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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
30 oktober 2021 – 6 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 …
Een leven kan vol zijn,
ondanks veel onvervulde wensen.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 31 okt: 10.00 uur:

Gebedsviering m.m.v. cantoren
Voorgangers: M. Verheijen en PW A. Oosterik

Dinsdag 2 nov: 19.00 uur:

Allerzielenviering m.m.v. het parochiekoor
Voorgangers: werkgroep avondwake
De vieringen kunnen worden gevolgd via de kerkradio en
www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 31 oktober 10.00 uur
Koster:
H. Harink
Lector:
Voorganger

Dinsdag 2 november 19.00 uur
Koster:
J. v.d. Aa
Lector:
Werkgroep

Gebedsintenties zondag 31 oktober 2021
Marietje Koopman-Luttikhuis
Intenties Allerzielen – 2 november 2021
Overl. fam. Welberg-Grootelaar; Matthijs Voskamp;
overl. fam. Harink-Schothuis; Huub en Tiny Hermans-Savelkoul; Jan Omtzigt;
Annie en Henk Eidhof-Hottenhuis; Jan Elferink; Henk Kamphuis;
overl. fam. Oude Lansink-Rohof; overl. fam. Goorhuis-Lansink;
overl. ouders Zonder-Elshuis; Liesbeth en Gerrit Olthof-de Boer;
Herman en Truus Oude Weernink-Kemna; Thea en Theo Ganzeboom-Stege;
fam. Wolbers; Herman en Riek Groothuis-Ganzeboom;
Herman en Hans ter Brugge; Marietje ter Brugge;
overl. fam. ten Velde-Huisken; Paulien ten Velde-Alferink; Loes Lubbers;
Herman Westerbeek; Bennie Hoek; overl. ouders Ganzeboom-Koelen;
Jan Kemna en Marie Kemna-Sauer; overl. ouders Demmer-Kortstee;
Jan Demmer.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 31 oktober t/m zaterdag 6 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 31 oktober t/m zaterdag 6 november: groep 3 en groep 4
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Allerzielen
Allerzielen is in de katholieke traditie de dag waarop
alle gestorvenen worden herdacht.
Dit jaar Allerzielen, dinsdag 2 november a.s.
om 19.00 uur, is er een viering in de parochiekerk.
De overledenen van het afgelopen jaar, van wie we vanuit de parochie
afscheid hebben genomen, worden in deze viering, in het bijzonder met naam
herinnerd. De families hebben een uitnodiging ontvangen.
We herinneren niet alleen hen, maar alle dierbaren van wie we afscheid
hebben moeten nemen.
In de viering worden de aanwezigen uitgenodigd om namen te noemen en een
kaars te ontsteken.
Ook is het mogelijk om een intentie door te geven. Dat kan nog tot uiterlijk
maandag 1 november, per mail naar anita.oosterik@gmail.com
Een financiële bijdrage van € 10,00 voor een intentie, is heel erg welkom.
Er wordt tijdens de viering niet gecollecteerd: de collectebus voor uw bijdrage
staat op de tafel achter in de kerk.
De viering wordt rechtstreeks uitgezonden om 19.00 uur en is te zien via de
internetverbinding kerkdienstgemist.nl. De viering blijft nog enkele dagen
online staan en ook later kijken is dus mogelijk.
Het parochiekerkhof is verlicht tussen 18.00 en 21.00 uur. U kunt vóór of na
de viering, op eigen gelegenheid, een bezoek brengen aan het kerkhof.
Namens de avondwakegroep en de bezoekgroep nabestaanden,
mag ik u van harte uitnodigen,
om hen te herinneren, die we niet vergeten,
dierbare mensen met een naam en een gezicht,
om hen in het Licht te zetten, in het Licht van Liefde.
Anita Oosterik
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Financiën: Parochiekerk
Kerkbalans
Bezoekgroep Parochie
Kerktelefoon
Onderhoud kerkhof
St. Behoud Kerkgebouw Zenderen

NL24 RABO 0309 4227 36
NL37 RABO 0309 4073 70
NL86 RABO 0309 4894 23
NL39 RABO 0145 6802 58
NL35 RABO 0145 6447 31
NL51 RABO 0106 2487 66

