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1. In Memoriam Heinz Körschner
Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van Heinz Körschner, die vele
jaren secretaris was van Return.
Daarnaast vormde hij samen met zijn vrouw Loes een groot aantal jaren een zeer
verdienstelijk team voor Return. Vóór en tijdens de herbouw van het clubhuis, rond
2000, ontpopte Heinz zich als 'de Baumeister' van de nieuwe Return accommodatie.
Je ziet de namen van Loes en Heinz nog genoemd op de “eerste steen” die zij legden.
Samen met een groot aantal vaste vrijwilligers maakte hij van een boerenschuur een
waar tafeltenniscentrum, waar we nu allemaal nog van genieten.
De crematiedienst van Heinz Körschner, in het bijzijn van familie, bekenden en
enkele leden van Return, is op vrijdag 29 juli gehouden in het crematorium in Uden.
2. Vóór en achter het clubhuis
Het is bijna vanzelfsprekend dat het
terras, de borders en het parkeerterrein
bij Return er altijd verzorgd uitzien.
Zelfs de naar water snakkende plantjes
in de borders worden `s-zomers op hun
wenken bediend. Maar dat gaat niet
vanzelf. Altijd zijn er vrijwilligers in de
weer om het clubhuis zowel van binnen
als van buiten schoon te houden.
Hoewel het achter het clubhuis niet echt
opvalt zijn er toch voorzieningen
getroffen om het netjes te houden. Otto
de Vree en Helmut Wakonig zijn
zaterdag 9 juli actief geweest om, de
gratis gekregen, kunstgrasmatten te
leggen zodat het onkruid geen kans
meer krijgt om te groeien. Bedankt voor
jullie inzet !
Onze noeste arbeiders: Otto en Helmut

René van Hintum van www.familygrass.nl/kunstgras/oss/ :
bedankt voor het kunstgras.

3. BBQ voor alle Return vrijwilligers op zaterdag 27 augustus

Elke vereniging draait op de inzet van de vrijwilligers. Gelukkig kan Return een
beroep doen op een groot aantal vrijwilligers met een vaste taak. Toen mede door hun
inzet Return uit de financiële problemen was, is het initiatief genomen om als dank
een vrijwilligers BBQ te organiseren. Jammer genoeg kon dit door Corona 2 jaar op
rij niet door gaan. Maar dit jaar krijgen de vrijwilligers van Return met een vaste taak
een uitnodiging voor de BBQ op zaterdagmiddag 27 augustus.

4. Old Stars tafeltennis start weer op vrijdagmorgen 2 september 2022
Old Stars tafeltennis is een nieuwe activiteit van Return. Het idee is overgenomen van
het Nationaal Ouderenfonds samen met de N.T.T.B.
Return start weer met een nieuwe cyclus van 12 bijeenkomsten. Een bijeenkomst
begint met 40 minuten bewegingsoefeningen volgens het Athletic Skills Model
(ASM) , die zowel goed zijn voor het lichaam als ook het brein positief prikkelen.
Hierna 40 minuten tafeltennissen. Tenslotte is er nog alle tijd voor een praatje.
De kosten voor 12 bijeenkomsten zijn 48,00 euro inclusief gratis kop koffie
cappuccino of thee.
5. Gratis proefles tafeltennissen op donderdagavond 15 september
Voor zowel leden als niet leden organiseert de Return tafeltennisportschool een gratis
proefles om kennis te maken met de tafeltennissport of het tafeltennissen te
verbeteren. Inschrijven kan nu al op het formulier op het informatiebord in het
clubhuis. Of bel 06- 10932431
6. Return tafeltennis sportschool start weer op donderdag 29 september
Vanaf donderdag 29 september beginnen de tafeltennislessen op drie speelniveaus.
• van 18.45 tot 20.00 uur: Basic voor beginners.
• van 20.00 tot 21.15 uur: For Fun voor gevorderde recreanten
• van 21.15 tot 22.30 uur: Professional voor competitie spelers
Voor 10 lessen van 5 kwartier op donderdagavonden, slechts 39,50 euro.
7. Return feestavond op zaterdag 15 oktober gaat niet door
De jaarlijkse Return feestavond in oktober gaat niet door.
Niet vanwege Corona, maar omdat in 2023 Return 45 jaar bestaat, willen we in
oktober 2023 flink met een feest uitpakken.

