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1. Zondag 11 december clubkampioenschappen tafeltennis enkelspel 

 

Op zondag 11 december worden de Return clubkampioenschappen tafeltennis 

enkelspel gehouden. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. Voor ontvangst en om 

een balletje in te slaan is het clubhuis om 9.30 uur open. 

Graag aanmelden op formulier in het sportcafé. 

  

2. Game 11 test event tijdens clubkampioenschappen 

 

Tijdens de clubkampioenschappen op zondag 11 december is onze materiaal-

leverancier en sponsor Game11 vanaf 12.30 uur tot 15.00 uur aanwezig  met een 

verkoopstand. Er zullen  o.a.  diverse testbatjes beschikbaar zijn. Je kunt dan zelf de 

verschillen in materiaal (frames, rubbers) ervaren en ontdekken wat het best bij je 

past. Direct je nieuwe frame, rubbers, schoenen of andere materialen kopen en 

meenemen is mogelijk, mits op voorraad uiteraard. Rubbers lijmen (ook op je huidige 

frame) is uiteraard geen probleem.  

Als je al op voorhand weet wat je (ongeveer) wilt hebben, stuur dan een mail naar 

info@game11.nl, zodat het meegenomen kan worden.  

Uiteraard is er ook voldoende tijd en ruimte voor advies op maat. 

Betaling bij de penningmeester van Return, contant of per pin. Return voldoet daarna 

de rekening aan Game 11.  

 

3. Opbrengst Rabobank clubkas campagne 

 

De Rabo clubactie heeft dit jaar 384 euro opgebracht, nog iets meer dan vorig jaar. 

Weer een mooi succesje.  

Alle leden van de Rabobank die hun stem op Return uitgebracht hebben, hartelijk 

dank hiervoor.  

 

4. Winterseizoen Old Stars tafeltennis weer van start 

 

Op vrijdag 2 december startte Old Stars tafeltennis het winterseizoen van 12 

bijeenkomsten. 

Op vrijdagmorgen 3 maart start de cyclus van 12 voorjaarsbijeenkomsten.  

Old Stars verheugt zich in een groeiende belangstelling.  

Geen wonder: steeds meer ouderen voelen de noodzaak om meer te bewegen. En wat 

is dan prettiger om dit samen te doen onder begeleiding in een ontspannen sfeer?!  

En na afloop natuurlijk gezellig even nakaarten met kop koffie of thee.  

Er is nog ruimte in de groep van 9.00 tot 10.30 uur. Kom gerust eens kennismaken. 

Misschien is het iets voor jou. Er is zeker nog ruimte voor enkele deelnemers. 
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5. Dinsdag 27 december traditioneel Snerttoernooi 

 

Het is een mooie Return traditie om daags na Kerst het Snerttoernooi te organiseren. 

Omdat de meesten nog genieten van wat vrije dagen kunnen zowel werkende leden 

als gepensioneerden mee doen met het tafeltennistoernooi. Ook de jeugdleden zijn  

natuurlijk van harte welkom.  

Deelname en erwtensoep met worst met roggebrood en spek zijn gratis.  

Alle andere consumpties volgens de prijzen van de drankenkaart. 

 

6. Enkele prijsverhogingen in het Return sportcafé 

 

Helaas zijn we  genoodzaakt enkele prijzen in het sportcafe te verhogen. We hebben 

dat tot een minimum trachten te beperken. De prijzen blijven nog altijd ver onder het 

niveau van de commerciële horecagelegenheden. 

Door de inzet van de barvrijwilligers kunnen we dat waar blijven maken. Waarvoor 

onze dank aan het vrijwilligersteam. 

Vooralsnog willen we de contributie in 2023 niet verhogen. Door de inzet van onze 

vele vrijwilligers kunnen we de kosten laag houden. Door de tijdige investeringen om 

energie te besparen in de afgelopen jaren kunnen we energiekosten in de hand 

houden. Het groeiend aantal leden zorgt voor mooie inkomsten van contributie.   