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 25
Berichtgeving uit onze vergadering van 19 oktober 2021
1. Gesprek koor MIX
Wij hebben gesproken met het bestuur van koor MIX over de voortzetting
van het contract tot gebruik van de kerk als repetitieruimte. Ook is
gesproken over het gebruik van de ruimte in de kerk, het energieverbruik
en de mogelijkheid tot dienstverlening in enkele kerkdiensten.
2. Schoonmaakdiensten
Er wordt een overleg georganiseerd met de werkgroep kerkschoonmaak.
Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om een professioneel
schoonmaakbedrijf in te huren i.v.m. de grote
schoonmaakwerkzaamheden.
3. Evaluatie Parochieavond 30 sept. jl.
Graag willen we van de parochianen weten hoe men denkt over de
toekomst van ons parochiekerkhof met betrekking tot urnengraven of
urnenmonument c.q. urnenmuur alvorens onze plannen verder vorm te
geven. Ook zouden we graag willen weten hoe de Zendernaren denken
over de positie van onze kerk in de toekomst. We hebben het voornemen
hiervoor een enquête op te stellen.
4. Vacature penningmeester parochiebestuur
a. Onze penningmeester T. Platel heeft aangegeven te willen stoppen met
de werkzaamheden als penningmeester van onze parochie. In mei 2022
stopt zijn benoemingsperiode. Ton stelt zich niet meer herkiesbaar.
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b. Wij zijn bezig met het benaderen van geschikte personen, die het
penningmeesterschap zouden kunnen overnemen. Wij vragen uw
bijzondere aandacht hiervoor. Bent u bereid of weet u iemand hiervoor,
neemt u contact met ons op.
5. Verhuizing pastorie naar sacristie.
a. De komende weken zullen de elektrische voorzieningen in de sacristie
worden aangebracht.
b. De diverse ruimtes in de sacristie en opbergruimtes in de kerk worden
heringericht.
Het parochiebestuur.

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
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Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 10 tot en met 16 oktober
collecteerden in heel Nederland 55.000 vrijwilligers
voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in
Hertme gingen de collectanten langs de deuren. En
met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van €
722,68 opgehaald. De opbrengsten van de collecte
stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met
brandwonden voort te zetten.
Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen
deze littekens. Dit doet zij op drie fronten:
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door
onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
activiteiten voortzetten en haar droom: “een toekomst zonder littekens”
blijven nastreven.
Alle collectanten, bedankt voor jullie inzet;
Alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage.
Hebt u de collectant gemist?
U kunt nog steeds doneren met de QR code die
hiernaast afgebeeld staat. Deze scant u vanuit uw
eigen bankomgeving in.
U kunt uw donatie ook overmaken naar rekgnr:
NL93 RABO 0388 0132 22 t.n.v. Nederlandse Brandwonden
Stichting o.v.v. 7625 Zenderen
Betsy Paus,
Coördinator collecte Hertme-Zenderen
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DE HUISKAMER VAN ZENDEREN.
Wat hebben we gedaan!
Op donderdagavond 21 oktober was de
energiemarkt binnen de Huiskamer van
Zenderen. Deze markt is door mensen uit Zenderen
en Borne bezocht. Naast de informatie was het ook
elkaar ontmoeten. Voor de mensen die de bon niet
hebben gebruikt op die avond, deze zijn nog
digitaal te gebruiken op
www.energiebespaarshop.nl
23 oktober was het Repair café voor al uw liggende klussen.
Van knoop tot spijker, schroef en moer.
We hebben in het Sindron wat klussen gedaan. Koffie en thee gedronken.
Naast de klussen was ook hier het ontmoeten belangrijk.
De Huiskamer is voor en door Zendernaren.
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.
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.
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Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’
Gespeeld op: 20 Oktober

1.
2.
3.
4.
5.

Kruisjassen
Anton Pol
Truus Workel
Tonny Pigge
Minie Nijhuis
Theo Boomkamp

4393 p.
4283 p.
3955 p.
3906 p.
3803 p.

Poedelprijs :
Gerard Kole

3067 p.

Volgende kaartmiddag :

3 november

Jokeren
1. Bep Landkroon

64 p.

Reiny Ring

140 p.

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!
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Kalender Kloostergaarde 2022
De Kloostergaarde tuin in Zenderen is
bijzonder. Er is weer een mooie
kalender met bijzondere foto’s van
de tuin waarin alle seizoenen te zien
zijn. De 5de kalender, een jubileumeditie. Fotograaf Frans Egberink heeft
foto’s gemaakt waarin de kracht en
de schoonheid van de natuur te zien
is. Bloeiende planten in de winter,
vogels die hun nest aanvliegen en
mooie drone-overzichten.
De kalender wordt gepresenteerd tijdens de natuurwerkdag op 6 nov. tijdens
de koffiepauze om ongeveer 10.30 uur. De kalenders zijn daarna te koop voor
€ 10,00 per stuk bij Theehuis de Karmeliet en te bestellen via
voorzitter@sisl.info.
De opbrengst van de kalenders is voor een goed doel:
het verdere herstel van de tuin.

