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Mededelingen van het bestuur
Open dag/ Openingstoss
Zaterdag 24 maart vanaf 13:00 uur willen wij het seizoen openen. Gelet op, ten tijde van het 
schrijven van deze uitnodiging, de weersomstandigheden zal het speelklaar maken nog een 
flinke uitdaging worden. Mocht het weer de komende tijd nog meer roet in het eten gooien 
dan wijken we uit naar zaterdag 31 maart. De evenementenkalender 2018 zal in de eerstvol-
gende nieuwsbrief gepubliceerd worden.

Schooltennis
Op maandag 9 april zijn van 08.30 tot 15.00 uur alle drie onze tennisbanen gereserveerd door 
Mariska Uytdewilligen van de Jeugdcommissie i.v.m.  het jaarlijkse Schooltennis. Alle leerlin-
gen van C.B.S. De Wegwijzer komen tijdens deze dag onder leiding van onze tennisleraar 
Johnny Quaak kennismaken met de tennissport.  

Toss App coördinator gezocht
Afgelopen jaar zien we dat de opkomst voor de Toss op de woensdagavond flink terugloopt. 
Als TC zoeken wij een lid die bereid is om een groepsapp op te zetten. Daarmee willen we 
bereiken dat middels een simpel appje spelers met elkaar afspreken om te gaan tossen. 
Daarmee kun je voorkomen dat je alleen op het tennispark onnodig zit te wachten of elkaar 
misloopt. Wie helpt ons om de woensdagavond Toss nieuw leven in te blazen? Voor vragen of 
aanmelden mail naar: tc@zeroirts.nl

Nieuws over de voorjaarscompetitie 
DeDe KNLTB heeft de indeling van de competitie bekend gemaakt. Kijk op de website van de 
KNLTB (https://www.knltb.nl/overig/info-over-indeling-vjc/) voor indeling en speeldata. 
Nadere informatie volgt later via je teamcaptain.



De meeste sportverenigingen van vergelijkbare omvang dan Zer Oirts drijven op de pijlers 

vrijwilligers, contributies, bar-inkomsten en sponsoren. In deze editie een kijkje achter 

de schermen van de sponsoring en adverteerders. 

Sinds 1 O jaren verzorgt Herman Kamp de acquisitie van en het relatieonderhoud met spon

soren en adverteerders. Als voorzitter van de sponsorcommissie wordt Herman ondersteund 

door Ad Boone. Op verschillende manieren kunnen bedrijven in Serooskerke en omgeving 

onze vereniging ondersteunen, zoals bijvoorbeeld met de plaatsing van een reclamebord of 

het plaatsen van advertenties en naamsvermeldingen in de nieuwsbrieven. 

In de loop der jaren heeft Herman het voor elkaar gekregen om een duurzame relatie op te 

bouwen met een min of meer vaste groep van bedrijven die jaarlijks hun financiele bijdrage 

aan onze vereniging willen voldoen. 

Het onderhouden van relaties houdt meer in dan alleen maar elk jaar een factuur sturen. 

Herman streeft ernaar om tegen het einde van elk jaar de sponsoren een bezoekje te 

brengen, een kerstwens over te brengen en een kleine attentie aan te bieden. 

In dit jubileumjaar zullen alle sponsoren tijdens het Swaagertoernooi in week 25 worden uit

genodigd op onze club tijdens de vrijdagavond of de zondagmiddag. Een aantal weken voor 

aanvang van het toernooi zal Herman de bedrijven bezoeken, hen uitnodigen voor de spon

soravond of -middag en hen de vouchers overhandigen voor een "diner voor 2" met een 

aantal consumpties in ons buitenrestaurant dat ook dit jaar weer wordt opgetuigd tijdens het 

Swaagertoernooi. We hopen op een grote opkomst en een gezellige sfeer tijdens deze dagen. 

De sponsorcommissie wil hiermee in samenwerking met de toernooi-organisatie de gelegen

heid aangrijpen om tijdens dit jubileumjaar haar waardering tonen aan alle sponsoren en 

adverteerders. Nogmaals, vriendelijke dank voor jullie bijdragen aan onze vereniging en de 

fijne relatie !! 

En aan de leden; bij het besluit waar je aankopen, verbouwingen, aanschaf tennisballen com

petities, boodschappen,uitgaven voor in en om het huis, investeringen, etentjes, verbouwin-

gen etc. etc. te doen ..... . 

