uitstraling van datgene waar zij mee bezig is.  
 
Jan de Vries,  
Vz Muziekvereniging St Gregorius Hertme 
 

 

Aftellen tot het weekend! 
Dit weekend is het eindelijk zover: carnaval! We willen je nog graag even 
meenemen met de laatste aanvullingen op het programma.  
 

Zaterdag 9 april 
De Doldwaze Zaterdagavond, van 20:00 – 01:00 uur met muziek van Black 
Light Showtechniek én een optreden van Gert Valk! 
 

Zondag 10 april 
De Zotte Zondagmiddag, van 14:00 - 19:00 uur! Onze kindercommissie heeft 
leuke activiteiten voorbereid, zodat ook de kinderen (en hun ouders) van deze 
middag kunnen genieten! 
 

Locatie: SMIKKEL in Zenderen. Iedereen is welkom!  
 

We hopen jullie allen weer te zien! 
 

Driewerf alaaf! Bestuur  
C.V. De Doldraejers 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 
Schoonmaakrooster:  
Wk 15: 11 – 15 april: Kim Kamphuis, Ellen Kamp,  

Miranda Steenhagen. 

 
HANDBAL 
 
 

ZVBB’21 loopt tegen tweede nederlaag van seizoen aan 
 

ZVBB’21 – Wijhe’92 28-31 (12-13) 
In een spannende wedstrijd trok koploper ZVBB’21 uiteindelijk aan het kortste 
eind. Het betekende voor de thuisploeg pas de tweede nederlaag van het 
seizoen. Het was van beide kanten een mooie wedstrijd. We waren goed aan 
elkaar gewaagd en dan zie je vaak dat details het verschil maken. De afronding 
was bij ons niet goed genoeg en we hadden te veel speelsters die het niveau 
net niet haalden. In de spannende slotfase viel het voor ons de verkeerde kant 
op. Natuurlijk baal je daar van, maar we raken hierdoor zeker niet van slag. 
We spelen elke wedstrijd om te winnen en we zullen van deze nederlaag 
moeten leren. Aan de inzet heeft het in elk geval niet gelegen. De groep heeft 
zestig minuten alles gegeven en daar ben ik ook zeker trots op. 
 
De overige wedstrijden afgelopen week: 
 Avanti Wilskracht D2 - ZVBB’21 D1# 10-9 
 ZVBB’21 DC1 – WHC DC1 afgelast 
 Kedingen DS1 – ZVBB’21 DS2 19-26 
 ZVBB’21 DS3 –Stevo DS3 18-20 
 ZVBB’21 DMW2 – Vasse DMW1 10-10 
 WHC DMW1 – ZVBB’21 DMW1 17-14 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_eOZj6zeAhUisqQKHUNfBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://tvvalkenburg.tv/nieuws/regios/uitslagen-handbal-2/&psig=AOvVaw1JTY4Wuyv-Ol2fV-74u8WG&ust=1540918553038511
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Handbalwedstrijden: 
Zaterdag 9 april: 
Borhave DB2 – ZVBB21 DB2   Sporthal ’t Wooldrik te Borne 19.05 uur 
GROL H.V. DS2 – ZVBB21 DS3 Sporthal den Elshof te Groenlo 20.10 uur 
 

Zondag 10 april: 
ZVBB21 E2 – T.VO. E1   Sporthal IISPA te Almelo  09.30 uur 
De Tukkers E1 – ZVBB21 E1  Sporthal de Danne te Albergen 10.00 uur 
ZVBB21 D1 – T.V.O. D1  Sporthal IISPA te Almelo  10.30 uur 
Avanti Wilskracht DB1 – ZVBB21 DB1 Sporthal de Brug Enschede 11.15 uur 
 

Dinsdag 12 april: 
B.W.O. DC1 – ZVBB21 DC1   ’t Hoge Vonder Deurningen  19.15 uur 
Wijhe ’92 DS1 – ZVB21 DS1  Sporthal de Lange Slag te Wijhe 20.00 uur 
 
Donderdag 14 april: 
Vasse DMW1 – ZVBB21 DMW2    De Vlaskoel te Tubbergen 19.00 uur 
 
Zaterdag 16 april: 

ZVBB21 DS1 – Navique/SVBO DS1 ’t Wooldrik te Borne  19.00 uur 

 

VOETBAL 
 

Doordeweeks programma bij senioren! 
 

