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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

3 december 2022 – 10 december 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 …   
 

De hemel bereik je niet  
zonder een aantal wolken te doorkruisen. 

 

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

donderdag: 14.00 – 15.00 uur 

 

Vieringen:  
Zondag 4 dec: 10.00 uur:  Eucharistieviering verzorgd door  de Karmel 
    Voorganger: Pater N. Hofstede 
De viering is 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 4 december 10.00 uur      
Koster:  J. v.d. Aa        
Lector:  J. Maathuis        
Collectanten: M. Besselink en H. Koopman 
        

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 4 december t/m zaterdag 10 december:  
zondag :  J. Maathuis  donderdag: A./R. Wolbers  
maandag: G. Welberg   vrijdag: V. Kuipers 
dinsdag: J. Wolbers  zaterdag: S. Elferink  
woensdag:  H. Meulenkamp   
 

Werkgroep onderhoud kerkhof:   
Van zondag 4 december t/m zaterdag 10 december: groep 3 
 

Missintenties voor zondag 4 december 2022: 
Jan Omtzigt. 
 

Inzameling voor de voedselbank; 
In onze kerk staat elke zondag een mand klaar voor 
houdbare producten voor de Voedselbank.  
Ook op de dinsdag- en donderdagmiddagen staat 
hij tijdens de zitting van het parochiesecretariaat 
voor in de kerk. 
 

Zo hopen wij samen om te zien naar onze medemensen die het momenteel 
moeilijk hebben. 

 
Op weg naar Kerstmis 2022 

 Zondag 4 december 10.00 uur: 2de zondag van de Advent  

Karmelviering - voorganger pater N. Hofstede  

 Zondag 11 december 10.00 uur:  3de zondag van de Advent 

Eucharistieviering – voorganger pastor T. van der Gulik 

 Zondag 18 december: 4de zondag van de Advent  

Woord- en communieviering – voorgangers Anita Oosterik en Maria 

Verheijen  
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 Zondag 18 december 16.00 uur 

De kerk is versierd, de kerststal is er: we zijn klaar voor het feest van de 

geboorte van het kindje Jezus. Rondom de kerststal is iedereen van 

harte uitgenodigd  

Het kerstverhaal wordt verteld. De kinderen mogen meedoen in een 

kerstspel als herder, koning, engel of schaap. 

Het parochiekoor is erbij om samen met alle aanwezigen mooie 

bekende kerstliederen te zingen. 

Voor het naar huis gaan is er chocolademelk, ranja, koffie, thee met 

iets lekkers. 

Welkom: kinderen,  

van jong tot wat ouder,  

peuters, kleuters,  

kinderen van de basisschool  

samen met jongere of oudere  

broertjes en zusjes, samen 

met  ouders, met opa, oma, 

familie, buren!  

Vanaf  15.30 uur is de kerk geopend en kunnen kinderen zich al verkleden.  
Heel graag aanmelden, ivm de inkoop en alles klaarleggen:   
stuur een mail naar anita.oosterik@gmail.com vóór 15 december. 
 

•    Zaterdag 24 december 20.00 uur: Kerstmis nachtmis 
       Eucharistieviering: voorganger pastor T. van der Gulik 
•     Zondag 25 december 10.00 uur – Kerstmis dagmis 
       Eucharistieviering: voorganger pastor T. van der Gulik 

 Maandag 26 december is er geen eucharistieviering in de 

parochiekerk  

 Zaterdag 31 december: oudejaarsavond is er geen viering in de 

parochiekerk 

 Zondag 1 januari 10.00 uur: Nieuwjaarsdag  

Karmelviering-  voorganger Pater T. van Balen 
 

 

mailto:anita.oosterik@gmail.com
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“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 36 

Berichtgeving uit onze vergadering van 24 november2022 
 
 

1. Onderhoudsstaat pijporgel Kerk 
Het parochiebestuur heeft besloten een globaal onderzoek te 
verrichten naar de onderhoudsstaat van het pijporgel achter in de 
kerk. 
 

