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In deze nieuwsbrief

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op woensdag  6 April 2022 om 20.00 uur in ons clubgebouw

Een keer per jaar kunnen de leden met het bestuur spreken over het wel en wee van de 
vereniging. In deze algemene ledenvergadering van onze vereniging brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit, wordt de jaarrekening en worden de plannen voor het nieuwe jaar gepresen-
teerd. Voorts is er gelegenheid voor de leden om zelf met voorstellen te komen. 
Het jaarverslag is dit jaar digitaal. Je kunt het natuurlijk alsnog zelf printen als je dat graag wilt. 

Het jaarverslag kan je hier downloaden: https://www.zeroirts.nl/Jaarvergadering-6-april-2022

We bedanken de klussers





Banen open 

Opendag en toss, zaterdag 2 april
Op zaterdag 2 april is de officiële opening van het tennisseizoen 2022. Hierbij zijn alle leden en 
andere belangstellenden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op ons tennispark. Om 
13.00 uur wordt gestart met een Openings-toss. Ook als je zelf niet wilt meespelen ben je van 
harte welkom om een kop koffie te drinken en weer eens bij te kletsen met je clubgenoten. 

Vanaf April staan trainer Ronald vd Broek en Johnny Quaak weer voor jullie klaar om lessen te 
verzorgen op onze vereniging. Na voor sommige een lange winterstop is het misschien prettig 
weer even je techniek bij te spijkeren. Ook voor competitie spelers, die zeer snel weer gaat 
starten, nog net even wat tactische tips en technische oefeningen. In overleg gaan ze op zoek 
naar een geschikt tijdstip met jullie. Mailen kan naar johnnyquaak@hotmail.com of 
info@activetennis.nl 

Donderdag 14 April zullen de banen in de ochtend bezet zijn door onze lokale school. Op deze 
ochtend maken de kinderen kennis met tennis en zit er een leuk ‘’Tenniskids” programma aan 
vast. Dit programma zal elke donderdag vanaf 15.45u starten bij ‘Zer Oirts’. En is voor alle 
basisschool kinderen uit de omgeving te volgen bij aanschaf van een jeugd lidmaatschap.

Tenniskids

Tennisles

Na het vele werk kan er weer getennist worden vanaf as zaterdag 26 maart. We wensen jullie 
weer veel tennisplezier!
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Zer Oirts 17+ Dubbelttoernooi
Van 20 tot en met 26 juni 2022 wordt voor de 9e keer een weektoernooi georganiseerd op ons 
gezellige sportpark aan de Zandput in Serooskerke.

Dit jaar hebben we weer als organisatie als doel gesteld: “een gezellige en sportieve tennisweek, 
met minimaal 80 inschrijvingen én deelnemers die na afloop aangeven dat ze volgend jaar weer 
graag bij ons terugkomen”.

Om dit doel te halen hebben we in ieder geval het volgende nodig: 
Allereerst uiteraard, de sponsoren…..
Op dit moment zijn we nog op zoek naar een hoofdsponsor van dit toernooi.Op dit moment zijn we nog op zoek naar een hoofdsponsor van dit toernooi.
De volgende subsponsoren hebben zich inmiddels al wel aangemeld:
· Restaurant “Mossels & Meer” van Jac. en Mariska;
· Bioscoop CineCity;
· Auto Sturm.

We zijn uiteraard nog steeds op zoek naar sponsoren, tips graag melden aan de organisatie.

Dan de deelnemers….
WijWij rekenen uiteraard op een groot aantal deelnemers vanuit onze eigen vereniging. Probeer 
eens samen met een collega, kennis, of familielid in te schrijven. Dat is dan tegelijkertijd een 
leuke promotie van onze vereniging. We zullen als organisatie ook tijdig aandacht vragen voor 
ons toernooi bij de andere verenigingen.
Hiervoor hebben we Jan Willem Jansen (Mecano.nl) ondersteuning gevraagd. Het resultaat zie je 
binnenkort bij ons, maar zeker ook bij andere verenigingen en op de website verschijnen.

Vrijwilligers….
UiteraardUiteraard hebben we gedurende de week nog een heleboel andere handjes nodig. Ben je bereid 
om een aantal uurtjes mee te helpen achter de bar, of bij het klaar zetten of opruimen van mate-
rialen en het benodigde baanonderhoud, meldt je dan aub zo spoedig mogelijk aan via 
famschaik@zeelandnet.nl.

Wij kunnen dit niet organiseren zonder jullie hulp.

De organisatie:
Dit jaar bestaat de organisatie uit de volgende vrijwilligers:
John Vogel
Ellen Vogel
Ellen van Schaik
Ronnie van Schaik
Wijnand Vette

Aanmelding voor het toernooi kan vanaf 1 april middels Toernooi.nl

Wij houden jullie op de hoogte…





Overzicht thuiswedstrijden voorjaar 2022





Administratie Bouterse
Auto Sturm

Breedijk Horeca
B&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen

Christy’s Huidverzorging
FysioFitness De DriehoekFysioFitness De Driehoek

Deka Services
Drukkerij van Keulen
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik

Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser TuinmachachinesLeo de Visser Tuinmachachines

Logus Afbouw
Meulenberg Diervoeder
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Sinke Schoenmode

Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatiseringVergezogt automatisering

ADVERTEERDERS

https://www.bouterse-administratie.nl/
https://www.autosturm.nl/
https://www.breedijkhoreca.nl/
https://www.bs-koeltechniek.nl/
https://www.brasseriedeolmen.nl/
https://christyshuidverzorging.nl/
https://www.fysiotherapiededriehoek.nl/
https://www.dekaservices.nl/
https://drukkerijvankeulen.nl/
https://www.groenteschuurtje.com/
http://www.verkaik.nl/
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6116
https://schellach.nl/
https://tuinmachine-service.com/
https://www.logus.nl/
https://www.meulenberg-diervoeder.nl/
https://www.riooltechniekzeeland.nl/
https://www.firmasinke.nl/
https://www.tweewielerspecialist.com/
https://vergezogt.nl/
https://rijwielshop-de-driehoek.business.site/
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