TTV Return Oss Nieuwsbrief November 2019
Inhoudsopgave:
Herman Wegh is maandag 28 oktober overleden.
Zeer geslaagd familie- en vrienden toernooi op zondag 27 oktober
Uitwisseling Seta Sevenum, dinsdag 12 november vertrek 9.00 uur
Reanimatie cursus met AED hulpverlening, dinsdag 26 november van 19.00 tot 22.00 uur
Vooraankondiging bijeenkomst woensdagavond 22 januari: Gerald van Grunsven verteld zijn
levensverhaal en over zijn voorbereidingen naar Tokyo.
NTTB Para trainingen in het Return tafeltenniscentrum voor jeugd en senioren
Cadeau suggestie voor Sinterklaas.
Herman Wegh is maandag 28 oktober overleden

Zondag 27 oktober schitterde Herman door afwezigheid bij het familie- en vrienden tafeltennis
toernooi. Na een telefoontje om 10 uur naar zijn vrouw, waar Herman bleef, werd duidelijk dat het
niet goed met hem ging en hij niet in staat was om aan het toernooi mee te doen.
Woensdag vernamen wij het trieste bericht dat Herman maandag is overleden.
De plechtige uitvaartdienst, waarbij de leden van Return welkom zijn, wordt gehouden op zaterdag
2 november om 10.30 uur in de St Jozef kerk, Oude Molenstraat 8 te Oss.
Herman is thuis, Karel Doormanstraat 29, waar u donderdag 31 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur
en vrijdag 1 november tussen 14.00 en 16.00 uur welkom bent om afscheid van Herman te nemen.
Bestuur en leden van Return wensen mevrouw Maria Wegh en de familie alle sterkte.
Zeer geslaagd familie- en vrienden toernooi op zondag 27 oktober
Met een record aantal deelnemers, meer dan 40, hebben spelers een gezellig tafeltennistoernooi
beleefd. Met dank aan Pierre Schreuders die een zevenkamp, perfect had georganiseerd. Met een
grote meerderheid waren 'de All Stars' de winnaars, gevolgd door 'de Vissersclub' en als derde
gingen 'de Jonkies' met de eer strijken.
De Familie de Reus 1 werd getroost met de aanmoedigingsprijs.
Vooral de smaakvolle lunch werd erg op prijs gesteld.
Uitwisseling Sevenum
Op dinsdag 12 november is er weer de traditionele uitwisseling met Sevenum.
Het tafeltennistoernooi wordt deze keer in ons eigen clubhuis gehouden. De wedstrijden beginnen
om 10 uur. Met nu al 16 Return spelers lijkt het altijd weer op een gezellig reünie. Er is nog een
mogelijkheid om in te schijven op het formulier op het informatie bord.
Ook nieuwe spelers van TTV Return zijn van harte welkom om aan deze thuis wedstrijd mee te
doen, om de sfeer te proeven.

Vooraankondiging van het levensverhaal van Gerald van Grunsven en zijn wens om in Tokyo
te tafeltennissen
Op woensdagavond 22 januari heeft bestuur van Return, Gerald van Grunsven uit de Koolwijk
(Herpen) uitgenodigd om zijn levensverhaal aan onze leden te vertellen en zijn wil om bij de 12
beste Nederlandse tafeltennissers met een beperking te horen en zo aan de Para Olympische spelen
in Tokyo te mogen deelnemen. Het is een indrukwekkend verhaal waarbij al onze eigen
mankementen en blessures in het niet vallen. Een verhaal waarbij met doorzettingsvermogen heel
veel mogelijk is.
Gerald is de vader van Jelco van Grunsven, onze vaste tafeltennistrainer van drie lesgroepen op
donderdagavond. Samen geven ze nog een tafeltennisdemonstratie.
Precies voor dat het NTTB en BBTF competitie seizoen begint, houdt Jelco van Grunsven van
Game11 aansluitend op deze avond zijn tafeltennis event waarbij alle benodigdheden voor de
tafeltennissport te koop zijn, Zet de datum van woensdagavond 22 januari 20.00uur alvast in je
agenda.
Reanimatie cursus met Aed hulpverlening
Op woensdag 26 november van 19.00 tot 22.00 uur houden we onder leiding van ons lid Henny
Stakenburg een reanimatie cursus.
Met onze gemiddelde leeftijd is het in feite een must voor al onze leden om aan de cursus deel te
nemen. We zouden eeuwig spijt hebben, ingeval van een calamiteit, dat niemand adequaat kan
reageren. Voor de kosten hoef je het zeker niet te laten. Je kunt de nota declareren bij je
zorgverzekeraar. En mocht je zorgverzekeraar, dit niet vergoeden dan is TTV Return Oss bereid de
helft van het bedrag aan je, als lid, te betalen. Schrijf je in op het inschrijfformulier op het
informatie bord.
NTTB Para trainingen in het Return tafeltenniscentrum op zondag 17 november
Op zondag houdt de NTTB de landelijke para trainingen bij Return. s` Morgens voor de jeugd en s` middags voor de senioren spelers met een beperking.
Het is best interessant om eens te komen kijken hoe fanatiek er getraind wordt.
Van harte welkom op zondag 17 november in ons clubhuis.
Cadeau suggestie voor Sinterklaas
Graag maken we je hierbij attent op de cadeau suggestie voor een Return Outfit van Sinterklaas.
Vaak weet je niet wat je aan de goed Heiligman, of vrouw, moet vragen. Dan is een “shirt en short”
een perfecte oplossing. Een polo kost slechts 30 euro en een broek, beiden in de originele
clubkleuren, kost 25 euro
Bovendien geeft het een prachtig clubgevoel als alle leden in de Return Outfit komen
tafeltennissen. Op woensdagavond 27 november vlak voor Sinterklaas houden we een pasavond van
20.00 tot 21.00 uur. Zorg dat je erbij bent.
Ook zijn er nog uniek geborduurde Return emblemen, bijvoorbeeld om op de rugzak, pet of
sportjack te naaien.
Vooraankondiging
Noteer deze data alvast in je agenda:
Snerttoernooi vrijdag 27 december 10.00 uur
Return Nieuwjaarsborrel maandagavond 6 januari 2020 20.00 uur
Algemene ledenvergadering donderdagavond 16 januari 2020 20.00 uur