II 
••



Verenigings paspoort

Herman Kamp
Achternaam:     Kamp
Voornamen:     Herman
Leeftijd:       75
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    Addie
Activiteiten:    Sponsorcommissie, roosters toss-
                  indelers, diverse hand- en span-
         diensten tijdens bv. dagtoernooien, 
         komen kijken naar thuiswedstrijden 
         competieteams
Hobby’s:      Vrijwilligerswerk Zer Oirts, wedstrijd-
         biljarten, bridgen, fietsen, wandelen, 
         lezen, muziek, vakanties etc.etc. 
                  Kortom; altijd tijd tekort !
Levensmotto:   Geef het leven kleur door niet 
         zwart-wit te  denken

Voor wie de nieuwsbrieven niet van A tot Z door-
leest en afwezig is geweest bij de laatste  leden-
vergadering willen we toch nog even stilstaan bij 
de benoeming van Herman Kamp als Lid van Ver-
dienste.

De motivatie:
Helaas heeft Herman, na 38 jaar lidmaatschap 
van onze vereniging, zijn actieve tennisloopbaan 
moeten beëindigen. Het bestuur heeft vast-
gesteld dat Herman in al die jaren veel heeft 
gedaan voor onze vereniging. Jarenlang lid van de 
Technische Commissie en nog steeds voorzitter 
van de Sponsorcommissie. Dat wordt zeer 
gewaardeerd,gewaardeerd, maar is op zich nog geen reden 
voor het bestuur om iemand voor te dragen voor 
een Lidmaatschap van Verdienste. 

Waarom het bestuur dat toch nu doet heeft te 
maken met de wijze waarop Herman jarenlang 
de zomertoernooien, gestructureerd van de 
grond heeft gekregen. Hij heeft hiermee onze 
vereniging een bijzondere plaats gegeven tussen 
alle verenigingen op Walcheren. 

ZerZer Oirts is een synoniem voor de zomertoernoo-
ien. Het bestuur spreekt de verwachting uit dat 
we nog heel lang kunnen blijven teren op het 
goede werk van Herman. 

Het bestuur.

Herman Kamp, Lid van Verdienste.





Inschrijfperiode 
Swaager toernooi 
vervroegd
Het lijkt misschien nog ver weg, maar toch is 
de organisatie van het Swaagertoernooi 
achter de  schermen al bezig om de eerste 
voorbereidingen te treffen. Zoals elk jaar 
wordt ook in 2018 het toernooi in week 25 
gehouden; dit jaar valt dat in de periode 18 tot 
en met 24 juni.
VorigVorig jaar was het aantal inschrijvingen over-
weldigend. Met 3 banen die tot onze beschik-
king staan, zijn we uiteraard gebonden aan 
een maximum aantal deelnemers. Vorig jaar 
werd dit maximum aantal al bereikt voordat 
de uiterlijke inschrijfdatum verstreken was, 
dus helaas moest de inschrijfmogelijkheid 
voortijdig “op slot” worden gezet. Erg jammer 
voor de spelers die graag hadden willen 
meedoen, maar tot het laatste moment 
hadden gewacht met inschrijven.

Natuurlijk hopen we ook dit jaar weer op een 
volle bezetting, en dat er veel Zer Oirts leden 
zullen meespelen. Voorgaande jaren konden 
deelnemers inschrijven vanaf 1 april. Vanaf 
deze datum werden ook de promoties en pub-
licaties gedaan.
Om onze eigen Zer Oirts leden de gelegenheid 
te geven verzekerd te zijn van een deelnemer-
splaats, zal dit jaar inschrijfmogelijkheid op de 
website www.toernooi.nl worden opgesteld 
vanaf 10 maart.





I 

Mijn naam is Alex Minderhoud (28) en samen met mijn partner Davina Radermacher (27) 

runnen wij A&D Horeca Beheer. Hieronder vallen de bedrijven Brasserie De Glmen, ChefAlex 

Catering op Maat en De Zeeuwse Broodjes Service. 

Daarnaast zorgen wij voor ons zoontje Jermaine (6). Wij proberen werk en prive zo goed 

mogelijk te scheiden en te combineren zodat we op alle vlakken genoeg tijd en aandacht 

hebben voor elkaar en voor de zaak. Dit lukt gelukkig al 3 jaar op rij goed. 

Je zult ons voornamelijk in onze thuisbasis Brasserie de Olmen vinden, hier werken wij dageli

jks samen met een team vol gedreven vakprofessionals om alles tot in de puntjes te verzor

gen. Van een lekker bakje koffie, een mooie lunch of een heerlijk diner, bij ons in de Brasserie 

kan alles! 