2. Verwarmingskosten 
De verwarmingskosten voor een viering op zondagmorgen bedragen 
nu zo’n € 200,- Waarschijnlijk worden de kosten per 01-01-2023 nog 
hoger. Er wordt goed opgelet of de deuren van de kerk bij 
binnenkomst gesloten worden.  

 
3. Herstel zitbanken kerkhof 

Het parochiebestuur heeft gelden beschikbaar gesteld voor het herstel 
en reparatie van enkel zitbanken op het kerkhof. Ook wordt er 
onderhoud gepleegd aan het houten Christusbeeld, achter op het 
kerkhof. Dit beeld wordt tijdelijk van de plaats gehaald. 

 
4. Oriënterend gesprek buurtparochie 

Op 17 januari 2023 wordt er een oriënterend gesprek gehouden met 
de buurtparochie Heilige Jacobus en Johannes van Borne-Hertme.  
 

5. Klokuurwerk 
Offerte wordt opgevraagd m.b.t. herstelwerkzaamheden van het 
klokuurwerk in de toren van de kerk. 
 

6. Fietsendiefstal kerkplein 
Het parochiebestuur heeft contact opgenomen met de politie in Borne. 
Gevraagd is op de zondagmorgen eens extra langs het kerkplein te 
rijden om een oogje in het zeil te houden gezien de diefstallen van de 
afgelopen weken. 
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7. Geloofsgesprek 
Op woensdag 25 januari 2023 vindt er om 19.30 uur in het zaaltje van 
het klooster in samenwerking met de Elisaparochie van Almelo een 
geloofsgesprek plaats onder leiding van de heer Chris ’t Mannetje met 
als titel: “Wij zijn de tijden en de tijden veranderen.” Nadenken over 
de toekomst van de kerk. Parochianen zijn van harte welkom.  
 

8. Vacature 
Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de vacature in ons 
bestuur op te vullen. Het parochiebestuur zoekt nog verder, maar 
mocht u iemand weten, dan kunt u contact opnemen met de 
vicevoorzitter Maria Verheijen.  
 

9. Tarieven 
Na rijp beraad zijn de nieuwe tarieven vastgesteld. Op de website van 
de parochie (www.parochiezenderen.nl) en in deze Vox staan de 
tarieven vermeld. De ingangsdatum is 1 december 2022. Voor vragen 
hieromtrent kunt u zich wenden tot de penningmeester, de heer Koos 
Caarls. 
 

10. Vrijwilligersavond 
Het parochiebestuur organiseert in de zomer van 2023 een 
Vrijwilligersavond. Ideeën worden op dit moment uitgewerkt. 
 
 

 

 

  

         
        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 
 



Tarieven per 1 december 2022 
 

 Dienst Bijdrage Opmerking 
 Vieringen en sacramenten    
 Misintentie   €      10,-  
 Dopen €      50,-  
 1e Heilige Communie €      75,-  
 Heilig Vormsel €      75,-  
 Huwelijksviering, 

jubileumviering 
€     285,-  

 Ziekenzalving   Vrije gift  
 

 Uitvaart in de eigen kerk    
 Opbaren €      75,- Per dag 
 Condoleance €   150,- 1,5 uur,  

verlenging € 50,- per half uur 
 Avondwake €     250,-  
 Uitvaartdienst €     350,-  
 Avondwake met uitvaartdienst € 425,-  

 
 Begraven en bijzetten op ons kerkhof 
 Begeleiding op het kerkhof € 50,- Met uitvaartdienst op een aparte 

dag 
 Afscheidsviering op het 

kerkhof 
€ 175,- Zonder avondwake of 

uitvaartdienst 
 Begrafenis volwassene €         700,-  
 Begrafenis kind t/m 12 jaar €         450,-  
 Urnbijzetting €         250,-  
  
