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1. Nieuwe controle QR toegangscode
Vanaf deze week vervallen ruim een half miljoen QR toegangscodes. Negen maanden na de tweede vaccinatie vervalt de QR
toegangscode. Na een boosterprik kan die weer geactiveerd
worden.
Alleen mensen met een geldige QR toegangscode mogen we in
ons clubhuis toelaten. Op deze manier maken we de kans op
besmetting veel kleiner. Daarom zijn we genoodzaakt vanaf 6
februari weer op QR toegangscode te gaan controleren. We willen dit registreren op
de inmiddels bekende lijst, waarbij we dan ook de datum van de laatste vaccinatie
vermelden. Zo kunnen we het aantal controles zo klein mogelijk houden.
Ter info: je moet zelf de QR code actueel houden. Dat kun je zelf eenvoudig doen.
zie: Hoe krijg ik een QR-code na mijn boostervaccinatie? - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)
Zorg dat je QR toegangscode vanaf 6 februari geldig is. Vanaf die datum gaan wij
controleren.
We rekenen op jullie medewerking.
2. Mooie herstart na lock down
De gezellige drukte komt weer terug in ons clubhuis na de periode van de lock down.
Maar goed ook, immers tafeltennissen blijkt toch de leukste manier om te bewegen.
En voor elke leeftijd is flink bewegen goed voor je gezondheid en om voldoende
weerstand op te bouwen. Nu ook de koffie weer geschonken wordt, is er geen reden
meer om weg te blijven. Wel nog eventjes volhouden met de gebruikelijke regels:
• QR code controle
• mondkapjes dragen als je rondloopt
• regelmatig handen wassen
• afstand houden
• thuisblijven bij verkoudheidsklachten.
We controleren regelmatig de luchtkwaliteit door CO2 metingen.
’s-Avonds is de bar tot 22.00 uur open. Om 21.45 uur gaat de bel voor het laatste
rondje!
3. Verlaat Snerttoernooi
Op zondag 6 februari organiseren we het Snerttafeltennis toernooi voor onze leden.
Traditioneel houden we al jaren op de dag na Kerst dit Snerttoernooi. Maar omdat dit
vanwege de Covid maatregelen vorig jaar niet kon, halen we dit in op zondag 6
februari vanaf 10.00 uur.
Inschrijven op het formulier in het sportcafé, de kosten zijn 6,00 euro p.p. inclusief
lunch, natuurlijk met huisgemaakte erwtensoep, dit jaar desgewenst ook vegetarisch.

4. De competities gaan weer van start
De NTTB teams zijn al samengesteld:
Team 1 (2e klasse): Nicky Schreuders, Rob Moormann, John v/d Veerdonk,
Robert Morel.
Team 2 (2e klasse): Melvin van Zandvoort, Rob v/d Heijden, Jeroen Reijs,
René van Hinthum, Peter van Orsouw.
Team 3 (5e klasse): Paulina Bielawska, Ralf van Hoof, Daan Snoeijen,
Youri van Gaalen, Alan Huynh.
Team 4 (6e Klasse): Kirsty Schreuders, Nicole Kranenburg, Henk de Reus,
Elena Diakonova, Leon Wyler.
In de agenda op de Return website staan alle thuiswedstrijden vermeld.
Ook spelers van de BBTF competitie kunnen hun borst weer nat maken.
Er wordt gespeeld op de volgende dinsdagavonden:
• 8 februari
• 8 maart
• 22 maart
• 5 april
• 12 april
• 19 april
Toeschouwers zijn van harte welkom. Een aanrader om eens te komen kijken op een
van de competitie avonden. Denk aan de Covid maatregelen tijdens de competitie
avonden. Publiek is vooralsnog welkom tot 22.00 uur. De bar gaat vooralsnog om
22.00 uur dicht. Alle competitie wedstrijden mogen na 22.00 uur worden uitgespeeld.
5. Gratis proefles op donderdag 3 februari
De Return tafeltennis sportschool gaat ook weer beginnen. Leden en niet leden
kunnen op donderdagavond 3 februari van 18.45 tot 20.00 uur deelnemen aan een
gratis proefles tafeltennissen.
Inschrijven hiervoor is nog mogelijk. Bel 0412 - 633576 om te reserveren of kom
donderdagavond 3 februari om 18.45 uur naar Return.
Bij het versturen van deze Nieuwsbrief waren er al 12 aanmeldingen.
6. Pak de fiets om meer te bewegen
Als sportvereniging hoeven we niet te propageren dat
sporten en bewegen goed voor je zijn. Toch hebben
we ons fietsenrek opgeleukt met een bord, om leden te
stimuleren met de fiets te komen, om zodoende nog
meer te bewegen. En het is ook goed voor het milieu.

7. Old Stars tafeltennis begint nieuwe reeks van 12 vrijdagochtenden.
In oktober 2021 is een start gemaakt met Old Stars
tafeltennis in Oss.
De kick off met Bettine Vriesekoop gaf een mooie boost
aan het aantal deelnemers. Zelfs zo dat besloten is om
elke vrijdagmorgen 2 bijeenkomsten te organiseren.
Voor de vroege vogels van 9.00 tot 10.30 uur, voor de
laatbloeiers van 10.30 uur tot 12.00 uur. Daarna is er
ruim tijd voor een praatje met koffie, cappuccino of
thee.
Voor een heel kwartaal ofwel 12 vrijdagochtenden is de prijs 48,00 euro.
Leden van Return krijgen 50 % korting.
8. Return tafeltennis sportschool start donderdag 17 februari
Na het record aantal cursisten van de Return tafeltennis sportschool in het najaar van
2021 doen we ons best om de tafeltennislessen, op drie niveaus, optimaal bezet te
houden.
De tafeltennislessen zijn zowel voor leden als voor niet leden van Return.
De tijden van de verschillende niveaus in speelsterkten zijn als volgt:
• 18.45 tot 20.00 uur 'Basic'
• 20.00 tot 21.15 uur 'For Fun'
• 21.15 tot 22.30 uur 'Professional'.
De kosten houden we nog altijd laag: ze bedragen slechts 39,50 euro voor 10 lessen.
9. Van het dubbel tafeltennistoernooi maken we een feestje
Nu we een aantal maanden, vanwege de 1 ½ meter afstand regel, niet mochten
'dubbelen' maken we dankbaar gebruik van de bijzondere datum van 22-02-2022 om
2 dubbeltafeltennistoernooien te organiseren.
Een toernooi op dinsdag 22-02-2022 vanaf 10.00 uur en op speciaal verzoek voor
diegenen die overdag niet kunnen spelen een toernooi op woensdagavond 23-02-2022
vanaf 20.00 uur.
Inschrijven op het formulier in het sportcafé. De kosten overdag zijn 6,00 euro p.p.
inclusief lunch. Woensdagavond gratis.

