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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.
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Zakelijk drukwerk

ulen.nl

vanke
www.drukkerij

familie drukwerk
Torenstraat 38
4353 AC Serooskerke
0118 636138 mail@drukkerijvankeulen.nl
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Lekker tennissen in zon en wind op de Open Dag 2017. Jan Willem Jansen kijkt vol bewondering naar de stijlvolle
backhand van Leida Walhout, terwijl Niesje Bakker paraat staat voor een return.
(Foto: Avance)

hekwerk om snelle mosvorming op de banen tegen te
gaan.
Onder de spelende bezoekers waren drie nieuwe,
waarvan er een (Hennie Post) ter plekke lid werd. Zij
had dan ook al een behoorlijke tenniservaring, toonde
ze overtuigend aan. Een bezoekend echtpaar uit
Middelburg was minder vaardig: tennislessen achtten
ze terecht onontbeerlijk. Met de wervingspapieren en
clubinformatie onder de arm vertrokken ze vol goede
voornemens.
Voor onze leden was het een warm bad van
hernieuwde kennismaking, met koffie en koek, een
drankje en een praatje. Het clubhuis was door Marjan
van Stijn met bloemen opgevrolijkt.
Kortom: een perfecte opening van het seizoen!

Jong tegen oud: Gijs Uytdewilligen en Sam Boone
(samen 23 jaar) nemen het op tegen Arry Jobse en
Gerrit Hoefkens (samen 145 jaar).
(Foto: Avance)
De jaarlijkse Open Dag, die tevens de start van het
nieuwe tennisseizoen is, viel dit jaar op zaterdag 25
maart. Volop zon, een stevige - soms lastige - zijwind
op de banen en een toss met maar liefst 32
deelnemers. Dat was soms even puzzelen voor de
indelers Herman Kamp en Piet Filius.
Maar gelukkig hadden (vrijwel) alle deelnemers begrip
voor de wachttijden die ontstonden (soms een uurtje in
de zon, nou ja: het kón slechter), omdat je nu eenmaal
op drie banen slechts 12 deelnemers tegelijk kunt laten
spelen.
Die banen lagen er weer perfect bij. Glad, stevig, met
nieuwe tennisnetten en - hoewel nog niet helemaal af omzoomd met een keurig tegelrandje langs het
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Uit de wind in de zon: dan is een rustpauze niet erg.
vlnr Aart Cramer, Addie Kamp, Irma Lindenberg, Willy
de Voogd en Cor de Voogd.
(Foto: Avance)
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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, email: h.kamp42@kpnmail.nl
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Tennislessen basisscholen
Op donderdag 30 maart ontvangen leerlingen van de basisschool
uit Serooskerke en Gapinge tennisles. Deze worden gegeven door
onze tennisleraar Johnny Quaak, geassisteerd door Mariska
Uytdewilligen.
In verband hiermee zijn de banen op die dag tussen 09.00 en
15.00 niet beschikbaar.
_____________________________________________________

Speciale actie voor
basisschoolleerlingen en onze
jeugdleden
Ook dit jaar zijn er weer Tenniskidslessen. De eerste is op donderdag 6 april en
begint om 16.00 uur. Jeugdleden en niet-leden in de basisschoolleeftijd, die wonen in
Serooskerke en Gapinge, kunnen tegen betaling van € 10 aan Johnny, 10 lessen slagen balvaardigheid krijgen. Kom op 6 april dus naar onze banen of meld je aan bij
Mariska Uytdewilligen: muytdewilligen@zeelandnet.nl

De jeugdleden die liever individueel lessen volgen kunnen € 50 aan subsidie krijgen.
Voorwaarde is wel dat er 15 lessen gevolgd worden.
Een belangrijke spelregel: Na de betaling van de factuur aan onze tennisleraar wordt
het subsidiebedrag op de rekening teruggestort.
Aanmelden voor deze activiteit kan ook via het inschrijfformulier op de website
www.zeroirts.nl of rechtstreeks bij Johnny Quaak: johnnyquaak@hotmail.com
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GEEF 2 STEMMEN AAN ZER OIRTS
De Rabobank Clubkas
Campagne gaat 6 april
van start. Zer Oirts
heeft zich - net als
voorgaande jaren daarvoor ingeschreven.
Via deze campagne
steunt Rabobank
Walcheren/NoordBeveland verschillende
verenigingen en
stichtingen, onder het
motto ‘een aandeel in
elkaar’.
Tijdens de Clubkas
Campagne verdeelt
Rabobank Walcheren/
Noord-Beveland
€150.000,- onder de
verenigingen en
stichtingen die klant en
lid zijn. Niet de bank
zelf, maar onze leden
verdelen dit
donatiebudget door hun
stemgedrag.

Breng jouw
stem uit

en steun het
verenigingsleven.

Rabobank Clubkas Campagne
Leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland mogen tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne stemmen op hun favoriete clubs. Breng jouw stem uit van 6 t/m 18 april 2017.

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/wnb
#rabownbclubkas
Een aandeel in elkaar

Van 6 april tot en met
18 april kunnen leden
van Zer Oirts, die
tevens lid zijn bij de
Rabobank hun stem
uitbrengen op hun
favoriete vereniging of
stichting. Daartoe
ontvangen ze een
bericht van de
Rabobank, met een link
naar de site waarop je
kunt stemmen.
MAAK DAAR GEBRUIK
VAN EN STEUN ZER
OIRTS MET DE
MAXIMALE 2 STEMMEN.

Hoe meer stemmen, des te hoger is de bijdrage die aan de
club wordt uitgekeerd.
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Bovenstaand schema is gemaakt door Herman Kamp. Een x betekent: de tossindeling maken. Dit is
op dinsdagen en vrijdagen van 09.00 - 12.00 uur. Een - betekent: niet beschikbaar.
Bij verhindering svp zelf de vervanging regelen; allereerst door te ruilen met een wèl beschikbare
tossindeler.
De indeling wordt gemaakt en afgesloten 5 minuten voor aanvang van de speeltijd (elke 30 minuten).
Spelers die zich daarna melden moeten bij volgeboekte banen wachten tot de volgende ronde. Na
elke 30 minuten wordt gewisseld; er bestaat geen recht op een of meer aaneengesloten speelrondes.

In alle gevallen beslist de tossindeler over de indeling.
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