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In deze nieuwsbrief:

Speciale aandacht vraagt het bestuur voor punt 8.1 van de notulen: Hierin wordt, vrij 
vertaald, melding gemaakt van het volgende:

(…) Volgens het ‘Rooster van aftreden’ worden de bestuursleden voor een periode van 3 jaar 
benoemd. Om een optimale kennisoverdracht zeker te stellen, treden bestuursleden 
gestaffeld af. Een bestuurslid dat aftreedt kan altijd - als hij/zij dat wil - door de leden-
vergaderingvergadering herbenoemd worden voor 3 jaar. Het bestuur heeft over het hoofd gezien dat in 
2018 de voorzitter volgens het ‘Rooster van aftreden’ zou aftreden en eventueel zou worden 
herbenoemd. Dat wil het bestuur natuurlijk graag rechtzetten, met dank aan Piet Filius die 
zich herkiesbaar heeft gesteld.

Omdat tijdens deze ALV vergeten is de herbenoeming van de voorzitter aan de orde te stellen, 
vraagt het bestuur hierbij aan haar leden of er bezwaren zijn tegen de herbenoeming van Piet 
Filius als voorzitter. Die bezwaren kunnen tot veertien dagen na het verschijnen van de 
nieuwsbrief worden gemeld aan de secretaris: secretaris@zeroirts.nl. (…)nieuwsbrief worden gemeld aan de secretaris: secretaris@zeroirts.nl. (…)
Het bestuur

Nog nooit was de opkomst onder voorzitterschap van Piet Filius zó groot; aldus werd de 
vergadering geopend. Terrasstoelen moesten uit de winterse kou naar binnen gehaald 
worden, en alle aanwezigen moesten zij aan zij plaatsnemen iedereen plaats te kunnen laten 
nemen. Door de enorme opkomst konden deze avond spijkers met koppen worden geslagen, 
er waren immers voldoende stemgerechtigden aanwezig om besluiten te nemen.

VerderVerder in deze nieuwsbrief leest u de notulen van de vergadering, verzorgd door secretaris 
Aart Cramer.

Op het moment dat je deze nieuwbrief leest, zijn de banen als gevolg van de recente 
vorstperiode nog onbespeelbaar. Jan Adriaanse is momenteel druk bezig om de banen in 
orde te maken voor het aankomende tennisseizoen. Het is lastig in te schatten wanneer we 
weer “de wei inkunnen”, maar zoals het er nu naar uitziet zal het de 3e week van maart zijn. 
We houden je op de hoogte

Algemene ledenvergadering 30 januari.

Nog even geduld, banen onbespeelbaar

Herbenoeming voorzitter Piet Filius

Bestuursmededelingen; herbenoeming voorzitter Piet Filius, banen nog onbespeelbaar
Meer-jaren ledenpas; John Vogel, TC
Zomeravond competitie; Anita Koeman, VCL
Wat eten we vandaag? Doperwten-sla soep van Marjan van Stijn 
Indeling voorjaars- en zomermix competitie; Anita Koeman, VCL
Tennislessen 2019, Johnny Quaak en Ronald van de Broek
Notulen Algemene Ledenvergadering 30 januariNotulen Algemene Ledenvergadering 30 januari, Aart Cramer



De KNLTB wil samen met de bijna 1.700 tennisverenigingen streven naar een zo duurzaam 
mogelijk tennisklimaat. Verenigingen worden gestimuleerd te verduurzamen en daar wil de 
KNLTB zelf ook een bijdrage aan leveren. Om die reden introduceert de bond dit jaar de 
meerjaren-ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus ook geen jaartal 
meer op staat. De overstap naar de meerjaren-ledenpas, die in februari/maart voor alle leden 
aan de verenigingen wordt geleverd, heeft nog een belangrijke wijziging tot gevolg:

De opvallendste aanpassing ten opzichte van voorgaande ledenpassen is, naast het 
verdwijnenverdwijnen van het jaartal, het ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet 
de ledenpas, maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en 
jouw speelsterktes. Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds nodig voor jouw bondsnummer 
en identificatie tijdens competities en toernooien.

Deze meerjaren-ledenpas is 2 jaar geldig. Wanneer de pas verloopt ontvang je automatisch 
een nieuwe pas. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren 
voor volgend jaar!

