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NIEUWSBRIEF
L.T.C. „Zer Oirts”

Zandput 7,
4353 BA Serooskerke
Oprichtingsdatum: 10 maart 1978.
Tel. Clubhuis: 0118-592158
Website: www.zeroirts.n

Programma
Tennis Kids
31 augustus: Géén tennis-kids i.v.m.
dagtoernooi
7 september: Laatste tennis-kids van
het seizoen

13 september: Jeugdclubkampioenschappen
Programma:
15.00 uur: aanvang wedstrijden
19.30 uur: einde programma, samen
pannenkoeken eten
Deelname is gratis
Graag uiterlijk 5 september aanmelden bij
Mariska Uytdewilligen:
06-50695526 /
muytdewilligen@zeelandnet.nl

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke | T: 0118 - 59 1866 | E: info@vergezogt.nl
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ADVERTEERDERS
Aannemersbedrijf Sturm
Aann.&Schilders Paauwe
Acc. & Adv. Rijkse
Administratie Bouterse
Auto Sturm
Breedijk Horeca
B&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen
Christy’s Huidverzorging
Clarijs Zeilmakerij
Deka Services
FysioFitness De Driehoek
De Mexicaan
Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf Dattin
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik
Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.
Letternet
Logus Afbouw
Meulenberg Diervoeder
Molen de Jonge Johannes
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Schildersbedrijf Kleur
Sinke Schoenmode
Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatisering

Redactie:
Jan Willem Jansen en Aad van
Cortenberghe, eindredacteur.
Reacties aan:
redactie@zeroirts.nl.
1! van 7!

NR 13/2017

MODEL 1

22 JULI 2017

2! van 7!

NR 13/2017

22 JULI 2017

Tweede Zomertoernooi
wat bekort door regen…
Het tweede Zomerdagtoernooi alweer. Als
vanouds met 24 deelnemers (M/V) die in twee
poules speelden om het plezier, de winst en de
“eer”, wat dat dan ook zijn moge.
Ook die donderdag, 20 juli, was het weer
wisselvallig. De ochtend begon met regen, met
een buitje tussendoor en een dreigende lucht
aan het slot van het toernooi.
Het bracht toernooileidster Marja Hootsmans
ertoe in een stemming onder de deelnemers te
vragen af te zien van de finalewedstrijden,
uitgezonderd die om de eerste (en dus ook
tweede) plaats. Niet tot genoegen van iedereen
werd besloten om het zó te doen.
Het voordeel
was wel, dat die
finalepartij het
maximale aantal
toeschouwers
had.
Het koppel
Saskia
Freericks/Arry
Jobse bond de
strijd aan tegen
Ingrid van
Gulik/Jan
Verberkmoes.
Besprenkeld
Onder toeziend oog van Pierre
Verstraete feliciteert Marja
door een enkele
Hootsmans de winnaars
regendruppel
wonnen de
eersten in een
spannende partij met 6-3.
Het was weer het einde van een mooie
tennisdag. De banen lagen er weer prima bij,
de
temperatuur
was warm en
vochtig, de
aankleding
met bloemen
(Dank Korrie
en Marjan!)
was kleurrijk,
de barman
(Herman)
actief en
En tussen de partijen door
vakbekwaam
natuurlijk even bijpraten…
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De finalisten: Ingrid van Gulik en Jan Verberkmoes
(links) en de winnaars Saskia Freericks en Arry Jobse

en de catering (Marjan en Irma!) was weer om
van te dromen.
Alle eer verder voor toernooileidster Marja en
haar assistente Korrie.
Al met al geen wonder dat deze donderdagmixtoernooien zich immer in een grote
belangstelling van binnen en zeker ook van
buiten Zer Oirts mogen verheugen.
Dat van 3 augustus is dan ook al weer
volgeboekt…

(tekst en foto’s Avance)

De catering viel weer zeer in de smaak…
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Uw partner in zakelijke dienstverlening

Creatief in advies
Flexibel in dienstverlening
Actief in samenwerking

Middelburg
T| (0118) 678900
Goes
T| (0113) 242628
Serooskerke
T| (0118) 592610

Brasserie
de Olmen

Terneuzen
T| (0115) 683449

Kom proeven in onze sfeervolle
brasserie met heerlijk zonneterras.
Bekijk op onze website de menukaa
rt
met verrassend betaalbare gerechte
n

Gapingseweg 5, 4353 JB SEROOSKERKE
T 0118-851155
E info@brasseriedeolmen.nl
I www.brasseriedeolmen.nl

Vlissingen
T| (0118) 419192
Zierikzee
T| (0111) 420344

info@aar.nl

www.aar.nl

Wij bieden een groot assortiment groenten, fruit en rauwkostsalades op basis van
magere yoghurt. Ook uw adres voor
streekproducten, noten, gedroogde zuidvruchten en mooie fruitgeschenken.
Onze aanbiedingen en nieuwtjes volgt u o.a. via:
www.groenteschuurtje.nl
Twitter
Facebook
U vind ons aan de Oostkapelseweg 87
(tussen Serooskerke en Oostkapelle)
tel: 0118591459 email: info@groenteschuurtje.nl
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Punten uit de bestuursvergadering:
Het bestuur van Zer Oirts
kwam op 17 juli bijeen om
over het wel en wee van de
vereniging te vergaderen en
- besluiten te nemen!
Een greep uit de besluitenlijst:
☛ Op het dak van het (fust)berghok
worden geen dakpannen
geplaatst, maar golfplaten. Dat is
een goedkopere oplossing.
☛ Onze brievenbus (met nummer 7)
wordt aan de zijkant van de
oefenkooi bevestigd.
☛ Het schoonmaken van de kantine
en kleedlokalen is NIET door alle
competitieteams volgens het
afgesproken schema volbracht.
WEL door het team van Ko van
de Velde en de organisatie van
het Swaagertoernooi! Soms werd
er echter in alle stilte aan
voorbijgegaan. Niettemin stelde
het bestuur een nieuw
schoonmaakschema voor het

