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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.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 
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.

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke  | T: 0118 - 59 1866  | E: info@vergezogt.nl 

Dit nummer 
bevat 
uitsluitend 
nieuws voor de 
jeugdspelers 
van Zer Oirts

Lees alles over: 

☛De disco in de Zandput op         
1 maart a.s. en geef je op! 
Dat is een stuk goedkoper 
ook nog (pagina 3) 

☛Het jeugdtennistoernooi 
van Tebo in Heinkenszand 
van 24 t/m 26 maart a.s. 

  (pagina 5) 

http://www.aannemersbedrijfsturm.nl/Aannemersbedrijf_Sturm/Home.html
http://www.schildersbedrijfpaauwe.nl
http://www.aar.nl
http://www.bouterse-administratie.nl
http://www.autosturm.nl
http://www.breedijkhoreca.nl
http://www.bs-koeltechniek.nl/
http://www.brasseriedeolmen.nl
http://www.christyshuidverzorging.nl
http://www.campingshopclarijs.nl
http://www.fysiofitnessdedriehoek.nl
http://www.de-mexicaan.nl
http://www.drukkerijvankeulen.nl
http://www.gardeniersbedrijfdattin.nl
http://www.groenteschuurtje.nl
http://www.verkaik.nl
http://www.intersporterik.nl
http://www.schellach.nl
http://www.tuinmachine-service.nl
http://www.letternet.nl
http://www.logus.nl
http://www.meulenberg-diervoeder.nl
http://www.dejongejohannes.nl
http://www.riooltechniekzeeland.nl
http://www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/vervoermiddelenverhuur/23128/rijwielshop-de-driehoek/walcheren/serooskerke
http://www.kleurschilders.nl
http://www.firmasinke.nl/
http://www.tweewielerspecialist.com
http://www.vergezogt.nl
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www.drukkerijvank
eulen.nl

Torenstraat 38    4353 AC Serooskerke
0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl

Zakelijk drukwerk

familie drukwerk

0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl

Zakelijk drukwerkZakelijk drukwerkZakelijk drukwerkZakelijk drukwerkZakelijk drukwerk



     NR 3/2017  14 FEBRUARI 2017

MODEL 3 !  van !3 6

Woensdag 1 maart 
Verenigingsgebouw de Zandput in Serooskerke 

Van 19:00 uur tot (uiterlijk) 22:30 uur 

Voor alle kinderen die in Serooskerke wonen en jonger zijn 
dan 16 jaar. 

Meld je van te voren aan en betaal €3,50 entree. 

Toegangskaartje aan de deur is €4,50 

 

www.svserooskerke.nl 

Beste jongens en meisjes, 
  
Het is alweer bijna voorjaarsvakantie. Lekker 
een weekje geen school, uitslapen en leuke 
dingen doen. 
Om er voor te zorgen dat jij je niet hoeft te 
vervelen, organiseren wij een disco op 
woensdag 1 maart in de zandput met DJ 
Wezzy-K! 

Een toegangskaartje kun je kopen aan de deur, 
maar nog beter: koop een kaartje van te voren! 
Je betaalt dan geen €4,50 maar slechts €3,50. 

Wat moet je daarvoor doen? 
Vul het strookje in, wat je hieronder ziet en 
stop dit samen met het geld in een envelop. 
Lever deze envelop in bij Lisette Wijkhuijs 
(Hendrik Sturmstraat 8) of Jerina Brasser 
(Oostkapelseweg 34) en wij zorgen dat er een 
kaartje voor je klaar ligt op 1 maart. 
  
Tot ziens op 1 maart! 
Groetjes leiding en bestuur SV Serooskerke 
  

Naam: …………………………………………………………………………….  

komt op 1 maart ook lekker swingen. 
  
Ik zit in groep: …….. van de basisschool en ik ben lid van vereniging:  

LTC “Zer Oirts”
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www.christyshuidverzorging.nl * Torenstraat 59 * Serooskerke * 0118-592599 

Voor advertenties in deze E-Nieuwsbrief 
(oplage circa 250 ex, minimaal 4 x per 

jaar) 
en reclame-uitingen op ons tenniscomplex 

aan de Zandput nr 7 te Serooskerke (W) 
kunt u contact opnemen met Herman 

Kamp,  
tel. 0118-591025, mob. 06-10188199, e-

mail: h.kamp42@kpnmail.nl 

mailto:h.kamp42@kpnmail.nl
mailto:h.kamp42@kpnmail.nl
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   Het TEBO Jeugdtoernooi in Heinkenszand is een open KNLTB enkelspel toernooi 

  voor meisjes en jongens t / m  1 7  jaar. 
 Bondsgedelegeerde: Dhr. Arno van Trigt.

Inschrijvingen t/m 16 maart 2017. Inschrijfgeld: €  7,00

Organisatie
TENNISVERENIGING 

TEBO 
HEINKENSZAND

facebook.com/tebojeugdtoernooi

Het TEBO Jeugdtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:  

BINNENUIT TEBO JEUGDTOERNOOI

24 T/M 26 MAART 2017

Inschrijven 
via de Tebo website of www.toernooi.nl

Tenniskids Event Rood en Oranje

Vrijdagmiddag 24 maart vanaf 16.00 uur. 

Iedereen prijs! Inschrijfgeld: €5,00

Beste jeugdleden van Zer Oirts, 
  
Jullie kunnen meespelen in het jeugdtoernooi van de Tennisvereniging Tebo 
uit Heinkenszand. Het is van 24 t/m 26 maart a.s. Het zou fijn zijn als het 
toernooi weer met enthousiaste spelers een succes wordt. 

Inschrijven kan tot en met 16 maart a.s. via toernooi.nl of via de website van 
de vereniging www.tvtebo.nl/. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,—. 

Met dank en vriendelijke sportgroeten, 

De Toernooicommissie 

(Henk Meulmeester) 

http://toernooi.nl
http://www.tvtebo.nl/
http://toernooi.nl
http://www.tvtebo.nl/
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