
Extra nieuwsbrief i.v.m. de corona maatregelen 
 
 
Beste Return tafeltennisser, 
Zoals te verwachten was, i.v.m. het zorgelijke 
aantal Corona besmettingen, is de Lockdown  
op dinsdagavond om 19.00 uur door het team  
Rutte /de Jong, begrijpelijk voorlopig, verlengd tot en met 9 februari 2021. 
Dat betekent dat we onze positief ingestelde “Countdown Clock” op 
woensdagmorgen 20 januari om 9.00 uur op onze website aan gaan passen tot 
woensdagmorgen 10 februari om 9.00 uur. Direct gevolgd door de jeugdmiddag 
tafeltennissen om 13.00 uur. En s `avonds om 19.00 uur de jeugdtraining en om 20.00 
uur voor volwassenen. In het vervolg, net zoals we voor de Lockdown gewend 
waren. Anders kijk maar eens in de agenda op de Return website. Let wel, vanwege 
de grote zorg om de Britse variant van het virus, dat nog besmettelijker is, worden de 
maatregelen op dinsdagavond 2 februari om 19.00 uur pas definitief bevestigd.  
 
Wel met de nodige voorzieningen! 
Wel onder dezelfde condities die we gewend waren, zoals: thuis blijven bij koorts- 
en/of hoest klachten. Bij binnenkomst naam noteren en handen desinfecteren. En  
anderhalve meter afstand respecteren, al lopend mondkapje gebruiken.  
Éénrichting loopverkeer hanteren en na het tafeltennissen handen desinfecteren.  
Nog even zonder gebruik te kunnen maken van de bar.  
 
Return tafeltennis sportschool start weer in het voorjaar. 
Zoals het er nu naar uit ziet, kan dan de Return tafeltennis sportschool de 
tafeltennislessen op drie niveaus in het voorjaar weer oppakken. Tenminste als dit op 
dinsdagavond 2 februari nog eens bevestigd wordt. Te beginnen met een gratis 
proefles op donderdagavond 18 februari van 18.45 tot 20.00 uur. De eerste lessen in 
een reeks van 10 lessen op donderdagavond beginnen op 25 februari 2021. 
10 lessen kosten slechts 39,00 euro. Geef je nu alvast op! Zowel voor leden als 'niet 
leden'. Bel voor deelname Willie van Druten, telefoonnummer: 0412- 633576 
 
Leden aantal bij Tafeltennisvereniging Return groeit al 5 jaar gestaag. 
Woensdag 13 januari verschijnt er in het weekblad 'Regio Oss' een redactioneel 
artikel over de gestage groei van het aantal leden bij Return in de voorbij jaren. 
De moeite waard om het te lezen! In 2020 steeg het aantal zelfs tot een record van 20 
nieuwe leden! Jammer, door het aantal opzeggingen in 2020 was de stijging van het 
aantal leden van Return, in absolute zin, toch iets minder dan de groei in 
voorafgaande jaren. Voor leden die weekblad Regio Oss niet ontvangen, plaatsen wij 
het bericht op de Return Website: www.ttvreturn-oss.nl 
 
Met sportieve groet, 
Redactie Willie van Druten 
PR. en Communicatie TTV Return Oss 


