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1. Luchtbehandelingsinstallatie wordt nu getest en ingeregeld 

 

Op 1 februari is de laatste hand gelegd aan de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. 

Nu moet deze installatie ingeregeld worden. De installatie kan de ingeblazen lucht 

voorverwarmen door elektrische verwarming. Daarnaast worden de speelzaal en het 

sportcafé verwarmd via de radiatoren van de gasgestookte centrale verwarming. 

De uitdaging is nu een goed optimum te vinden tussen gasverbruik en 

elektriciteitsverbruik. Immers: we wekken zelf elektriciteit op door zonnepanelen en 

daarvan kan een gedeelte nog gebruikt worden. Bovendien is verbruik van gas tot het 

prijsplafond nog wel verantwoord gezien prijs die daarvoor betaald moet worden. 

Daarom is nu, mogelijk tijdelijk, het verwarmingsbeleid veranderd: de verwarming 

en de luchtinlaat zijn ingesteld op vaste tijden waarin de zaal en het sportcafé worden 

gebruikt. Tijdens die tijden hoeft er niet handmatig ingegrepen te worden.  

Blijf ook zo veel mogelijk van de radiatoren af. Als die dichtgedraaid of verder 

opengedraaid worden kan de regeling beïnvloed worden. 

 

Soms wordt er buiten deze tijden gebruik gemaakt van ons clubhuis. Dan is mogelijk 

de temperatuur te laag. In dat geval kan de oude manier van werken worden gevolgd: 

via de tijdklok de verwarming aanzetten voor hoogstens 1 uur, zonodig daarna voor 

nog maximaal een uur. 

Als jullie opmerkingen hebben over de temperatuur van de zaal of sportcafé, schrijf 

die dan op een briefje en deponeer dat in de ideeënbus, die altijd op de bar staat. We 

zullen deze opmerkingen  dan zoveel mogelijk meenemen bij het inregelen. 

Hopelijk vinden we snel een goed optimum. Dan kan het verwarmingsbeleid 

definitief worden vastgesteld. Tot die tijd zullen we in de praktijk gegevens 

verzamelen om tot dat optimum te komen. 

 

 

2. Dubbeltoernooi op 23 februari 

 

Vorig jaar hadden we een uitgelezen datum om het dubbeltoernooi na de Corona 

perikelen weer te organiseren:  22-02-2022. Dat was toen weer een geslaagde dag. 

Dit jaar wordt dit toernooi weer gehouden. Nu op donderdag 23 februari vanaf 10.00 

uur.  

Dit toernooi is voor zowel de Return leden als voor de Old Stars deelnemers. 

Iedereen kan individueel inschrijven op het formulier op het informatie bord in het 

clubhuis. De wedstrijdleiding zorgt voor de indeling in poules.  

Deelname is 7,50 euro per persoon inclusief de goedverzorgde lunch. 

Onnodig te vermelden dat er op donderdag 23 februari niet vrij getafeltennist kan 

worden. Behoudens dan tussen 9.00 en 10.00 uur om even in te  slaan. 

 

 

 

 

 



3. Extra bijeenkomst barvrijwilligers 

 

Zoals beloofd op de barmedewerkers bijeenkomst van 19 januari wordt er een nieuwe 

bijeenkomst gehouden voor barvrijwilligers op maandagavond 6 maart in het Return 

clubhuis van 19.00 tot 20.00 uur. 

Twan Roelands, werkzaam bij van Tienen koffie, legt dan uitgebreid de werking van 

het koffiezetapparaat uit en waarop gelet moet worden bij eventuele storingen of 

bijvullen. 

Henk de Reus informeert jullie over de werking en programmering van de Robot 

tafeltennistafel. Return leden die hiervoor interesse hebben zijn ook welkom! 

Frans Merkx vertelt over de in en outs van de vaatwasser. 

Tenslotte zullen we jullie bijpraten over het gebruik van de verwarming en de 

luchtafzuiging. 

 

We verdelen het aantal deelnemers van de uitleg in kleine groepjes over de 

verschillende onderwerpen, zodat iedereen vragen kan stellen over het gebruik van de 

apparaten. 

Alle barvrijwilligers zijn van harte uitgenodigd aanwezig et zijn. 

 

4. Rapportage energieverbruik 
 

Sinds medio vorig jaar laten we in het clubhuis gegevens zien over het 

energieverbruik in ons clubhuis. Dat is onderdeel van ons energie beheerssysteem 

(EBS), dat we moeten hebben om in aanmerking te komen voor subsidie op onze 

investeringen. Voor de geïnteresseerden wordt de rapportage van februari 

meegestuurd met deze extra Nieuwsbrief. Deze is ook te zien in het clubhuis 

 


