
 

 

Return nieuwsbrief 

 

oktober 
 

 

 

 

 

 

 

            Redactie: Willie van Druten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave: 

 

1. Wijnproeverij was klein maar fijn 

2. Return tafeltennisschool is weer gestart 

3. Bedrijven tafeltennistoernooi sportief en gezellig 

4. Bierproeverij op vrijdag 21 oktober  

5. Gewijzigde dag voor 'Ons Welzijn sporters'   

6. Sportpark Amstelhoef 

7. Leeftijds tafeltennistoernooi op de Nationale Ouderendag 

8. Familie- en vrienden tafeltennistoernooi op zondag 30 oktober 

9. Ideeënbus 



1. Wijnproeverij was klein maar fijn 

 

Op vrijdagavond 16 september werd er weer een wijnproeverij in het clubhuis 

georganiseerd. Onder deskundige leiding van Joyce Muller van wijnhuis Lodewijk 

Napoleon uit Ravenstein werd een rijk assortiment wijnen geproefd.  Te beginnen 

met een witte wijn uit Zuid Afrika, met bubbels, hetgeen best uniek is voor Zuid 

Afrikaanse wijn. En de rode sherry uit Portugal, tot slot, viel ook bijzonder goed in de 

smaak. Tussen de wijnen door werden kaashapjes en vleeswaren snacks geserveerd. 

Met een dik applaus als compliment kon de vinoloog/sommelier tevreden terug naar 

Ravenstein, waar de oppas op haar wachtte. 

 

2. Return tafeltennisschool is weer gestart 

 

De gratis proefles op donderdagavond 15 september werd bezocht door 12 

deelnemers, die nagenoeg allemaal hebben ingeschreven bij de Return tafeltennis 

sportschool voor het najaar 2022 

Met 11 cursisten voor de 'Basic' tafeltennislessen en 16 voor de ‘For Fun’ lessen is de 

Return tafeltennis sportschool weer flink bezet. 

Jammer is dat de belangstelling voor de lessen van 'Professionals' dit najaar te klein 

was om ook deze lessen te geven. Om optimaal tafeltennisles te kunnen geven aan 

veelal competitie spelers is een minimum van 8 cursisten vereist.   

Maar doordat in het najaar zowel de BBTF als ook de NTTB competitie gespeeld 

wordt is het begrijpelijk dat sommige spelers in tijdnood komen als er ook nog een 

trainingsavondje op het programma staat. Wellicht groeien er enkele cursisten in het 

voorjaar van 2023 door, zodat de belangstelling  voor alle drie de speelniveaus weer 

voldoende is.  

 

3. Bedrijven tafeltennistoernooi sportief en gezellig 

 

Op donderdagavond 22 september werd het traditionele bedrijven tafeltennis toernooi 

georganiseerd. Met maar liefst 7 bedrijven en 45 deelnemers kan Jan Stekelenburg, 

onze coördinator van het bedrijven tafeltennistoernooi, tevreden terug kijken op een 

sportieve en gezellige avond. Kijk eens op www.ttvreturn-oss.nl voor een foto 

impressie. 

 

4. Bierproeverij op vrijdag 21 oktober 
 

Na het succes van de wijnproeverij organiseren we voor de bierliefhebbers een 
bierproeverij op vrijdag 21 oktober vanaf 20.00 uur in het Return sportcafé. 
Hiervoor hebben we de brouwer Henry Thissen van Thissen`s brouwerij uit Lith 
uitgenodigd. Er worden 4 soorten bier van 'de Vorst van Oss' geproefd. Jouw 
favoriete bier kan daarna genuttigd worden. Vanzelfsprekend wordt het afgewisseld 
met de daarbij behorende nootjes en snacks.  
Leden en deelnemers van Old Stars tafeltennis en vrienden en bekenden (niet leden) 
zijn ook welkom. De bijdrage is 15,00 euro p.p. 

http://www.ttvreturn-oss.nl/


5. Gewijzigde dag voor 'Ons Welzijn sporters'   

 

De energiekosten rijzen de pan uit, dat zal jullie niet ontgaan zijn. Gelukkig hebben 

we de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in de duurzaamheid van ons clubgebouw. 

Maar met name het verbruik van gas, nodig voor de ruimteverwarming beneden, 

baart ons zorgen. Return doet er dan ook alles aan het verbruik van gas zo laag 

mogelijk te houden.  

In goed overleg is daarom besloten bijeenkomsten voor bewegingsoefeningen van 

Ons Welzijn van maandag naar dinsdag te verplaatsen. Deze bijeenkomsten worden 

vanaf dit najaar overgenomen door het SEC. 

Direct na het tafeltennissen om 12.00 uur op dinsdagmorgen komt het SEC met 14 

deelnemers voor  bewegingsoefeningen. 

