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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

14 januari 2023 – 21 januari 2023 

 

 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 …   
 

Wie het leven wil liefhebben,  
moet van het verleden houden. 

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

 
Vieringen:  
Zondag 15 jan:      10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. cantorgroep 
    Voorgangers: J. Kormeling en M. Verheijen 
 

De viering is te volgen via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl  

 

mailto:info@parochiezenderen.nl
mailto:pastor.vandergulik@gmail.com
mailto:anita.oosterik@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 15 januari 10.00 uur  
Koster:  J. v.d. Aa       
Lector:  Voorganger   
Collectanten: H. Meulenkamp en B. Nollen     
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 15 december t/m zaterdag 21 januari:  
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 15 januari t/m zaterdag 21 januari: groep 3 
 

Gebedsintensies zondag 15 januari 2022 
Theo Ganzeboom, Bennie Veldhof, Huub en Tiny Hermans-Savelkoul, 
 Anny Oude Lansink-Rohof 
 

Overleden: 
Op 23 december 2022 is op 87 jarige leeftijd onze parochiaan Bennie Veldhof 
overleden. Hij woonde de laatste tijd op de Meulenhof te Tubbergen. 
 

Op 3 januari 2023 is op 92 jarige leeftijd onze parochiaan  
Anny Oude Lansink-Rohof overleden. 
 

Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd en bij het verwerken 
van het verlies van hun dierbare. 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 17 januari zijn Hennie Harink en Jos Wolbers aanwezig 
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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 zondag 15 januari is er om 10.00 uur een 
woord- en communieviering, aan het begin 
van de Week van gebed voor eenheid van 
christenen.   
 
De Week van gebed 2023 moedigt kerken aan 
om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. 
Het thema is  ‘Doe goed, zoek recht’.  
 

Als christenen wordt ons gevraagd, om bereid te zijn, systemen van 
onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat 
we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen.  
Dat is niet altijd makkelijk en zal kan leiden tot conflicten.   
Goed leren doen, vraagt dat we ervoor open staan en eerlijk naar onszelf 
durven kijken.  “Wanneer heb ik u te eten gegeven, wanneer heb ik u dan 
gekleed, wanneer heb ik u bezocht?” 
Met deze viering willen wij als lokale geloofsgemeenschap  laten zien dat we 
eenheid willen vieren.   
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De voorgangers zijn Jan Kormeling en Maria Verheijen en met medewerking 
van de cantorgroep. Van harte welkom!  
Na afloop van de viering  zijn alle aanwezigen uitgenodigd door de 
Karmelcommuniteit voor ontmoeting met koffie en thee in het kloosterzaaltje  
 
De jaarlijks terugkerende internationale  Week van gebed voor eenheid kent 
inmiddels een lange geschiedenis. Niet alleen in Zenderen maar ook in Borne 
zijn er gebedsvieringen waarin we worden uitgenodigd om samen te bidden 
voor eenheid van christenen en om na te denken over wat ons bindt.  Het 
ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen 
aan te pakken. 
 
Zondag 15 januari om 10.00 uur komt de Theresiagemeenschap bijeen in de 
oude Synagoge aan de Ennekerdijk.   Yvonne Kosterink en Jan Morsink gaan 
voor in deze gebedsviering aan het begin van de Week van gebed,  met het 
thema “Het goede leren doen”.  Samen biddend, zingend en in de stilte van 
het  hart op zoek gaan naar de rol die wij kunnen spelen om het goede te 
doen. Goed te doen is bijdragen aan het verbeteren van de schepping, om de 
wereld te herscheppen. Dat kan heel zwaar klinken en het is ook niet 
gemakkelijk. Maar samen is veel meer mogelijk dan we denken. Het goede 
doen begint direct naast je, bij je naasten.  
Van harte welkom in de oude synagoge! 
 
