
ZEROIRTS
TENNISVERENIGING

SEROOSKERKE

NIEUWSBRIEF
nr 3/2019   8 maart 2019

OPEN DAG
ZATERDAG 23 MAART

OPEN TOSS
SAMENWERKING VEERSE TENNISVERENIGINGEN

SCHOOLTENNIS EN TENNISKIDS
START IN APRIL 

L.T.C. „Zer Oirts”
Zandput 7,
4353 BA Serooskerke
Reacties aan: 
redactie@zeroirts.nl.



In deze nieuwsbrief:

In nieuwsbrief 2 van 2018 werd je aandacht gevraagd voor de voortzetting van het voorzitter-
schap van Piet Filius. Alle leden werden in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen 
de herbenoeming uiterlijk 6 maart 2019 kenbaar de maken bij onze secretaris. Hierbij kunnen 
wij mededelen dat er, zoals verwacht, geen bezwaren zijn binnengekomen, waarmee het 
voorzitterschap van Piet ook voor de komende 3 jaren officieel is. 
Gefeliciteerd Piet, en dank voor de bereidheid om ook de komende jaren de vereniging 
samen met je mede-bestuursleden te leiden.

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven, is Jan Adriaanse momenteel druk in de weer om 
de banen speelklaar te krijgen voor het komende tennisseizoen. Het streven is om op de 
jaarlijkse Open Dag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 23 maart het startschot te kunnen 
geven voor het seizoen 2019. Mochten er zich geen onvoorziene (weers-)omstandigheden 
voordoen, zal dit ook gaan lukken. Nadere informatie over de Open Dag lees je verder in deze 
nieuwsbrief.

In de laatste nieuwsbrief (nr. 14) van 2018 heeft het bestuur haar leden gevraagd om 
eventuele bezwaren op publicatie van persoonsgegevens volgens de regels die sinds 25 mei 
2018 gelden die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Het verzoek werd gedaan om uiterlijk 20 januari 2019 je eventuele bezwaren kenbaar te 
maken aan onze secretaris. Er zijn geen bezwaren binnengekomen, waarmee alle leden 
toestemming hebben gegeven om persoonsgegevens te mogen gebruiken voor publicatie.

Status bespeelbaarheid van de banen

Geen bezwaren op AVG regelgeving

Voortzetting voorzitterschap Piet Filius

Bestuursmededelingen; geen bezwaren op privacybeleid, voortzetting voorzitterschap Piet 
Filius officieel, status bespeelbaarheid van de banen
Schooltennis en Tenniskids 2019; Mariska Uytdewilligen
Sponsor jeugdtennis uitgelicht; DNWG, John Vogel
Jaarlijkse open dag; zaterdag 23 maart
Programma thuiswedstrijden competitieteams; Anita Koeman
Vrijwilliger uitgelicht; Rob Slootbeek, ledenadministratie







Ook in 2019 zal de jeugdcommissie het jaarlijkse Schooltennis en het Tenniskids Programma 
voortzetten. Mede door de financiële sponsorbijdrage van DNWG, waarover verder in deze 
nieuwsbrief meer informatie, kunnen we de jeugd van Serooskerke en omgeving weer in de 
gelegenheid stellen om op een leuke en sportieve manier kennis te laten maken met de 
tennissport.

OpOp maandag 8 april staat het Schooltennis ingepland. Vanaf ’s ochtend 08.30 uur tot begin van 
de middag zijn alledrie de banen hiervoor gereserveerd.Alle leerlingen van basisschool De 
Wegwijzer uit Serooskerke zullen op deze dag per klas een tennisclinic volgen op onze 
vereniging, waarbij onze tennisleraar Johnny Quaak, met assistentie van Mariska Uytdewilli-
gen, de kinderen spelenderwijs de grondbeginselen van de tennissport zullen bijbrengen. 

