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Corona Lock down actualiteit.
Helaas is ons clubhuis om te tafeltennissen, zoals het er nu naar uit ziet, min9imaal
nog gesloten tot en met dinsdag 19 januari 2021. Op de valreep hebben de cursisten
van de Return tafeltennisschool in december alle 10 de lessen kunnen volmaken.
We vertrouwen erop dat, zodra de richtlijnen het weer toelaten, we onze leden weer
mogen verwelkomen in het Return clubhuis.
Kerstverrassing voor alle Return vrijwilligers.
In de zomer van 2019 was voor de eerste keer sinds lange tijd, een BBQ
georganiseerd om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de
vereniging. Klusteam, schoonmaak team, vrijwilligers van de tafeltennissportschool,
barmedewerkers en bestuursleden etc. waren uitgenodigd. Door het succes, was het
de bedoeling om hier een traditie van te maken. Helaas was dit door Corona in
augustus niet verantwoord. Om alle 37 vrijwilligers toch te bedanken voor hun inzet
in 2020, kreeg iedereen een persoonlijk “ bli(j)k van waardering “.

1 Januari Countdown clock op de Return website.
Om het gevoel van een spoedige herstart van het tafeltennissen te onderstrepen, gaat
vanaf 1 januari, nieuwjaarsdag, de Countdown clock op de Return website de tijd
aftellen tot woensdagmorgen 20 januari om 9.00 uur. Natuurlijk onder de strikte
voorwaarde dat de 2e lockdown periode niet wordt verlengd. Om zoveel mogelijk
gespreid te tafeltennissen, blijft ook elke dinsdagmorgen tot 12.00 uur geopend.
Return Tafeltennis sportschool start op donderdag 25 februari 2021.
Gezien het groeiend aantal aanmeldingen voor de Return tafeltennis sportschool
voorziet dit in de behoefte van leden en niet leden. Vooral de verschillende
speelniveau `s en de persoonlijke aandacht, dragen bij aan het succes. Geef je nu al
vast op voordat de lessen volgeboekt zijn. Telkens op donderdagavond, van 18.45 uur
tot 20.00 uur Basic, voor beginners. Van 20.00 tot 21.15 uur For fun, gevorderde
recreanten en van 21.15 uur tot 22.30 uur Professional. Op donderdagavond, 11
februari, is er voor leden en niet leden een gratis proefles van 18.45 tot 20.00 uur.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, 39,50 euro voor 10 lessen.
Vrijwilligers gevraagd jeugdmiddag tafeltennissen.
In het kader van het jeugdbeleidsplan zijn we in september 2020 begonnen om op de
woensdagen een jeugdmiddag tafeltennissen te organiseren. De uitdaging is om in
drie jaar, vanaf september 2020, het aantal jeugdleden te verhogen van 9 naar 30.
Hoewel de opkomst van de jeugd op de woensdagmiddag niet is om over naar huis te
schrijven, zijn we meer dan tevreden over de groei van het aantal jeugdleden.
Kijk maar een naar onderstaande grafiek. Met geen enkele andere jeugd activiteit is
zo`n succes gerealiseerd. Dat betekent ook dat we onverminderd door willen gaan
met dit initiatief. Tot nu toe heeft Nicky Schreuders, onze jeugdcoördinator, alle
woensdagmiddagen dit begeleid. Nu Nicky heeft aangegeven, dat hij voortaan drie
woensdagen per maand is ingeroosterd bij zijn werk, dienen we dat te respecteren.
Daarom zoeken we een aantal leden die, eventueel bij toerbeurt, met een team van 2
vrijwilligers de jeugdmiddag draaiende willen houden. Bewust vragen we 2
vrijwilligers per woensdagmiddag, zodat zij ook samen een tafeltennisballetje kunnen
slaan, terwijl de jeugd vrij mag tafeltennissen. De jeugdmiddag tafeltennissen is op
woensdag, van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmeldingen, die we erg op prijs stellen, bij
Nicky Schreuders of Willie van Druten. (0412-633576)

Aanwas jeugdleden, o.a. door jeugdmiddag vrij tafeltennissen, op woensdag.
Foto van de Kerst en Nieuwjaarswens.
De sfeervolle foto van het wintertafereel van de Hazenakkervijver in Oss, op de
Return Kerst/ Nieuwjaarskaart, is gemaakt door Frenny Timmermans. Frenny heeft
enthousiast meegedaan met de lessen van de tafeltennis sportschool en is in 2020 lid
van Return geworden.
De redactie wenst alle leden van Return een sportief en gezond 2021!
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