DORPS(P)RAAD
(waarin de Dorpsraad Zenderen periodiek van zich laat horen)
16 oktober 2021
Beste Zenderenaren, hier alweer de derde Dorps(p)raad. De Dorpsraad houdt
u daarmee op de hoogte houd van wat er speelt en u kunt natuurlijk ook
daarop reageren (wat ons betreft graag zelfs).
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VLOEDBELTVERBINDING
Wij hebben u al eerder bericht over de stand van zaken met de nieuwe
rondweg om Zenderen: de Vloetbeltverbinding. Tegen het eind van het jaar
valt er een definitief besluit. De benodigde 50 miljoen euro is al gereserveerd,
er is alleen nog enige discussie over het exacte traject. Provincie Overijssel,
Gemeente Borne en Dorpsraad Zenderen hebben voorkeur voor de A1/A35
variant. Deze loopt vanaf de Albergerweg met een grote boog langs de
sportvelden naar Elhorst-Vloedbelt, en dan via het Flier en knooppunt Azelo
langs de grote weg naar Borne. Almelo was tot nu toe voorstander van het
traject langs de spoorweg, maar B&W van Almelo hebben nu voorgesteld aan
de Almelose gemeenteraad om alleen maar de boog om de sportvelden heen
aan te leggen. Hoewel dit nog steeds alleen een Almelo-interne discussie is,
vonden wij het toch raadzaam de volgende kritische brief te sturen:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Per e-mail aan: Zenderen, 10 oktober 2021
1. Gemeenteraad Borne
2. Gemeenteraad Almelo
3. Provinciale Staten Overijssel
Betreft: Vloedbeltverbinding.
De Dorpsraad Zenderen onderschrijft de voorkeur van Gedeputeerde Staten
en van gemeente Borne voor de aanleg van de A1/A35 variant van de
Vloedbeltverbinding, met de verbinding tussen de N743 en de N744 (de “korte
boog”) als integraal deel daarvan. De daartoe benodigde gelden zijn inmiddels
gereserveerd. Wij waren ons ervan bewust dat gemeente Almelo zich nader
beraadde op de gekozen variant. Tot onze verbijstering komt B&W Almelo nu
met het voorstel om uitsluitend de “korte boog” aan te leggen.
Deze optie maakte geen deel uit van de oorspronkelijke PlanMER en zij biedt
dan ook geen enkele oplossing voor de verkeersdoelstellingen in onze regio:
geen toekomstbestendigheid qua eventuele aansluiting op de A1/A35 bij
Azelo, geen vermindering van verkeer op A1/A35, geen robuust
ondersteunend wegennet in onze regio en geen sterke afname van het
verkeer door Zenderen (en Borne). Sterker nog, SWECO zegt dat zelf ook in
haar aanvullende rapport (in opdracht van Almelo) over deze optie.
Desondanks lijkt Almelo toch voor deze optie te kiezen. Zenderen wil echter
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geen slachtoffer worden van deze ogenschijnlijke oogkleppenpolitiek. De optie
(nou ja…..) “uitsluitend korte boog” laat een restverkeer toe dat de huidige
harde verkeersdoorsnijding door het dorp in feite ongewijzigd laat. De
leefbaarheid van/in Zenderen blijft daardoor beschadigd. De al in gang gezette
ontwikkeling van plannen voor een meer verkeersluw centrum met ruimte
voor woningbouw specifiek voor jongeren en ouderen, wordt daardoor
onmogelijk gemaakt. De bereikbaarheid van de school en (belangrijker) de
veiligheid van schoolkinderen blijft precair.
Bovendien trekt het in beschouwing nemen van deze nieuwe “optie”
potentieel alle oude discussies over de rondweg, inbegrepen de
Verbindingsweg in/rond Borne, weer open. Zenderen was blij dat na ruim een
decennium aan discussie er eindelijk een besluit leek te zijn genomen. Deze
vreemde actie van Almelo brengt dat nu weer in gevaar. Daarnaast willen we
ook niet dat de “korte boog” een onderhandelingsinstrument wordt in de
discussie over de spoorweg-variant, waarvoor Almelo en Bornerbroek immers
al eerder hun voorkeur hebben uitgesproken.
Nog een laatste opmerking. In het SWECO rapport over de “korte boog” wordt
gemeld dat in die optie het verkeer over de betrokken N weg in het jaar 2030
zodanig gering is dat deze de provinciale normen voor het aanleggen van een
rondweg niet overschrijdt. Met andere woorden: Er is eigenlijk geen probleem
en Zenderen moet niet zeuren. Het zou kwalijk zijn wanneer de betrokken
besturen deze in plaats beperkte analyse/stelling zouden toepassen op het
hele wegennet in de regio. De PlanMER toont dat er wel degelijk een
verkeersprobleem in Zenderen is en dat daartegen goede oplossingen zijn, in
samenhang met verlichting van verkeer op de A1/A35 en de ontwikkeling van
een robuust regionaal wegsysteem.
Dorpsraad Zenderen verzoekt gemeenteraad Almelo het proces niet nog
verder te vertragen, af te zien van de “uitsluitend korte boog”-optie en te
kiezen voor de A1/A35 variant van de Vloedbeltverbinding. Zo niet, geeft de
dorpsraad Zenderen Provinciale Staten in overweging de A1/A35 variant met
een Provinciaal Inpassingsplan (PiP) uit te voeren, zoals dat kort geleden ook is
geschied met betrekking tot de Twence Mestverwaarder op de ElhorstVloedbelt.
Dorpsraad Zenderen
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Het is nu even afwachten wat het definitieve standpunt van Almelo wordt. Dat
zal ongetwijfeld in de media bekend worden, maar ook wij zullen u hierover
blijven informeren.
OVERIGE ZAKEN
Wij worden de laatste tijd nogal eens aangesproken met vragen over
gebrekkig onderhoud en defecte straatverlichting. Natuurlijk doen wij daar
dan wat aan, maar het blijkt vaak beter en sneller wanneer u zelf actie neemt.
Wij zetten voor u de meldpunten nog eens op een rij:
- Buurtonderhoud
Acute problemen kunt u melden bij “buurTman” Richard Pieterson, te
bereiken op 06-20815934 of buurtman@twentemilieu. Dit betreft gebrekkig
onderhoud of defecten aan (straat)meubilair, bruggen en tunnels, openbaar
groen, riolering, speelondergronden, wegen, watergangen en sloten. Ook
gladheid en plaagdierbestrijding.
N.B.: Twente Milieu heeft deze “buurTman” ingesteld, die de schakel vormt
tussen Twente Milieu, gemeente Borne, verenigingen, wijkraden en andere
organisaties in Borne. Hij zorgt ervoor dat het werk dat Twente Milieu uitvoert
tijdig gecommuniceerd wordt naar de betrokken inwoners en organisaties. De
buurTman haalt ook proactief informatie en wensen vanuit de wijkraden,
verenigingen en organisaties op, zodat Twente Milieu daar rekening mee kan
houden of invulling aan kan geven. Alternatief blijft nog steeds de
Klantenservice Twente Milieu, 0900-8520111.
Mocht het niet lopen zoals u wenst, laat dat dan weten aan Jos Wolbers of
Lies Maathuis, onze Coordinatoren Openbaar Groen. Zij vertegenwoordigen
Zenderen al jaren in het zgn “halfjaarlijks overleg-groen” met de gemeente
Borne en met de Provincie. Zij bespreken o.m. de aanleg van nieuwe
groenvoorzieningen en het onderhoud daarvan. De afspraken worden
opgenomen in een actieplan. Wij zullen deze actieplannen voortaan
publiceren in dit medium. U kunt dus bij Lies en Jos terecht voor al uw
suggesties op het gebied van openbaar groen.
- Straatverlichting
Defecte straatverlichting kunt u melden op
https://storing.moononline.nl/gemeenteborne. U kunt daar ook op zien (tot
op de enkele lantarenpaal nauwkeurig !) wat er met uw melding is gedaan.
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Mocht dat niet lopen zoals u wenst, laat dat dan weten aan de Commissie
Verkeer en Veiligheid Zenderen. Zij overlegt regelmatig met gemeente Borne
en met de Provincie over nieuwe projecten. U kunt dus bij die commisie ook
terecht met al uw suggesties over verbetering van het verkeer en de veiligheid
in en om Zenderen. De betrokken bewoners worden regelmatig geinformeerd
over de gang van zaken.
De commissie bestaat uit Fons Lohuis, Christian Sand, Victor Ragbourn,
Matthijs Oude Voshaar, Roy Kroeze, Jan Ganzeboom en Henk Hoek,
bereikbaar via henk.hoek1951@gmail.com en/of 06-30573280 of via een van
de commissieleden.
Tot zover. Wij horen graag van u.
Namens de Dorpsraad Zenderen,
Jan Kruidenier, voorzitter
074-8528929
jckruidenier@hotmail.com