We hopen dat ze de kinderen dermate enthousiast kunnen krijgen, dat we met een behoorli-
jke groep de week daarna (vanaf donderdag 11 april) het tenniskies programma kunnen gaan 
volgen. Dit houdt in dat vanaf deze donderdag alledrie de banen (onder voorbehoud van het 
aantal inschrijvingen) gereserveerd zullen zijn van 16.00 uur tot 18.00 uur. In reguliere 
schoolvakanties wordt er geen Tenniskids gehouden, en doorgeschoven tot het aantal van 15 
donderdagen bereikt is.  De kosten voor deelname aan het gehele Tenniskids-programma 
bedragen slechts € 15,00 per deelnemer. We hopen dat een aantal kinderen na het volgen van 
het programma lid zal worden van onze vereniging. 

P.S. ook kinderen die al Zer Oirts-lid zijn kunnen deelnemen aan het programma.

Schooltennis en tenniskids 2019, Mariska Uytdewilligen

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 speelsterktes. 

EenEen 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. 

TeamsTeams kunnen tot 15 maart 2019 worden aangemeld, dus enige haast is geboden. Hieronder 
in schema-vorm alles op een rijtje. Geef je vóór 15 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) 

Inschrijvingen Zomeravondcompetitie; 
inschrijftermijn verruimd



30-3-2019    Heren Zaterdag 17+ – Slagvast Kamperland       10.00 uur
 6-4-2019     Dames Zaterdag 17+ – de Schelde 2                   10.00 uur   
 9-4-2019     Dames Dubbel  Dinsdag – de Schaepskooi 1        13.00 uur 
12-4-2019    Dames Dubbel Vrijdagavond – Goese Maan            19.00 uur
13-4-2019    Heren Zaterdag 17+ – MLTC2                             10.00 uur
18-4-2019    Herendubbel 50+ Donderdag- Sluis 1                10.00 uur
19-4-2019    Herendubbel Vrijdagavond – ‘t Swaecke 1         19-4-2019    Herendubbel Vrijdagavond – ‘t Swaecke 1              09.00 uur
20-4-2019    Dames 17+ Zaterdag – Animo Terneuzen 2           10.00 uur
23-4-2019    DamesDubbel Dinsdag – de Bru-ten1                   13.00 uur
25-4-2019    Gemengddubbel 50+ Donderdag- ‘s-Heer Abtskerke 10.00 uur
26-4-2019    Damesdubbel Vrijdagavond- de Puye 1                19.00 uur
 4-5-2019     Heren Zaterdag 17+ – de Schelde 3                        10.00 uur
9-5-2019      Herendubbel 50+ Donderdag – Con Forza1             10.00 uur
10-5-2019    Herendubbel Vrijdagavond – TC Walcheren 1      10-5-2019    Herendubbel Vrijdagavond – TC Walcheren 1          19.00 uur
16-5-2019    Herendubbel 50+ Donderdag – MLTC !                    10.00 uur
17-5-2019    Damesdubbel Vrijdagavond – de Schelde 2            19.00 uur
18-5-2019    Dames 17+ Zaterdag – MLTC 3                              10.00 uur
21-5 2019    Damesdubbel Dinsdag – de Golfbreker 1           13.00 uur
23-5-2019     Gemengddubbel 50+ Donderdag- de Golfbreker 1  10.00 uur
24-5-2019     Herendubbel Vrijdagavond – de Stoof 1                19.00 uur
28-5-2019     Damesdubbel Dinsdag      – Sjef 1              28-5-2019     Damesdubbel Dinsdag      – Sjef 1                      13.00 uur
31-5-2019     Herendubbel Vrijdagavond  –  MLTC 2                 19.00 uur
 6-6-2019      Gemengddubbel 50+ Donderdag –  Hoek 1            10.00 uur

Thuiswedstrijden Zer Oirts  
Voorjaarscompetitie 2019



Als projectleider bij DNWG heeft ons bestuurslid John Vogel de nodige contacten binnen De 
Netwerk Groep. Deze contacten hebben vorig jaar geleid tot een sponsorbijdrage van  €500,00 
die DNWG heeft gedaan voor onze vereniging, en dan specifiek voor het Tenniskids 
programma dat ook in 2019 weer zal worden aangeboden aan alle lagere schoolkinderen van 
Serooskerke.

Hierbij willen we als vereniging DNWG (en John natuurlijk) hartelijk bedanken voor hun inzet 
en de financiële bijdrage.

