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Beste trimslimleden,  

Voor allen die niet op de ALV waren hierbij een korte weergave van de bijeenkomst. We 

hebben stilgestaan bij de denktank en het proces wat gevolgd is. Er is in de afgelopen tijd stil 

gestaan bij hoe we het beste de organisatie rond de vereniging konden regelen. Er zijn 

diverse scenario’s aan de orde geweest: van uitbesteden tot zelf doen. Uiteindelijk bleek dat 

als je taken netjes verdeeld en er dus meer mensen afgebakende delen van het werk doen 

voor iedereen mogelijk veel beter te doen is naar een baan en andere dingen die in het leven 

belangrijk zijn. Het voorstel zoals het uiteindelijk aan de vergadering is voor gelegd: namelijk 

5 voorgestelde bestuursleden is het resultaat van deze overdenkingen. Het bestuur wordt 

ondersteund door leden die een deel van de taken op zich gaan nemen. De vergadering 

heeft toegestemd in dit voorstel met het bijbehorende rooster van aftreden. 

Verder hebben we stilgestaan bij de visie van de vereniging. Kort komt het neer op: meer 

elkaar als groepen weten te vinden: Wandelaars, Nordic walkers en Hardlopers. We doen de 

dingen die leuk zijn: als je iets wilt doen kan dat als er maar een plan bij komt hoe je het 

gedacht had te doen.  

Er blijven dingen die we altijd deden en dus gaat de Apenloop volgend jaar gewoon wel door 

áls we voldoende mensen kunnen vinden die de voorbereidingen kunnen doen en de 

uitvoering. Dus meldt je aan bij Martijn en Ilona! 

We hebben verder stil gestaan bij de contributie betaling: daar komt nog los een stukje van. 

Daarvoor geldt dat we anders aan de statuten en het huishoudelijk reglement gaan houden. 

Kortom komt aan de orden dat het best gek is dat we een vereniging hebben waarin een 

best grote groep geen contributie betaald. Vanaf 2018 gaan we dat anders regelen. Iedereen 

is lid, iedereen betaald contributie op de ereleden en leden van verdienste na. De trainers 

krijgen een hogere (onkosten) vergoeding waardoor zij enigszins gecompenseerd worden. 

De website is aan de orde geweest en het gevolg is dat Rob en Martin nu een groep van 

mensen om zich heen hebben die zich willen inspannen. Al met al was het een vruchtbare 

vergadering.  

 

 

Nieuws van het bestuur 



Het nieuwe bestuur gaat aan de slag, met hun ondersteuning, in de hoop dat we samen 

deze vereniging kunnen ontwikkelen tot een club waar mensen die wandelen, nordic walken 

en hardlopen elkaar vinden op de momenten die er zijn en dingen waar mogelijk ook samen 

gaan doen. Waar we elkaar helpen als er iemand is die nieuw ergens aan begint en anderen 

ervaring hebben. Waar verwachtingen worden uitgesproken en niet achteraf tot ergernis 

leiden omdat de verwachtingen niet bekend waren. 

Kortom samen op naar een bloeiende beweeg vereniging die vanuit een goede traditie open 

staat voor de ontwikkelingen die op ons pad komen. 

Met sportieve groet, 

Namens het nieuwe bestuur: 

• Barbara Bekendam, voorzitter 

• Rob Wegert, vice voorzitter / website 

• Rianne Higler, penningmeester 

• Annemieke Lof, Secretaris 

• René Langeslag, trainingszaken 
 

 

Van de penningmeester; 

In de algemene ledenvergadering van 27 november jl. heeft men ingestemd met de hoogte  

en het innen van de contributie vanaf 1 januari 2018. 

Het contributiebedrag voor 2018 blijft 10 euro per maand. Iedereen gaat dit bedrag betalen, 

ook de trainers die eerst hiervan gevrijwaard waren. Dit bedrag wordt ieder kwartaal geïnd. 

Dit is in januari, april, juli en oktober. 

Mochten er bezwaren zijn, dan dit graag doorgeven aan de penningmeester van Trim Slim of 

de ledenadministratie van Trim Slim. 

De vergoeding voor de trainers wordt 10 euro per training.  

Hartelijke groeten 

Rianne Higler, penningmeester Trim Slim 

 

 

 

 

 

 

GÉÉN TRAINING vanaf 24 december 2017 t/m 5 januari 2018 

 

Nieuwjaarsborrel vind plaats op ZATERDAG 6 JANUARI 2018, na de eerste trainingen 

van het nieuwe jaar.  

De nieuwjaarsborrel start vanaf 10.30 uur in de Draaikolk. 

 



 

RONDJE NOORDERPLASSEN Wintereditie 2017 

Donderdag 14 december, Het Rondje Noorderplassen Wintereditie.  

Komen jullie allemaal, wandelaars, nordic walkers en hardlopers? 

We verzamelen in de kantine van Kinderboerderij/ Manege de Stek, Rie 

Mastenbroeksportpark 8, 1314 AZ Almere (Aan de Mosweg in Kruidenwijk).  