8. Wijnproeverij met Joyce Muller van wijnhuis Lodewijk Napoleon

Bewegen en ontmoeten zijn de
kernwaarden van Return. Vandaar dat
we het verantwoord vinden om één keer
per jaar een wijnproeverij te
organiseren. Hiervoor hebben we Joyce
Muller, de sommelier van wijnhuis
Lodewijk Napoleon uit Ravenstein,
uitgenodigd om uitleg te geven bij de
wijnproeverij.
Joyce zorgt voor de wijnen en Return
zorgt tussendoor voor de hapjes.
Return leden en Old Stars
tafeltennissers, met partners, zijn van
harte welkom op de wijnproeverij in het
clubhuis op vrijdagavond 16 september
vanaf 20.00 uur.
De bijdrage is 17,50 euro per persoon.

9. AED- en reanimatie cursus op de woensdagen 7 en 14 september
De eerste activiteit die voortvloeit uit het overleg tussen de drie sportverenigingen
van sportpark 'Amstelhoef ' is het organiseren van AED/ reanimatie cursussen op 7 en
14 september voor leden die actief zijn op het sportpark.
De AED’s van Return en Margriet worden aangemeld bij het oproepsysteem van
HartslagNu. Bij een hartstilstand worden via telefoonnummer 112
burgerhulpverleners opgeroepen. Het streven is dat altijd een opgeleide
hulpverlener op het sportpark aanwezig is, die dan adequaat kan handelen.
Dit is belangrijk, want met de juiste hulp in de eerste zes minuten de kans op
overleven het grootst.
10.Bedrijven- en sponsortafeltennistoernooi op donderdag 22 september
Het jaarlijkse traditie om een bedrijven- en sponsoren tafeltennistoernooi te
organiseren is door Corona tot 2 keer toe onderbroken.
Maar op donderdagavond 22 september is het weer zover en dat voelt als een
tafeltennisreünie. Behalve de trouwe deelnemers nodigen we een team van
voetbalvereniging Margriet, van cricketvereniging de Wanderers en van het Sport
Expertise Centrum uit.
Het Return bedrijven- en sponsor toernooi is het tafeltennistoernooi van Return met
het hoogste aantal deelnemers.
Jan Stekelenburg tekent ook dit jaar weer voor de organisatie.

11. Klusdagen in het najaar
Er komen weer klusdagen in het najaar. Jan Stekelenburg, die als bestuurslid voor
het beheer van de accommodatie verantwoordelijk is, heeft een aantal klussen op
zijn programma staan om tijdens twee klusdagen uit te voeren.
Kom je meehelpen op (een van ) deze dagen? Je kunt je inschrijven op het formulier
in het clubhuis. Daarop staan de data vermeld van de klusdagen.
12. Wie voetbalt er mee tegen Margriet?

Wie durft de uitdaging
aan van Piet de Jong, de
voorzitter van Margriet,
om met een team van
Return leden tegen een
team van Margriet te
voetballen?
Als tegenprestatie
komen een aantal
Margriet spelers een
tafeltennis clinic bij Return doen.
Meld je aan bij Adrie van de Putten, oud TOP speler, die de uitdaging aanneemt om
een team samen te stellen uit oud voetballers die nu bij Return tafeltennissen.
Telefoon 0412-648318
Mobiel: 06-25487078
Of schrijf je in op het formulier op het informatie bord in het clubhuis.
13. Rabo clubactie
Ook dit jaar doen we weer mee met de clubactie van De RABO bank. Leden van deze
bank kunnen stemmen op een club die zij een goed hart toedragen. Hoe meer
stemmen hoe hoger het bedrag is dat de RABO bank overmaakt naar de club.
In de volgende Nieuwsbrief volgt meer nieuws hierover.
14. Sportief familie- of bedrijfsuitje bij Return?
De afgelopen maanden zijn er een aantal leden geweest die een sportief familie of
bedrijfsuitje hebben georganiseerd in het clubhuis van Return.
Misschien ook een idee voor jou?
Voor een clinic of een lunch kan worden gezorgd, evenals voor een wedstrijdleider.
Interesse: neem gerust contact op met Willie van Druten of Dick Voskamp.