Meerjaren-ledenpas;  John Vogel

Beste tennisvrienden,

Vanaf 1 april zullen de tennislessen weer gaan starten. We hopen dat iedereen goed de winter 
is doorgekomen en weer fit is om te gaan tennissen op de banen van L.T.C. Zer Oirts. Dit jaar 
zal Ronald van de Broek mij op bepaalde tennismomenten gaan ondersteunen. Hierbij zal hij 
samen met mij de lessen gaan verzorgen op Zer Oirts. Sommige kennen hem al omdat hij 
eerder op de club werkzaam is geweest. Hieronder eer korte voorstelling wie hij is.

IkIk zal mij even voorstellen; mijn naam is Ronald van de Broek en heb inmiddels meer dan 25 
jaar ervaring met lesgeven. Momenteel verzorgen we de trainingen bij T.C. Souburg, T.V. 
Veere en Vrouwenpolder. Komend voorjaar ga ik een start maken bij L.T.C. Zer Oirts is samen-
werking met “Just All Your Tennis”; de tennisschool van Johnny Quaak. We gaan uiteraard 
proberen een ieder spelplezier mee te geven en tennisvaardigheden bij te brengen.

Hopelijk tot op de baan

Met vriendelijke groet,

Tennisschool Ronald van de Broek

Tennislessen 2019; 
Johnny Quaak en Ronald van de Broek





Kun je geen genoeg krijgen van het spelen van competitie en heb je zin om naast  om naast de 
voorjaarscompetitie nog een competitie te spelen?
Schrijf je dan nu in voor de Zomeravondcompetitie. Deze competitie wordt gespeeld op zeven 
woensdagavonden vanaf 19.00 uur in de maanden mei (15-22-29) en juni(5-12-19-26).

Deze competitie is alleen voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en voor alle speel-
sterktes. 

Een team dient uit minimaal vier spelers te bestaan. Je speelt namelijk per avond vier dubbels. 
Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of 1x DD, 1x HD en 2x GD. 

Voor deze competitie geldt ‘Compact Spelen’, dus elke partij neemt (gemiddeld) dik één uur in 
beslag. Er wordt gespeeld op woensdag 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2019. 

Teams kunnen tot 1 maart 2019 worden aangemeld, dus enige haast is geboden. Hieronder in 
schema-vorm alles op een rijtje: 

Geef je vóór 1 maart 2019 op via competitie@zeroirts.nl en geef duidelijk op waar je 
voorkeur naar uitgaat; Dames-Dubbel óf Heren-Dubbel óf Gemengd- Dubbel.

Met vriendelijke groet, Anita (VCL) 

Zomeravondcompetitie; 
op woensdagavonden in mei en juni





De KNLTB heeft onlangs de indeling bekend gemaakt van de competitie-teams. Hieronder een 
overzicht van de Zee Oirts teams

Voorjaar
ZER OIRTS 1  Dames 17+ Zaterdag (Z)                               1e klasse
ZER OIRTS 1  Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond (Z)                3e klasse
ZER OIRTS 1  Dames Dubbel Dinsdag                                 hoofdklasse
ZER OIRTS 1  Gemengd Dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag     1e klasse
ZER OIRTS 1 ZER OIRTS 1  Heren 17+ Zaterdag (Z)                                 2e klasse
ZER OIRTS 1  Heren Dubbel 17+ Vrijdag Avond (Z)                 2e klasse
ZER OIRTS 1  Heren Dubbel 50+ (Op Tijd) Donderdag        1e klasse

Zomermix
ZER OIRTS 1  Gemengd Dubbel 17+ Zaterdag (Z)               1e klasse
ZER OIRTS 2  Gemengd Dubbel 17+ Zaterdag (Z)               3e klasse
ZER OIRTS 3  Gemengd Dubbel 17+ Zaterdag (Z)               3e klasse

HierHier en daar is de klasse-indeling wat anders dan de afgelopen jaren, maar dat heeft te maken 
met de harmonisatie die dit jaar ook in Zeeland is doorgevoerd als gevolg van de grote 
versnippering van het competitieaanbod in het verleden.

De KNLTB heeft voor het aanbod van competitiesoorten teruggebracht van ruim 300 soorten 
naar circa 90 soorten, en er zijn competities van verschillende leeftijdsgrenzen samen-
gevoegd.