Op zondag 22 januari , aan het einde van de Week van gebed, is er om 10.00 
uur een dienst in de Oude Kerk, georganiseerd door de Raad van Kerken 
Borne Hertme Zenderen.  
De voorgangers zijn ds. Johan Meijer van de Protestantse Gemeente Borne, 
Jolanda Valk van de Doopsgezinde Gemeente Twente en Gustaaf Boerjan 
namens de Rooms Katholieke parochie Borne/Hertme. Het gospelkoor 
Onderweg uit Almelo o.l.v. André Bijleveld verzorgt de muzikale 
ondersteuning. 
De viering wordt ook live uitgezonden via de link: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316 .  
Hier zal de viering ook later nog te zien zijn.  
Het thema van deze  viering is  ook: ‘Doe Goed , Zoek Recht. 
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Wij zijn de tijden en de tijden veranderen 
 
In gesprek op woensdag 25 januari 2023 
In het kader van de synodale raadpleging in de kerk, 
zijn er dit jaar ook in Almelo en Zenderen 
geloofsgesprekken gevoerd. 
We vertelden elkaar wat ons als gelovigen bezielt en 
gaande houdt. En hoe wij gaan en staan in onze 
geloofsgemeenschappen. 

 
 

Het vertellen en het luisteren naar elkaars verhaal deed goed. 
Daarom is er nu een vervolg voor wie eerder meedeed en voor wie nu wil 
aansluiten. 
 
Onder de professionele leiding van Chris ’t Mannetje gaan wij met elkaar in 
gesprek over veranderingen die ons (zijn) overkomen. Zowel in ons persoonlijk 
geloofsleven als in ons samen geloven. 
We vertellen elkaar het verhaal van welke woorden, teksten, liederen, 
symbolen en vormen we daarbij steeds meenemen of die we nieuw hebben 
gevonden: om ons leven in het licht van God uit te drukken. 
Hoe vind ik, hoe vinden wij als gelovige houvast in een tijd die voortdurend 
verandert. 
 
We komen samen op 25 januari 2023  in het zaaltje van het 
Karmelietenklooster in Zenderen.  Aanvang 19.30 uur. 
 

Opgave is noodzakelijk, want we sturen u ter voorbereiding enkele vragen. 
Hiervoor, en voor verdere informatie kunt u terecht bij pastoraal werkster 
Anita Oosterik (anita.oosterik@gmail.com) 
 
Anita Oosterik en Ton van der Gulik 
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Huiskamer Sindron Nieuws. 

Op donderdag 26 januari vindt in het Sindron een 
informatiebijeenkomst over het Sociaal Hus en 
sociale veiligheid in  Zenderen plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst komen thema’s als eenzaamheid, 
mantelzorg, vrijwilligerswerk  en het sociaal domein 
aan bod. Ook wordt het gebruik van de Hulpkaart 
toegelicht. De Hulpkaart geeft jouw wensen aan als je in een kwetsbare 
situatie komt.  
Meer weten over een van deze onderwerpen? We vertellen u hoe veel van 
deze thema’s samenkomen in het Sociaal Hus en wat het Sociaal Hus voor u 
kan betekenen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te 
zijn en uw vragen te stellen. De inloop is vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 20.30 uur.   
 
 

                      
 
 
Repair Café   
We zijn er weer op 28 januari 2023.  
Kom je iets laten repareren? Weg gooien kan altijd nog! Er is de mogelijkheid 
om aan te melden via de mail, dan kunnen we rekening houden met materiaal 
dat nodig is. Ook kan er dan een afspraak gemaakt worden.    info@sindron.nl  
 
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, Jeanine, Sandra en Gerjonne 

 

mailto:info@sindron.nl
mailto:info@sindron.nl
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op: 4 Januari 

 
Kruisjassen 

1. Bennie Stokkingreef 4105 p. 
2. Hennie Pouwel  4096 p.   
3. Gerard Langeveld  3980 p.   

 
Poedelprijs :          Henk Platenkamp 3138 p. 

 

Volgende kaartmiddag:  18 januari 

 

 

 

 
 
 

DORPS(P)RAAD  
 

Waarin de Dorpsraad u bijpraat over alles wat speelt. 
 