Donderdagavond speelt ZV2 een competitiewedstrijd tegen de Tukkers 3 
vanaf 20 uur. Deze wedstrijd is onlangs verplaatst. Vooralsnog staat voor ZV2 
zondagochtend ook een wedstrijd tegen Bornerbroek 2 op het programma. Er 
wordt onderhandeld om deze wedstrijd te verplaatsen, maar dat is op 
moment van schrijven nog niet definitief. Houd de voetbal.nl app hiervoor in 
de gaten. 
  

Ook het eerste elftal speelt een doordeweekse wedstrijd en wel op vrijdag 8 
april tegen BSC Unisson. ZV1 lijkt de laatste strohalm te pakken en met de 
recente 2-3 overwinning tegen de Tubanters is het gat met de nummer 13 nog 
maar 5 punten. Reden genoeg om vrijdagavond de spelers van Marco 
Botterblom naar de tweede overwinning op rij te juichen. 
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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 
aankomende speelronde. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Donderdag 7 april    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 2 – de Tukkers 3    20:00  Frans van Lune 
 
Vrijdag 8 april     Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – BSC Unisson 1    20:00  A.G.N. Bos 
 
Duimelot “Pupillen van de week”  Aanwezig:  
Riff Nollen/ Evi Sand    19:30 
 
Zaterdag 9 april    Aanvang: Scheidsrechter: 
Sparta E. JO19-2 – ZV JO19   14:30     
Rigtersbleek JO17-3 – ZV JO17  13:00    
ZV JO12 – Bon Boys JO12-2JM   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10 – Bornerbroek JO10-1   10:00  Jard Meijer  
ZV JO9-1 – ATC ’65 JO9-6    10:00  Owen ter Wal  
ATC ’65 JO9-3 – ZV JO9-2   08:30   
ZV JO7-1 – BVV Borne JO7-2   09:00  Leiding JO7-1 
BSC Unisson JO7-4 – ZV JO7-2  09:00    
  
Zondag 10 april    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 is vrij 
ZV 2 – Bornerbroek 2     11:00  Gijs Vogelaar  

ZV 3 is vrij 
Reutum 35+1 – ZV 35+1   09:00     
FC Eibergen VR2 – Borne/ZV VR1  12:00    
 
Kantinedienst zaterdag 9 april  Tijd: 
Scott Elzinga     08:30 – 10:00 
Siem Steenhagen    10:00 – 11:30 
Maarten Pol     11:30 – 13:30 
  



 

 

 

- 14 - 

 

 

Kantinedienst zondag 10 april  Tijd: 
Mart Vetketel/ Freek Vlaskamp  08:00 – 12:00 
Nico Pol/ Gerben Besselink   12:00 – 15:15 
Ruben Elzinga/ Stijn Rikmanspoel  15:15 – 18:30 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 
  

Zowel Oldenzaal als Zenderen Vooruit niet echt blij met 2-2 gelijkspel. 
Het thema voor beide ploegen vanmiddag was helder en klaar. Er moest 
gewonnen worden om nog verdere Maleise te ontspringen. Beide ploegen 
maakten er vanaf acquit een heerlijke vechtwedstrijd van, met aan beide 
zijden vooral veel fouten. Maar juist door die fouten gebeurde er van alles en 
nog wat. Zo was het komisch om te zien dat ZV met een verdediging blok 
speelde van allemaal jonkies en de gasten uit Oldenzaal zeer geroutineerde 
spelers moesten of konden laten optreden. Uit de fouten van de eerste helft, 
konden geen van beide ploegen rendement halen, zodat we doelpuntloos 
konden gaan rusten. 
Halverwege de 2e helft kwam de brand in de wedstrijd toen Job Vetketel, na 
goed door zetten van hemzelf en Mitch Wennekink, de bal kon meenemen en 
simpel kon afronden. Maar Oldenzaal temperde het Zenderense feestje al 