Als gevolg van de harmonisatie van het aantal competitiesoorten ziet de inschrijving van 
teams er eenmalig iets anders uit omdat de ploegrechten van districts-/ regiocompetities zijn 
komen te vervallen. Dit betekent dat er voor alle competitiesoorten voor ieder team éénmalig 
een ploegopgave gedaan is. De teams zijn ingeschreven in een open klasse. Dit stelde de 
KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks 
de ploegrechten weer gelden.

Algemeen: Versoepeling dispensatie-regels:

OpOp grond van het Competitiereglement is het mogelijk dat competitiespelers dispensatie 
kunnen verkrijgen voor het twee keer spelen in één week en het spelen voor twee 
verenigingen in combinatie tussen de Voorjaarscompetitie en/of 8&9-Tennis Voorjaar.

Heb je nog vragen ? Stel ze gerust aan onze VCL Anita Koeman; competitie@zeroirts.nl

Indeling competitie teams voorjaar en 
zomermix 2019





Binnenkort starten de eerste competities en de (dag)toernooien. Alle teamcaptains zijn al 
druk in de weer met hun planningen; welke teamleden zijn verhinderd op welke dag, zij er 
spelregels aangepast, wie is er aan de beurt om te rijden, wie zorgt voor de koffie en wie is aan 
de beurt om achter het fornuis plaats te nemen ?

Gelukkig zijn er in onze vereniging genoeg hobby-koks die elke keer opnieuw hun uiterste 
best doen om er voor hun teamgenoten en vooral ook voor de tegenstanders een leuke, 
creatieve en lekkere verrassing van te maken.

VorigVorig jaar zijn er heerlijker recepten van Joke Adriaanse en Aart Cramer in de nieuwsbrieven 
gepubliceerd, deze keer is het de beurt aan Marjan van Stijn.

Doperwten-sla soep. 

Onderstaande ingrediënten zijn afgestemd op soep voor 6 personen. 
-3 sjalotten
-1 grote krop gewone sla
-1 eetlepel boter
-1 eetlepel olijfolie-1 eetlepel olijfolie
-1 liter groentebouillon
-300 g doperwten uit de diepvries (anders uit blik)
-muntblaadjes (voor in de soep en voor de garnering)
-citroensap
-versgemalen witte peper of gesnipperd half rood pepertje
-zout
-zure room-zure room
-zeer klein gesneden reepjes citroenschil. 

Pel en snipper de sjalotten. Was de sla, scheur de bladeren in stukken en laat ze uitlekken. 
Smelt vervolgens  de boter en giet de olijfolie erbij. Voeg de sjalotten toe en laat ze bakken tot 
ze glazig en zacht zijn.

GietGiet er vervolgens wat bouillon bij en voeg de doperwten toe. Laat enige minuten zacht 
koken. Doe de sla erbij en laat de bladeren een paar minuten meekoken. Voeg een deel van 
de muntblaadjes toe.

Pureer alles in de keukenmachine of met een blender. Doe de gepureerde groenten in een 
pan en voeg de bouillon beetje bij beetje toe. De soep moet licht gebonden zijn. Breng op 
smaak met citroensap, peper en zout.

GietGiet de soep in kommen. Schep er een lepel zure room in en garneer met reepjes citroenschil 
en muntblaadjes.

Eet smakelijk !!  
Groetjes van Marjan van Stijn.

Wat eten we vandaag ? 
Doperwten-sla soep van Marjan van Stijn
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NOTULEN
   
Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Zer Oirts van 30 januari 2019.

Aanwezig: 
Marjan van Stijn, Anita Koeman, Frans Meur, Marja Hootsmans, Henk Ton, Rob Slootbeek, Arry Jobse,
Cor de Voogd, Willem de Pagter, Wilma Boone-Roelse, Rik Helm, Lein Gilde, Ans van Tatenhove, Fred 
Schonis, Adrie Contant, Jac Uytdewilligen, Mariska Uytdewilligen-Jobse, Aad van der Valk, Erik Wijkhuis, 
Ronnie van Schaik, Ton Snijders, Ad Boone en Corrie Meijers.
Het bestuur: Piet Filius (voorzitter), Jan Adriaanse (voorzitter Onderhoudscommissie en vice-voorzitter), 
Ellen van Schaik (penningmeester), John Vogel (voorzitter Technische commissie) en Aart Cramer 
(secretaris).