De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar. Het zal in 
ieder geval geen saai jaar worden! Vele zaken in de wereld waarvan de “ver 
van mijn bed show” steeds minder “ver” wordt en waarvoor we eigenlijk 
alleen maar kunnen hopen dat onze regeerders het hoofd koel houden en 
zorg zullen dragen voor een goede afloop. Er zullen echter ook vele 
onderwerpen zijn die ons direct raken (eigenlijk de “in mijn bed show”), 
maar waarover we ook echt kunnen meedenken en -praten, misschien zelfs 
meebeslissen! De dorpsraad wil in ieder geval er op toezien dat u over deze 
zaken tijdig wordt geïnformeerd.  
 

DORPSRAAD ZENDEREN 

Contact jckruidenier@hotmail.com, 074-8528929 

mailto:jckruidenier@hotmail.com
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Hieronder een eerste overzicht:  
 

DORPSAMBITIE 
Na de goedbezochte eerste informatieavond op 2 november ontvingen wij 
veel enthousiaste en opbouwende voorstellen. Op 18 januari kunt u tijdens de 
tweede informatieavond zien hoe al die commentaren zijn verwerkt. De 
dorpsraad is blij dat er zo’n breed draagvlak is. Let wel: de dorpsambitie is 
eigenlijk alleen nog maar een “visie”. Toch lijken zich al kansen voor te doen 
om op enkele locaties binnen afzienbare termijn tot realisatie over te gaan, 
o.m. op het gebied van woningbouw, verkeersregulatie en bedrijfsvestigingen. 
Betrokken partijen lijken mee te willen bewegen. 
 

Het gemeentebestuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling en de realisatie 
van de dorpsambitie. B&W zijn volledig op de hoogte en zij onderschrijven 
onze aanpak. Uiteindelijk zal de dorpsambitie deel gaan uitmaken van de 
nieuwe Omgevingsvisie Borne. De gemeente laat inmiddels een aantal externe 
bureaus onderzoek doen naar nieuw beleid, o.m. op het gebied van groen- en 
waterbeheer, vrijetijdseconomie, kerkenvisie. Op al deze gebieden (en meer) 
zullen wij als Zenderen ons standpunt nog moeten bepalen. Ook is de 
gemeente al bezig geweest met de actualisatie van de gemeentelijk 
Woonvisie; onze werkgroep Wonen heeft daarin onze Zenderense 
woonbehoefte ingebracht, o.m. op basis van een onder u gehouden enquête. 
 

Wij verwachten dat de dorpsambitie leidt tot veel vervolgactiviteiten. U zal 
daarbij intensief worden betrokken, vooral ook via de sociale media. Wij 
zoeken daarom met grote spoed iemand die bereid is om dat te doen namens 
- of desgewenst als lid van - de dorpsraad. Wij hebben in de dorpsraad te 
weinig kennis hiervan, dus we zoeken iemand die hierop echt “los” is. 
Contactmogelijkheden in de kop van deze dorps(p)raad. 
 

VLOEDBELTVERBINDING 
Voor de dorpsambitie is de daadwerkelijke aanleg van de Vloedbeltverbinding 
van essentieel belang. Het verkeer over de Hoofdstraat moet immers zeer 
aanzienlijk afnemen en dat zal inderdaad het geval zijn, zelfs veel meer dan in 
eerdere prognoses was berekend. De Dorpsraad steunt de voorgenomen 
aanleg en de gekozen variant. De strijd is echter nog niet gestreden want 
Almelo en Bornerbroek zijn nog steeds tegen. Bovendien moeten de 
Provinciale Staten nog het uiteindelijke definitieve besluit nemen.  De 
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dorpsraad en de gemeente Borne zullen dus waarschijnlijk in februari nog 
eens in de Provinciale Staten inspreken waarom wij de aanleg van de 
Vloedbeltverbinding zo essentieel vinden. 
 

