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1. Nieuwjaarswensen 

Van deze gelegenheid maken we graag gebruik om alle lezers van de Return 

Nieuwsbrief een gezond en sportief Nieuwjaar toe te wensen. 

  

2. Corona maatregelen 

Op vrijdag 14 januari 2022 worden we weer geïnformeerd over de voortgang van de 

Corona maatregelen. Wordt de lock down versoepeld, nu de meeste van onze leden de 

booster ontvangen hebben? Wordt sport voortaan als  'essentieel' gezien?  

Direct nadat er meer bekend is over de aangepaste maatregelen, zullen wij je 

informeren over de openstelling van het clubhuis. 

We hebben nog iets in te halen: het afmaken van  de Return tafeltennis sportschool 

m.b.t. de 10e en laatste tafeltennisles van het najaarsseizoen,  de inhaalles van de 

'Professionals', en de 11e en 12e bijeenkomst van Old Stars tafeltennis.  

En natuurlijk willen we weer van start met een nieuw sportschoolseizoen en een 

nieuw Old Stars kwartaal. 

 

3. Aangepaste tijd voor de trainingen voor de gevorderde jeugd 

Nicky Schreuders zal de jeugdleden en hun ouders tijdig informeren via de whatsapp 

groep over de data van het hervatten van de jeugd tafeltennistrainingen op de 

maandag- en woensdagavonden. 

Zodra de tafeltennis trainingen in 2022 voor de gevorderden jeugdspelers weer 

beginnen, wordt de tijd hiervan aangepast. De trainingen zijn voortaan een kwartier 

later, dus van 19.15 uur tot 20.15 uur. 

Dat betekent dat de seniorenleden vanaf 20.15 in  de speelzaal welkom zijn.   

 

4. Snerttoernooi en Nieuwjaarsreceptie zijn niet doorgegaan 

Helaas kon door de abrupt aangekondigde lock down ons Snerttoernooi  niet 

doorgaan. We zullen dit op een latere datum in het winterseizoen alsnog inhalen.  

Voor wat de afgelaste Nieuwjaarsreceptie betreft, lijkt het ons verstandig om deze 

voor 2022 niet te organiseren. Immers we zien elkaar toch om elkaar het beste voor  

het nieuwe jaar te wensen, als we weer kunnen tafeltennissen. 

  

5. In memoriam Jos Hoedeman en Ann de Reus 

We ontvingen het droeve nieuws dat ons lid Jos Hoedeman is overleden. 

Jos was vanaf 1 januari 2014  trouw lid van Return. 

Wekelijks kwam Jos minstens een of twee keer per week, `s-winters warm ingepakt, 

naar het clubhuis om te tafeltennissen. 

Zijn gezondheid was al broos, de laatste tijd deelde hij steeds meer zijn klachten met 

medespelers. Zelfs de trap op naar de kleedkamer kostten hem veel energie. 

 

Van Henk de Reus vernamen wij het trieste nieuws dat zijn vrouw Ann net voor Kerst 

is overleden ten gevolge van een nare ziekte. 

 

We hebben Mevrouw Hoedeman en Henk de Reus, namens leden en bestuur,  

gecondoleerd met het verlies van hun dierbaren. 



6. Enkele veranderingen in het sportcafé 

Door sterke prijsstijgingen  komen we er niet onderuit om de prijs van enkele 

producten te verhogen: Cappuccino en Chocolademelk zullen in 2021 1,25 euro 

kosten, de prijs van de basis bittergarnituur wordt 7,50 euro, de prijs van de luxe 

bittergarnituur wordt 10,00 euro. 

Alle andere prijzen willen we vooralsnog niet verhogen. 

Het assortiment wordt iets aangepast: we starten met de verkoop van flesjes ice tea 

voor 1,50 euro, terwijl het broodje gehakt/-kroket/-frikadel en de vlam tosti niet meer 

verkrijgbaar zullen zijn. Wel blijven bal gehakt, kroket en frikandel in het 

assortiment. 

 

7. Structuurvisie Oss-West gepresenteerd 

In het Brabants Dagblad van donderdag 30 december werd het concept van de 

structuurvisie voor Oss-West gepresenteerd. Doordat het kleigebied meer dan een 

meter lager ligt dan het zandgebied van Oss wil men een archipel van 20 eilandjes in 

de polder realiseren. Om de Klein Ussenstraat te ontlasten wordt er voor gekozen om 

parallel daaraan een doorgaande weg aan te leggen. Die loopt in de vorm van een 

vraagteken van de Heihoeksingel tot de Gewandeweg. De bestaande wegen van het 

uitbreidingsgebied van Oss West worden omgevormd tot fietsstraten. 

Omdat de verenigingen van sportpark de Amstelhoef belanghebbenden zijn, wordt er 

een overleggroep geformeerd. Een uitbreiding van 3000 woningen aan de Westkant 

van Oss kan niet zonder gevolgen blijven voor het sportpark. Van belang is hier 

samen positief gebruik van te maken. 

 

8. Dubbel tafeltennis toernooi op 22-02-2022 

Als het getal 2 maar liefst 6 keer in de datum voorkomt kunnen we het natuurlijk niet 

nalaten om op deze unieke datum,  dinsdag 22-02-2022, ons 'dubbel 

tafeltennistoernooi' te organiseren.  

Vanzelfsprekend alleen als we aan de dan geldende Corona maatregelen kunnen 

voldoen, spelen we van 10.00 uur tot 16.00 uur het Dubbel tafeltennistoernooi, 

telkens 2 tegen 2 spelers. Zodra het clubhuis is geopend, hangt het inschrijfformulier  

klaar op het informatiebord. 

 

9. Old Stars tafeltennis bij Return 

Hoewel de vrijdagmorgenbijeenkomsten van Old Stars tafeltennis door de lock down 

tijdelijk niet konden doorgaan, blijven we toch aandacht vragen voor deze unieke 

mogelijkheid voor (iets) ouderen om meer te bewegen.  

In beide groepen, van 9.00 tot half elf en van half elf tot 12.00 uur, is nog ruimte om 

mee te doen. Achtereenvolgens doen we 40 minuten bewegingsoefeningen, 

tafeltennissen we 40 minuten, waarna er tijd is voor een praatje met gratis koffie, 

cappuccino of thee. Aanmelden is natuurlijk al wel mogelijk, in het vertrouwen dat 

we na 14 januari weer mogen  beginnen. 

 

 

 



10.  Promotie voor OldStars tafeltrennis in Oss 

Vanaf de eerste week van het nieuwjaar staan er borden langs enkele invalswegen van 

Oss. Langs de Euterpelaan, de Nieuwe Hescheweg en de Hertogensingel word je 

weer vriendelijk toegelachen door onze ambassadeurs.   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


