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1. Het Corona virus is nog altijd onder ons

Bijna alles mag weer, maar het Corona virus is nog altijd onder ons.
Hou je daarom nog altijd aan de volgende regels:
•

Blijf thuis als je klachten hebt (ook al zijn deze mild): neusverkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheidsklachten.

•

Blijf thuis al iemand in jouw huishouden genoemde klachten heeft.

•

Vul het registratieformulier in bij binnenkomst.

•

Ben je geen lid van onze vereniging, dan graag je telefoonnummer vermelden op het registratieformulier.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
In de hal bij binnenkomst en op de tribune van onze
speelzaal staan flacons met desinfectie-gel.

•

Volg de met pijlen aangegeven éénrichting looproute
voor het betreden en verlaten van de speelzaal.

•

Schud geen handen en houdt onderling afstand.

Bedankt voor het naleven van bovenstaande regels.
Samen houden we het Corona virus er zo onder!
2. Stimuleringscheque van de gemeente Oss

Op vrijdag 25 juni ontving TTV Return uit handen van wethouder
Kees van Geffen van de gemeente Oss een stimuleringscheque van
250 euro. Dit om onze vereniging een duwtje in de rug te geven om
de ambities van het gesloten sportakkoord waar te gaan maken.
Om de overhandiging van de cheque extra luister bij te zetten waren
een aantal spelers, in de sportieve Return outfit, present.

Onder het toezien oog van Marc Ghering, directeur van het SEC
(Sport Expertise Centrum) en Willie van Druten als vice-voorzitter
van Return, overhandigde de wethouder de cheque aan Dick
Voskamp, de penningmeester van Return.

Het sportakkoord omvat vele zaken:
• met de aanleg van ledverlichting, isolatie van het plafond en
de aanschaf van zonnepanelen, de eerste stappen van de
energie transitie bij Return al gemaakt.
• ook werkt Return mee aan de doelstelling van het
sportakkoord om de Ossenaren meer te laten bewegen.
Zo start Return in oktober met Old Stars tafeltennis. Hiervoor
hebben we een subsidie ontvangen van het NOC/NSF.
Dit concept bestaat uit: 30 minuten sportief bewegen, 30
minuten sociaal contact in ons sportcafé en een halfuur vrij
tafeltennissen.
In september start Return een uitgebreide campagne om de
doelgroep kennis te laten maken met Old Stars tafeltennis in
Oss.

3. Sportevenement op sportpark Amstelhoef (zondag 18 juli)

Op zondag 18 juli is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een geheel
verzorgd gratis sportevenement op het sportpark Amstelhoef.
Bewoners van de wijken Ussen en Ruwaard maar ook leden van
Return en hun partners en (klein)kinderen zijn van harte welkom.
Wat valt er te beleven?
Meedoen met voetbal, cricket en tafeltennis natuurlijk!
Maar er is ook een springkussen, laser gamen, er zijn goaltjes voor
voetbalpartijtjes, etc., etc.
Breng gerust je gymschoenen en je batje mee, de tafeltenniszaal is
open van 10.00 tot 13.00 uur. Ook het terras en het sportcafé van
Return zijn voor deze gelegenheid geopend.
Het SEC wil graag weten wie ze kunnen verwachten. Meld je daarom
aan op: https://www.sport-expertise-centrum.nl .
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen.
Dit evenement wordt georganiseerd door de sportverenigingen op
sportpark Amsteleind: Return, Margriet en Wanderers Cricket Club,
in samenwerking met het SEC, dat 10 jaar bestaat.
4. De Return Tafeltennis sportschool gaat weer van start

Na de lock down staan Jelco van Grunsven, Pierre Schreuders en
Robert Morel klaar om cursisten van de tafeltennisschool weer op
drie verschillende niveau`s bij te staan om hun tafeltennistechniek
en lichaamshouding te verbeteren.
Op donderdagavond 16 september van 18.45 tot 20.00 uur is er,
zowel voor leden als niet leden, een gratis proefles.
Op donderdag 30 september om 18.45 uur start een reeks van 10
tafeltennislessen. Schrijf je nu alvast in, want het zou na de Corona
periode, met uitgestelde tafeltennislessen, wel eens storm kunnen
lopen.