Het voordeel is dat de het sportcafé en de sportzaal dan al verwarmd zijn in 

tegenstelling tot de maandagmorgen. 

 

6. Sportpak Amstelhoef 
 

In de editie van 14 september van weekblad Regio Oss verscheen een persbericht 

over de samenwerking tussen de sportverenigingen van sportpark 'Amstelhoef'. 

Hieronder een aantal citaten: 

 

“Wat nou als we samen één Sportpark vormen? 

Toen in maart 2021 een zestal sportverenigingen om tafel zaten dachten ze na over 
deze vraag. Allemaal sportverenigingen die zich hebben gevestigd in Oss Noord 
/West en de ambitie hebben om te blijven ontwikkelen en groeien. 
 
Krachten bundelen 
Ze delen de wens om zoveel mogelijk Ossenaren te laten sporten en gezien het 
gezegde ‘samen kom je verder dan alleen’ zijn ze verder in gesprek gegaan en dat 
doen ze nog steeds. Want waar het eerste gezamenlijke initiatief tot stand is 
gekomen, geeft dit vertrouwen in een volgende stap. 
 
Samen werken we aan een veiligere omgeving 
Veiligheid is één van de basis voorwaarden; ze waren er samen dan ook snel uit dat 
ze hierin wilden optrekken. Zowel op de accommodatie van RKSV Margriet als TTV 
Return is een kostbare AED aanwezig maar er zijn te weinig opgeleide leden. Op 7 en 
14 september organiseert Sportpark 'Amstelhoef 'daarom een reanimatiecursus voor 
leden die actief zijn op het Sportpark.” 
 
De reanimatiecursus heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierdoor heeft ook Return 
een groter aantal leden dat weet hoe om te gaan met de AED. 
 
 



7. Leeftijds tafeltennistoernooi op de Nationale Ouderendag 

 

De  Nationale Ouderendag is een jaarlijks 

terugkerend evenement op de eerste vrijdag 

van oktober. Ouderen staan op deze dag aan 

in de schijnwerpers. 

Dit jaar valt de Nationale Ouderendag op 

vrijdag 7 oktober. Return heeft het initiatief 

genomen om op die dag een 

leeftijdstafeltennis toernooi te organiseren. 
 

In plaats van de poules in te delen op basis van speelsterkte, is er voor gekozen dit nu 

te doen op basis van leeftijd, zodat er per leeftijdsgroep winnaars bekend kunnen 

worden. Het clubhuis gaat om 9.00 uur op vrijdag 7 oktober open voor ontvangst en 

voor de deelnemers om een balletje in te slaan. Om 10.00 uur is de ludieke warming-

up, gevolgd door de games van het tafeltennistoernooi. Rond de klok van 15.00 uur 

volgen de uitslagen en de daarbij behorend prijsuitreiking. Leden van Return en 

deelnemers van Old Stars tafeltennis kunnen nu al inschrijven op het formulier op het 

informatie bord in het clubhuis.  

De kosten van  deelname, inclusief de lunch, is 6,00 euro per persoon. 
 

Old Stars tafeltennissers opgelet! 

I.v.m. het leeftijds toernooi, gaan de 2 Old Stars bijeenkomsten op vrijdag 7 oktober 

niet door, maar worden  later ingehaald. Een groot aantal “Old Stars” doet mee met 

het toernooi! 

 

8. Familie- en vrienden tafeltennistoernooi op zondag 30 oktober. 
 

Het familie- en vrienden tafeltennistoernooi heeft de sfeer van een gezellige familie 

reünie. Met een team van 4 sportieve gezins- of familieleden of vrienden en bekenden 

kun je al inschrijven om mee te doen.  

Het clubhuis is open om 9.00 uur.  Om 10.00 uur begint de warming-up, daarna 

starten de wedstrijden. Rond 12 uur hebben we een goed verzorgde lunch. De 

wedstrijden zijn rond 15.00 uur afgelopen, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. 

Uiteraard is er daarna nog alle tijd voor een praatje en een drankje.  

Bijdrage voor deelname, inclusief lunch, is 6,00 euro per persoon. Behalve Old Stars 

deelnemers en leden van Return zijn ook niet leden welkom om mee te doen.   

 

9. Ideeënbus 
 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd, hebben we sinds kort een ideeënbus. 
Deze vinden jullie op de bar.  De eerste weken is daar al flink gebruik van gemaakt. 
We zullen zo goed mogelijk proberen de ideeën/ wensen te volgen. Jullie horen 
hiervan in deze Nieuwsbrief. 
Hierbij de oproep: blijf jullie ideeën spuien. Zo maken we van Return een nog 
bloeiender vereniging. 


