
 

 

 

 

Extra Return nieuwsbrief i.v.m. Corona virus maatregelen.  

Inhoudsopgave: 

Vervolg op het bericht van de voorzitter 

Lees alle actuele aanpassingen van de Return activiteiten in de agenda van de Return website.  

De voorlopige data van de 6 resterende  tafeltennislessen  

Datum Duo tafeltenniscompetitie en datum dubbel tafeltennistoernooi. 

Bedrijven toernooi van donderdag 14 mei gaat niet door. 

Instructie koffiezetapparaat 

Overlijdens bericht 

 

Vervolg op het bericht van de voorzitter 

Als vervolg op  het bericht van Twan Roelands van 12 maart m.b.t. het opvolgen van de adviezen 

van het RIVM, blijft ons clubhuis gesloten minimaal tot 6 april. Het spreekt voor zich dat wij je 

direct op de hoogte houden wanneer ons clubhuis weer open gaat om te tafeltennissen, als de 

regering op advies van het RIVM de maatregel om horeca, scholen en sportscholen etc. te sluiten, 

weer opheffen. 

Intussen bevelen wij alle adviezen  om het virus te bestrijden van harte aan. Bovendien raden we 

aan, nu het wekelijkse tafeltennissen er even niet bij is, om dagelijks te bewegen. Minstens een half 

uurtje gymoefeningen, lopen, fietsen etc. dragen bij tot verhoogde weerstand. 

Kortom ga zeker niet bij de pakken neerzitten!  

 

Lees alle actuele aanpassingen van de Return activiteiten in de agenda van de Return website. 

Omdat Return  afhankelijk is van de berichtgeving op basis van de adviezen van het RIVM die door 

de regering worden aangekondigd, is het verstandig regelmatig de actuele gegevens op de agenda 

van Return op de Website te volgen: www.ttvreturn-oss.nl   

Omdat we niet te ver vooruit kunnen kijken melden we duidelijk of het definitieve data of 

voorlopige data betreft.  

 

De voorlopige data van de 6 resterende  tafeltennislessen  

Vanaf donderdag 12 maart zijn alle drie de tafeltennislessen 'Basic', 'For fun', en 'Professional' op de 

donderdagavonden voorlopig uitgesteld tot na 6 april.  

Dat betekent dat cursisten van de Return tafeltennisschool voorlopig rekening dienen  te houden 

met de volgende data voor de inhaallessen: 5e les op 9 april, 6e les 16 april, 7e les op 23 april, 8e 

les op 30 april, 9e les op 7 mei, 10e les op 14 mei, 11e les op 21 mei (tevens afsluitles) van het 

voorjaar 2020. Alle lessen zijn telkens op donderdagavond.  

  

Datum Duo tafeltenniscompetitie.  

Door het Corona virus wordt ook de datum van de Duo competitie tot nader order uitgesteld. Zodra 

de definitieve data bekend zijn laten we dat jullie weten. Inschrijven is dan natuurlijk weer   

mogelijk. 

 

Datum Dubbel tafeltennis toernooi  

De datum voor de Dubbel tafeltennis toernooi was voor het uitbreken  het Corona virus vastgesteld 

op donderdag 9 april. Hopelijk is het clubhuis dan weer open, maar het is dan tekort dag om in te 

schrijven en een dubbel tafeltennistoernooi  te organiseren, plus dat er ’s avonds tafeltennisles is. 

Tijdens de eerst volgend bestuursvergadering, eind maart, bepalen we een definitieve nieuwe datum 

voor het Dubbel tafeltennistoernooi overdag. Inschrijven wordt vanzelfsprekend dan weer mogelijk. 

  



Bedrijven toernooi van donderdag 14 mei gaat niet door.  

Het zit de organisatie van het bedrijven tafeltennistoernooi van het voorjaar deze keer niet mee. Het 

toernooi stond gepland voor donderdagavond 14 mei. 

Maar doordat  de 11e tafeltennisles op donderdagavond 21 mei valt en een week daarna uitwisseling 

met Afferden op vrijdag 29 mei, is besloten om het bedrijven tafeltennistoernooi op 

donderdagavond 24 september 2020 te houden.  

 

Koffiezetapparaat 

Voor alle barmedewerkers staat op de agenda maandag 23 maart om 19.00 uur instructie en uitleg 

over het koffiezetapparaat (gebruiksaanwijzing, schoonmaken, bijvullen,  etc.). 

Vanwege het Corona virus wordt deze uitleg uitgesteld tot een later moment. (wordt vervolgd) 

 

Overlijdens bericht 

Ons bereikte het droeve nieuws van het overlijden van Nollie Timmermans van Tilburg, de 

echtgenote van ons gewaardeerd lid Antoon Timmermans. Nollie overleed  op 14 maart in de 

leeftijd van 80 jaar. Vrijdagavond 20 maart om 19.00 uur is er een avondwake in de H. Hart van 

Jezus kerk in de Kromstraat, waar u van harte welkom bent. Wel i.v.m. Corona virus maximaal 30 

bezoekers.  

Zaterdag 21 maart wordt een afscheidsdienst, in besloten kring, gehouden. 

Bestuur en leden van Return condoleren Antoon en zijn familie en wensen hun heel veel sterkte.   

 

Tot slot 

We vertrouwen er op dat alle genomen maatregelen tegen het Corona virus effect sorteren, zodat we 

binnenkort ons normale leven weer kunnen oppakken. Veel sterkte gewenst ! Wordt vervolgd.  

 

 

 

 

 

  

   

 

 