 Begraven en cremeren elders 

Begeleiding op een ander 
kerkhof of crematorium 

 
€ 

 
50,- 

 
Met uitvaartdienst op dezelfde 
dag 

 Begeleiding op een ander 
kerkhof of crematorium 

€ 125,- Met uitvaartdienst op een aparte 
dag 

 Afscheidsviering op een ander 
kerkhof of crematorium 

€ 350,- Zonder avondwake of 
uitvaartdienst 

     



 Dienst Bijdrage Opmerking 
 Begraafplaatsrechten – Teraardebestelling 
 Grafrechten enkel graf €          650,- 20 jaar 
 Grafrechten familiegraf   €  1.200,-  20 jaar 
 Grafrechten kindgraf €          450,- 20 jaar 
 Grafrechten aanvulling 

familiegraf 
€ 55,- Per jaar naar nieuwe einddatum 

 Urnplaatsrecht € 300,- 20 jaar 
 

 Begraafplaatsrechten – Rechtverlenging 
 Grafrechten verlenging enkel 

graf 
€ 325,- 10 jaar 

 Grafrechten verlenging 
familiegraf 

€      600,- 10 jaar 

 Grafrechten verlenging 
kindgraf 

€ 225,- 10 jaar 

 Urnplaatsrechten verlenging €        150,- 10 jaar 
 Cultureel historisch graf   Vrij 

 
 

   Begraafplaatsrechten-Beëindiging 
 Ruimen enkel graf € 300,-  
 Ruimen familiegraf € 400,-  
 Ruimen kindgraf € 150,-  
 Ruimen urnplaats € 50,-  
 Verwijderen graftekens   Nacalculatie 

 
 Speciale diensten    
 Kerkruimte €      400,- Per dagdeel  

(09:00-13:00 / 13:00-17:00) 
 Livestreaming €      100,- Per viering 
 Drukwerk €          0,50 Per boekje 
 Bloemen   In overleg 
 Kerktelefoon €         7,- Per maand (niet meer 

beschikbaar) 
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Zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
 
Iedereen kent deze uitspraak. De Duitse theologe Dorothé Sölle zei eens: 
“Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk.” 
Waar je niet samen idealen deelt valt de basis weg om er samen aan te 
wérken. Onze wereld dreigt de zeggingskracht niet meer te verstaan van 
Bijbelse idealen en dromen, terwijl die juist mensen en groepen in beweging 
kunnen zetten. In de Advent klinken toekomstdromen van Jesaja over 
oorlogstuig dat plaats maakt voor werktuigen van de vrede. Hoe toepasselijk is 
dat ook in onze tijd. Dat hij gehoor mag blijven vinden. 
 

Straatkinderen in Congo, Centraal Afrika 
Congo is bijvoorbeeld een land dat al jarenlang lijdt onder oorlog, dictatuur en 
uitbuiting. Dit zorgde voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. 
Op straat leven veel kinderen die geen thuis meer hebben.  Adventsactie 
vangt samen met een lokale partner straatkinderen uit Kinshasa op in hun 
centrum en biedt hun de noodzakelijke zorg, onderdak en scholing. 
Zo kunnen ze samen werktuigen van vrede zijn en helpen aan een betere 
toekomst voor deze kinderen. 
 
Wij kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. 
 
Ook staat er hiervoor in de komende Adventstijd rond de vieringen weer de 
grote collectebus klaar op het tafeltje achter in de kerk.  
Van harte bevelen wij deze extra collecte bij u aan.  
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 
 

Werkgroep MOV 
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Midwinterhoornblazen bij het Thomashuis 
Beste dorpsgenoten, 

op donderdag 15 december wordt er in en achter de tuin van het 
Thomashuis Zenderen weer midwinterhoorn geblazen. 

We vinden het leuk om aan deze Twentse traditie mee te doen. 
Vanaf 19 uur bent u van harte welkom om te komen 
luisteren onder het genot van glühwein en warme 
chocolademelk 
 
 
 

 
Huiskamer Sindron Nieuws. 