Afwezig met kennisgeving:
Henk Seijbel, Bea Fongers, Jo Jobse, Jaap Consemulder, Loes Holster, Gerrit Hoefkens, Niesje Bakker en 
Lisette Wijkhuijs. Namens het bestuur dank voor de genomen moeite om vooraf kenbaar te maken niet 
aanwezig te (kunnen) zijn.

1. Opening
 De voorzitter stelt met groot genoegen vast dat er vanavond voldoende stemgerechtigde leden zijn om 

rechtsgeldige besluiten te nemen (zie bijlage). In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen die genomen 
besluiten worden opgenomen. NB. Omdat tijdens deze ALV vergeten is de herbenoeming van de 

 voorzitter aan de orde te stellen (zie ook Agendapunt 8), worden de leden via dezelfde nieuwsbrief 
gevraagd of er bezwaren zijn tegen de herbenoeming van Piet Filius als voorzitter. 

 Die bezwaren kunnen tot veertien dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief worden gemeld aan 
de secretaris: secretaris@zeroirts.nl.

2. Binnengekomen stukken
 Er zijn geen binnengekomen stukken m.b.t. de agenda. Toch zal het bestuur later in de vergadering de 

‘open’ brief van Jaap Consemulder, met de aanwezige leden van onze tennisclub bespreken.

3. Vaststellen van de agenda
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
4. Concept – Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 januari 2018
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

5. Verantwoording van het beleid van het bestuur in het Algemeen Jaarverslag 2018.
 Dit document wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen/aanpassingen:
 Pagina 14: LEDEN VAN VERDIENSTE
 Korrie Oosterhuis
 Herman Kamp
 Toon Broos

 Pagina 14: VRIENDEN VAN ZER OIRTS
 Aad van Corteberghe
 Herman Kamp
 Wim Koeman
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 Pagina 17: Wie doet wat in 2018
 • Ko van der Velde (aanvoerder) wordt: Marjan van Stijn (aanvoerder)

 Pagina 19: Contributie 2019
 Contributie 2018 2018 2019
 Jeugd tot en met 12 jaar € 31,50 € 32,00
 Jeugd 13 en 14 jaar € 41,50 € 42,00
 Jeugd 15 en 16 jaar € 58,50 € 59,50
 Seniorleden, vanaf 17 jaar € 78,50 € 80,00
 Competitieleden die geen lid zijn van L.T.C. Zer Oirts (KNLTB bijdrage 2019) ± € 17,00

6. Financiële verantwoording 2018
 Aan de batenkant van de Resultaatrekening 2018 valt de hoogte van het positief resultaat op. Dat is 

vooral het gevolg van het feit dat we vanaf 2018 geen afschrijving op de banen meer hoeven te doen. 
Daarnaast valt op dat de opbrengst van de zomertoernooien minder is. Belangrijke reden daarvoor is 
dat er twee toernooien niet zijn doorgegaan en dat enkele toernooien geen volledige bezetting hadden. 

 De verhouding tussen kantine-inkoop en kantineopbrengst is 30 : 70. Dat is een mooi resultaat. In de 
rekening 2018 zit nog een fout, namelijk de afschrijving verlichting, moet € 1.032,00 zijn i.p.v. € 982,00.

 De vergadering neemt met instemming kennis van de financiële verantwoording.

 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 Willem de Pagter leest als lid van de kascontrolecommissie de tekst voor van het resultaat van de 

controle. Hij heeft dat samen gedaan met Aad van der Valk.
 In dit verslag is een aantal aandachtspunten geformuleerd betreffende de boekhouding van onze 

vereniging:
 1. Kas is al jarenlang € 50,05 en wordt niet gebruikt. De kascontrolecommissie stelt voor om ‘kas’ op te 

heffen en het saldo op de bankrekening te storten;
 2. De inning van sponsorgelden van de reclameborden op ons park, kan beter aan het begin van het 

tennisseizoen plaatsvinden, gelijk met de inning van de contributie;
 3. De kascontrolecommissie adviseert om het boekhoudpakket Snelstart aan te schaffen. Het biedt 

diverse voordelen en kost ongeveer € 18,15 (incl. btw) per maand;
 4. Andere aanbeveligen om de boekhouding makkelijker en toekomstbestendig te maken, zullen naar 

het bestuur gestuurd worden.
 De kascontrolecommissie vraagt aan de vergadering om de jaarstukken 2018 goed te keuren en - na 

goedkeuring - het bestuur décharge te verlenen over het verenigingsjaar 2018.
 De vergadering besluit de jaarstukken 2018 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen over 

het verenigingsjaar 2018.

