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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

Tossen op
Koningsdag

Let op:
Inschrijven
Herfstcompetitie vóór
20 mei op
competitie@zeroirts
.nl

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

Kom op 27 april ook
gezellig een balletje
slaan.
Aanvang 13:00 uur

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke | T: 0118 - 59 1866 | E: info@vergezogt.nl
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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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Praktijk Swaager
Dubbeltoernooi
25+
Serooskerke (W)
Actueel Rating Toernooi
Maandag 19 juni t/m zondag 25 juni 2017
Inschrijving via www.toernooi.nl
KNLTB goedgekeurd
Wedstrijdleider:
Ton Snijders
Wedstrijdleiding:
Erik Wijkhuijs
Secretariaat:
Lisette Wijkhuijs
swaagertoernooi@zeroirts.nl
Tel : 06 18358286
Bondsgedelegeerde:
Ruud Hemmes
Tennisvereniging Zer Oirts
Zandput 7
4353 BA Serooskerke (W)
Tel: 0118-592158
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De Mexicaan staat bekend om z'n heerlijke Mexicaanse gerechten en grill
specialiteiten zoals: burritos, enchiladas, fajita's huisgemarineerde spareribs,
mex-grill en verschillende soorten vis.
Voor kinderen is het een paradijs aan speelplezier, zo hebben we en fantastisch
groot speeltoestel met een ballenbak met 7000 ballen en een grote glijbaan.
Met andere woorden, de kinderen worden goed vermaakt terwijl u lekker op het
gemak kunt tafelen onder het genot van een drankje of een frisse cocktail.
Ook is " De Mexicaan" uitermate geschikt voor grote groepen, feesten,
vergaderingen en heerlijke Mexicaanse buffetten.

Vrouwenpolder
Fort den haakweg 15 b
Tel: 0118-596300
www.de-mexicaan.nl
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Tossen bij de buren - Zer Oirts begint
Veerse tennisverenigingen om beurtelings bij
elkaar een avondje te spelen. Zer Oirts had de
eer te mogen starten, maar het lijkt erop dat
dit mooie initiatief nog niet helemaal tot alle
deelnemende verenigingen is doorgedrongen.
We mochten welgeteld twee gasten (van De
Stoof) verwelkomen en daar bleef het bij.
Daarom niet getreurd, want er werd lekker
gespeeld op deze frisse Voorjaarsavond. En
daar gaat het uiteindelijk toch om?
(AvC)

Wanneer en waar?
Tussen de partijen door werd er gezellig koffie (of
thee) gedronken en lekker bijgekletst…

Met vijftien tennissers was de wekelijkse

tossavond van woensdag, 19 april jl. behoorlijk
goed bezet. Maar toch ook weer niet helemaal,
want het was wel de start van de serie
“Tennissen bij de buren”. Een initiatief van de

Datum: Vereniging:
19-4 LTC Zer Oirts
12-5 LTC De Stoof
30-5 TC Vrouwenpolder
15-6 LTC De Sprink
26-6 TC De Golfbreker
11-7 TV Veere
7-9
TC Walcheren
Aanvang 19.30 uur!

… met op het terras
een trekje aan de
elektrische sigaret…

Culinair festival sloot winterseizoen af voor de
‘woensdag’dames van De Sprink en Zer Oirts
In het winterseizoen
tenniste een aantal van
onze damesleden wekelijks
op woensdagochtend bij
De Sprink in Oostkapelle.
Zo vormde zich een min of
meer trouwe club van
vaste klanten, die bij tijd
en wijle ook nog iets
anders deden dan
tennissen. Koffiedrinken
uiteraard, maar ook
gezamenlijk
bioscoopbezoek.
Op woensdagochtend 19
april was er, ter afsluiting
van het seizoen, een
“ontvangst” van de Sprinkdames door die van Zer
Oirts, op ons complex aan
de Zandput.
Culinair was er nogal in de
bus geblazen. Veel van de
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Een zeer gezellige
afsluiting. En oh ja, tijdens
dit culinaire festival werd
er nog getennist ook. Maar
daarover verder geen
woord…
(AvC)

17 aanwezige dames
hadden thuis al lekkere
happen en soep klaar
gemaakt, zodat er bij de
lunch een overdaad aan
heerlijkheden op de tafels
kwam.