najaar vast (zie hieronder en
pagina 7). Er wordt
aangedrongen op regelmatig
schoonmaken, tenslotte willen we
allemaal dat de tent schoon en op
orde is.
☛In de vakantieweken worden
onder leiding van Jan Adriaanse
de slijtplekken in het gravel op de
banen hersteld. Daartoe wordt
gedurende drie weekenden
steeds één baan buiten gebruik
gesteld, van vrijdagmiddag t/m
zondag. Op het afhangbord wordt
aangegeven welke baan dat
betreft, de overige twee banen
blijven bespeelbaar.
☛Voor de Herfstcompetitie zijn acht
teams ingeschreven. Eén team het Damesdubbelteam op
donderdag is teruggetrokken. In
Zeeland bestond voor deze
competitievorm bij andere
verenigingen geen belangstelling.
☛Op 25 oktober vergadert het
bestuur wederom.

Nieuw Schoonmaakrooster tennisseizoen
zomer en najaar 2017
1. De competitieteams hebben de taak om bij thuiswedstrijden
a. Voor de wedstrijden:
i. Afwasmachine uit te ruimen.
ii.De handdoekjes in toiletten te vervangen door schone exemplaren.
iii.Te controleren of de zeepflacons in de toiletten gevuld zijn.
iv.De wc’s en wastafels schoon te maken.
v. De vloeren van toiletten en douches te moppen.
b. Na de wedstrijden:
i. Afwasmachine te vullen en aan te zetten.
ii.Vuile handdoeken en theedoeken in de voorraadkast te verzamelen.
iii.Schone handdoeken en theedoeken op te hangen.
iv.Wc’s en wastafels schoon te maken.
v. Vloeren toiletten, douches en keuken te moppen.
vi.Keukenblad schoon achter te laten.
Als er op een dag twee competitieteams thuis spelen, worden de
werkzaamheden in goed overleg verdeeld tussen de teams.

(zie verder pagina 7☛)
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CLARIJS
CAMPINGSHOP
SEROOSKERKE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE MINICARD
ONTVANGT U EEN SOUVENIER

Open: medio maart tot 1 oktober:
ma t/m vr 10:00 – 17:00 / za 10:00-16:00
en 1 oktober tot medio maart:
ma gesloten, di t/m vr 13:00-17:00 /
za 10:00-16:00

SURPRISE
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CLARIJS CAMPINGSHOP
Wilgenhoekweg 2, 4353 EB, Serooskerke
T. 0118-596464
www.clarijscovers.com
www.minicards.com
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☛Vervolg: Nieuw Schoonmaakrooster
tennisseizoen zomer en najaar 2017

2. Van de captains van de diverse tennisteams wordt verwacht dat zij met hun
teamgenoten regelen dat zij volgens onderstaand schema de volgende
werkzaamheden bij voorkeur op maandagavond (een keer in de veertien dagen)
uitvoeren.
3. Basistaken:
a.
Toiletten + tegels, douches en kleedkamers schoonmaken.
b.
Tafeltjes, stoelen en vensterbanken schoonmaken.
c.
Prullenbakken legen en schoonmaken.
d.
Bargedeelten en keukenblok schoonmaken.
e.
Gatenblad bij spoelbak weghalen en eronder schoonmaken.
f.
Glazen afspoelen in heet water met soda, naspoelen met schoon heet
water en afdrogen.
g.
Vloer keuken en berging dweilen.
4. Extra takenlijst.
Taak 1: Bovenste keukenkastjes controleren en zo nodig van binnen en
buiten schoonmaken.
Taak 2: Onderste keukenkastjes en laden controleren en zo nodig van
binnen en buiten schoonmaken.
Taak 3: Oven en afzuigkap schoonmaken.
Taak 4. Koelkasten en diepvries van binnen en buiten schoonmaken.
Taak 5: Ramen binnenkant zemen.
Taak 6: Ramen buitenkant zemen.
5. Werkverdeling in zomer en najaar 2017:
31 juli en 14 augustus: Dames van de dinsdagtoss, onder leiding van
Willy de Voogd, basistaken en als extra taak: ramen binnen en buiten
zemen.
28 augustus en 11 september: combinatie vrijdagteams Ronnie van
Schaik en Ellen van Schaik basistaken en als extra taak: koelkasten
schoonmaken.
25 september en 9 oktober: vrijdagavond mixteam Wilma Boone
basistaken en bovenste keukenkastjes controleren en zo nodig binnen en
buiten schoonmaken.
23 oktober: team Marianne van Doorn: basistaken.
Eindschoonmaak : team Daniella Vette : basistaken, oven koelkast,
voorraadkast.
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