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Wie kent hem niet….. Henk ten Have, al heel wat jaren Oriontrainer, neemt afscheid 
als trainer bij Orion! Henk is geen onbekende binnen Orion maar ook daarbuiten kent 
menig hardloper zijn naam. Samen met Bert Müris (ook geen onbekende      ) rondde 
hij in 1976 de politieopleiding af en trainden Henk en Bert vaak samen. Die trainingen 
bleken succesvol want de jaren daarna eindigden zij steevast bij de top van de 
Nederlandse politiewedstrijden.  Niet alleen als hardloper, maar ook als trainer heeft 
Henk zich de afgelopen jaren ingezet bij ALV Velden, bij Scopias en dus ook bij Orion. 
Op 67-jarige leeftijd vindt Henk het nu welletjes wat betreft de trainingen bij Orion. 
Vrijdagochtend 28 augustus geeft hij (samen met Bert) zijn laatste baantraining. Na 
afloop van de training, die natuurlijk een feestelijk tintje krijgt, is er koffie met vlaai 
bij de Health & Racketclub. Vanwege Corona is dit voor een besloten groep. Op deze 
plaats willen we Henk alvast namens alle Orionleden bedanken voor zijn jarenlange 
niet-aflatende inzet voor de club en wensen we hem nog veel plezier met alles waar 
hij nog actief bij betrokken blijft! 

Omdat de gebr. Van de Laar Bridge to Bridge Run dit jaar helaas niet door kan gaan organiseert Orion 
exclusief voor leden een ‘light’ trail op zaterdagochtend 3 oktober. Met ‘light’ wordt bedoeld dat in 
principe iedereen kan deelnemen. Er kan worden gekozen voor een afstand van 8 of 14,5 km.  
Als je hieraan wil deelnemen vragen we een bijdrage van € 2,50 per deelnemer. Je kunt inschrijven door 
een mailtje te sturen aan wedstrijdsecretariaat@orionvenlo.nl én het gevraagde bedrag over te maken 
op NL92 RABO 0141 9542 13 t.n.v.  Atletiekvereniging Orion. Vermeld in de omschrijving je voor en 
achternaam en ‘Orion trail’. Er kunnen maximaal 100 leden deelnemen, dus wacht niet te lang met 
inschrijven en meld je aan! Informatie over starttijd en locatie volgt!  

Afgelopen weken is het behoorlijk warm geweest. Mede daardoor zijn sommige trainingen vervroegd of 
anders van opzet. Hierbij willen we nogmaals onder de aandacht brengen regelmatig op de 
trainingskalender te kijken! Alle starttijden, andere locaties of bijzonderheden worden daarop 
aangegeven. Check dus even voordat je naar een training wil gaan of er iets gewijzigd is!  

Hans Kriegers heeft in de afgelopen periode het bestuur hulp geboden als ‘corona-coördinator’. Hans 
heeft aangegeven voorlopig als interimbestuurslid te willen aanblijven. Zijn advies, kennis en kunde 
worden als een waardevolle toevoeging ervaren en daar zijn we als bestuur heel erg blij mee! Nogmaals 
welkom als bestuurslid Hans! 
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Het interim voorzitterschap van Monique Stoffels is ook gewijzigd. Monique heeft aangegeven dat het 
voorzitterschap wat haar betreft niet meer interim is, maar dat zij de komende tijd definitief als voorzitter 
de leukste hardlopvereniging van Venlo eo zo goed mogelijk probeert te leiden. Hier heeft het bestuur 
(gelukkig      ) unaniem mee ingestemd.  
 
De aangekondigde statutenwijziging vanwege de verlaging van de minimum leeftijd om lid te worden van 
Orion is definitief vastgelegd bij de notaris. Vanaf nu kan iedereen van 16 jaar en ouder lid worden van 
Orion! Binnenkort gaan we aan de slag om ook jongeren enthousiast te krijgen lid te worden van Orion.  

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om een appgroep te maken 
voor álle leden van Orion (die daarin willen worden opgenomen). In de 
appgroep zullen berichten worden geplaatst over trainingen en andere 
belangrijke informatie. Om de groep beheersbaar te houden zal de groep zo 
worden ingericht dat je niet kunt antwoorden op de appjes. Het is dus bedoeld 
als additionele informatievoorzining. De informatie die wordt gedeeld zal ook 
op facebook, website en evt. nieuwsbrief worden geplaatst, zodat iemand die 
niet in de appgroep zit, belangrijke info niet ontvangt. Wordt vervolgd! 
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