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1. Corona maatregelen
We hebben de draad weer opgepakt. Weliswaar met wat hindernissen
omdat bij slecht weer een buitenterras toch geen goede optie bleek om
koffie te serveren. Vandaar dat het sportcafé binnen tot het einde van de
lock down (5 juni) gesloten bleef.
Het aantal actieve spelers groeit, waarbij de Corona regels goed worden
opgevolgd. Op de Return Website staan deze actuele Corona regels.
2. Sportcafé Return vanaf maandag 7 juni weer open
Vanaf 5 juni mogen de restaurants, cafés en sportkantines onder bepaalde
voorwaarden weer open. Dat betekent voor Return dat we vanaf
maandagavond 7 juni weer warme en koude dranken mogen serveren!
Wel nog met wat beperkingen, zoals de onderlinge afstand van 1,5 meter,
het aantal personen per tafel en de sluitingstijd van de bar om 22.00 uur.
Een mooie stap in de goede richting.

3. Sport Expertise Centrum jubileumdag op 18 juli
Op verzoek van het Sport Expertise Centrum (SEC) doen we met Margriet
en Cricket vereniging 'de Wanderers' mee aan de jubileumdag in Ussen.
Wat kunnen we dan verwachten:
• een gezond ontbijt of gezonde lunch, verzorgd door de GGD.
• verschillende beweegactiviteiten. Het SEC zorgt voor materialen en
uitvoering van deze activiteiten.
De plannen worden nog verder uitgewerkt. Een uitnodiging en de
mogelijkheid om mee te doen voor al onze leden volgt later.

4. Inleveren inschrijfformulier voor activiteiten
In het Return Clubblad, dat rond het Pinksterweekend bezorgd is, was het
inschrijfformulier voor de Return activiteiten bijgevoegd.
Het lijkt nu nog wat vroeg om je wensen om mee te doen voor het najaar
al kenbaar te maken. Maar voor het organiseren van de activiteiten is het
goed om de belangstelling ervan nu al te kunnen inschatten.
We stellen het dan ook op prijs als het activiteiten inschrijfformulier voor
1 september 2021 bij de bar wordt ingeleverd.
5. Openingstijden in de zomervakantie
De zomervakantie voor Zuid -Nederland is van 24 juli - 5 september 2021.
Voor volwassenen veranderen de speeltijden dan niet.
Voor de jeugd verandert er wel iets: er zijn tijdens de schoolvakantie geen
trainingen, wel blijft er elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur vrij
tafeltennissen voor de jeugd.
Direct na de zomervakantie, op woensdagmiddag 8 september van 13.00
tot 16.00 uur beginnen we weer met de tafeltennis instuif voor de jeugd.
Vrienden en vriendinnen, maar ook kinderen en kleinkinderen van leden,
zijn van harte welkom om 4 keer gratis te komen kennismaken met de
tafeltennis sport bij Return.
6. Zonnepanelen
De aanvraag voor de lening voor de aanschaf van zonnepanelen is in
principe door de gemeente Oss goedgekeurd.
Op zaterdag 29 mei werd gestart met de installatie. Het betreft het
plaatsen van de bevestigingen op het dak. Zaterdag 5 juni zijn de
zonnepanelen geplaatst en is de installatie aangesloten. We wekken nu dus
onze eigen elektriciteit op.
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