Inmiddels zijn de plannen voor de Vloedbeltverbinding vastgesteld. De 
Provincie biedt die plannen nu aan voor uw commentaar (“zienswijze”). Zie: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-8.pdf. Daarin ook twee 
door-links naar de complete plannen. U kunt die (ook digitaal) inzien van 11 
januari tot 22 februari.  
Bovendien organiseert het projectbureau van de provincie een 
informatiebijeenkomst op 25 januari in de Erve Hondeborg. U kunt daar een 
nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de 
stukken inzien zoals die ter inzage liggen. Tevens kunt u meer informatie 
krijgen over het proces en de juridische procedure. Om iedereen zo goed 
mogelijk te woord te kunnen staan verzoekt het projectbureau u zich vooraf 
aan te melden. Dan wordt een moment op de middag (13.30-16.30) of avond 
(18.30-21.30) voor u ingepland. U kunt zich hiervoor tot en met 19 januari 
aanmelden via vloedbeltverbinding@overijssel.nl. 
 

Het projectteam is daarnaast ook periodiek aanwezig in Erve Hondeborg. U 
kunt daar zonder afspraak ‘inlopen’ voor het stellen van vragen. 
Dit kan vanaf 14.00 uur op: 08-02-2023, 22-02-2023, 08-03-2023 en 22-03-
2023. 
 

VISIE VRIJETIJDSECONOMIE BORNE 
Uit een ontvangen bericht van de gemeente: 
De nieuwe Visie Vrijetijdseconomie (voorheen toerisme en recreatie) zal 
richting geven aan de ontwikkelingen en kansen voor Borne, Hertme en 
Zenderen in de komende 10 jaar. Het huidige beleid is verouderd en de wereld 
van de vrijetijdseconomie staat niet stil. Om de visie op te stellen, heeft de 
gemeente Borne adviesbureau ‘Bureau BUITEN’ ingeschakeld. Dit bureau heeft 
de visie inmiddels nagenoeg afgerond en gaat nu dus aan de slag met het 
uitvoeringsprogramma.  
 

Op 23 januari zal van 19.30 – 21.30 in het Gemeentehuis Borne een eerste 
bespreking worden gehouden. Ook Zenderen is daarbij uitgenodigd, maar de 
dorpsraad heeft niemand beschikbaar. Het zou mooi zijn wanneer iemand 
bereid is ons dorp te vertegenwoordigen op dit belangrijke onderwerp -

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-8.pdf
mailto:vloedbeltverbinding@overijssel.nl
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desgewenst als lid van de dorpsraad. Voor deze eerste vergadering zijn geen 
voorbereidingen nodig. Vervolgactiviteiten zijn waarschijnlijk. 
Contactmogelijkheden in de kop van deze dorps(p)raad. 
 

SCHOLTENHOF/ACTOLEI 
De heer Wullink (manager Actolei) heeft een omgevingsvergunning 
aangevraagd om drie woningen te bouwen om 10 extra cliënten te kunnen 
huisvesten. U heeft dit in een aantal artikelen kunnen lezen. De gemeente 
moet daarover nog een besluit nemen, maar het onderwerp blijkt gevoelig te 
liggen bij inwoners van Zenderen. De dorpsraad heeft hierin geen formele 
positie (het gaat immers tussen de gemeente en Actolei), maar wij blijven 
natuurlijk de zaak monitoren zodat u tijdig de juiste informatie krijgt. De 
dorpsraad zal in voorkomend geval kunnen optreden als uw aller spreekbuis. 
De heer Wullink heeft ons toegezegd dat hij een informatiebijeenkomst voor 
de Zenderenaren zal organiseren. De datum en de locatie moet nog worden 
vastgesteld. Wij houden u op de hoogte. 
 
OMGEVINGSFONDS TWENCE 
Sinds kort is de Stichting Omgevingsfonds TWENCE opgericht. Goede zaak!! 
Burgers en dorpsraad zijn daarin vertegenwoordigd. Zie 
https://www.borneboeit.nl/135294/nieuws/stichting-omgevingsfonds-
elhorstvloedbelt-opgericht.  
 