(Foto’s: Marja Hootsmans)
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Meulenberg
Diervoeder
Paardenvoer
En hobbyvoeders
Honden-en kattenvoer

Uitgebreid assortiment
Accessoires

Weide afrastering
Kunstmeststoffen
Molenweg 2 4353 BE Serooskerke
Tel.0118-591238
www.meulenberg-diervoeder.nl

HET ADRES VOOR UW RACEFIETS, MOUNTAINBIKE OF
HYBRIDEFIETS
ZOMPE 2B, 4353RT SEROOSKERKE
TEL: 0118-596381
WWW.TWEEWIELERSPECIALIST.COM
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Beste leden van Zer Oirts,
Ik was blij verast toen ik bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis van het bestuur en de leden een grote bos bloemen
op de tafel ontdekte.
Mijn hartelijke dank voor deze blijk van medeleven. Ook
ontving ik van een aantal leden kaarten met beterschapwensen.
Het heeft mij geholpen, want ik kon het ziekenhuis eerder
verlaten dan dit door de chirurg was verwacht.
Als ik wat ben hersteld van de operatie zal er waarschijnlijk
nog een chemokuur moeten volgen. Ik hoop dan ook al weer
snel een balletje op onze mooie tennisbanen te kunnen slaan!
Met vriendelijke groet,
Nelly Leendertse

25 APRIL 2017

Kassa voor
Zer Oirts!
Zer Oirts heeft goed
gescoord bij de
Rabobank Clubactie
2017.
We ontvangen
€327,13, dankzij de
op onze vereniging
uitgebrachte
stemmen. Dat is
weliswaar €12,minder dan vorig
jaar, maar toch heel
netjes.
Van de Zeeuwse
tennisverenigingen
scoorde alleen De
Stoof beter. In
Serooskerke was de
gelijknamige
voetbalvereniging de
winnaar met
€1040,02. Zo kennen
wij ook onze plaats
weer…

GARDENIERSBEDRIJF DATTIN

Het meest complete
gardeniersbedrijf in de
regio, alle wensen
voor uw tuin kunnen
wij realiseren!

De Padweie 22 - Serooskerke - M: 06-55800799
WWW.GARDENIERSBEDRIJFDATTIN.NL
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ONTDEK DE NISSAN
CROSSOVERS
BIJ AUTOSTURM

NISSAN, DE ONBETWISTE NUMMER 1 IN CROSSOVERS
De nieuwe Nissan JUKE, QASHQAI en X-TRAIL maken dat meer dan waar. Stuk voor stuk voorzien
van een uitdagend design, geavanceerde technologie en state-of-the-art communicatie. U bent van
harte welkom voor een overtuigende proefrit. Kom langs en sla uw slag!

Amundsenweg 39
Noordweg 467
www.autosturm.nl

4462 GP Goes
4333 KE Middelburg

Tel.: (0113) 60 20 00
Tel.: (0118) 61 20 42

Kom langs bij AutoSturm voor meer informatie. Drukfouten voorbehouden. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik Nissan gamma gecombineerd: 4,9 – 5,3 l/100km, resp. 20,4 – 18,9 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 145 gr/km.

Sturm_Crossovers_Adv_210x297.indd 5
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Evenementenkalender 2017
Tossen voor leden en gasten elke dinsdag van 09.00-12.00, elke woensdag van
19.00-22.00 en elke vrijdag van 09.00-12.00. Vanaf 14 juli ook op vrijdagavond van
19.00-22.00 uur. Tossen is voor leden gratis, gasten betalen € 3,50 per keer. Het
inschrijfgeld voor de Zomertoernooien is € 10,-.

Donderdag 27 april
Zaterdag 20 mei

13.00 Koningsdag activiteit
Start mixcompetitie tot en met 8 juli

Maandag 19 tot en met zondag 25 juni: Swaagertoernooi (zie pag. 2)
(Zomervakantie in Zeeland van 15 juli tot en met 27 augustus)
Donderdag 6 juli
Zaterdag 15 juli
Donderdag 20 juli
Zaterdag 22 juli
Donderdag 3 augustus
Donderdag 17 augustus
Donderdag 31 augustus
Zaterdag 2 september
Vrijdag 8 september
???
Zaterdag 4 november
Zaterdag 11 november
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09.00 Eerste Mixzomertoernooi
Zomertoss met barbecue
09.00 Tweede Mixzomertoernooi
09.00 Herendubbel toernooi
09.00 Derde Mixzomertoernooi
09.00 Vierde Mixzomertoernooi
09.00 Vijfde Mixzomertoernooi
09.00 Damesdubbel toernooi
09.00 ATV toernooi
Start Herfstcompetitie
Herfsttoss
Vrijwilligersactiviteit
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TELEFOON EN E-MAIL

BESTUUR
Voorzitter:
o Piet Filius, Gargonstraat 25, 4353 CD
Serooskerke, tel. 0118-591913.
voorzitter@zeroirts.nl of
pjfilius@zeelandnet.nl.
Secretaris:
o Marjan van Stijn, Scholeksterstraat 86,
4332 CC Middelburg, tel. 0118-615605.
secretaris@zeroirts.nl of
mvanstijn@zeelandnet.nl.
Penningmeester:
o Ellen van Schaik, Wilgenhoekweg 7, 4353
EA Serooskerke, tel. 0118-593176.
penningmeester@zeroirts.nl of
famschaik@zeelandnet.nl
Leden:
o Jan Adriaanse, vice-voorzitter, tel.
0118-592348.
adriaa@zeelandnet.nl.
o John Vogel, technische commissie, tel.
0118-634855.
tc@zeroirts.nl.