DNWGDNWG zal voor de meeste Zeeuwen een bekende naam zijn, maar omdat er de laatste jaren 
toch het een en ander is veranderd, zetten we alles nog eens op een rijtje; 

DeDe Netwerk Groep (DNWG). Dat is sinds eind 2017 de nieuwe naam van het bedrijf dat al het 
onderhoud en de aanleg doet voor gas, water en elektriciteit in Zeeland. Het bedrijf heette 
voorheen DELTA Netwerk Groep, maar sinds de splitsing heeft het niets meer met DELTA te 
maken, vandaar de nieuwe naam. DNWG biedt de volledige dienstverlening op het gebied van 
elektriciteit, gas en drinkwater. Van ontwerp en engineering tot aanleg, beheer en onder-
houd. Ook levert DNWG diensten op het gebied van de meettechniek in Zeeland en daar 
omheen. Tienduizenden kilometers kabel en leiding zijn bij DNWG in goede handen. Veiligheid 
enen vakmanschap zijn belangrijke waarden in het dagelijkse werk. DNWG is onderdeel van 
Stedin Groep.
 
Er is gekozen voor De Netwerk Groep zodat de afkorting DNWG behouden blijft. Volgens het 
bedrijf is dat namelijk herkenbaar voor de Zeeuwen.

Sponsor Tenniskids; DNWG

25-5-2019  Zer Oirts 3  –  Westerschouwen 2                      09.00 uur
       Zer Oirts 2  –  Yerseke 2                                  13.00 uur
 1-6-2019 Zer Oirts 1  – Yerseke 1                                 10.00 uur
 8-6-2019   Zer Oirts 2 – MLTC 4                                         09.00 uur
                  Zer Oirts 3 – Goese Maan 4                             13.00 uur
15-6-2019  Zer Oirts 1 – de Bru-ten 1                                  10.00 uur
22-6-2019 22-6-2019  Zer Oirts 3 – Slagvast Kamperland 1                10.00 uur
29-6-2019  Zer Oirts 1 – DOS Vlissingen 1                         09.00 uur
                  Zer Oirts 2 –  Kapelle 2                                      13.00 uur
6-7-2019    Zer Oirts 1  – Kapelle 1                                      10.00 uur

Zoals je ziet hebben we ook dit jaar weer een mooi gevuld programma met competitie teams 
die de sportieve strijd zullen aangaan met verenigingen uit de omgeving. Uiteraard zijn 
supporterssupporters van harte welkom om een kijkje te komen nemen en daarmee onze clubgenoten 
het thuis-voordeel gevoel te geven.

Thuiswedstrijden Zer Oirts  
Zomergemengd Dubbel 2019





Die situatie veranderde door de splitsingswet. Van de overheid mag het onderhouden van 
netwerken en het leveren van stroom en diensten niet meer onder hetzelfde bedrijf vallen. 
Daarom moest DELTA worden opgesplitst. Sinds de splitsing is het oude DELTA NV. verdeeld 
over drie takken. 

Delta: De consument krijgt vooral te maken met het nieuwe DELTA. Dat bedrijf levert energie, 
gas en andere diensten als televisie en internet aan particulieren

PZEM:PZEM: voor het opwekken van stroom en het leveren van gas en stroom aan bedrijven is een 
oude naam nieuw leven ingeblazen. Dat voormalige DELTA-onderdeel heet nu PZEM. Dat 
bedrijf beheert dus ook de kerncentrale.

DNWG:DNWG: Het derde onderdeel heeft nu een nieuw naam gekregen, al blijft de afkorting het-
zelfde. Het gaat om het oude DELTA-onderdeel dat de netwerken aanlegt en onderhoudt, de 
fysieke kabels en leidingen dus. Dat blijft DNWG heten , maar die afkorting staat voortaan niet 
mer voor de DELTA Netwerkgroep, maar voor De Netwerkgroep. Dezelfde wet die de splitsing 
noodzakelijke maakte bepaalt namelijk ook dat de netwerkbeheerder niet dezelfde naam 
mag dragen als het bedrijf wat stroom levert.