PARKVIJVER 
Tot slot van deze Dorps(p)raad een korte melding over het project rond de 
vijver aan de Erve Oosterveld, nu genoemd de Parkvijver. Het is de 
omwonenden gelukt in samenspraak met dorpsraad en gemeente binnen 
korte tijd een prachtig plan op te stellen voor de herinrichting en het periodiek 
onderhoud van de vijver. Naar verwachting zal op korte termijn al een 
aanvang worden gemaakt met de aanleg. Het aanzicht van de vijver past 
precies in de landschappelijke visie van de Dorpsambitie; de samenwerking 
met de gemeente is precies die interactie met de autoriteiten die we ook bij 
de verdere uitwerking van de dorpsambitie willen zien. Onze complimenten 
aan alle betrokkenen en dank aan de “kartrekkers”. 
 
Tot de volgende dorps(p)raad 
 

https://www.borneboeit.nl/135294/nieuws/stichting-omgevingsfonds-elhorstvloedbelt-opgericht
https://www.borneboeit.nl/135294/nieuws/stichting-omgevingsfonds-elhorstvloedbelt-opgericht
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UITNODIGING 2e informatieavond 
Dorpsambitie Zenderen: Voor, door en met elkaar!! 

 
 

Na een goed bezochte 1e informatieavond, waarna er door diverse bezoekers 
waardevolle ideeën, opmerkingen, aanvullingen zijn ingebracht, willen we 
graag een volgende stap zetten op het Dorpsambitiepad.  
Hiervoor willen wij alle inwoners en betrokkenen van/binnen Zenderen 
opnieuw uitnodigen om jullie te informeren over de inbreng en voortgang van 
de Dorpsambitie. 
 
Dit zullen we opnieuw doen met ondersteuning van bureau ODIN 
Landschapsontwerpers. Zij zullen de ingebrachte wensen, ideeën, 
opmerkingen nader toelichten waarna er met elkaar gesproken kan worden 
over deze aanpassingen en er vragen gesteld kunnen worden. 
 
Zoals al eerder aangegeven, wij (de Dorpsraad) hebben de inwoners nodig 
om tot een gezamenlijk pad naar te toekomst te komen. Dus we hopen 
opnieuw op jullie komst, inbreng en interesse!!!!  
 
Wanneer? 
De bijeenkomst vindt wederom in 3 blokken plaats op:   
Woensdag 18 januari 2023:  van 16.00 – 17.30 uur 

van 18.00 – 19.30 uur 
van 20.00 – 21.30 uur 

 
Waar? 
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Sindron, Prinsenweg 10 te Zenderen 
 
Aanmelden: 
Graag weten we op hoeveel inwoners we kunnen rekenen op deze avond. 
Meld s.v.p. aan door een mail te sturen naar Dorpsraad@zenderen.com en 
vermeld daarin met hoeveel u komt en op welk tijdstip. 
 

mailto:Dorpsraad@zenderen.com
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Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt opgericht  
In december heeft de formele oprichting plaatsgevonden van de Stichting 
Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt. Deze Stichting is, met de komst van de 
mestverwaardingsinstallatie in Zenderen, door Twence opgericht met als 
doel om iets terug te doen voor de leefbaarheid in de directe omgeving van 
de installatie. 
 

Twence heeft de ambitie om samen de regio te verduurzamen en bij te dragen 
aan de circulaire economie en de energietransitie. Een duurzame omgeving en 
‘noaberschap’ is daarbij essentieel. 
De afgelopen jaren heeft Twence intensief contact onderhouden met de 
speciaal voor de mestverwaardingsinstallatie opgerichte Klankbordgroep en 
diverse belangengroeperingen. Twence heeft daarbij toegezegd iets terug te 
willen doen voor de leefbaarheid in de directe omgeving, bestaande uit het 
dorp Zenderen en de buurtschappen Tusveld en Bavinkel. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in deze nieuwe Stichting. 
 
Startkapitaal en jaarlijkse bijdrage 
De Stichting krijgt een startkapitaal van Twence en gedurende 10 jaar jaarlijks 
€ 5.000 om projecten in de omgeving mogelijk te maken. 
 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers namens de 
diverse belangengroeperingen maar functioneert en besluit onafhankelijk. 
Twence maakt geen onderdeel uit van het bestuur. De bestuursleden zijn 
Daniel Elzinga (voorzitter), Maarten Kemna (secretaris/penningmeester), Diny 
Klaassen en René Kamphuis. Ruben Baartman ondersteunt het bestuur waar 
mogelijk. 
 