 

7. Nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2023 

 

Op maandagavond 2 januari 2023 houden we de Return Nieuwjaarsreceptie in het 

clubhuis. We vragen Return leden, Old Stars tafeltennis deelnemers cursisten van de 

tafeltennissportschool, ouders van de jeugdleden, sponsoren,  buren en vrienden, de 

datum alvast in de agenda te zetten. Het clubhuis is om 19.30 uur open voor 

ontvangst en om 20.00 uur proost de voorzitter met alle gasten op het nieuwe jaar. 

  

8. Geslaagd Sinterklaas bezoek  
 

Op woensdagavond 30 november werd door 

de Goedheiligman een bezoek gebracht 

tijdens de tafeltennistrainingen van de jeugd. 

Op donderdagmorgen 1 december kwam Hij 

in het drukbezette Return sportcafé de spelers 

met een bezoek vereren.  

Er waren ook verschillende familieleden 

meegekomen, waardoor het gezellig druk 

was. 

De warme chocolademelk liet zich goed 

smaken.  

 

 

 



9. Gezamenlijke Website van sportpark Amstelhoef is in de lucht 

 

De samenwerking met de sportverenigingen van Sportpark Amstelhoef krijgt 

langzaamaan gestalte. De start van de website is de opmaat om meer bekendheid te 

genereren voor sportpark Amstelhoef. 

Kijk eens op: www.sportparkamstelhoef.nl 

 

10. Installatie luchtbehandelingsinstallatie in volle gang   

 

Het zal jullie  niet ontgaan zijn: er wordt hard gewerkt aan de installatie van het 

nieuwe luchtbehandelingssysteem. Er wordt hierbij geprobeerd zo min mogelijk last 

te bezorgen in de speelzaal. Misschien zal de speelzaal toch nog een dag gesloten 

moeten worden. Dat laten we jullie dan zo snel mogelijk weten. 

 

Zoals het er nu naar uit ziet beschikken we begin volgend jaar over een goed 

functionerend ventilatie systeem met warmte terugwinning van de afgezogen lucht.  

Hierdoor zal de kwaliteit van de lucht zowel in het sportcafé als in de speelzaal 

aanzienlijk verbeteren, terwijl het verlies van kostbare warmte minimaal gehouden 

wordt.   

 

 

11. Nationale vrijwilligersdag woensdag 7 december 2022 

 

TTV Return verheugt zich in een grote schare van vrijwilligers. Alleen door de inzet 

van velen kunnen we een vereniging als Return laten functioneren zoals deze 

functioneert. Toegankelijk voor jong en oud, met redelijke prijzen. 

 

Goed om op de Nationale vrijwilligersdag stil te staan bij alle vrijwilligers, ook die 

van onze vereniging. 

Ter herinnering: er zijn nog vacatures voor vrijwilligers. Kijk in het sportcafé nog 

eens of er iets voor jou bij is. 

   

   

12. Wegwerkzaamheden bij de kruising Amsteleindstraat-Heischouwstraat 

  

Van wegenbouwbedrijf Heijmans ontvingen wij het bericht dat vanaf maandag 5 

december om 7.00 uur ter hoogte van de kruising Amsteleindstraat – Heischouwstraat 

de weg is afgesloten, vanwege het openbreken van het asfalt. 

De kruising vlakbij restaurant 'Montimar' wordt namelijk verhoogd. 

Dinsdag 6 december wordt gestart met het herstellen van de banden. 

Donderdag en vrijdag 8 en 9 december kan er begonnen worden met de bestrating 

van de drempel. In totaal nemen de werkzaamheden 2 weken in beslag, als het weer 

een beetje meewerkt. Dat betekent dat vanuit de Kromstraat het clubhuis, per fiets en 

auto, lastig bereikbaar is.  

 

http://www.sportparkamstelhoef.nl/

