Return Nieuwsbrief juni /juli 2019
inhoudsopgave: Duo competitie vrijdagavond 31 mei en 14 juni.
Jeugdseizoen afgesloten in Hemelrijk
HSO jeugd toernooi zaterdag 15 juni bij TTV Revanche Schaijk.
Overleg barmedewerkers woensdagavond 26 juni.
Extra speelmogelijkheden voor de jeugd.
Vooraankondiging Bierproeverij vrijdagavond 30 augustus.
Return Club kampioenschappen zondag 8 september.
Kijk eens wat vaker op de Return Website.
Duo competitie vrijdagavond 31 mei en 14 juni
Maar liefst 20 teams hadden zich ingeschreven op de OTTC en Return duo competitie.
Vrijdagavond 31 mei zijn in de beide tafeltenniszalen van OTTC en Return door de deelnemende
teams de eerste anderhalve rondes in de poules gespeeld. Vandaag vrijdag 14 juni is de 2e
competitie avond. En om dat het de slotavond is zal het wel een latertje worden. De deelnemers zijn
ingedeeld in A tot en met E. Er doen spelers mee uit alle gelederen, hoofdklasse, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e
en 6e klasse. Maar ieder speelt qua sterkte in zijn eigen klasse. Het is vrijdagavond ook voor niet
deelnemers, familie en aanverwanten van spelers de moeite waard om te komen kijken in een van
beide tafeltenniszalen.
Jeugdseizoen afgesloten in Hemelrijk
Heerlijk weer, gezelligheid en team-spirit ! Dat was het jeugd uitje in `t kort. Zaterdag 25 mei zijn
we met 6 jeugdleden en het jeugdteam naar Billy bird park Hemelrijk geweest. Rond 12.00uur
gingen we het park in ,waarna iedereen heerlijk kon zwemmen en spelen.
Als afsluiter hebben we met z`n allen een lekker frietje gegeten.
Daarna zijn we naar Oss terug gereden. Bedankt allemaal voor de leuke dag !
Groeten van het jeugd team: Pierre Schreuders, Nicky Schreuders en Ferry van Rooy
HSO jeugd toernooi zaterdag 15 juni bij TTV Revanche Schaijk
Sinds het regelmatig overleg tussen de voorzitters van OTTC, Revanche Schaijk, TTV Herpen en
TTV Return Oss is het initiatief geboren om jeugdspelers van de 4 verenigingen met elkaar te laten
tafeltennissen. A.s. zaterdag 15 juni is het weer zover.
Alle jeugdspelers van de 4 regionale tafeltennisverenigingen zijn uitgenodigd om in de
tafeltenniszaal van Revanche in Schaijk op een ludieke manier hun tafeltennis krachten te meten.
Het beloofd niet alleen een sportieve maar ook een gezellige dag te worden. Vanzelfsprekend zijn
ook de ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen, aan de Bosschestraat 6a te Schaijk.
Overleg barmedewerkers woensdagavond 26 juni.
Het bestuur waardeert iedere vrijwilliger zeer, zo ook de leden die de bardiensten wekelijks
invullen. Om met deze vrijwilligers eens bij te praten is er een eerste overleg gepland, met enkele
leden van het bestuur.

Extra speel mogelijkheden voor de jeugd.
Op woensdag 26 juni as. is de laatste training voor de zomervakantie. Om de jeugd toch de
mogelijkheid te bieden om te spelen, openen we op elke oneven maandagavond tussen 19:00 en
20:00. Dus 1, 15, 29 juli en 12 augustus.
Vooraankondiging bierproeverij vrijdagavond 30 augustus
Na het succes van de eerste bierproeverij in 2018 en de wijnproefavond in het voorjaar van 2019 in
het Return Sportcafé, hebben we de smaak te pakken gekregen. Op veler verzoek hebben we
contact gezocht met de Osse bierbrouwerij “De Muifel”. O.a. bekend van het speciaal bier met de
illustere naam, de Osse messentrekker.
Noteer alvast de datum in uw agenda: 30 augustus 20.00 uur
In de nieuwsbrief van augustus volgt alle informatie.
Return Club kampioenschappen zondag 8 september.
Het is nu al mogelijk in te schrijven voor de clubkampioenschappen van Return op zondag 8
september. Voorzitter Twan Roelands stelt als wedstrijdleider zijn E-mail adres beschikbaar.
Een E-mailtje naar t.roelands@ziggo.nl met de mededeling 'Ik doe mee”, met je naam is al
voldoende.
Kijk eens wat vaker op de vernieuwde Return website.
Graag nodigen we je uit om onze vernieuwde website te bezoeken. De agenda is altijd actueel. Ook
is het leuk om door de foto`s te bekijken, de dag van ons 40 jarig jubileum te herbeleven