Aanvragen 
Jaarlijks kunnen in het voorjaar aanvragen worden ingediend voor projecten 
op het gebied van leefbaarheid, leefklimaat, veiligheid, educatie, 
duurzaamheid alsmede initiatieven die directe betrokkenheid tonen op 
maatschappelijk , sociaal of cultureel terrein. Er is een gebied afgebakend in 
de omtrek van de Twence-locatie Elhorst-Vloedbelt waarbinnen de projecten 
moeten plaatsvinden. Het bestuur van de Stichting gaat vervolgens alle 
aanvragen beoordelen en bedragen al dan niet toekennen. 
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De komende weken zullen de formele aanvraagformulieren en een website 
worden ontwikkeld. Vanaf eind januari kan nader informatie gevonden 
worden en kunnen aanvragen ingediend worden via de website: 
www.omgevingsfonds-elhorstvloedbelt.nl.  
Eventuele vragen kunnen gemaild aan info@omgevingsfonds-
elhorstvloedbelt.nl  
 

 

 

SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 2: groep 14 van Conja Schothuis 

Week 3: groep 15 van Anne Egberts 

 
 

HANDBAL 

Zaterdag 14 januari 
De Lutte C1 – ZVBB21 C1  17.25 uur Sporthal de Luttermolen de Lutte 
W.H.C. A1 – ZVBB21 A1 18.00 uur Sporthal de Marke te Hengevelde 
M.H.V. DS1 – ZVBB21 DS 1 19.30 uur Sporthal de Looierij te Mill 
 
Zondag 15 januari 
ZVBB21 E1 – Avanti Wilskracht       10.00 uur  Sporthal IISPA te Almelo 
ZVBB21 B1 – Avanti Wilskracht B1 10.55 uur  Sporthal IISPA te Almelo 
Kedingen D1 – ZVBB21 D1           10.55 uur  Sporthal ’n Dikken te Wierden 
Borhave DS2 – ZVBB21 DS3           11.45 uur  Sporthal ’t Wooldrik te Borne 
W.H.C. DS3 – ZVBB21 DS3           13.50 uur  Sporthal de Marke Hengevelde  
 
Dinsdag 17 januari 
Stevo DMW- ZVBB21 DMW1   20.30 uur Sporthal de Ransuil te Geesteren 
 

mailto:info@omgevingsfonds-elhorstvloedbelt.nl
mailto:info@omgevingsfonds-elhorstvloedbelt.nl


 

 

 

- 14 - 

 

 

11 JAAR  
J.R. DE DRAEJPIEPERS 
Zenderen 
 

Beste carnavalsvierders, zusterverenigingen en sponsoren,  
 

Wij, jongerenraad De Draejpiepers bestaan 11 jaar! Na 
een grandioos piepersbal op 9 december, kunnen we niet 
wachten om dit gezamenlijk met jullie te vieren! Daarom 
nodigen wij jullie uit om ons jubileum te vieren op 
zaterdag 21 januari bij Smikkel Zenderen, Hertmerweg 45a.  
 

Van 17:30 tot 19:30 zal de receptie plaatsvinden, waarin wij stilstaan bij de 
afgelopen 11 jaar en iedereen willen bedanken die hierin wat voor ons 
betekend heeft. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de receptie ons als 
jongerenraad te feliciteren en zullen de nieuwe hoogheden ook enkele 
onderscheidingen uitreiken. Als primeur zal dan eindelijk ons eerste eigen 
jubileummagazine bekend worden gemaakt en uitgereikt!  
 

Om 20:11 zal de feestavond geopend worden en hopen we er weer een 
fantastisch feest van te maken samen met jullie!  
 

Namens onze nieuwe hoogheden, Jonkheer 
Ruud I en Sik Nick en natuurlijk jongerenraad De 
Draejpiepers hopen wij u op 21 januari 2023 te 
mogen verwelkomen. Met vriendelijke 
carnavalsgroet,  

J.R. De Draejpiepers  
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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

