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DE STEM VAN ZENDEREN 
Website Zenderen: www.zenderen.com  

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

KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN 

25 februari 2023 – 11 maart 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 …   
 

Het geluk is gemaakt van heel veel droom 
en een beetje werkelijkheid. 

 

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

Vieringen:  
Zondag 26 febr:       10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor 
          Voorganger:pastor T. v.d. Gulik 
Zondag 5 maart:  19.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door de Karmel 
          Voorganger: pater Tj. van Balen 
 

De vieringen zijn 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 26 februari 10.00 uur       Zondag 5 maart 10.00 uur 
Koster:  J. v.d. Aa               Koster:  E. Westerbeek 
Lector:  M. Verheijen          Lector:  J. Maathuis 
Collectanten: H. Meulenkamp         Collectanten: H. Schothuis 

B. Nollen                 J. Stevelink 
    

Kerk openen/sluiten:  
Van zondag 26 februari t/m zaterdag 11 maart telkens:  
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 26 februari t/m zaterdag 4 maart: groep 3 
Van zondag 5 maart t/m zaterdag 11 maart: groep 4 
 

Misintenties zondag 26 februari 2023: 
Voor hen die onlangs zijn overleden: Johan Kamphuis en  
Miny ter Haar-ter Haar.  
Annie Kamphuis-Wiggers; overleden familie Ten Velde-Huisken; 
Paulien ten Velde-Alferink; Ralf en Loes Lubbers. 
 

Misintenties zondag 5 maart 2023: 
Voor hen die onlangs zijn overleden: Johan Kamphuis en  
Miny ter Haar-ter Haar. 
Jan Harink; overleden familie Olthof-Exterkate; 
 

Bezetting parochiesecretariaat 
Dinsdag 28 februari zijn H. Harink en J. Wolbers aanwezig. 
Dinsdag 7 maart zijn I. Geerdink en E. Wolbers aanwezig. 
 

Overleden: 
Op donderdag 16 februari jl. is overleden onze medeparochiaan  
Johan Kamphuis op de leeftijd van 86 jaar. Voor hem was afgelopen maandag 
de afscheidsdienst in onze parochiekerk. De crematieplechtigheid vond plaats 
op dinsdag 21 februari. 
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Wij wensen de familie Kamphuis die in één jaar tijd hun beide 
ouders/grootouders hebben verloren, heel veel sterkte in deze moeilijke tijd 
van afscheid. 
 
Op zondag 19 februari jl. is overleden in haar woonplaats Bergentheim onze 
medeparochiaan Miny ter Haar-ter Haar op de leeftijd van 87 jaar.  
 
Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Miny en de familie te 
condoleren op zaterdag 25 februari a.s. van 10.00 tot 10.30 uur in de 
parochiekerk van Zenderen. Aansluitend is de afscheidsviering en volgt de 
begrafenis. 

 
Inzameling voor de voedselbank 

In onze kerk staat op gezette tijden een mand 
voor houdbare producten voor de 
Voedselbank. Elke zondag voor aanvang van 
de viering staat deze mand achter in de kerk. 
Op de dinsdagmiddag, tijdens de zitting van 
het parochiesecretariaat, staat hij voor in de 
kerk.  

U kunt natuurlijk op elk ander moment, als de kerk geopend is, producten 
(links voor) in de kerk brengen.  
Samen hopen we zo bij te dragen in situaties waarin mensen het niet meer 
redden.  
 
 

 

         
        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 
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Hulp voor aardbeving 
slachtoffers in Turkije en 

Syrië  
 

Meer dan 45.000 mensen overleden, tienduizenden mensen gewond en een 
onbekend aantal slachtoffers ligt nog onder het puin.  
In een paar minuten veranderde het leven in Syrië en Turkije volledig: steden 
en dorpen liggen in puin, infrastructuur is vernietigd en het ijskoude, natte 
weer bedreigt de overlevenden, die hun toevlucht moeten zoeken op straat of 
in hun auto. Aangrijpende beelden van mensen die nog levend onder het puin 
vandaan worden gehaald, gaan de wereld over.  
 