gauw, toen zij binnen 10 minuten, onze doelman twee 
keer de bal uit het net zagen halen. 1-2 en nog 
kwartier te spelen. 
Er ontstonden aan beide kanten, vooral door allerlei 
fouten, kleine en grote kansen, maar scoren leek niet 
aan de orde. 
Tot vlak voor tijd Zenderen Vooruit op zo een dertig 

meter, recht voor de goal, een vrije trap kreeg van de prima leidende scheids. 
Specialist voor dit soort klusjes Hemmo Mulder moest aantreden. Kees ten 
Broeke legde de bal twee meter na links en zag tot grote vreugde van het 
weer volop aanwezige publiek, dat Hemmo de bal hoog in de Oldenzaalse 
touwen joeg. Wat een fantastisch schot. 
Jammer voor beide ploegen dat we met deze stand niet echt opschieten. 
Volgende week De Tubanters uit, altijd lastig. Deze week zijn er geen kaarten 
in de voorverkoop. 
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Paasactie 2022 Reminder 
 
 
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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Sponsorloop 2022 
Zaterdag 7 mei om 14.00 uur zal de sponsorloop voor Z.V. sinds 2 jaar eindelijk 
weer plaatsvinden op het terrein van Z.V. Alle jeugdteams t/m 13 jaar zijn 
automatisch aangemeld voor deze sponsorloop.  
Het doel van de sponsorloop is het inzamelen van geld, zodat ook dit jaar de 
jeugdleden van Z.V. weer kunnen genieten van knallende activiteiten.  
 
De deelnemers krijgen een half uur de tijd om zo vaak mogelijk de uitgezette  

ronde af te leggen, één ronde is ca. 450m en zal een aantal  
kleine hindernissen bevatten.  
De komende weken zullen de jeugdleden langs de deuren  
gaan om een zo hoog mogelijk sponsorbedrag op te halen.  
Deze formulieren worden komende week bij de training  
uitgereikt aan de kinderen.  

Ook u kunt bijdragen aan het succes van deze sponsorloop door de jeugdleden  
te sponsoren en aan te moedigen op zaterdag 7 mei.  
 
Mocht(en) uw kind(eren) verhinderd zijn, dan graag afmelden bij  
Daniek ten Tusscher. (Via mail: daniektentusscher@hotmail.com  

 of tel: 0641098280).   
 
Met vriendelijke groet,  
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit  

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:daniektentusscher@hotmail.com
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Herhaling jaarprogramma activiteitencommissie ZV 
Voor dit seizoen heeft de activiteitencommissie van Zenderen 
Vooruit weer een aantal activiteiten voor u op het programma 
staan. Er hebben een aantal wijzingen plaatsgevonden in de 
data. Onderstaande data zijn de aangepaste data voor de 
beschreven activiteiten! 
 

Activiteit Datum Doelgroep 

Paasactie Zaterdag 9 april (overdag) Jeugd 

Sponsorloop/obstakelrun Zaterdag 7 mei (overdag) Jeugd 

Familiedag Maandag 5 juni: 1e Pinksterdag Jeugd/Senioren 

Feestavond met DJ Vrijdag 17 juni (avond) Senioren 

Straatvoetbal Zondag 26 juni (overdag) Jeugd/Senioren 

Sportkamp Vrijdag 19 t/m zondag 21 aug Jeugd  
 

Hopelijk zien we jullie terug tijdens een van onze activiteiten! 
Activiteitencommissie Zenderen Vooruit 

 
 
 

Zumbalessen dames Ukraine 
Binnenkort starten wij in samenwerking met De 
Haere met gratis zumbalessen op maandagavond 
voor de dames uit de Ukraine die worden 
opgevangen bij De Zwanenhof - Zenderen of het 
AZC in Borne. 
 
Ken jij iemand uit deze doelgroep die mee wil 
doen? Help je daar bijvoorbeeld als vrijwilliger? 
Geef het door! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wendy Bosch   
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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