Tevens verzorgen wij feesten en partijen, van groot tot klein en van recepties, buffetten tot 

uitgebreide diners; wij maken er graag een onvergetelijke avond van. 

De Brasserie heeft ook nog een snackbar/afhaalservice, hier kan je verse friet, diverse snacks, 

afhaalmaaltijden, salades en huisgemaakte steenoven pizza's halen. 

Gok hebben wij naast de Brasserie een Cate rings bedrijf: ChefAlex Catering op Maat. 

Zoals de naam al doet vermoeden hebben wij voor iedereen een passend aanbod. 

Van heerlijke borrelhapjes tot compleet verzorgde feesten en partijen op locatie, wij maken 

voor iedereen vrijblijvend een offerte op maat, geheel naar de wensen van de klant. 

Gns nieuwste project gaat 7 Maart 2018 van start: De Zeeuwse Broodjes Service. 

Dit bedrijf richt zich volledig op het bezorgen van de lunch, dit doen wij voor bedrijven en par

ticulieren. Wij bezorgen van Maandag t/m Vrijdag op Walcheren en Noord-Zuid Beveland tot 

en met omgeving Goes. Kijk voor ons complete aanbod op www.dezeeuwsebroodjesservice.nl 

Wij, als trotse sponsor van Zer Girts, vinden het belangrijk om maatschappelijk en bij het 

verenigingsleven betrokken te zijn. (Sport)Verenigingen zijn een belangrijke verbindende 

factor binnen een gemeenschap en wij als sponsor dragen hier graag een steentje aan bij. 

Daarnaast zien wij de verenigingen die wij sponsoren regelmatig terug in de Brasserie. We 

hopen daarom ook nog lang op leuke manier verbonden te zijn aan Zer Girts en wensen alle 

leden veel spelplezier toe. 

Met culinaire groet, 

Alex Minderhoud, Davina Radermacher & hun Team. 





Zer Oirts Jubileumpuzzel 
doe mee en win een leuk prijsje !! 

Zoals je weet viert Zer Oirts dit jaar haar 40e verjaardag. Een mooie reden om in het kader 

van dit jubileum een kleine Zer Oirts kennistest bij de leden af te nemen. 

Hoe werkt het: 

hieronder zie je een schema van letters met daaronder 32 vragen die allemaal betrekking 

hebben op de tennissport in het algemeen en je lidmaatschap bij Zer Oirts in het bijzonder. 

beantwoord eerst de vraag / vragen, streep daarna de antwoorden weg in het 

letterschema; de antwoorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal in het schema 

verwerkt, van links naar rechts, boven naar beneden en visa versa. 

achter de vragen staat tussen haakjes het aantal letters van het antwoord vermeld. 

sommige letters in het schema horen bij meerdere antwoorden, dus kunnen meerdere keren 

worden weggestreept. 

als je klaar bent met alle vragen en het wegstrepen, blijven er in het schema 12 letters over 

die niet zijn weggestreept. Vul deze overgebleven letters in (van links naar rechts en van 

boven naar beneden) en de oplossing verschijnt. 

stuur de oplossing uiterlijk 15 maart door naar redactie@zeroirts.nl of middels een App/SMS 

berichtje naar 06-55198878, en maak kans op een leuk prijsje. Uit alle goede inschrijvingen 

wordt een 3-tal winnaars geloot. De winnaars worden in nieuwsbrief 5 bekendgemaakt. 

Moeilijke vragen waarvan je het antwoord niet weet ?? De meeste antwoorden zijn in de 

nieuwsbrieven 1 tot en met 3 van 2018 terug te lezen. Mochten de nieuwsbrieven niet meer in 

je inbox zitten, kun je ze nalezen op de website www.zeroirts.nl 

Een beetje hulp nodig, gebruik de groeps What'sAPP "ikwiltennissen" van Ronnie van Schaik, 

er zal altijd wel iemand reageren om je een duwtje in de goede richting te geven. Het is 

natuurlijk niet de bedoeling dat de antwoorden doorgesluisd worden, je moet zelf wel het 

grootste deel van de klus klaren. Voor meer informatie over de groepsWhat'sAPP verwijzen 

we je graag naar nieuwsbrief 2018/1 pag.6 

LET OP ... het antwoord van vraag 9 kan op 2 manieren worden ingevuld op het schema. Ben 

je klaar en heb je meer dan 12 letters over, ga dan op zoek naar de 2e mogelijkheid om dit 

antwoord door te strepen, je zult zien dan je daarna maar 12 letters overhoudt. Jaja, we 

maken het natuurlijk niet te gemakkelijk !