Mensen in Syrië extra kwetsbaar 
Zeker in Syrië hebben de aardbevingen desastreuze gevolgen: de mensen hier 
gaan al 12 jaar gebukt onder de bloedige burgeroorlog, IS en de gevolgen van 
COVID en internationale sancties. Omdat veel landen de diplomatieke 
betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen 
gebied bovendien niet onder controle is van de Syrische overheid, is 
internationale hulpverlening ingewikkeld.  
 

Het internationale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een 
belangrijke schakel om de mensen in Turkije en Syrië snel de hand te kunnen 
reiken. 
 

Help mee en steun via de Vastenactie de slachtoffers van de grote 
aardbevingsramp in Turkije en Syrië . Dank u wel! 
Uw gift wordt gebruikt voor directe hulp aan de mensen die zijn getroffen 
door de ramp en voor projecten in de regio.  
 

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

MOV/Vastenactie  

http://www.vastenactie.nl/
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Gebedsbijeenkomst in Oude Kerk voor Oekraïne en de wereld  
A.s. Vrijdag 24 februari is er in de Oude Kerk in Borne een gebedsbijeenkomst 
voor Oekraïne en de wereld. Op 24 februari is het een jaar geleden dat 
Rusland het buurland Oekraïne binnenviel. Dachten we toen nog dat de oorlog 
slechts kort en hevig zou zijn, nu weten we dat het nog een hele tijd zal duren 
en dat herstel jaren gaat kosten.  
Recent zijn we opgeschrikt door de aardbeving in Syrië en Turkije met 
dramatische gevolgen voor de mensen die daar wonen. Tienduizenden 
mensen zijn omgekomen, miljoenen dakloos en enorme schade aan huizen en 
gebouwen. Ook op andere plaatsen in de wereld hebben we te maken met de 
gevolgen van oorlog en geweld, overstromingen en ander natuurgeweld. 
De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen wil hier samen met het 
Pastoresconvent aandacht aan besteden tijdens een gebedsbijeenkomst op 
vrijdag 24 februari om 19.00 uur in de Oude Kerk in Borne. Iedereen die even 
stil wil staan bij de oorlog in Oekraïne en de ellende in andere delen van de 
wereld is welkom om samen met de aanwezige pastores van de diverse 
kerken te bidden en een lichtje aan te steken voor de mensen daar die de 
gevolgen van het geweld aan den lijve ondervinden. 
 
Voor het eerst naar school! 

Heeft u een zoon of dochter die in het komende schooljaar 
(2023– 2024) 4 jaar wordt? Dan bent u vast al bezig om na te 
denken over een school die bij u en uw kind zal passen!  
Om u de kans te geven om een kijkje te komen nemen op BS St. 
Stephanus te Zenderen, willen we u bij deze van harte 
uitnodigen. 

 

Onder het genot van een kop koffie of thee worden de bijzonderheden van 
onze school aan u uitgelegd. Hierbij wordt algemene informatie gegeven en 
wordt wat meer verteld over de manier van werken. Natuurlijk kunt u ook al 
uw vragen stellen. Daarna wordt u rondgeleid door het gebouw, zodat u alvast 
een klein beetje van de sfeer op BS St. Stephanus kunt proeven. Op deze 
manier kunt u in ieder geval vanuit een goede basis uw mening over onze 
school bepalen. 
 

Mocht u over willen gaan tot inschrijven, dan hebben we die heel graag 
binnen voor 1 april 2023, zodat we de leerlingenaantallen mee kunnen nemen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8jT8sbRAhXG0hoKHf8tCkcQjRwIBw&url=http://www.jufjanneke.nl/wordpress/voor-het-eerst-naar-school/&psig=AFQjCNFLIGozDa6EEfuZqcd90e9KbMAQzw&ust=1484664007338183
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in de organisatie voor het komende schooljaar. Een inschrijfformulier kunt u 
afhalen op school of downloaden van de site www.stephanuszenderen.nl. 
 

Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak plannen? Dan horen we graag 
van u! We zijn altijd bereikbaar per mail en op werkdagen tussen 08.00 en 
16.00 uur per telefoon.  
 

We hopen u binnenkort te mogen begroeten. 
 

Namens het team van BS St. Stephanus, 
Marieke Oude Middendorp, directeur 
BS St. Stephanus, St. Stephanusstraat 3, 7625 PH Zenderen 
074 2662583/directie.stephanuszenderen@skot.nl 
Werkdagen: ma-di-wo-do 

 

Werkgroep Kloosterpad Zenderen zoekt vrijwilligers 
De werkgroep Kloosterpad Zenderen heeft 
afgelopen najaar haar activiteiten hervat met de 
kloosterpadwandeling op 6 november. 
Ook dit jaar wil de werkgroep haar wandelingen 
organiseren. Deze vinden altijd plaats op de 1ste 
zondag in mei en de 1ste zondag in november. 

De 1ste wandeling vindt derhalve plaats op zondag 7 mei.  
Bij deze georganiseerde wandeling zijn er altijd extra’s te bezichtigen of te 
beluisteren. Om alles goed te laten verlopen zoekt de werkgroep vrijwilligers 
die zich deze dag willen inzetten als gastheer/gastvrouw of begeleider van een 
deelproject. 
Zo’n wandeldag begint ’s morgens om 9 uur bij de Zwanenhof. Daar kan tot 
14.00 uur nog gestart worden. Uiteindelijk kan deze dag tegen 16.30 uur 
worden afgesloten bij de kerk. Op andere locaties wellicht al eerder.  
Al onze huidige vrijwilligers zetten zich met alle plezier een hele dag in. Maar 
het zou fijn zijn als we hen wat kunnen ontlasten door een tijdsindeling te 
maken. Dat kan alleen bij aanwezigheid van voldoende vrijwilligers. 
 

Hebt u deze dag vrij?  
Lijkt het u interessant om het kloosterpad van dichtbij mee te maken? 
Aarzel dan niet en geef u op als vrijwilliger. 
 

Opgave kan via mail naar: betsypaus@home.nl; tel. 06 51209141 

http://www.stephanuszenderen.nl/
mailto:directie.stephanuszenderen@skot.nl
mailto:betsypaus@home.nl
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    Uitslag kaartmiddag van kaartclub ‘’Schoppenboer’’  
Gespeeld op : 15 Februari 

 

Kruisjassen 
1. Rietje Bos   4052 p. 
2. Hennie Pouwel  3982 p.   
3. Gerard Kole  3978 p. 
4. Bennie Stokkingreef 3917 p.   

 
Poedelprijs:         Sinny Keur   3154 p. 
 

Volgende kaartmiddag: 1 maart 
 
 

Huiskamer Sindron: 
Nieuws. 
 

Repair Café   
We zijn er weer op 25 februari 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 via ons mailadres;   
huiskamersindron@gmail.com  
 

Kom je ook een keer even gewoon kijken bij de Huiskamer Sindron. We zijn de 
Huiskamer gezellig aan het inrichten. En er kunnen nog steeds folders 
opgehaald worden van de Hulpkaart en Sociaal Hus. 
 

Ook andere zaken kunt u met ons delen via het nieuwe mailadres. 
huiskamersindron@gmail.com                     
 
Jeanine, Sandra, Ronald en Gerjonne 

mailto:huiskamersindron@gmail.com
mailto:huiskamersindron@gmail.com
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Gezocht: mensen die écht verstand hebben van toegankelijkheid! 
 

Weet u nog, de deurbel-actie oktober vorig 
jaar? Met als resultaat dat nu 70% van de 
winkels en horeca in Borne beter toegankelijk 
is  met een rolstoel?  
 