Op 15 december is er een avond met de wijkagent. 
Deze avond geeft Jan Schmitz uitleg over 
inbraakpreventie, veiligheid om je huis en in ons dorp.  
We hopen op een goede opkomst om samen te horen 
en te bespreken wat wij kunnen doen aan veiligheid. 
De aanvang van deze avond is 20.00 uur. Inloop met 
een kop koffie of thee is vanaf 19.45  
 
Repair Café   
Op 26 november hebben we weer een paar klussen gedaan voor inwoners van 
Zenderen. 
Ook heeft zich een vrijwilliger aangemeld. Gerard Sanderink komt het team 
versterken. Daar zijn we heel blij. 
In december is er geen Repair Café, maar wanneer er iets echt niet kan 
wachten… mail ons dan op info@sindron.nl   
We zijn er weer op 28 januari 2023 
 

Wilt u iets met ons delen, als vrijwilliger helpen, of aanmelden voor het  
Repair Café ; dat kunt u doorgeven  via: info@sindron.nl of ons bellen  
op 06 38540733. 
Volg je ons al op Facebook? 
 

Ronald, Jeannine, Sandra en Gerjonne 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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Sint in Zenderen 
Zaterdag 19 november was hij dan écht in Zenderen; Sinterklaas. 
Voordat het zover was hebben vele kinderen in het Patersbos de opdrachten 
en speurtocht goed afgesloten. Erg knap, want het was moeilijk!! Iedereen 
heeft daarom, in de goodiebag, een pietendiploma ontvangen met veel leuks 
en lekkers erbij.  
Kijktip: BorneBoeit heeft een mooi stuk 
geschreven en gave foto's gemaakt. 
 
Goed om te melden, is dat we de 
overgebleven chocoladeletters en pepernoten 
hebben geschonken aan het Dreamteam 
Borne (alternatieve voedselbank). 
 
We willen iedereen bedanken voor deze geweldige Sinterklaasmiddag. We 
hebben genoten en kijken er naaruit om Sinterklaas volgend jaar weer te 
mogen verwelkomen in ons mooie Zenderen. 
 
Pepernotengroetjes, 
Marleen te Riele, Coby Dirks, Esther Besselink en Carmen Welberg  
 
organisatie Sint in Zenderen 
 
 
 

K.P.V Kerstavond. 
Onze jaarlijkse kerstavond is op donderdag 15 december in 
het clubgebouw van de ijsbaan in Zenderen. 
Aanvang 19:30u. 
Eigen bijdrage €5,-  

Met een optreden van Double 2, hopen we deze kerstavond samen met vele 
dames te mogen vieren. 
Opgeven voor 10 december bij  Anny Espeldoorn: 074-7074905 of bij 

 Siny Leus 0646695016 
Het bestuur. 
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Kerstbomenplaza Zenderen 
Vanaf zaterdag 26 november begint weer de verkoop van kerstbomen aan de 
Zeilkerweg 7 in Zenderen. 
Blauwsparren uitzoeken vanaf het land gezellig met het hele gezin. We 
hebben natuurlijk ook verse Nordmannen. 
Er Is warme chocolademelk en warme glühwein voor de liefhebber. 
Wij verkopen alleen op zaterdag en zondag, laatste verkoopdag is zaterdag  
17  december. We hopen u te mogen begroeten op de Kerstbomenplaza. 
Bij ons is nu ook de easy fix kerstbomenstandaard te verkrijgen, 
 voor een aantrekkelijke prijs. 
 

Kerstbomen Plaza 
 

Mooie blauwsparren en Nordmannen  
zelf uitzoeken vanaf het land.  
    Op zaterdag en zondag aan de  

Zeilkerweg 7 in Zenderen 

Voor inlichtingen over de kerstbomen tel. 0625376917. 
Verkoop vanaf 26 november 9 uur ‘s morgens. 
 
