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In deze nieuwsbrief

Tennissen mogelijk tot 17:00 uur
Afgelopen vrijdag heeft de regering nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Voor ons 
betekent dit er na 17:00 uur niet meer kan worden getennist. Deze maatregel geldt voor de 
periode van zondag 28 november tot minimaal zondag 19 december. Eerdere maatregelen 
blijven onverminderd van kracht, zoals de 1,5m afstand buiten de baan en dat zonder conona-
toegangsbewijs ("QR-code") het niet toegestaan is de kantine te betreden. Meer informatie is te 
vinden op de knltb website. 
(https://www.knltb.nl/nieuws/2021/11/corona-update-avondlock-
down-tennis-en-padel-mogelijk-tot-17-uur/)

Uiteraard is jammer dat we niet meer in de avond kunnen tennissen, maar tegelijkertijd is het 
mooi dat er overdag nog wel gespeeld kan worden, zolang het weer en de banen dit toelaten. 
Veel speelplezier! 

Klaas Wierda, voorzitter Zer Oirts

Spaaracties
Rabo Club Support en actie van de Plus “Spaar je club gezond” : dank voor jullie deelname

De Rabo Clubsupportactie heeft voor onze club een bedrag van € 261,88 opgebracht. Minder dan 
vorig jaar maar toch nog altijd en mooi bedrag. De bestemming is de renovatie van de oefenkooi.

De actie “Spaar je club gezond” van de Plus supermarkt Serooskerke heeft een bedrag van         € 
415,00 opgebracht. De bestemming is de aanschaf van stoelen voor buiten op het park.

Iedereen die voor Zer Oirts deelgenomen heeft aan de acties, heel erg bedankt

Het bestuurHet bestuur





Vrijwilligerslunch zaterdag 13 november
Op zaterdag 13 november werd de vrijwilligers – lunch weer georganiseerd. Gelukkig mocht het 
dit jaar ook weer. Dit als dank en blijk van waardering voor alle leden die vrijwilligers werkzaam-
heden voor de vereniging verrichten. 

Voorafgaand aan de heerlijke lunch bij Brasserie de Olmen werden de aanwezige vrijwilligers 
door voorzitter Klaas Wierda bedankt voor hun verrichte verenigingswerkzaamheden. Aanslui-
tend werden de lunchplankjes met als keuze vis of vlees door de medewerkers uitgeserveerd. 





Voorjaarscompetitie KNLTB 2022
Let wel dat er veranderingen zijn voor de vrijdagcompetitie
er zijn meerdere mogelijkheden !!

Nieuw zijn: DamesDubbel 50+ (4DD) overdag en 8&9 Tennis 17+ (2D) Avond. Doordat de 
8/98/9 competitie is toegevoegd aan de vrijdagavond wordt er om de week gespeeld. Dus de ene 
week de Heren en Dames dubbel 17+en de andere week Gemengd Dubbel 17+ en de 8&9 Tennis 
17+. Er zijn op de vrijdagavonden in totaal 5 wedstrijddagen dus voor de liefhebbers is er nu de 
mogelijkheid om 10 weken te spelen als zij zich inschrijven voor zowel de Heren/Dames dubbel 
en Gemengd dubbel of 8&9 Tennis 17+

Aanbod Voorjaarscompetitie 2022 Zeeland
1. Lees het aanbod en kies: het aanbod en de speeldata vind je in deze nieuwsbrief
2. Geef duidelijk aan wat je 1e , 2e en 3e voorkeur heeft2. Geef duidelijk aan wat je 1e , 2e en 3e voorkeur heeft
3. Je wordt geacht minimaal 4 competitiedagen te kunnen spelen! Kun je dit niet geef je dan op 
als reserve.
4. Stuur je aanmelding persoonlijk per mail naar competitie@zeroirts.nl
5. Je schrijft als persoon in en niet als team. Bij je aanmelding kun je aangeven in welk team je bij 
voorkeur wilt spelen. Maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden! Teaminschrijvingen
door één van de teamleden worden niet geaccepteerd.
6. 6. Schrijf je in voor 20 December 2021

Voor de zomeravondcompetitie 17+ graag voor 1 Maart 2022

Heb je vragen over de competitie? Stel ze dan aan de VCL : Anita Koeman. 
Mail naar competitie@zeroirts.nl of kijk op de website van de KNLTB Voorjaarscompetitie 2022

Dus beste tennissers van Zer Oirts geef jullie op voor de competitie van 2022 !!
Anita Koeman
VCL Zeroirts
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 Aann.&Schilders Paauwe 
Acc. & Adv. Rijkse 

Administratie Bouterse 
Auto Sturm 

Breedijk Horeca 
B&S Koeltechniek 

Brasserie De Olmen 
Christy's Huidverzorging 
FysioFitness De Driehoek 

Deka Services 
Drukkerij van Keulen 

Gardeniersbedrijf Dattin 
 't Groenteschuurtje 

Harrie Verkaik BV 
lntersport Erik 

Kaasboerderij Schellach 
Leo de Visser Tuinmach. 

Logus Afbouw 
Meulenberg Diervoeder 
Riooltechniek Zeeland 

Rijwielshop de Driehoek 
Sinke Schoenmode 

Van der Eijk Tweewielers 
Vergezogt automatisering 
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