De stichting Ervaringsdeskundigen Handicap 
Borne timmert aardig aan de weg. Via de 
politiek werken we aan gemeente-breed beleid om op álle vlakken Borne 
toegankelijker te maken. Werk, school, sport, recreatie, wonen, vervoer, zorg 
en ondersteuning; mensen met een beperking moeten overal onbelemmerd 
mee kunnen doen. We gaan ons inzetten voor een speelplaats in Borne waar 
ook kinderen met een beperking veilig kunnen spelen met vriendjes. En met 
studenten van de UT hebben we een website en checklist ontwikkeld om 
winkeliers en horeca een helpende hand te bieden om hun bedrijf beter 
toegankelijk te maken.  
 

Er zijn ruim 3000 mensen  in Borne met een beperking. Daarvan zijn er bijna 
2000 ernstig beperkt  in mobiliteit. Zij kunnen maar hele kleine stukjes lopen. 
En ze hebben een rollator, scootmobiel of rolstoel nodig. Zij lopen ook  een 
groot risico om te vallen.  Alleen al in Borne zijn er via de WMO 200 rolstoelen 
verstrekt. Ook zijn er bijna 1000 mensen met ernstige problemen met zien, en 
1000 mensen met ernstige hoorproblemen. Dan zijn er nog enkele honderden 
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). En tot slot zijn er 2500 
mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met het begrijpen van b.v. brieven 
van de gemeente.  
 

Toegankelijkheid is van groot belang voor deze mensen. Maar 
toegankelijkheid is niet voor iedereen hetzelfde. In een rolstoel kom je andere 
problemen tegen dan als je blind bent. 
Daarom is het belangrijk dat wij van u horen wat u nodig heeft om 
onbelemmerd mee te kunnen doen in Borne.  
 

 Sluit u  aan en wordt lid van ons panel. We sturen enkele keren per jaar een 
enquête. We organiseren ook bijeenkomsten waar we toegankelijkheid 
bespreken.   U kunt ook meedoen in onze werkgroep. Dan praat u 
rechtstreeks mee als we met de gemeente of ondernemers aan tafel zitten.  
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Wij zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt! In Borne en straks ook in 
Twente.  
 
Aanmelden bij:      Wil u ons financieel steunen? 
deskundigenhandicapborne@gmail.com    scan de QR code 
of scan de QR code 

 
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 
 
Informatieavond over ontwikkelingen de Scholtenhof 
Stichting Actolei nodigt de inwoners van 
Zenderen uit voor een informatieavond op 
donderdag 9 maart. Tijdens de 
bijeenkomst informeert de bestuurder van 
de stichting inwoners over 
nieuwbouwplannen van Actolei in 
Zenderen. Ook geeft hij een toelichting over de werkwijze en de doelgroep die 
bij de Scholtenhof woont.  
Actolei wil op de locatie De Scholtenhof aan de Hertmerweg in Zenderen, 15 
appartementen vervangen en uitbreiden van 38 naar 48 bewoners. Hiervoor is 
een omgevingsvergunning aangevraagd. Bij de bijeenkomst zijn medewerkers 
van de gemeente Borne aanwezig om eventuele vragen over de procedure te 
beantwoorden. 
Inwoners van Zenderen zijn op 9 maart vanaf 19.00 uur van harte welkom in 
het Sindron aan de Prinsenweg 10 in Zenderen. Belangstellenden worden 
verzocht om zich vooraf aan te melden via info@actolei.nl. 

 

mailto:deskundigenhandicapborne@gmail.com
mailto:info@actolei.nl
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Nieuws van de Zonnebloem Hertme/Zenderen 
Op dinsdag 28 februari organiseert de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen 

een winkelmiddag bij Roetgerink Mode en Schoenen in Enter. 
Roetgerink is een ruime winkel en heeft casual kleding en schoenen 
voor alle leeftijden. De winkel is rolstoeltoegankelijk en heeft een 
aangepaste lift en toiletten. 
We vertrekken om 14.00 uur en kunnen u desgewenst van huis 
halen en weer terugbrengen. Uiterlijk 16.30 uur bent u weer thuis. 