 
 

Opkomstweekend C.V. Doldraejers & J.R. De Draejpiepers  
Het is dubbelop feest dit jaar, want naast dat C.V. De 
Doldraejers het 44-jarig jubileum viert, is het ook een 
jubileumjaar voor J.R. De Draejpiepers. 11 jaar geleden zijn zij 
namelijk gestart. Pak je agenda er daarom maar vast bij, want 
dit jubileumjaar wil je niet missen. 
 
Vrijdag 9 december 

Piepersbal J.R. De Draejpiepers met de opkomst van de nieuwe hoogheden.  
Locatie: feesttent aan de Lidwinaweg  
Tijd: tent opent om 19.30 uur 
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Zaterdag 10 december 
Opkomst van de nieuwe hoogheden van C.V. De Doldraejers. 
Locatie: feesttent aan de Lidwinaweg  
Tijd: tent opent om 19.30 uur 
 
Zondag 11 december 
Receptie C.V. De Doldraejers en J.R. De Draejpiepers en uitreiking Gouden 
Pieper door de Oud-Jonkergarde van J.R. De Draejpiepers. 
Locatie: feesttent aan de Lidwinaweg  
Tijd: tent opent om 12.30 uur en uitreiking Gouden Piepers om 16.00 uur. 
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 48: groep 11 van Jolanda Veldhof 

Week 49: groep 12 van Wilke Geerdink 
 

 
HANDBAL: 
 

Zaterdag 3 december: 
ZVBB21 DS1 – PCA/Kwiek DS2  19.00 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
ZVBB21 DS2 – Avanti Wilskracht DS2  20.35 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
Zondag 4 december: 
ZVBB21 E1 – De Tukkers E2  09.45 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 C1 – Stevo C1   10.40 uur Sporthal IISPA te Almelo 
Cominatie’64 D2 – ZVBB21 D1 10.40 uur Sporthal de Fakkel te Losser 
ZVBB21 B1 –  Stormvogels B1 11.40 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 B2 – Langeveen/Vasse B1 12.40 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 A1 – R.S.C. A1  13.40 uur Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 DS3 – R.S.C. DS2  14.50 uur Sporthal IISPA te Almelo 
 
Dinsdag 6 december: 
ZVBB21 DMW2 – Vasse DMW1 20.00 uur  Windmolenbroek te Almelo 

 
VOETBAL: 

 

Wisselend succes senioren: ZV3 houdt aansluiting met koplopers! 
Afgelopen weekend was bij de senioren alleen ZV3 in staat om hun wedstrijd 
winnend af te sluiten. Dat gebeurde tegen Rood Zwart met een mooie 4-1 
overwinning. Hierdoor blijft ZV3 in het spoor van de koplopers. ZV2 heeft 
helaas geen vervolg kunnen geven aan de eerste winst. Tegen Saasveldia 3 
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liggen er zondag wel volop nieuwe kansen om het 
puntenaantal te verdubbelen. De veteranen hebben een 
pas op de plaats moeten maken na het verlies tegen 
EMOS. De hekkensluiter uit Enschede was zeer content 
met de eerste winst van het seizoen. ZV35+ mag zondag 
tegen PW, de nieuwe hekkensluiter, in de herkansing. Het 

eerste vrouwenelftal van ZV speelt zondag een thuiswedstrijd op sportpark ’t 
Vollenbroek. Tegen koploper Hector waren ze afgelopen zondag nog niet 
opgewassen, maar wellicht wordt de eerste winst behaald op het Zenderense 
kunstgras. 
 

De jeugdteams werken ook een vol programma af. De JO10-1 lijkt hard op weg 
om terug te keren naar de 4e klasse, maar dan moet er zaterdag wel weer 
ruim gewonnen worden van Sp. Overdinkel JO10-2. Zij kunnen om 10 uur 
daarom alle ondersteuning langs het veld gebruiken. Maar ook bij de andere 
wedstrijden verwachten we zoals altijd een enthousiaste aanmoediging voor 
uw favoriete speler of speelster.  
 

