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Bij deze nieuwsbrief is de uitnodiging voor de jaarvergadering bijgevoegd. Deze wordt dit jaar gehouden op 

donderdag 5 maart 2020 in de Boostenhof. Na het officiële gedeelte zal Raymond Nolet een presentatie geven 

over sportvoeding. Voor de goede orde is het verslag van de vorige vergadering ook bijgevoegd. Het bestuur 

hoopt op een grote opkomst!  

In maart 2018 heeft Orion een reanimatietraining georganiseerd. Voor dit jaar hebben wij Rob Cremers weer bereid 

gevonden om deze training te geven. Als datum hebben wij 2 en 3 maart (’s avonds) kunnen vastleggen bij ’t 

Roadhoes in Blerick. Rob is bereid om een training te geven voor leden:  

a. die nog nooit een dergelijke training hebben gehad en  

b. een herhalingstraining voor leden die hun kennis over de reanimatie weer 

eens willen opfrissen. 

Inschrijven kan tot en met maandag 17 februari 2020 via een mail naar: 

secretaris@orionvenlo.nl. Geef daarbij je  naam en geboortedatum aan en of het 

een herhalings- of een nieuwe training betreft. Je hoort zo spoedig mogelijk daarna voor welke dag dat jij bent 

ingedeeld. Zorg dat je er bij bent!  

Na een aantal succesvolle trainingsweekenden in onder meer de Ardennen, de Eifel en Zoutelande hebben we 

besloten om in 2020 een trainingsweekend te organiseren in de Belgische voerstreek. Wij hebben gekozen voor 

groepsaccommodatie www.greenvalley.be 

 

GREEN VALLEY strekt zich uit één over mooie 

beboste helling van het Gulpdal, op de heuvels 

van één van de mooiste Limburgse dorpjes, 

Teuven. Een perfecte locatie om te hardlopen. 

Ook voor de Orionleden die niet kunnen 

hardlopen is dit gebied mooi om te wandelen 

en/of te fietsen. Wij hebben hiervoor al wandel- 

en fietskaarten aangeschaft. Echter staat voor dit 

weekend vooral gezelligheid en goed eten hoog 

in het vaandel! Omdat deze superlocatie zo gewild is hebben wij nu al moeten reserveren op: 

 

 

  

We vertrekken vrijdagmiddag 5 juni rond 13.00 uur met eigen auto’s om dan na aankomst rustig de eerste 

training te lopen. Daarna warme maaltijd en gezellige avond. Op zaterdag 6 juni begint de dag met een ochtend 
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duurtraining. Na de lunch is vrije keuze, mountainbiken/fietsen (op eigen kosten) wandelen of lange duurloop of 

gewoon relaxen. Zondagmorgen 7 juni werken we nog een training af waarna na de lunch de terugreis wordt 

aanvaard. Onze super koks Ger en Xander zullen weer voor culinaire hoogstandjes zorgen. 

 

De groepsaccommodatie beschikt over 60 slaapplaatsen De kosten voor dit unieke aanbod zijn € 125,00 pp. Let 

wel dit is inclusief eten en een gedeelte van de drank. Deze aanbieding geldt alleen voor Orionleden! Opgave 

kan door een e-mail naar jos.wilmer@home.nl en aanbetaling van € 65,00 onder vermelding van je naam, 

geboortedatum en woonplaats (verplicht voor de Belgische toeristenbelasting) en of je beschikking hebt over 

vervoer.  

 

Opgave is definitief na betaling van € 65,00 op IBAN. NL50SNSB093.14.43.601 t.n.v. J.P.H. Wilmer Venlo. 

De tweede betaling van € 60,00 moet dan uiterlijk 1 mei 2020 voldaan zijn. We gaan ervan uit dat we makkelijk 

40 deelnemers hebben maar bij 60 zit het echt vol dus reageer op tijd. 

 

Namens de organisatie,  

Jos Wilmer, Hans Franssen, Herman Lemmen, Xander Wassen (kok), Ger van Rooij (kok) 
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