 

Op dinsdag 28 maart bent u van harte welkom bij Tuincentrum Borghuis in 
Deurningen. Op deze dag kunt u gezellig met  de Zonnebloem komen 
winkelen. Die dag ontvangt u 10% korting op al uw aankopen en u krijgt een 
gratis kopje koffie met iets lekkers in tuinrestaurant ‘t Borghuis. 
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de stand van de Zonnebloem, hier krijgt u 
de kortingsbon en de bon voor de koffie. 
Aan beide activiteiten zijn geen kosten verbonden en u wordt desgewenst van 
huis gehaald en weer teruggebracht. 
Voor Roetgerink kunt u zich opgeven uiterlijk 22 februari en voor Borghuis 
uiterlijk 10 maart bij Akke Louwerman: Tel: 074-2660360. 
Op beide locaties zijn geen rolstoelen aanwezig; graag aangeven of u een 
rollator/rolstoel mee wilt nemen. 
 

 
 
Personeel gevraagd  
Restaurant & Pannenkoekenhuis SMIKKEL 
is voor het komend seizoen op zoek naar leuke collega's voor diverse 
werkzaamheden, zoals bediening, keuken, afwas, uitgifte van choppers, meehelpen 
met activiteiten van kinderfeestjes t/m compleet themafeest voor particulieren en 
bedrijven. 
Als jij houdt van afwisseling en een teamplayer bent, dan zoeken we jou! 

Ons telefoonnummer: 06 43493394. 
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Restaurant en Pannenkoekenhuis Smikkel organiseert in samenwerking met 
de Beleverij een aantal activiteiten in Zenderen. 
Eén van die activiteiten is een speurtocht. 

 
De tocht is met name bedoeld 
voor gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Het 
spannende avontuur speelt zich 
af in de natuur rondom 
Zenderen/Hertme en start vanaf 
Crêperie en 
Pannenkoekenrestaurant 
Smikkel.  
 
 

De Waanzinnige Speurtocht duurt ongeveer 2 uur. In die tijd moet natuurlijk 
de route worden gevonden en wordt er volop gepuzzeld. De video’s van Siem 
& Chris, de onverwachte ontmoetingen met karakters zoals bijvoorbeeld Jean 
Kloòt en Wa Wok Seng en de geinige wetenswaardigheden maken het 
uitstapje een complete belevenis. Daarnaast is er veel lekkers ‘to-go’, zoals 
loempia’s/kipsaté, snoep, warme chocomelk en koffie.  
Een leuke herinnering om in te lijsten én pleziergarantie van De Beleverij 
maken het pakket compleet. 
 
Er zijn zes dagen waarop de ‘Waanzinnige Super-Speur-Theater-Escapetocht’ 
wordt georganiseerd, namelijk op:  
26 februari | 5 & 12 maart | 9, 10 en 16 april 2023.  
Starttijden liggen tussen 10.30 – 15.00 uur. De exacte tijd ontvangen de 
deelnemers na hun verplichte reservering.  
Reserveren kan via deze link op de website: www.debeleverij.nl  Het 
standaardtarief bedraagt EUR 49,95 voor het hele gezin (max. 6 personen uit 
één huishouden, waarvan 2 volwassen).  
Andere samenstellingen zijn mogelijk in overleg. Er zijn ook enkele duo tickets 
(ouder/verzorger & kind) beschikbaar à EUR 24,95. 
 