 Met het uitbrengen van dit verslag treedt Willem de Pagter uit de kascontrolecommissie. Volgend jaar 
zal Aad van der Valk samen met Rik Helm de boeken controleren. Ellen Vogel is door haar echtgenoot 
voorgedragen als reserve-lid. Het bestuur zal de aandachtspunten van de kascontrolecommissie in de 
eerstvolgende bestuursvergadering bespreken.

 Zoals toegezegd in de vorige ALV geeft de voorzitter een verklaring over de na afloop van Algemene 
Ledenvergadering destijds, gewijzigde cijfers in de Resultatenrekening 2015. 

 Dat is inderdaad niet correct gedaan. Inmiddels zijn die cijfers in goed overleg met de toenmalige 
penningmeester gecorrigeerd. Met dank aan Wilma Boone en Jaap Consemulder.
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8. Verkiezing van het bestuur
8.1 Herbenoeming 
 Volgens het ‘Rooster van aftreden’ worden de bestuursleden voor een periode van 3 jaar benoemd. 
 Om een optimale kennisoverdacht zeker te stellen, treden bestuursleden gestaffeld af. Een bestuurslid 

dat aftreedt kan altijd  - als hij/zij dat wil - door de ledenvergadering herbenoemd worden voor 3 jaar.
 Een bestuurslid kan wel ieder jaar binnen zijn benoeming aftreden. Dus eigenlijk hoeft de Voorzitter 

van de Onderhoudscommissie, Jan Adriaanse op zijn verzoek niet voor een termijn van één jaar 
 benoemd te worden.
 Het bestuur heeft over het hoofd gezien dat in 2018 de voorzitter volgens het ‘Rooster van aftreden’ 

zou aftreden en eventueel zou worden herbenoemd. Dat wil het bestuur natuurlijk graag rechtzetten, 
met dank aan Piet Filius die zich herkiesbaar heeft gesteld. In de eerstvolgende digitale nieuwsbrief 
wordt e.e.a. geformaliseerd.

 
 De Voorzitter van de Onderhoudscommissie en vice-voorzitter van het bestuur, Jan Adriaanse is 
 aftredend en wordt op zijn verzoek voor een termijn van één jaar benoemd. Jan wil graag elk jaar 

opnieuw de afweging maken om door te gaan. De vergadering stemt daarmee in en Jan krijgt applaus.

8.2. Benoeming Commissieleden
 Zoals eerder gemeld treedt Rik Helm voor een periode van 2 jaar toe tot de kascontrolecommissie. 
 En we hopen binnenkort van Ellen Vogel een bevestiging te ontvangen als reserve commissielid.

9. Begroting 2019
 De vergadering stemt in met de nieuwe contributiebedragen en de onderhoudsbegroting.

 De vervanging van de drankenkoelkast in de keuken, wordt nog een jaar uitgesteld. 
 Coca Cola vervangt deze drankenkoelkasten niet meer. Condensvorming en de daarmee gepaard 

gaande schimmelvorming bij de minder schone flesjes van Belgische bieren kan ook een technische 
oorzaak hebben (luchtcirculatie). Volgend jaar zal deze situatie weer geëvalueerd worden.

 De ‘open’ brief van Jaap Consemulder aan de leden en het bestuur van L.T.C. Zer Oirts, heeft veel 
reacties teweeg gebracht. Volgens Jaap had het bestuur zich moeten houden aan de grens van 15.000 
gulden die in het Huishoudelijk Reglement staat voor beslissingen waarvoor toestemming nodig is van 
de ALV. Dit had gekund door een extra ALV te houden of toestemming te vragen via de nieuwsbrief. De 
voorzitter presenteerde naar aanleiding daarvan de argumenten van het bestuur om mede gezien de 
tijdsdruk vanwege de subsidie en de veiligheid in het algemeen, de oude baanverlichting te vervangen 
door energiezuinige LED armaturen. Dit voornemen is in juli 2018 via de digitale nieuwsbrief aan de 
leden gecommuniceerd. Mede omdat het uitschrijven van een extra Algemene Ledenvergadering in 
de zomermaanden niet erg praktisch is.

