Return Nieuwsbrief december 2019
Voorzitter Twan adjudant van het Ossekoppenrijk.
Inschrijvingen voor het snerttoernooi lopen uitstekend.
Nieuwjaarsreceptie op maandagavond 6 januari
Algemene ledenvergadering op donderdagavond 16 januari
Halen we de 125 leden nog in 2019 ?
Het levensverhaal van Gerald van Grunsven op woensdagavond 22 januari 2020
Nog 2 Tafeltennislessen in december.
Tafeltennis op T.V.
Mededelingen voor de junioren
Return Voorzitter Twan adjudant in het Ossekoppenrijk.
Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdagavond na 11 /11 de Prins en de adjudant van het
Ossekoppenrijk onthuld. Tot ieders grote verassing werd Arno van de Elzen, de zanger tijdens ons
jaarlijks feest in oktober, onthuld als de nieuwe Prins Arno d`n 2e en Twan Roelands als zijn
adjudant. Hoogheden gefeliciteerd!
Inschrijvingen voor het snerttoernooi lopen uitstekend.
Om alle inschrijvingen voor het snerttoernooi op vrijdag 27 december een plaats te geven, is er al
een extra inschrijfformulier op het informatiebord bij geplaats.
Het belooft weer een ouderwets gezellig tafeltennistoernooi te worden.
Nieuwjaarsreceptie op maandagavond 6 januari 2020
Schrijf alvast de datum voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in je agenda: 6 januari 2020, het
clubhuis is om 19.30 uur open.
Algemene ledenvergadering op donderdagavond 16 januari 2020.
Als je dan toch met de agenda in de weer bent, is het goed om ook de datum van de Return
Algemene ledenvergadering te noteren: donderdagavond 16 januari 2020. Het begint om 20.00 uur.
En op woensdagavond 22 januari hebben we Gerald van Grunsven uitgenodigd om alles te vertellen
over zijn voorbereidingen om mee te doen met de Para Wereld kampioenschappen tafeltennissen in
Tokyo in 2020. Aanvang 20.00 uur. Schrijf je naam alvast op het inschrijfformulier.
Halen we de 125 leden nog in 2019 ?
Op 1 december 2019 stond de teller van het aantal leden op 121. Het zou toch een mooie start van
het nieuwe jaar zijn, als we tijdens de nieuwjaarsborrel ons 125e lid mogen verwelkomen.
Wie kent nog een sportief persoon die graag bij ons een balletje komt slaan ?
De laatste tafeltennisles in december.
Op donderdagavond 12 december zijn de laatste drie tafeltennislessen op rij in het clubhuis. De
eerste les is voor beginners gevolgd door de tafeltennisles voor gevorderden en de daarop volgende
les is voorbehouden aan niveau competitiespelers. Leden en niet leden kunnen zich nu al aanmelden

voor een nieuwe reeks van 10 lessen, die op donderdagavond 4 maart begint.
Tafeltennis op TV
Henk de Reus constateert, samen met een aantal andere leden, dat de tafeltennissport geen prioriteit
heeft in medialand. Om die reden adviseert Henk om eens de website van Braziliaanse en Russische
oorsprong te bezoeken. Hier zijn regelmatig tafeltennis wedstrijden te zien, ook op lagere niveau`s.
http://livetv.sx/pt/ en zoek naar het symbool met de naam Tenis de mesa. Wel is een virusscanner
onmisbaar en laat je niet in met goksites.
De wedstrijden worden regelmatig in het programma aangekondigd. Vooral in het weekend is er
ruim aanbod.
Henk de Reus is je graag van dienst met het vinden van de juiste site
Uitvallessen voor de junioren.

Op de navolgende dagen zijn er geen tafeltennislessen voor de jeugd:
Maandag 23 & 30 december en 6 januari 2020 i.v.m. nieuwjaarsreceptie
Woensdagen 25 december i.v.m 1e Kerstdag en 1 januari i.v.m. Nieuwjaarsdag
De eerste les van 2020 voor de jeugd begint op woensdag 8 Januari 19.15 en de volgende op
maandag 13 Januari om 19.00.