Veel puzzelplezier !!!





Dagje ABN – AMRO tennis

Vorig jaar heb ik van een tenniskennis 2 kaartjes gekregen voor de maandagavond en het leek 
mij een leuk idee om daar samen met mijn kleinzoon Gijs naar toe te gaan .
Hij was toevallig al om 13.30 uur uit school in Vlissingen , zodat ik hem daar opgehaald heb .
IkIk zei nog tegen hem dan kunnen we s’middags wat rondkijken in de shops beneden en op tijd 
wat eten voordat de avondsessie begint . Wij parkeren de auto op de 7e !  verdieping van de 
Akazia Q – parking en lopen naar de ingang.

Daar aangekomen vertelden 3 leuke meiden ons dat we niet naar binnen mochten omdat we 
avondkaartjes hadden . Ik zei dat we helemaal uit Zeeland kwamen en alleen maar even wat 
wilden drinken en naar de shops beneden gingen kijken , maar het ging niet door en ik vond 
die meiden ook ineens zo leuk niet meer!

HetHet was echter nog maar 15.00 uur en  de middagpartij van Berdych tegen Mischa Zverev was 
net begonnen , dus besloot ik maar er nog 2 kaartjes voor deze sessie bij te kopen .
Na eerst een bakje koffie gedronken te hebben zijn we dan ook naar deze wedstrijd gaan 
kijken , welke door Berdych , na een moeizaam begin , toch betrekkelijk eenvoudig gewonnen 
werd.

DaarnaDaarna zijn we zowat alle shops langs geweest , waarbij Gijs extra belangstelling had voor een 
nieuw aan te schaffen Wilson racket . Na een pasta gegeten te hebben , zagen we dat Federer 
met Haasse aan het sparren was,  zodat we hem ook nog even bezig gezien hebben .
Daarna zijn we beneden nog een stuk of 5 spellen gaan doen , die ik allemaal van Gijs verloor 
en heeft Gijs ook zijn servicekracht nog even getest.

NaNa nog een drankje gedronken te hebben begon de avondsessie met de partij tussen Alexan-
der Zverev en Ferrer gevolgd door die tussen Seppi en Sousa. Beide eerst genoemden wonnen 
hun partij waarbij de laatste een 3 – setter werd die pas ca. 23.15 uur klaar was . Gelukkig was 
Gijs de andere dag het eerste uur vrij , want het was ongeveer 00.45 uur dat ik hem in 
Serooskerke weer afleverde.

Al met al een hartstikke leuke dag voor “ OPA “  Arry en kleinzoon Gijs !!!

Arry Jobse

Bezoek aan het ABN-toernooi Rotterdam, 
verslag Arry Jobse





Voor iedereen die wel eens meedoet aan de 
zomerdagtoernooien is het allang bekend.  Joke 
Adriaanse is een heuse keukenprinses.  Sinds jaar 
en dag verzorgt ze geregeld de catering op de 
zomertoernooien en elke keer is het weer een 
feest om te genieten van Joke’s heerlijke creaties. 
Redenen genoeg dus om iedereen kennis te laten 
maken met haar culinaire hoogstandjes.maken met haar culinaire hoogstandjes.

Naast koken heeft Joke als andere hobby’s tuinie-
ren, wandelen, niets doen ,heel veel bloemen 
plukken in de pluktuin ,boeken lezen , op het 
strand liggen ,en nog wel meer.
Ze probeert van elke dag te genieten.

Benodigdheden voor 4 personen: 
150 gram bloem
1-2 eetl.gedroogde rozemarijn
100 gr.koude boter in blokjes
2 eetl. koude melk of water.
Voor de vulling:
6 stronkjes witlof6 stronkjes witlof
2 eetl. boter
1eetl. suiker
2 takjes salie,
150 gr.pittige camembert
Materialen:
lage taart vorm van 24 cm ingevet
bakpapierbakpapier
blindbakvulling ( bv gedroogde bonen)

Hierbij het recept van haar heerlijke witlof-camembert taart

Meng bloem met snufje zout, rozemarijn en vers gemalen peper.Wrijf de boter met vingertop-
pen doorheen tot kruimelig deeg. Voeg de melk of wat water toe en kneed dit tot een soepel 
deeg.
Dek het deeg af en laat het minimaal 30 min. rusten in de koelkast.Snijd de stronkjes witlof in 
de lengte door en verwijder de harde kern. Verwarm de boter met de suiker en salie in een pan 
met deksel en leg de witlof er in. Laat afgedekt in circa 5 min.zachtjes smoren en licht karamel-
liseren. Draai de witlof tussendoor om .Laat even afkoelen

