
 

 

 

 

  

NIEUWS VOOR ALLE ORIONLEDEN! 

ORIONKLEDING  
Vanaf heden kun je weer Orionkleding bestellen bij het Loopcentrum 
in Horst. Er is keuze uit: 

•  singlet (€ 18,75) 

•  shirt met korte mouw (€ 19,95) 

•  shirt met lange mouw (€ 30,00)  

•  jack(€ 37,50).  
De genoemde prijzen zijn inclusief Orionkorting. Alle items worden 
voorzien van het Orionlogo. Bij het Loopcentrum kun je langsgaan 
om de kleding te passen en je bestelling door te geven. De kleding 
zal naar alle waarschijnlijkheid geleverd worden in week 51 (de week 

voor kerst). Het Loopcentrum Horst is gevestigd aan de Stationsstraat 137, Horst aan de Maas. Laat je op de 
trainingen en bij wedstrijden zien in Orionblauw; dat staat je goed!  

 

KORTINGSACTIE HARDLOOPSCHOENEN LOOPCENTRUM VERLENGD  
Toe aan nieuwe hardloopschoenen of 
een extra paar nodig? Je kunt nog een 
maand langer gebruik maken van de 
kortingsactie van het Loopcentrum. Tot 
en met 30 november 2017 krijg je maar 
liefst € 20,- euro korting bij aankoop van 
een paar nieuwe hardloopschoenen.   

Let op: de actie is niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen 
 

ACCENT-COVEBO NIEUWE SPONSOR NIEUWJAARSLOOP  
De Nieuwjaarsloop 2018 wordt gesponsord door Accent-Covebo. Zowel Accent-Covebo als Orion hebben de 
intentie om hier een langdurige verbintenis van te maken. Dit zal na de Accent-Covebo Nieuwjaarsloop 2018 
worden besproken. Een felicitatie aan de sponsorcommissie voor het binnenhalen van de nieuwe sponsor! 

   
 
VANAF 13 NOVEMBER INSCHRIJVING NIEUWJAARSLOOP GEOPEND  

De inschrijving voor de Nieuwjaarsloop, die dit jaar zal plaatsvinden op zondag 7 januari 2018,  opent 13 
november. Schrijf je snel in, want aan alle voor-inschrijvers wordt een gratis handdoek met opdruk verstrekt 
(zolang de voorraad strekt!) Inschrijven kan via de link op de site. Kijk daarvoor op “wedstrijden/ 
nieuwjaarsloop” op de Orionsite. 

 
Wil je meehelpen als vrijwilliger tijdens de Nieuwjaarsloop? Graag! Stuur een mailtje naar 

vrijwilligers@orionvenlo.nl 
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