 
 

http://www.debeleverij.nl/
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SPORTVERENIGING               “ZENDEREN VOORUIT” 

 

Schoonmaakrooster:  
Week 8: groep 1 van Dyane Bril 
Week 10: groep 2 van Irene Rikmanspoel 

 
HANDBAL 
 
Zaterdag 4 maart: 
ZVBB21 DS1 – Misker/E&O DS1 19.00 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
 
Zondag 5 maart: 
ZVBB21 B1 – de Tukkers B1  11.00 uur Sporthal IISPA te Almelo 
 
Dinsdag 7 maart: 
ZVBB21 C1 – Hacol’ 90 C1  18.00 uur Sporthal ’t Wooldrik Borne 
ZVBB21 DS3 – Dynamiek DS1  19.00 uur Windmolenbroek Almelo 
 
Woensdag 8 maart: 
Hacol’ 90 DMW 3 – ZVBB21 DMW1 19.00 uur Sporthal de Kolk Oldenzaal 
 

VOETBAL 
 

ZV 1 boekt ruime overwinning op Phenix! 
Op 16 februari werkte ZV1 een inhaalwedstrijd af tegen het eerste elftal van 
Phenix. Na 90 minuten stapte het team van Tim Meijerink met een ruime 7-2 
overwinning van het veld. Hiermee werd tegelijkertijd de 9e plaats aan de 
Enschedeërs overgedragen. Op 5 maart kan ZV1 een vervolg geven aan deze 
driepunter in de thuiswedstrijd tegen Langeveen.  
Het tweede elftal van ZV speelt zondag een oefenwedstrijd tegen DSVD 2 om 
10:45 uur in Deurningen. Dit is een mooie gelegenheid om wat wedstrijdritme 
op te doen voor de eerstvolgende competitiewedstrijd op 12 maart. 
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Op 5 maart mogen de veteranen van 35+ de schoenen afstoffen voor de 
eerste competitiewedstrijd van dit jaar. Ze worden om 10 uur aan de aftrap 
verwacht tegen AVC Heracles in Almelo. 
 

Het eerste vrouwenelftal gaat zondag de strijd aan 
tegen GVV Eilermark VR1. Het gaat om een verplaatste 
wedstrijd van eerder dit seizoen. Om 12:45 rolt de bal 
op het hoofdveld van Zenderen Vooruit.  
 

Vanwege de voorjaarsvakantie is er geen competitie 
voor de jeugdteams op zaterdag 25 februari en 
zaterdag 4 maart. Uiteraard kan er op eigen gelegenheid getraind worden.  
Op maandag 6 maart en woensdag 8 maart zijn enkele inhaalwedstrijden voor 
beide JO10’s en JO8-1 ingepland. 
 

Kijk in het programma van de KNVB op voetbal.nl of in de app wat het actuele 
wedstrijdschema is. Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor 
aankomend weekend. Veel succes en plezier toegewenst! 
 

Zondag 26 februari    Aanvang: Scheidsrechter: 
DSVD 2 – ZV 2     10:45   
Borne/ZV VR1 – GVV Eilermark VR 1  12:45  Rick Vink 
 

Zondag 5 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV 1 – Langeveen 1     14:00 
AVC Heracles 35+1 – ZV 35+1  10:00   
Borne/ZV VR1 – SDC ’12 VR 2  12:45  in Borne 
 

Maandag 6 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ATC ’65 JO10-7 – ZV JO10-2JM   18:00 
ZV JO10-1 – Oranje Nassau JO10-7   18:15  Morris Bonthuis 
 

Woensdag 8 maart    Aanvang: Scheidsrechter: 
ZV JO8-1JM – DSVD JO8-1JM   18:15  Joshua Schmit 
 

Vriendelijke groeten, 
Voetbalbestuur Zenderen Vooruit 
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Zenderen Vooruit legt, het met blessures gehandicapte Phenix, 
op de slachtbank. 7-2. 
 

Sneu voor onze Enschedese voetbalvrienden, maar voor onze club zo 
herkenbaar. Ook onze club heeft de afgelopen 1,5 jaar onze portie meer dan 
gehad. Acht basisspelers geblesseerd moet bijna een nationaal record zijn. Ha 
ha, nu hebben we het hier niet meer over. 
 

