
Ook 
voor niet 

leden.

Beleef het tafeltennissen bij T.T.V. Return
Kom `ns tafeltennissen bij Return.
Bij Return staan sportieve uitdagingen op het 
programma, zowel voor leden als voor niet leden. 
Nu de vakanties voorbij zijn, is het goed om 
regelmatig ontspannen te bewegen. Return biedt 
tafeltennissen aan met diverse activiteiten. Kom 
eens kennismaken met de tafeltennissport in ons 
clubhuis aan de Amsteleindstraat 108 A.
We bieden volwassenen, zowel overdag als 
-s`avonds, de mogelijkheid om 4 keer gratis te 
tafeltennissen. Lees op deze sportpagina over de 
aanstaande activiteiten om mee te tafeltennissen.
Zoals: voor de jeugd elke woensdag jeugd-
middag, voor volwassenen gratis proefles bij de 
tafeltennissportschool en familie- en vrienden 
toernooi. En je weet het: “tafeltennissen is de 
leukste manier om te bewegen!” 

Elke woensdag jeugdmiddag tafeltennissen.
Voor de jeugd van 6 tot 14 jaar biedt Return de mogelijkheid 
om op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur vrij te 
tafeltennissen.
Geen verplichte lessen, maar ontspannen een balletje slaan. 
Zelfs een partijtje om te scoren is vrijblijvend. Het gaat vooral 
om te bewegen en plezier te beleven aan het  tafeltennissen. 
Natuurlijk is er wel  begeleiding voor tops en tips. Om 
kennis te maken kunnen kinderen, alleen of met vrienden 
en/of vriendinnen, gratis 4 woensdagmiddagen komen 
tafeltennissen.  
Daarna kan men vrijblijvend lid worden voor slechts 10,40 
euro per maand, inclusief  1 of 2 tafeltennislessen per week. 

Gratis proefles tafeltennissen op 17 september
Op donderdag 1 oktober start de Return tafeltennis 
sportschool met een reeks van 10 donderdagavonden 
met nieuwe tafeltennis lessen. Op drie verschillende 
niveau`s!
Van 18.45 uur  tot 20.00 uur ‘Basic’. Van 20.00 tot 21.15 
uur ‘For Fun’ en van 21.15 tot 22.30 uur ‘Professional’. 
Op donderdagavond 17 september van 18.45 tot 20.00 
uur bieden we iedereen, die wil kennis maken met de 
tafeltennislessen, een gratis proefles. 
Meer informatie of reserveren bel 0412 -633576.Gezellig Familie- en vrienden toernooi 

Op zondag 1 november houdt Return een tafeltennistoernooi speciaal voor familie- 
en vrienden  teams het jaarlijkse tafeltennistoernooi. Hier is gezelligheid troef.
Om 9.30 uur gaat het clubhuis open om een balletje in te slaan en om 10.00 uur 
beginnen de wedstrijden.
De wedstrijdleiding houdt er rekening mee om, spelers van gelijke sterkte, in 
dezelfde poule in te delen. Met een team van 4 sportievelingen kun je al inschrijven. 
De kosten zijn 6,00 euro per persoon voor deelname en een uitgebreide lunch.
Inschrijven is nu al mogelijk in het clubhuis of 
via het inschrijfformulier op de website: www.ttvreturn-oss.nl 
Of bel voor alle informatie naar Willie van Druten 0412 -633576

Goeie koffie bij het 
Return Sportcafé
Kop cappuccino
1.00 euro 

Vanaf september 2020 elke woensdag

Jeugdmiddag tafeltennissen  

                     van 13.00 tot 16.00 uur
 

Kom  kennismaken en 4 middagen gratis tafeltennissen

Twan Roelands, voorzitter TTV Return.


