
                                           
 
Return Nieuwsbrief september 2019 
Inhoudsopgave: 
Kijk op de website voor de vrijwilligersdag en de bierproeverij. 
Fans van Return. 
Kom mee klussen op zaterdag 21 en maandag 23 september. 
Zondag 8 september clubkampioenschappen. 
Kijk op de website over alles van de NTTB competitie senioren en -junioren 
Kijk op de website over alles over de BTTF competitie. 
Donderdag 19 september gratis proef tafeltennis les. 
Donderdag 26 september sponsoren /bedrijven toernooi. 
Donderdag 3 oktober start tafeltennis lessen najaar. 
Zet in je agenda: zaterdag 12 oktober feestavond Return, 
en op zondag 27 oktober familie- en vrienden toernooi.  
Wie helpt mee de feestzaal op zaterdag 12 oktober in te richten? 
En wie helpt op maandag 14 oktober mee om de feestzaal op te ruimen? 
Rabobank sponsor actie. 
Op naar de 125 leden bij TTV Return. 
 
Vrijwilligers dag en bierproeverij 
Op de Return website staan 2 uitgebreide verslagen van de zeer geslaagde vrijwilligers 
dag en een leuk verhaal over de speciaal bierproeverij. 
De moeite waard om naar de Return website te gaan: www.ttvreturm-oss.nl  
 
Fan van Return  
Elke vereniging heeft leden. En het cement van een vereniging zijn de vrijwilligers, die 
onbezoldigd de handen uit de mouwen steken om alles vlekkeloos te laten verlopen. Maar 
TTV Return heeft ook een schare fans, die gevraagd of ongevraagd de vereniging een 
warm hart toedragen. Op onze website plaatsen we, vanaf nu, regelmatig het relaas van 
een van de vele Return Fans. 
 
Klus weekend 
Op zaterdag 21 en maandag 23 september houden we weer ons jaarlijks klus weekend. 
Twee dagen om allerlei schoonmaak- en reparatie werkzaamheden, die zijn blijven liggen, 
door vrijwilligers in te laten halen. Van s ‘morgens 9.00 uur tot `s-middags16.00 uur.  
Voor de lunch wordt gezorgd. 
Schrijf je alvast in om 1 of 2 dagen of 1 of 2 dagdelen mee te helpen 
 
Zondag 8 september Return Clubkampioenschappen 
Als warming up voor de komende najaarscompetities houden we zondag traditie getrouw 
de Return Clubkampioenschappen. Het clubhuis is vanaf 9.00 uur open, om een balletje in 
te slaan en vanaf 10.00 uur beginnen de wedstrijden. 



De wedstrijdleiding doet haar uiterste beste om spelers van zoveel mogelijk gelijke sterkte 
tegen elkaar te laten spelen. Tijdens lunchtijd heeft het sportcafé diverse broodjes naar 
keuze op de kaart staan. Inschrijven is al mogelijk op het inschrijfformulier op het 
informatie bord 
 
Alles over de NTTB competitie senioren en junioren 
De NTTB competitie start in het weekend van 13 en 14 september. Return heeft 
ingeschreven met maar liefst 6 senioren teams en 1 jeugd team. Wie de competitie wil 
volgen, kan dit via de rechtstreekse link op onze website naar NTTB Zuidwest doen. 
De actuele indeling, uitslagen etc kunnen hier geraadpleegd worden raadplegen. 
Een klik is voldoend om op de hoogte te zijn.  
 
Alles over de BTTF competitie 
Teamindelingen: 
BBTF team 1: Jan Stekelenburg, Nol van Amstel, Leon Wijler, Leen v.d. Bijl op 
woensdagavonden thuis.  
BBTF team 2: Hans Vissers, Frits van der Donk, Helmut Wakonig op maandavonden thuis. 
Data van spelen volgen z.s.m 
De actuele informatie staat telkens op de Return website onder competitie. 
 
Gratis tafeltennis  proefles 
Om zoveel mogelijk leden, en niet leden, kennis te laten maken met de unieke 
mogelijkheid om tafeltennis lessen te volgen bij Return, geven we voor iedereen een gratis 
tafeltennis les. De gratis tafeltennis les wordt gehouden op donderdagavond 19 september 
van 19.00 tot 20.15 uur. Schrijf je alvast in op het inschrijfformulier op het informatie bord 
in het clubhuis. 
 