Sponsorcommissie:
sponsor@zeroirts.nl
o Herman Kamp, tel. 0118-591025.
h.kamp42@kpnmail.nl.
o Ad Boone, tel. 0118-591844.
boonetrans@zeelandnet.nl.

COMMISSIES:

ALGEMENE INFORMATIE:

Onderhoudscommissie:
o Jan Adriaanse, tel. 0118-592348.
adriaa@zeelandnet.nl.
o Ton Engelaan, tel. 0118-591994.
engelaan@zeelandnet.nl.
o Frans Meur, tel 0118-635307.
fmeur@zeelandnet.nl

BANKREKENING NL17RABO365227447,
t.n.v. tennisvereniging Zer Oirts,
Serooskerke (W).

Technische Commissie:
tc@zeroirts.nl.
o John Vogel, voorzitter, tel. 0118-634855.
ellenjohn@zeelandnet.nl.
o Marja Hootsmans, tel. 0118-591919
jhootsmans@zeelandnet.nl

Redactiecommissie:
o Aad van Cortenberghe, eindredacteur
E-Nieuwsbrief, tel 06-20407131,
redactie@zeroirts.nl
o Jan Willem Jansen, tel 06-55824838.
LEDENADMINISTRATIE:
Rob Slootbeek, Torenstraat 11, 4353 AA
Serooskerke, tel. 0118-594246.
ledenadministratie@zeroirts.nl.
BAANVERHUUR:
Wilma Boone, Ds van Wouwestraat 35,
4353 AH Serooskerke, tel. 0118-591844.
boonetrans@zeelandnet.nl.

ADRES TENNISPARK Zandput 7,
4353 BA Serooskerke.
TELEFOON KANTINE: 0118-592158.

Verenigingscompetitieleider (VCL):
Michèle Snijders-Swaager, tel.
0118-594592
praktijkswaager@zeelandnet.nl.
Tenniskids:
Mariska Uytdewilligen, tel. 06-50695526
muytdewilligen@zeelandnet.nl
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Informatie uit het bestuur:

Hoe staat het ervoor met …?
1. Het project vervanging van de banen
Een van de belangrijkste medefinanciers voor de
vervanging van onze banen is de Gemeente
Veere. Via onze collega’s van De Stoof ontvingen
we het besluit van de Gemeente om een
financiële bijdrage te geven voor de nieuwe
banen aan die vereniging uit Koudekerke.
Als dat besluit ook voor onze vereniging zou
gelden, dan moeten we uiteraard aan een aantal
voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden
betreft de technische levensduur van de banen.
Die is vastgesteld op 15 jaar. Daaraan voldoen
we niet, want onze banen zijn gerenoveerd in
2006. Maar er kunnen, zoals bij de Stoof,
omstandigheden zijn die een eerdere vervanging
noodzakelijk maken. Denk aan de “bobbel” en de
wortelgroei onder
onze banen.
We gaan aan het
eind van het seizoen
de KNLTB vragen
een banenscan uit te
voeren. Die hebben
we nodig om aan te
tonen wat de
technische
levensduur van onze
banen is. Als dat
bekend is, kunnen
we verdere stappen
gaan zetten.
Het bestuur heeft
dan ook besloten om
voorlopig geen
projectgroep in te
stellen. Die zou nu
wel aan de slag kunnen gaan, maar dat lijkt wat
zonde van de tijd.
2. De aanschaf van de AED
Zoals eerder vermeld, kunnen wij gebruik gaan
maken van de AED van de Zandput. Maar dan
moet die wel in een buitenkast met pincode
worden opgehangen. Zo’n kast voldoet aan alle
eisen. De pincode wordt door noodnummer 112
verstrekt en die stuurt bij alarmering dan ook
gelijk een ambulance. Iedereen met een
certificaat kan die AED dan gebruiken.
De investering bedraagt rond de € 800,—. Dat
bedrag zou in ieder geval gedeeld worden door
Tom Breedijk en onze vereniging. Maar er ligt
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nog een verzoek van ons bij de Dorpsraad om
daar ook aan mee te betalen. Als de Dorpsraad
zijn besluit heeft genomen, willen we snel
overgaan tot realisering van de AED.
3. De vervanging in de vacatures
Voor de functies secretaris en eindredacteur van
de Nieuwsbrieven moeten nog mensen benaderd
worden. Daar komt nog een vacature bij. Michèle
Snijders-Swaager heeft laten weten dat zij na de
invoering van de Herfstcompetitie stopt met het
Verenigings Competitieleiderschap (VCL). Ook
daar zoeken we dus een kandidaat of meerdere
kandidaten voor.
Vraag aan jullie:

Wie biedt
zich
spontaan aan
voor een van
deze
functies?
Nieuwe feiten
1.De Dorpsraad
heeft bij de
gemeente een plan
ingediend om een
natuurpark aan te
leggen. Daarvoor
zouden ze onze
“vierde baan” ook
willen gebruiken. Die
strook hebben wij in
erfpacht, dus niet in ons bezit. Het bestuur
heeft laten weten dat daarover met ons
gesproken kan worden, mits er een goede
afscheiding komt. Het zal zo’n vaart niet
lopen, maar dan zijn de piketpaaltjes alvast
helder.
2. Herman Kamp is onze eerste Vriend van Zer
Oirts. Voor een donatie van € 25 is hij dat
geworden.
3. De voorzitter, Piet Filius, is voor de
toernooiorganisatie van het Swaagertoernooi,
contactpersoon en aanspreekpunt in het bestuur.
(Marjan van Stijn)
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Inschrijving KNLTB Najaarscompetitie 2017
Het tennisseizoen is deze maand weer van start gegaan met de KNLTB Voorjaarscompetitie. 30.309
teams strijden tot en met juni voor het kampioenschap. Ondanks dat we nog vol in het voorjaarsseizoen
zitten, is het nu ook alweer mogelijk om teams aan te melden voor de KNLTB Najaarscompetitie
2017. Tot 20 mei 2017 heb je de gelegenheid om je bij de VCL (Michèle Snijders-Swaager) in te
schrijven. De Najaarscompetitie wordt in het algemeen gespeeld in afdelingen van acht ploegen, waarin
een halve competitie wordt gespeeld (zeven speeldagen).
Competitie spelen is voor veel van onze spelers een van de hoogtepunten van het seizoen. Naast de
Voorjaarscompetitie spelen er ook steeds meer tennissers Najaarscompetitie. Tennis draait om
wedstrijden spelen. Ongedwongen een balletje slaan is ook heel leuk, maar trainen en jezelf verbeteren
om steeds betere resultaten te boeken in competitie en toernooien, is toch wat veel tennissers bij uitstek
motiveert. Daarnaast daagt de competitie niet alleen de spelers uit, maar brengt het ook sfeer en
gezelligheid op de club. Voor een groot aantal leden dan ook goede redenen om elk jaar terug te keren
op de baan.
Klik op onderstaande link om de inschrijfmogelijkheden in Zeeland te bekijken:
http://files.m16.mailplus.nl/user31300122/53356/
Aanbod%20Najaar%202017%20regio%20Zuidwest.pdf
Het bestuur en de VCL vestigen speciaal de aandacht van de spelers en speelsters met
een speelsterkte van 8 of 9, die nog geen of weinig competitie-ervaring opdeden, op de
8&9 competitie. Na een landelijk succesvolle introductie van de 8&9-competitie in het voorjaar
biedt de KNLTB ook een 8&9-competitie aan op donderdagavond en zondagmiddag in de
Najaarscompetitie. Tijdens een competitiedag worden er twee dubbels gespeeld. Een ploeg
bestaat tijdens een competitiewedstrijd uit minimaal 3 spelers.
Verder nog:
☛de variabele aanvangstijden in het weekend in de Najaarscompetitie zijn verruimd. Met
ingang van 2017 mag er tussen 9.00-16.30 uur begonnen worden.
☛ook in de Najaarscompetitie kan elke club zelf bepalen of ‘Compact Spelen’ (toepassing van het
Beslissend Punt Systeem en beslissende wedstrijdtiebreak) wordt ingevoerd bij alle
thuiswedstrijden voor een bepaalde dag.

Dus:
meld je voor 20 mei PERSOONLIJK aan voor de
Herfstcompetitie 2017 bij onze VCL via mail
competitie@zeroirts.nl. Vermeld daarbij in welk
team je zou willen spelen, liefst met een 1e en 2e
voorkeur.
Na 20 mei is inschrijving niet meer mogelijk ivm
vakanties en sluiting van de inschrijftermijn bij de
KNLTB.
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