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Flinke opkomst klussers tijdens de klusdagen
Op zaterdag 21 en maandag 23 september waren er weer de jaarlijkse klusdagen Op
zaterdagochtend begonnen een tiental leden aan de werkzaamheden waar het schoonmaak team niet
aan toekomt, zoals ragebollen, schoonmaken van de bekers, glazen wassen enz. Op de vliering is
veel afgevoerd naar het duurzaamheidsplein en daardoor is alles veel meer begaanbaar en
overzichtelijker. Op de andere zolder is weer een deel van planken voorzien. Alles ging in een
gemoedelijke sfeer en rond half een was door Jeanne Kregting en Frits van der Donk de lunch
verzorgd. Op maandagochtend is met een kleinere groep verder gegaan met het reguliere
schoonmaakwerk en buiten met het schoonmaken van de 3 dakgoten.
Met dank aan alle vrijwilligers
Sponsoren bedrijven toernooi, als vanouds, sportief en gezellig.
Op donderdagavond 26 september werd voor de 18e keer het bedrijven/sponsoren toernooi
gespeeld. Dit jaar met 9 teams en in totaal maar liefst 49 spelers.
De deelnemende bedrijven waren:
-Accountantskantoor vd Goor met 4 teams
-RTP Elektrotechniek BV
-Dialog Semiconductors
-Aqua Rainbow / De Kantsingel
-Vos Logistics
-Sport Expertise Centrum
Gezien het grote aantal te spelen wedstrijden bestond een wedstrijd maar uit 2 sets. Rond half 12
waren alle wedstrijden gespeeld en tegen middernacht kon worden begonnen met de prijsuitreiking.
Deze duurde wel even, iedere tafel ontving 3 prijzen (bier /wijn)
Ook Return spelers vielen in de prijzen:
-Tafel 2 Leon Wijler derde prijs
-Tafel 1 was zeer spannend, omdat er 3 spelers met hetzelfde aantal punten eindigde.
Derde prijs Jeroen Reijs.
Tweede prijs Melvin van Zandvoort.
Eerste prijs Rob vd Heijden.
Daarnaast kwam de wisselbeker dit jaar in handen van het jeugdteam van v.d. Goor.
Mede door de inzet van de wedstrijdleider Pierre Schreuders en de barmannen Wim Frickel en
Frans Merkx kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Veel belangstelling voor de tafeltennis lessen bij Return
Bij de gratis proeflessen diende zich 5 nieuwe cursisten aan. 5 leden deden spontaan mee, om wat
meer diversiteit te krijgen. Alle 5 nieuwelingen kregen de smaak te pakken en doen mee met de
reeks van 10 tafeltennis lessen in het najaar. De lessen beginnen op donderdagavond 3 oktober. Er
wordt op drie verschillende niveaus lesgegeven.
Van 19.45 tot 20.00 uur voor de beginners. Van 20.00 tot 21.15 uur voor de gevorderden en van
21.15 uur tot 22.30 uur voor de competitie spelers. Het aantal cursisten groeit gestaag. Voor het
najaar hebben zich 22 leden en niet leden aangemeld. Bij de beginners cursus is nog plaats voor
enkele aankomende tafeltennissers. Bij de cursus van 21.15 tot 22.30 uur zijn nog een paar
competitie spelers of ver gevorderden spelers welkom.
Familie- en vrienden tafeltennistoernooi op zondag 27 oktober
Op het inschrijfformulier prijken al enkele namen van families die mee doen met het familie – en
vriendentoernooi op zondag 27 oktober. Het toernooi begint om 10.00 uur, terwijl het clubhuis al
om 9.30 uur open is om kennis te maken en een balletje te komen slaan. De wedstrijdleiding is in
handen van Pierre Schreuders.
Ramona Embrechts en haar man staan hun mannetje achter de bar. Frits van der Donk, Conny en
Willie van Druten zorgen voor de aangeklede lunch. Een gezamenlijke lunch zorgt voor het extra
familie- en vrienden gevoel. Er zijn nog teams van familie en/of vrienden welkom om mee te doen.
Na 15.30 uur is de prijsuitreiking, maar, 'mee doen is belangrijker dan winnen' is het motto.
4 Borden langs de invalswegen van Oss vragen aandacht voor dit sportieve evenement.
Return Feestavond op zaterdag 12 oktober
De commissie heeft weer alles uit de kast gehaald om een mooie en gezellige avond te organiseren.
Ons clubgebouw is op 12 oktober vanaf 19.30 uur open en de feestavond start vanaf 20.00 uur.
DJ Jos van Elven trapt de avond dan af met gezellige muziek waarop op een mooie dansvloer al
gedanst kan worden. Uiteraard is er weer onze loterij met leuke prijzen. Live muziek wordt
verzorgd door feestzangers: Arno van den Elzen en Stijn Kling. Kortom, kom gezellig met je
partner! Koffie en thee worden gratis aangeboden: overige consumpties zijn voor eigen rekening.
De commissie feestavond 2019: Jeroen Reijs, Rob van der Heijden, Melvin van Zandvoort en Twan
Roelands.
Nicky Schreuders jeugdcoördinator bij Return
Nu Ferry van Rooij te kennen heeft gegeven zijn bestuurstaak 'Jeugdzaken' o.a. vanwege zijn voet
blessure niet meer te kunnen uitvoeren, heeft het bestuur Nicky Schreuders bereid gevonden een
aantal jeugd taken voor te zetten.
Nicky houdt, door regelmatig bij de bestuursvergadering aan te schuiven, nauw contact met het
bestuur over het reilen en zeilen van de jeugd bij Return.