Waterbedrijf:
Daarnaast heb je nog Evides, het waterbedrijf. Dat levert drinkwater aan bedrijven en particu-
lieren en schakelt indien nodig DNWG in voor reparaties aan de waterleiding.

Werken bij DNWG ?
DNWG investeert in de toekomst, onder andere in de ontwikkeling van de medewerkers. Per-
soonlijke en professionele groei wordt hierbij als heel belangrijk beschouwd, waarbij door-
groeien van medewerkers altijd mogelijk is. Daardoor is DNWG altijd op zoek naar nieuwe 
collega’s. Geinteresseerd ? Check de vacatures op de website www.dnwg.nl, of stuur een open 

Sponsor Tenniskids; DNWG vervolg









Naam:         Rob (Robertus Catharina Maria) Slootbeek
Burgelijke staat:  Getrouwd met Marije Heijdenrijk,  1 zoon: Tom
Hobby’s:       koken, in huis klussen (ook noodzaak), muziek, wijn, lezen (maar dat komt   
            er niet meer zo van), bergwandelen, uit eten
Eten:          vooral mediterraan, keukens van moderne jonge koks, ook Zeeuwse;      
            Hollands natuurlijk, stamppot, 
Levensmotto: Levensmotto:    ik probeer het leven te nemen zoals het is en probeer het beste ervan te    
            maken. En zo nu en dan leer ik  ook nog wat.

Verenigingspaspoort

In maart 2007 zijn mijn vrouw, onze zoon en ik vanuit 
Hoevelaken verhuisd naar Serooskerke. Voor ons toen 
nog een onbekend dorp. 

We waren in het midden van het land al een paar jaar 
op zoek naar een pand voor een B&B, maar dat was 
financieel niet haalbaar. Eind 2006 kreeg mijn vrouw 
de vraag om naar Vlissingen te komen voor een baan de vraag om naar Vlissingen te komen voor een baan 
en omdat ik oorspronkelijk uit Katwijk kom, ging ik 
graag weer naar de kust. Na een weekend zoeken op 
internet leek het ons wel mogelijk een geschikt pand 
te vinden. Dus hebben we de beslissing genomen en 
al vrij snel hadden we iets geschikts gevonden. 
DeDe eerste ging mis, maar de tweede, waar we nu wonen, was raak. Ons huis in Hoevelaken 
was binnen twee dagen verkocht en half maart 2007 zaten we in Serooskerke. 

In Hoevelaken was ik, evenals onze zoon, al lid van de plaatselijke tennisvereniging en zat ik 
ook in de jeugdcommissie. Daarom was het vrij logisch om hier ook lid te worden en in de 
jeugdcommissie te gaan zitten. Toen de vorige ledenadministrateur stopte werd ik door de 
voorzitter gevraagd om het over te nemen en aangezien ik overdag toch tijd had heb ik 
toegestemd.toegestemd. Enige jaren geleden ben ik gestopt met de jeugdcommissie en nu doe ik alleen de 
ledenadministratie.

Ledenadministratie houdt, kort gezegd, in het ledenbestand bijhouden. Nieuwe leden 
inschrijven en leden die stoppen uitschrijven. Verder verzorg ik de webmail, beheer van de 
mailadressen van leden voor het versturen van berichten. En ik kan het gewoon thuis doen als 
ik tijd heb.

AlsAls speler ben ik de laatste jaren meer competitie gaan spelen, in de winter in Middelburg en 
in het voorjaar op donderdag, gemengd dubbel 50+. Het voordeel daarvan vind ik dat je een 
beperkte speeltijd hebt, een uur per wedstrijd. En voor mij is donderdag eigenlijk een ideale 
dag. Het weekeinde komt mij niet goed uit, ook in verband met gasten in de B&B.

Vrijwilliger uitgelicht; Rob Slootbeek, 
ledenadministratie



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
FysioFitness De Driehoek

Deka Services
Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf Dattin
Hetty Geensen ReiscreatiesHetty Geensen Reiscreaties
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.

Logus Afbouw
Meulenberg DiervoederMeulenberg Diervoeder
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Sinke Schoenmode

Van der Eijk Tweewielers
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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