Bijzonderheden:  
In verband met het speciale carnavalsweekend van 10 en 11 december heeft 
de vereniging voor alle senioren in de B-categorie (ZV2, ZV3 en ZV35+) een 
zogeheten baaldag aangevraagd. Voor ZV VR1 kan dit, indien gewenst, alleen 
worden aangevraagd via BVV Borne. Op moment van schrijven zijn we nog 
druk bezig om de wedstrijd van ZV1 verplaatst te krijgen naar 
donderdagavond 8 december. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van 
medewerking van de tegenstander en de KNVB. Houd het programma dus 
goed in de gaten. Dit kan via de website van ZV of via de voetbal.nl-app.  
 

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor aankomend weekend. 
Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zaterdag 3 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
Victoria JO19-1 – ZV JO19   12:30     
ZV JO15 – BWO JO15-3   11:30  Job Vetketel 
ZV JO12 – EMOS JO12-1   11:30  Wouter van Olffen 
ZV JO10-1 – Sp. Overdinkel JO10-2  10:00  Leiding JO10-1 
ZV JO10-2JM – MVV '29 JO10-2  09:00  Maxim Nijhuis 
RSC JO8-1JM – ZV JO8-1JM   09:30   
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NEO JO8-3 – ZV JO8-2JM   08:30    
BSC Unisson JO7-2 – ZV JO7-1  09:00   
 
Zondag 4 december    Aanvang: Scheidsrechter: 
Haaksbergen 1 – ZV 1    14:00    
ZV 2 - Saasveldia 3    11:00  Gijs Vogelaar 
SDC '12 5 – ZV 3    10:45     
ZV 35+1 – PW 35+1    09:00  Thijs O. Rengerink 
Borne/ZV VR1 – vv Twenthe VR2  12:45  Michel Horstman 
 
Kantinedienst zaterdag 3 december  Tijd: 
Tim Sand     08:30 – 10:00 
Boet Besselink      10.00 – 11.30 
Clint Adam     11:30 – 13:00 
Joshua Schmit     13:00 – 15:00  
 
Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
 

Zenderen Vooruit met 4-1 onderuit in koude Rietmolen. 
Met veel optimisme zagen onze jongens hun uitwedstrijd tegen mede 
laagvlieger Rietmolen tegemoet. Dit was vooral gebaseerd uit het feit, dat we 
nu de clubs zouden krijgen uit het zogenaamde rechter rijtje. Best reeel, 
omdat wij de laatste 2 potjes tegen titelkandidaten Bentelo en Buurse 
onverdiend in de laatste minuten verloren. Maar vandaag van alles niets daar 
van, omdat wij kansloos naar de slachtbank werden gebracht. Vanaf het begin 
liet Rietmolen merken dat er voor ons niets te halen was. Onze spitsen Job, 
Teun, en Hemmo, kwamen niet, of weinig over de middenlinie. Uit een Poolse 
landdag situatie, binnen onze eigen zestien meter, scoorde Rietmolen de 
verdiende 1-0. Twee spelers van hun hadden nog de gelegenheid te 

overleggen, wie er van de twee, de bal in de touwen 
mocht jassen. 
Tijdens de pauze werden we net als twee weken geleden 
in Bentelo ontvangen in een prachtig accommodatie, 
voor sport en allerlei vormen van vermaak en recreatie. 
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Met dat alles in 1 accommodatie. Waarom zou zo iets ook niet in Zenderen 
kunnen zijn. 
Onze gastheren gingen in de tweede helft verder met hetgeen ze bezig waren, 
namelijk het scoren. De 2 en 3 nul volgden. ZV liet gelukkig niet alles over zich 
heen gaan en bracht de stand op 3-1. Dit gebeurde uit een mooie combinatie 
tussen de debuterende zestien jarige Maxim en een scorende Job. Maxim, telg 
uit een beroemde voetbalfamilie.  
Uithuilen en volgende week in Haaksbergen laten zien dat we veel beter 
kunnen. 
Tot dan. 
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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

