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1. Corona maatregelen.
De persconferenties brachten niet zoveel nieuws.
De avond klok gaat vanaf woensdag 31 maart een uur later in.
Dus om 22.00 uur.
2. Buiten tafeltennissen met koffie to go.
Van de mogelijkheid om buiten te tafeltennissen wordt enthousiast gebruik
gemaakt. Jammer is dat we maar met 4 spelers tegelijk mogen spelen.
Wie mee wil doen, belt Willie van Druten (0412-633576 of 06-12169372).
Willie plaatst je naam in het schema op de agenda van onze website met
dag en uur om buiten te tafeltennissen.
Natuurlijk is het mogelijk met een tafeltennismaatje een afspraak te maken
op het zelfde uur op een zelfde tafeltennistafel. Om de gezelligheid te
verhogen is er koffie to go en frisdrank te verkrijgen.
3. Nu ook ‘s-avonds buiten tafeltennissen bij Return
Gezien het succes overdag, biedt Return vanaf maandag 26 april de
mogelijkheid om op twee tafeltennistafels buiten te tafeltennissen. Op
maandag- en woensdagavond telkens van 19.30 uur tot 20.30 uur en van
20.30 tot 21.30 uur, dus telkens een uur.
Vanzelfsprekend blijven we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
In de agenda van de Return website geven we elke speeldag en -avond de
weersverwachting aan.
Kijk maar eens op de agenda van onze website: www.ttvreturn-oss.nl
Meedoen met het avond tafeltennis?
Bel Willie van Druten (0412-633576 of 06-12169372).
4. Dakreparatie.
Direct na de eerste zware regenbui en de zware storm hebben we
natuurlijk poolshoogte genomen om te zien of het dak na de reparatie
waterdicht is.
Gelukkig is de tafeltenniszaal daarbij kurkdroog gebleven.
Dat betekent dat we ook de klus om de isolatiedekens op het plafond van
de tafeltenniszaal te leggen nu weer kunnen oppakken.
Jan Stekelenburg neemt binnenkort contact op met zijn klussenteam om
met deze klus aan de slag te gaan.

5. Nu zonnepanelen leggen?
Ruim 50 leden hebben gereageerd op de vraag van het bestuur of ze het
eens waren met de aanleg van zonnepanelen en het aangaan van een
lening daarvoor. Alle deze leden waren positief over dit initiatief.
Heeft u uw mening nog niet gegeven: dat kan nog tot 20 april. Daarna wil
het bestuur een definitief besluit nemen.
6. Wie doet er mee in de najaarscompetities van de NTTB?
De hele sportwereld is getroffen door de Corona pandemie.
Niet alleen de voetbal-, hockey- volley- en handbalcompetities zijn gestaakt
maar ook onze eigen tafeltenniscompetities zijn 2 seizoenen uitgesteld.
Maar vanaf de week van 13 september 2021 pakken junioren en senioren
bij de NTTB de draad weer op!
Dat betekent wel dat we vanaf nu voorbereidingen moeten treffen om er
in het najaar een succes van te maken.
Allereerst nu de taak om de juiste competitie teams te formeren.
De basis is de samenstelling van de teams zoals deze aan de start van het
vorige seizoen waren.
Er wordt aan elke teamcoach gevraagd of er nog hiaten in zijn team zijn
zodat we na kunnen gaan hoe we die, samen met leden, kunnen invullen.
Maar de tijd dringt, immers per 1 juni 2021 dienen we de deelnemende
teams aan de najaarscompetities voor junioren en senioren aan de NTTB
door te geven. Geïnteresseerd zijn om met een van de competities mee te
spelen? Maak dan een afspraak met Nicky Schreuders, wedstrijdsecretaris
NTTB, zodat we een passend team voor je kunnen regelen.
Neem voor informatie contact op met Nicky Schreuders,.
Per Whatsapp: 06-21331862
Per e-mail: nicky93@hotmail.nl
7. Meedoen met de BBTF competitie?
De BBTF competitie begint in de eerste week van oktober.
Omdat we wellicht met drie teams mee doen met de BBTF competitie is de
verwachting dat de competitie op dinsdagavond gespeeld wordt.
Meedoen met de BBTF competitie?
Neem contact op met Leen van der Bijl, wedstrijd coördinator BBTF.
Per telefoon: 06-57257674
Per e-mail: leen.vanderbijl@live.nl

8. Return tafeltennis sportschool.
Op dinsdag 13 april is de laatste persconferentie geweest over de Corona
maatregelen. Door het oplopend aantal Corona besmettingen en de
daardoor meer ziekenhuisopnamen, is van versoepelingen van de
maatregelen nog geen sprake. Op z`n vroegst is openstelling van de
sportscholen medio mei 2021 gepland.
Als de lessen dan zouden beginnen, valt er al een les op donderdag uit,
vanwege Hemelvaartdag. De laatste tafeltennislessen zijn dan vlak voor de
zomervakantie in juli. Daarom hebben we besloten om te starten met een
eerste gratis proefles op donderdag 16 september en te starten met 10
tafeltennislessen op donderdagavond 30 september 2021.
Geef je nu alvast op en bel: 0412 -633576 of 06-12169372 .
9. Wachten tot Sint Juttemis.
Iedereen kent wel de uitspraak “wachten tot Sint Juttemis”.
Horeca, sportscholen, en andere getroffenen, wachten met smart op het
einde van de lock down maatregelen.
Horeca ondernemers willen er dan een feest van gaan maken. En omdat nu
nog alles onzeker lijkt, is de naam al bekend: “het feest van Sint Juttemis”.
Niemand weet nog precies wanneer, maar als de deuren van ons Return
clubhuis weer open mogen om binnen te tafeltennissen, willen wij wel op
een ludieke manier ons “feestje van Sint Juttemis” vieren. U hoort van ons!
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