Return Bedrijven/ sponsoren tafeltennis toernooi 
Het is al een paar weken aangekondigd op het evenementen bord van het clubhuis: vanaf 
nu  is er de mogelijkheid om met 4 collega`s in te schrijven voor het jaarlijkse  Return 
Bedrijven toernooi op donderdagavond 26 september 2019. 
Omdat dit toernooi met een hoog gezelligheidsgehalte, altijd snel is volgeboekt, is het 
verstandig bijtijds te reageren door in te schrijven op het bekende inschrijfformulier. 
 
10 Tafeltennis lessen bij Return 
Al vier jaar op rij organiseert Return in het voor - en najaar tafeltennis lessen. Voor elk 
nieuw lid een must om hieraan mee te doen om de spelregels en de techniek van het 
tafeltennissen onder de knie te krijgen. En voor de meer gevorderden spelers om hun 
technieken te verbeteren en hun lichaamshouding bij het tafeltennissen onder controle te 
krijgen. Ook voor de competitiespelers valt er strategisch vaak nog veel te leren. 
Hoe beter je kunt tafeltennissen, hoe leuker het wordt!  
Donderdagavond 3 oktober 2019 beginnen we weer met een reeks van 10 tafeltennis 
lessen op drie verschillende niveaus: beginners, gevorderden en competitie spelers. 
Schrijf je in op het betreffende inschrijfformulier.    
 
Familie- en vrienden toernooi 
Met 4 borden van 'Dat is Oss' langs de Osse toegangswegen, maken we promotie voor 
het Return Familie -en vrienden tafeltennistoernooi op zondag 27 oktober. 
Niet alleen de sportieve en vriendschappelijke wedstrijden zijn een aanrader om mee te 
doen, maar ook de gezamenlijke lunch draagt toe aan het familie- en vrienden gevoel. Met 
4 familie- en/of gezinsleden of vrienden heb je al een team om mee te doen. 
Het  inschrijfformulier hangt op het informatiebord in het clubhuis. 



 
Voorbereiding feest zaterdagavond 12 oktober 
Met het jubileumfeest in 2018 hebben we de smaak te pakken gekregen om een goed 
feest te organiseren. 
Alle ingrediënten voor het slagen van het  feest  op zaterdagavond 12 oktober zijn weer 
aanwezig. Er resten nog 2 belangrijke organisatorische zaken; 

1. Wie helpt mee de feestzaal op zaterdag 12 oktober in te richten? Van 13.00 tot 
16.00 uur. 

2. Wie helpt op maandag 14 oktober mee om de feestzaal op te ruimen? Van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Laat het even weten bij Twan Roelands. 
 
Rabobank clubkas actie 
Leden van de Rabobank krijgen tussen 27 september en 11 oktober 2019  de mogelijkheid 
om hun 5 toegewezen stemmen op de vereniging van hun voorkeur uit te brengen. 
Zorg eerst dat je lid wordt van de Rabobank als je al klant bent!    
Op deze inlog mogelijkheid kun je zien welke deelnemers mee doen: 
 https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers   
Het spreekt voor zich dat wij het bijzonder op prijs stellen, je stem op Return uit te 
brengen. Wij hebben plannen om meer in de jeugd te gaan investeren. Vandaar … 
Om het maximale rendement uit deze sympathieke Rabobank actie te halen, hebben we 
met de KBO Ruwaard afgesproken dat onze wederzijdse leden zoveel mogelijk op elkaars 
vereniging stemmen. Het secretariaat van de KBO Ruwaard spaart voor een laptop. Alle 
Rabobank leden alvast bedankt voor je stem op. Vorig jaar bracht deze actie 252,00 euro 
voor Return op. 
 
Op naar de 125 leden bij TTV Return 
Op 1 januari 2017 telden we 98 leden. 
In augustus 2019 mochten we ons 122e lid welkom heten. 
Met enige aanmoediging moet het toch mogelijk zijn om nog in 2019 het 125e lid te mogen 
begroeten. Succes allemaal ! 
 
Sponsorkliks en booking.com 
Na de vorige nieuwsbrief hebben weer twee leden (of een lid twee keer) sponsorkliks 
aangeklikt om naar booking.com te gaan en dat is weer goed voor 30 Euro in de clubkas. 
Bedankt en ga zo door 
 
 
 