Bereiden

Verwarm de oven op 200 graden.Rol het deeg uit tot een grote lap en leg het in de taart-
vorm,druk de randen goed aan en snij het deeg boven de rand bij . Leg het bakpapier op het 
deeg ,daar bovenop de blindbakvulling.Bak het deeg 15 min. in de oven tot het deeg stevig 
aanvoelt maar nog niet is verkleurd.Verwijder het bakpapier met blindvulling. Verdeel de 
gekarameliseerde witlof over het deeg en leg de camembert met de snijkant naar boven ertus-
sen.Bak de taart nog 15-20 min.in de oven tot de kaas licht verkleurd is. Laat een beetje 
afkoelen voor het aansnijden.

Eet smakelijk, 
groetjes van Joke Adriaanse

Koke met Joke!



Zoals eerder in deze nieuwbrief vermeld; onze vereniging is binnenkort “jarig.” En aangezien 
de leden de vereniging maken, willen we van nu de komende 12 maanden de verjaardagen 
van alle leden gaan benoemen.
In deze editie de jarigen in de maanden maart en april. Leuk om te noteren op je verjaardag-
kalender en/of een felicitatieberichtje te sturen.

De vereniging feliciteert hierbij :

1 maart,  Willem de Pagter
3 maart,  Alco Warners
8 maart,  Wim Koeman en Ronnie van Schaik
12 maart,  Marian van Doorn
16 maart,  Ben van Noppen
19 maart,  Piet Filius en Anita Koeman
20 maart,  Johan Bakker
23 maart,  Leida Walhout
26 maart, 26 maart,  Addie Kamp
1 april,   Aad van der Valk en Kyle Harpe
4 april,   Lou de Jongh
8 april,   Angelique Belfroid
10 april,   Ando Simonse
15 april,   Adrie Contant en Klaas Wierda
18 april,   Inge de Pagter en Ans van Tatenhove
20 april, 20 april,   Lieven van Dalen
21 april,   Daphne Vlot
25 april,   Julie van Noppen

De redactie wil hierbij degenen danken die hun bijdrage hebben geleverd bij de totstand-
koming van deze editie: Herman Kamp, Arry Jobse, Rob Slootbeek,  Alex Minderhoud (Brasse-
rie De Olmen), Joke Adriaanse,  organisatie Swaagertoernooi en het verenigingsbestuur.

Groet,
Jan-Willem en Jac 

Er is er een jarig!

Nawoord redactie



Aannemersbedrijf Sturm
Aann.&Schilders Paauwe
Acc. & Adv. Rijkse
Administratie Bouterse
Auto Sturm
Breedijk Horeca
B&S KoeltechniekB&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen
Christy’s Huidverzorging
Clarijs Zeilmakerij
FysioFitness De Driehoek
De Mexicaan
Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf DattinGardeniersbedrijf Dattin

‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik
Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.
Logus Afbouw
Meulenberg DiervoederMeulenberg Diervoeder
Molen de Jonge Johannes
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Schildersbedrijf Kleur
Sinke Schoenmode
Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatiseringVergezogt automatisering

ADVERTEERDERS

http://www.aannemersbedrijfsturm.nl/Aannemersbedrijf_Sturm/Home.html
http://www.schildersbedrijfpaauwe.nl/
https://rijkse.nl/
www.bouterse-administratie.nl
https://www.autosturm.nl/
http://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
http://www.brasseriedeolmen.nl/
http://www.christyshuidverzorging.nl/
http://www.campingshopclarijs.nl/
http://www.fysiofitnessdedriehoek.nl/
http://www.de-mexicaan.nl/
http://drukkerijvankeulen.nl/
http://www.gardeniersbedrijfdattin.nl/
http://www.groenteschuurtje.nl/
www.verkaik.nl
http://www.intersporterik.nl/
http://www.intersporterik.nl/
http://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
http://www.meulenberg-diervoeder.nl/
http://www.dejongejohannes.nl/
http://riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.kleurschilders.nl/
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com/
www.vergezogt.nl

	00
	01
	02
	03
	04
	05
	sponsors-01
	06
	07
	08
	09
	10
	sponsors-02
	11
	12
	13



