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GEZOCHT – VIERDAAGSE LOPERS
Voor de liefhebbers die graag een sportieve prestatie
willen leveren in detachementsverband, dan is er
voor u dit jaar wederom de mogelijkheid om de 4
daagse in Nijmegen te lopen.
Inschrijven kan van af nu bij DetCo overste Jan
Maijen.
De sluiting voor de inschrijving is 3 april. De kosten
zijn tussen de € 165,- en € 180,-. Hiervoor mag je 4
dagen lopen, voeding onderweg en voeding en
overnachting op Heumensoord. Ook zit in dit bedrag
de kleine kas voor biertje of een ijsje onderweg. Ben
onze verzorger heeft veel ervaring en verzorgt het
detachement onderweg.
Verzamelen op maandag 20
juli en de eindstreep is op 24
juli in het centrum van
Nijmegen. Een geweldige
ervaring kan ik u verzekeren.
We hebben twee mogelijke
oefenwandeltochten in
gedachte.
De Tweedaagse van Amersfoort is op
19 en 20 juni, een andere tocht is de
Falcon Walk van 11 LMB op 20 juni.
Om het lopen te ondersteunen is er
een LIEDBUNDEL, deze kunt u
downloaden van de WEBSITE KVNRO.

The supreme art of war is to subdue
the enemy without fighting.
Sun Tzu
DEFILE TE WAGENINGEN:
Waarde leden van de KVNRO, tot een aantal jaren
geleden nam de KVNRO jaarlijks deel aan het
bevrijding defilé te Wageningen. Het defilé vindt
plaats op dinsdag 5 mei a.s . Uiteraard zal ruim
aandacht worden geschonken aan het feit dat het dit
jaar 70 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Mede
vanwege dit "jubileum" heeft het Nationaal Comité
Herdenking Capitulaties “Wageningen 45” ook de
KVNRO gevraagd om deel te nemen aan het defilé
2015. Het hoofdbestuur KVNRO heeft besloten de
uitnodiging van het Nationaal Comité te aanvaarden en
een detachement van onze vereniging aan het défilé te
laten deelnemen.
Deelname aan dit detachement staat open voor alle
leden van onze vereniging. De enige voorwaarde die
aan deelname wordt gesteld is dat men beschikt over
een passend èn correct DT. Zowel het oude als het
nieuwe DT zijn daarbij toegestaan.
Als u wilt deelnemen aan dit detachement verzoek ik u
om dit uiterlijk voor 28 januari aan uw afdelings
secretaris door te geven. De deelnemers zullen vanuit
het HB nader geïnformeerd worden over de logistieke
en organisatorische zaken m.b.t. het detachement.
Het detachement zal onder leiding staan van een van
de leden van het HB.
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ACTIVITEITEN:
15 feb.
05 mei
27 juni
20 juli

- CIOR winter seminar
- Defilé te Wageningen - uw afdelingssecretaris.
- Veteranendag te ’s Gravenhage.
- Vierdaagse van Nijmegen - overste Jan Maijen