ZV kwam goed uit de startblokken. Bart Beld rondde een aanval over links 
schitterend af. 1-0 voor ZV. Natuurlijk kwam dit eerste doelpunt uit een assist 
van Freek, de schrik van menig verdediger uit de 5e klasse A. Veel plezier 
hadden we hier toch niet van, omdat de Phenix spits onze verdediging 
verraste met een goed uitgevoerde counter. 1-1. Lang kon Phenix niet van dit 

doelpunt genieten, want onze nieuwe, slimme topscorer 
Bart, vaak uit de 2e linie, scoorde de 2-1. De 3-1, die hier 
kort op volgde was misschien wel de mooiste goal van de 
avond. Want vanaf zo een dikke 20 meter scoorde Freek 
een beauty uit een grandioze vrije trap. Hun keeper 
volledig kansloos achter latent. Toch vochten de mannen 

uit Enschede zich weer terug. Een misverstand in ons verdedigingsblok werd 
feilloos afgestraft. 3-2. Nog voor de pauze was het al weer 4-2. Een corner uit 
het boekje, strak genomen door Teun, werd door Freek, hoog springend, 
benut. Pauze. We hebben er wel eens slechter voor gestaan. 
 

Het doelpunten festival in de 2e helft werd ingeleid door de weer fitte Jordy, 
die met een solo een aantal tegenstanders het bos instuurde. Hij vergat 
gelukkig niet om de vrijstaande Morris in te spelen, die vrijstond om de 5-2 op 
het scorebord te krijgen. De drang naar doelpunten was echter nog niet 
afgelopen. Invaller Guus brak door de verdediging van onze tegenstanders en 
lanceerde Freek. Nou ja, Freek moest toevallig ook die kant op. 6-2. Bart was 
in de 2e helft nog niet in de juiste positie geweest, maar was wel on the road, 
zoals de  Fransen zeggen. Teun zette vlak voor tijd Bart in de gewenste positie, 
zo dat deze het zevende punt kon scoren. Moet al wel een tijdje geleden zijn 
dat Bart drie keer scoorde in de competitie.  
 
Onze volgende wedstrijd is op 5 maart, thuis tegen Langeveen. Kaarten in de 
voorverkoop op de bekende voorverkoop adressen. 
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Potgrondactie Zenderen Vooruit 2023 

 
Het voorjaar komt er weer aan; tijd voor de potgrondactie van Zenderen 
Vooruit!  
 
Ook dit jaar kunt u weer potgrond bestellen voor een scherpe prijs! 
De potgrond wordt gratis aan huis geleverd op zaterdag 11 maart. 

 1 zak potgrond a 50 liter                               €4,00 
 3 zakken potgrond                                        €11,00 
 1 zak bemeste tuinaarde a 40 liter               €3,50 

Bestellen kan telefonisch, via WhatsApp; 06-50606759 (Miranda Steenhagen) 
of via de mail: actieszv@gmail.com 
 
Betalen kan via Tikkie of contant; contant geld kunt u in een envelop, voorzien 
van naam en adres, in de brievenbus doen bij Kim Kamphuis- Sanderink, de 
Haar 15 of bij Miranda Steenhagen, Erve Timmerman 4.  

Op zaterdag 11 maart wordt de potgrond tussen 8.00 uur en 12.00 uur  bij u 
aan huis bezorgd. Alvast hartelijk dank voor uw bestelling namens Zenderen 
Vooruit! 

 

 

mailto:actieszv@gmail.com
mailto:actieszv@gmail.com
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Activiteitenagenda 
 

 
 
De volledige agenda is te zien op onze website: www.zenderen.com 
Activiteiten graag zo spoedig mogelijk aanmelden via info@zenderen.com 
of online invulformulier op onze website. 
 

http://www.zenderen.nl/
mailto:info@zenderen.com

