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     1.  In memoriam Henri Broeksteeg 
 

Wij ontvingen het droeve bericht van overlijden van ons oud lid Henri Broeksteeg. 

Wij herinneren ons Henri als een sportief en sociaal tafeltennisser met veel gevoel 

voor humor. Hij speelde actief mee in de tafeltenniscompetitie.  

Daarnaast was Henri jarenlang de secretaris bij de bestuursvergaderingen van Return.  

Het is jammer dat Henri door zijn gezondheid de laatste jaren niet meer in de 

gelegenheid was om te genieten van zijn tafeltennissport.  

In het herinneringshuis in de Ruwaard hebben wij afscheid genomen van Henri.   

Return condoleert zijn  familie en wenst hen alle sterkte.  

 

2. ALV keurt de aanschaf van en de lening voor de luchtbehandeling goed 
 

Tijdens de  ALV van Return op 28 april hebben Jan Stekelenburg en Henk de Reus 

van de duurzaamheidscommissie de aanwezige leden uitgebreid geïnformeerd over   

de noodzaak van de aanschaf van een nieuwe luchtbehandelingssysteem in ons 

clubhuis en de werking daarvan. De aanwezige leden gingen unaniem accoord met de 

installatie van een nieuw systeem en gaven ook hun goedkeuring voor het aangaan 

van een lening van de gemeente Oss en een overbruggingskrediet bij leden.  

De notulen van de ALV van 28 april 2022 worden separaat toegestuurd. 

 

3. Return ledenbestand weer op niveau van vóór Corona 
 

Zeker door de aanwas van een aantal deelnemers van de Old Stars tafeltennisgroepen 

en van de cursisten van de Return tafeltennis sportschool is het ledenbestand 

nagenoeg op het niveau van vóór de Corona pandemie. 

 

4. Return tafeltennis sportschool sluit voorjaarscursus succesvol af 
 

Met een record aantal cursisten sloot de tafeltennissportschool op donderdag 19 mei 

de tiende en laatste les van het voorjaar 2022 af. De meeste cursisten hebben al laten 

weten in het najaar weer mee te doen op één van de drie speel niveaus.  

Inschrijven voor de tafeltennissportschool is al mogelijk. De eerste les in het najaar is 

op 22 september. Er is een gratis proefles op 15 september 2022. 

 

5. Onze buurman RKSV Margriet 75 jaar 
 

Op 4 en 5 juni 2022 viert de jeugd van Margriet 

het 75 jaar bestaan van hun vereniging.  

De senioren leden doen dit een week later.  

Met een mooi programma voor jong en oud 

staat Margriet stil bij deze mijlpaal in hun 

roemrijke geschiedenis, met o.a. Ruud van 

Nistelrooij als pupil.   

De naaste buren, TTV  Return en Wanderers 

cricket club Oss, feliciteren Margriet van harte   

met een tekst op het evenementenbord.  



6. Geslaagde uitwisseling met Afferdense Tafeltennis Club 
 

Op vrijdagavond 27 mei was het dan eindelijk weer zover: een tafeltennistoernooi 

samen met AFC uit Afferden. Met 18 spelers werden drie zeskampen gehouden met 

spelers van Return en AFC. Voor elke poule was er voor de winnaars een bierpakket 

en voor de laatsten een poedelprijs. De nummers één per tafel waren Leon Wijler 

(Return), Jo Berben (ATC) en Pascal Willems (ATC).   

Het tafeltennistoernooi is alle deelnemers zo goed bevallen dat het voornemen bestaat 

elk jaar bij Return in Oss een gezamenlijk tafeltennistoernooi te organiseren. 

 

7. Datum wijnproeverij is bekend 
 

Op vrijdagavond 16 september om 20.00 uur houden we weer de gezellige 

wijnproeverij. In samenwerking met wijnhuis Lodewijk Napoleon krijgen we van een 

sommelier uitleg over de te proeven wijnen. Niet alleen leden van Return en Old 

Stars tafeltennissers, maar ook hun partners, zijn van harte welkom. De bijdrage voor 

een hele avond wijn proeven met hapjes, bedraagt 17,50 euro per persoon. De 

wijnproeverij past niet zo zeer bij 'het bewegen' maar wel bij 'het ontmoeten', een van  

de doelstellingen van Return. 

 

8. Nieuw uitgebreid informatiebord 
 

Steeds vaker lopen bezoekers ons clubhuis binnen 

om te informeren wat de mogelijkheden bij 

Return zijn om te tafeltennissen.  

Niet alle leden hebben die kennis paraat. Om de 

vragen toch snel te kunnen beantwoorden is het 

informatiebord in het clubhuis uitgebreid met een 

'vraagbaak' of wel folderbak.  

Zes verschillende folders geven informatie over: 

• Jeugdleden,  

• leden,  

• Old Stars tafeltennis,  

• tafeltennis sportschool,  

• NTTB competitie 

• BBTF competitie.    

  

9. Werkgroepen voor de 'make over' van de speelzaal zijn van start 
 

Om ons op te maken voor de toekomst zijn er enkele werkgroepjes gevormd om 

ideeën op te doen om de tafeltennisspeelzaal een 'make over' te geven. 

Nagedacht wordt over de opslag van de tapijtrollen, de plaatsing van de robot en over 

eigentijds meubilair voor de tribune. Ook zaken als een frisse fotowand aan de grijze 

muur achterin de zaal en een betere sponsoren presentatie zullen worden 

meegenomen.  Vanzelfsprekend worden alle wensen als één puzzel in elkaar gelegd, 

om er een passend eigentijds geheel van te maken. 


