
 
 
Nieuwsbrief April 2019 
 
Donderdag 11 april  Finale tafeltennis dubbel competitie. 
Om de dubbelcompetitie voor iedereen toegankelijk te houden, zijn er op veler verzoek dit 
jaar geen voorrondes gehouden. De competitie duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Het zou 
prettig zijn als u op woensdag 10 april voor 12.00 uur inschrijft. Er zijn geen inschrijfkosten 
aan verbonden. Ook wordt er niet voor een gezamenlijke lunch gezorgd. Maar wel staan 
en een aantal lekkere lunch mogelijkheden op de kaart zoals tosti, broodje kaas, broodje 
ham, broodje gehaktbal, en broodje kroket. 
  
                            Wie neemt de begeerde wisselbeker mee naar huis ?? 
 
Maandag 22 april 2e paasdag  
Op maandag 22 april is het s`avonds voor de jeugd en senioren geen tafeltennissen i.v.m. 
2e Paasdag   
 
Uitwisseling Sevenum dinsdag 23 april in Sevenum 
Op dinsdag 23 april vertrekken weer een aantal trouwe spelers naar het Zuiden om tegen 
de tafeltennissers van Sevenum de jaarlijks uitwisseling te spelen. Meestal wordt in goed 
overleg het vervoer geregeld. In Sevenum worden we meestal opgewacht met Limburgse 
vlaai. 
Waar de bekende wisselbeker naar toe verhuist, staat weer op het spel.  
 
De nieuwe Return Website is klaar om te lanceren. 
En om dit te vieren organiseren we een Wijnproeverij. 
Op vrijdagavond 3 mei om 20.00 uur presenteert Damiaan van Vliet het resultaat van de 
vernieuwde Return website. Om vervolgens in samenwerking met Wijnhuis 'Caves Hubert' 
de presentatie ervan te vieren met een wijnproeverij in sportcafé Return. Gasten van de 
wijnproeverij betalen slechts 12,50 per persoon, voor een avondje tot 22.30 uur wijnen 
proberen. Bovendien ontvangt elke gast gratis een fles wijn, naar keuze rood of wit. 
Schrijf je in op het inschrijfformulier op het informatie bord!  
P.s.  Partners zijn ook welkom. 
 
Try out Sports, sport Expertise Centrum (SEC) 
Via het SEC hebben zich weer enkele jeugdige spelers aangemeld voor de tafeltennis 
lessen op maandagavond in april bij Return. Pierre en Nicky Schreuders brengen hun de 
eerste beginselen van deze mooie sport bij. We vertrouwen er op dat ze straks onze jeugd 
komen versterken. 
 
Welkomstbord  
In goed overleg met onze overbuurman Ewald Degen is maandagmiddag 1 april, op zijn 



verzoek, het Return welkomstbord, dat op gemeente grond stond, door enkele vrijwilligers 
verplaatst richting het parkeerterrein. 
Voor de bezoekers, die gebruik maken van het parkeerterrein, is het een fraaie blikvanger. 
 
NTTB Competitie wedstrijden voortaan op de agenda van de Return website 
Zowel de wedstrijden van de senioren als van de jeugd staan voortaan overzichtelijk op de 
Return Website. Ook de BBTF competitie krijgen aandacht op de agenda van Return, de 
laatste wedstrijd van dit seizoen is vanavond 3 april thuis. 
 
NTTB Competitie  
Vrijdag 5 april 
TTV Return 2 – Tios`51 3 
TTVE 1 – TTV Return 3 
Rotac`82 – TTV Return 4  
Veldhoven 3 – TTV Return  1 
Zaterdag 6 april  
JCV 1-TTV Return  jeugd 1  
Vrijdag 12 april 
TTV Return 2 - Unicum 2  
Attaque – TTV Return 3 
JCV 8 – TTV Return 4 
TTV Return 1 - TTCV Van Heerwaarden 2 
Zaterdag 13 april 
Hooghei 2 -TTV Return Jeugd 1 
Vrijdag 19 april 
Wilvo / ttv Bergeijk 3 – TTV Return 2 
TTV Return 3 – OTTC 1 
TTV Return 4 – OTTC  5 
TTV Return 1 -TTCV Van Heerwaarden 2 
Zaterdag 20 april  
TTV Return Jeugd 1- Never Despair 4 
 
Bedrijven tafeltennistoernooi op vrijdagavond 10 mei  
Hierbij informeren wij u dat we op vrijdagavond 10 mei  2019 een bedrijven 
tafeltennistoernooi organiseren in ons tafeltennis centrum aan de Amsteleindstraat 108 A 
in Oss. Met een team van 4 sportieve collega`s kunt u al inschrijven. In dit tafeltennis 
toernooi gaat het meer om de gezelligheid en de teamgeest dan om het winnen.  
Natuurlijk doen we ons best om spelers van nagenoeg gelijke sterkte tegen elkaar te laten 
tafeltennissen. Maar recreant- en ongeoefende spelers zijn zeker van harte welkom. We 
heten de deelnemers welkom vanaf 19.00 uur met koffie en appelgebak en om een 
balletje in te slaan. Het toernooi begint om 20.00 uur. Deelname is slechts 6,00 euro per 
persoon. Daarvoor ontvangt elke speler 2 consumptie bonnen.   
 
Voorjaars vakantie  
Van 27 april tot en met 5 mei wordt door alle basisscholen en voortgezet onderwijs de 
z.g.n. mei vakantie gehouden. Op maandag 29 april en woensdag 1 mei is er dan voor de 
jeugd geen tafeltennisles van  Pierre en Nicky Schreuders. 
De jeugd is, vrijblijvend, wel welkom om een balletje te komen slaan op donderdagmiddag  
2 mei  van 13.00 tot 16.00 uur.  
Opa`s en oma’s, met hun kleinkinderen van minstens 8 jaar, zijn dan ook welkom. 
 
 