CARNAVAL 2021/2022 – C.V. De Doldraejers
Het carnavalsseizoen 2021/2022 staat weer voor
de deur! En het belooft een bijzonder jaar te
worden, want komend jaar staat in het teken van
onze jubilea. J.R. De Draejpiepers bestaan 11 jaar en
als vereniging vieren we ons 44-jarig jubileum. We
delen graag de eerste momenten van dit mooie
carnavalsjaar met je. Disclaimer: het programma beweegt mee met de
COVID-19 maatregelen, waardoor er nog aanpassingen kunnen volgen.
11e van de 11e
Op zaterdagavond 13 november trappen we officieel af met het Elfde van de
Elfde feest. Op deze avond gaan we met alle leden en vrijwilligers een
gezellige avond tegemoet onder leiding van Prins Martijn en Prinses Carmen.
Wil je je aanmelden via info@doldraejers.nl mocht je dit nog niet gedaan
hebben?
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Opkomstweekend!
Een absolute primeur: de nieuwe hoogheden van de Doldraejers komen al in
2021 op! We bundelen de krachten met de Draejpiepers en maken er een
onvergetelijk opkomstweekend van op 10, 11 en 12 december! Op
vrijdagavond komen de nieuwe hoogheden van de Draejpiepers op tijdens het
Piepersbal, op zaterdagavond komen de nieuwe hoogheden van de
Doldraejers op en op zondagmiddag is er een receptie. Ook nemen we in dit
weekend afscheid van alle huidige hoogheden. Zet dit alvast in je agenda!
Bardiensten
Voor zaterdag 11 en zondag 12 december zoeken we vrijwilligers die een
bardienst willen draaien.
We zoeken: tappers / inschenkers en verkopers aan de bar.
Naam:

Tel:

Opkomst 11-12-2021

A: 19:00 – 22:30
B: 22:30 – einde +/- 1:30
A: 13:00 – 16:00
B: 16:00 – einde +/- 18:00

Receptie 12-12-2021

* Omcirkel de letter van jouw voorkeur
* Tijdstippen kunnen nog wijzigen i.v.m. de coronamaatregelen op dat
moment
Opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………
Graag aanmelden voor zondag 7 november 2021.
Jullie hulp is echt nodig en wordt zeer gewaardeerd.
Inleveren formulier:
Roy Platenkamp
oude Kerkweg 4 Zenderen
André Platenkamp ’t Stegehuis 8 Zenderen
Luc Besselink
Dikkersbosweg 3 Albergen
Je kunt je ook opgeven via WhatsApp:
Roy 06-43014251 / Luc 06-40947106
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SPORTVERENIGING
Schoonmaakrooster:
Wk 44: 1 – 5 nov:

“ZENDEREN VOORUIT”

Martine Lansink, Karen Feldman
Wendy Kruidenier, Dyane Bril.

AFDELING HANDBAL
Zaterdag 30 oktober:
ZVBB21 E2 – Dynamiek E2
ZVBB21 E1 – BWO E1
ZVBB21 DS1 – Foreholte DS 2
ZVBB21 DS2 – EHC ’95 DS1

Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
Sporthal ’t Wooldrik Borne
sporthal ’t Wooldrik Borne

16.30 uur
17.25 uur
19.00 uur
20.20 uur

Zondag 31 oktober:
ZVBB21 D1 – Olympia HGL D2
ZVBB21 DC1 – Olympia HGL DC2
ZVBB21 DB2 – Borhave DB2
ZVBB21 DS3 – Blauw Wit DS1

Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo
Sporthal IISPA Almelo

09.45 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.30 uur

Pupil van de week; E-jeugd van ZVBB’21
Eindelijk kunnen we weer: handballen zonder restricties. Onze competitie is al
begonnen en net als andere normale seizoenen zouden we het ook nu weer
heel leuk vinden om bij onze thuiswedstrijden Pupillen van de week uit te
nodigen. Dit seizoen zijn dat de spelers van onze E-jeugd! Hieronder hebben
we een overzicht gemaakt van wie wanneer aan de beurt is. De namen komen
ook in ons programmaboekje te staan.
Als je gaat ruilen omdat de voorgestelde datum niet uitkomt, doe dat dan op
tijd en geef de wijziging door aan Miranda Steenhagen. We zorgen er dan voor
dat de goede namen in het programmaboekje van de wedstrijd zullen staan.
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Datum

Pupillen

Za. 30-10-2021 ZVBB’21 - Foreholte
Za. 13-11-2021 ZVBB’21- DSVD
Za 20-11-2021 ZVBB’21 - U.S
Za. 4-12-2021 ZVBB’21 - VVV
Za. 18-12-2021 ZVBB’21 - Havas
Za. 8-1-2022 ZVBB’21 - SVBO
Za. 22-1-2022 ZVBB’21 - SV Zeeburg
Za. 5-2-2022 ZVBB’21- Voorwaarts
Za. 12-3-2022 ZVBB’21 - Lettele
Za. 2-4-2022 ZVBB’21 - Wijhe

Romijn van Reenen, Emmi Brunsman
Sylvie Holtkamp, Lisanne Groothuis
Alyssa van der Velde, Puck Voshaar

Fleur Holtkamp, Elynn Morshuis
Esmee Blauwgeers, Lauren Weel
Iris Kromkamp, Emma Alexa
Floor Haverkate, Sara Kamphuis
Isa Marrink, Sofie Oonk

Locatie:
Aanwezig:
Kleding:

Sporthal ’t Wooldrik, Borne
18.15 uur
Zwart wedstrijdbroekje en zwarte sokken van de club, je
eigen sportshirt, eventueel voor de kou een trainingspak
voor over je sportkleding. Vergeet niet je zaalschoenen!
Aanvang wedstrijd: 19.00 uur
Programma:
Aanwezig bij de bespreking, meedoen warming-up, met
het team op de foto, opening wedstrijd, schieten op het
doel, wedstrijd kijken, afsluiting.
Wie mag er mee?
Je vader, moeder, broer, zus, oma, opa, andere
familieleden; iedereen is welkom!
Alvast heel veel plezier!
Vragen? Of heb je met iemand geruild qua datum:
Laat het even weten  Miranda Steenhagen (06-50606759)
Sportieve groet,
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AFDELING VOETBAL
Een weekend vol voetbal!
Na een weekje herfstvakantie voor de jeugd staat er weer een mooi
voetbalprogramma gepland. Het kantinerooster tot de winterstop is inmiddels
bekend. Deze kan je opvragen bij de leiders/trainers van je team. Ruilen mag
uiteraard maar doe dit in onderling overleg met degene waarmee je wilt
ruilen.
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend.
Veel succes en plezier toegewenst!
Zaterdag 30 oktober
Victoria '28 JO19-3 – ZV JO19
DOS '37 JO17-2JM – ZV JO17
ZV JO12 – PH JO12-1JM
Enter Vooruit JO10-3JM – ZV JO10
ZV JO9-1 – NEO JO9-4
ATC'65 JO9-6 – ZV JO9-2
BSC Unisson JO7-3 – ZV JO7-1
ZV JO7-2 - BSC Unisson JO7-1

Aanvang:
13:00
10:45
11:30
10:00
10:00
08:30
09:00
09:00

Scheidsrechter:

Zondag 31 oktober
ZV 1 – De Tubanters1897 1
Vasse 2 – ZV 3
Quick '20 35+1 – ZV 35+
Rietmolen VR1 – Borne/ZV VR1

Aanvang:
14:00
10:00
10:00
11.00

Scheidsrechter:
J.M.A. Lucassen

“Duimelot” Pupillen van de week zondag 31 oktober
Lieke Bartelink en Louisa Hakobian
13:30
Kantinedienst zaterdag 30 oktober
Liam Welberg
Sebas Braakhuis
Okke Lansink

Tijd:
08:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:30
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Wouter van Olffen
Stijn ten Cate

leiding JO7-2

Kantinedienst zondag 31 oktober
Job Vetketel/Tom Vetketel
Daniel Lamain/ Roy Hofstede
Stan Geerdink/ Stijn Rikmanspoel

Tijd:
08:00 – 12:00
12:00 – 15:15
15:15 – 18:30

Vriendelijke groeten,
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit

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
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