 Het discussiepunt is niet zo zeer of deze kostenbesparende investering in LED baanverlichting een 
goed besluit is, maar of het huishoudelijk reglement uit 1978 wel naar de letter toegepast is. Als het 
bedrag van 15.000 gulden geïndexeerd wordt naar 2018 - hetgeen naar de opvatting van het bestuur 
niet meer dan logisch en verantwoord is - dan is het bestuur ruimschoots bevoegd om zonder de 
instemming van de leden de investering in de LED-armaturen te doen.

 
 Meerdere leden hebben rechtstreeks met Jaap Consemulder van gedachten gewisseld over de toon, 

de inhoud en mediakeuze van zijn boodschap. Op het verzoek van Jac Uytdewilligen om die berichten 
over en weer (met toestemming van Jaap Consemulder) in de ALV voor te lezen, is door het bestuur 
met instemming van de vergadering niet ingegaan. 
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 De vergadering heeft kennisgenomen van de ‘open’ brief van Jaap Consemulder. Enkele leden geven 
aan weinig waardering te hebben voor zijn ‘actie’. 

 
 Hoewel het bestuur gemachtigd is om het huishoudelijk reglement aan te passen, vraagt het bestuur 

instemming van de vergadering om in dat reglement m.i.v. 2019 het bedrag van 15.000,- gulden te wijzigen 
in 17.000,- euro en dat bedrag jaarlijks te laten toenemen met het prijsindexcijfer van de gezins-

 consumptie. De vergadering stemt in met de voorgestelde aanpassing van het huishoudelijk regle-
ment.

10. Beleidsvoornemens 2019
 De vergadering stemt in met de voornemens van het bestuur.
 Eén extra voornemen is het herinrichten van de kantine. Het bestuur stelt een bedrag van € 2.500,- 
 beschikbaar. Mariska Uytdewilligen, Marja hootsmans en Aart Cramer zullen zich daarmee bezig 

houden en een plan aan het bestuur presenteren. Alle inbreng van leden is welkom.
 
11. Rondvraag
 Jac Uytdewilligen vraagt of de verhoging van de BTW gevolgen heeft voor onze tennisclub. 
 In principe niet is het antwoord van de penningmeester, al vult John Vogel wel aan dat die verhoging 

wel van toepassing is op de tennislestarieven.

 Jac Uytdewilligen vraagt zich af of genderneutraal dagtoernooi - waarbij teams op basis van speel-
sterkte tegen elkaar spelen ongeacht de samenstelling (vrouw/vrouw, man/man of man,vrouw) - niet 
iets voor onze zomer dagtoernooien is. Het Snert toernooi van MLTC, georganiseerd door Conny 
Boersma heeft er goede ervaringen mee. 

 Marja Hootsman zal e.e.a. meenemen in de organisatie van de Zomer dagtoernooien van LTC Zer Oirts.

 Aart Cramer vraagt welke toss-avond LTC Zer Oirts gratis gaat openstellen voor leden van de andere 
Veerse tennisverenigingen. 

 John Vogel antwoordt dat een tossavond op de eerste woensdag van de maand is, vanaf 19:00 uur.
 

Versie: 14 februari 2019
Aart Cramer
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Vergezogt automatisering
Budget Travel Taxi

ADVERTEERDERS

http://aannemersbedrijfsturm.nl/
http://www.paauwebouw.nl/
https://rijkse.nl/
http://www.bouterse-administratiekantoor.nl/
https://www.autosturm.nl/
http://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
https://www.brasseriedeolmen.nl/
http://www.christyshuidverzorging.nl/
https://www.fysiofitnessdedriehoek.nl/
https://www.dekaservices.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
https://www.gardeniersbedrijfdattin.nl/
https://www.hettygeensen-reiscreaties.nl/
http://www.groenteschuurtje.nl/
https://verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://kaasboerderijschellach.nl/
http://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
http://www.meulenberg-diervoeder.nl/
https://www.riooltechniekzeeland.nl/
https://www.vvvzeeland.nl/nl/rijwielshop-de-driehoek-oid23128/
http://www.firmasinke.nl/
https://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://www.budgettraveltaxi.com/
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