Het programma: de wandelaars en Nordic Walkers starten om 19:15 uur.  

De hardlopers die nog niet zo lang lopen en de wat minder snelle hardlopers starten om 

19:30 uur.  

Om 20:00 uur de wat snellere en geoefende hardlopers, en als hekkensluiter de bezemfiets.  

Onderweg is er een drankpost. We lopen het rondje andersom, dus eerst naar de dijk ( blok 

van Kuffeler) en dan door de woonwijk, Noorderplassen, terug.  

Na het rondje lopen (het rondje is zeker 13 km) is er bij terugkomst in de Stek een warm 

onthaal met Glühwein en kerstbrood. Voor Trim Slim leden is deelname gratis en introducés 

betalen een kleine bijdrage van 2 euro. 

Om alles goed te kunnen organiseren vinden wij het fijn als je even aangeeft via 

secretaris@trimslim.nl of je komt en met hoeveel personen. 

 

 

‘’Oliebollen hollen’’ voor Hardlopers, Nordic Walkers en Sportief 

Wandelaars 

De traditie gezamenlijk oliebollen hollen (óók 

NW en SW) op oudejaarsdag blijft intact. Inge 

de Lange heeft de organisatie op zich 

genomen. Iedereen is welkom op 

• 31 december 2017 

• Aanvang 10.00 uur 

• Wijde Blik 46 (Waterwijk) 
 

We hollen samen een uurtje, iedereen op 

zijn/haar eigen tempo, en daarna een lekker bakkie met eigen gebakken oliebol. 

Om een inschatting te kunnen maken hoeveel er  gebakken moet worden:  
graag opgeven bij ingedelange@kpnmail.nl 
 
 

Evenementen nieuws 

mailto:secretaris@trimslim.nl
mailto:ingedelange@kpnmail.nl


Zaterdag 16 december 2017 

= BEN STUIVENBERG geeft zijn laatste reguliere training= 

Iedere hardloper is uitgenodigd om deel te nemen aan deze training. Na afloop drinken we 

een bakkie en nemen afscheid van Ben als trainer. Start om 9.00 uur vanuit de Draaikolk. 

 

De Weerwaterloop XL  op 2 december 2017 

 

Om 8 uur 's morgens klaar voor de start 

Het was mistig, her was glad maar dat weerhield 12 lopers er niet van “een rondje 

Weerwater” te doen. Na de fotoshoot  vertrokken Trudy, Geesken, Maaike, Patricia, Cynthia, 

Eddy, Jan Kees, Hillart, Gilles, Hans, René en Ben voor het rondje Weerwater. Dit rondje 

wordt twee maal per jaar gelopen, voorafgaand aan de 5 km loop bedoeld voor de 

diplomaloop cursisten.  De opkomst was nog nooit zo groot als deze keer! De volgende 

Weerwater XL-loop is volgend jaar ergens  in april. T.z.t. wordt de exacte datum wel bekend 

en krijgt iedere gemotiveerde loper een nieuwe kans om mee te doen. 

Ben Stuivenberg 

 

Hardloop nieuws 



10 februari 2018  Night Trail. 

15, 25 of 42 km 

Wie durft de uitdaging aan! 

http://www.mudsweattrails.nl/petzl_night_trail 

 

Diverse Trim Slim leden hebben zich al 

opgegeven.  

Natuurlijk gaan we oefenen om in het donker te lopen, met verlichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOORL11 november 2017! 

De Nationale Nordic Walking Dag! Tenminste, zo stond 

het in de nationale wandelagenda.  Dat bleek een 

misverstand! 

Vanwege te geringe aanmeldingen voor de workshop, die 

daarbij hoorde, ging dit avontuur niet door.Gerlukkig was 

er nog wel dit weekend  de Late Herfst Wandeling De 

Zilte Zoen, waar de starttafel toevallig(?) in hetzelfde restaurant, U raadt het al, “De Zilte 

Zoen” in Bergen aan Zee stond. 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 

Donderdag 28 december 20.00 uur verzamelen op Anijsstraat 20; uurtje ervaring opdoen 

in het donker. 

Donderdag 4 januari 20.00 uur gaan we een uurtje het bos in bij Almere Haven 

Opgeven of vragen via m.j.langeslag@kpnmail.nl 

Wat je nodig hebt is hoofdverlichting en zaklantaarn, vraag in je omgeving wie een 

hoofdlamp heeft (camping attributen). 

 

http://www.mudsweattrails.nl/petzl_night_trail
mailto:m.j.langeslag@kpnmail.nl


Op de bewuste zaterdag werd ik om 

8 ’s morgens wakker- gemaild!  Door 

Ronneke, of zij en Ilona met mij 

konden rijden, omdat de workshops 

(zie boven) niet doorgingen en zij 

toch wel de 10 kilometer wilden gaan 

lopen. Natuurlijk zeg je daar geen 

Nee tegen! Mijn vrouw Inge zei 

meteen tegen mij: “Ga nu maar weg, 

want je moet je “harem” ophalen! Ik 

ging namelijk “op stap” met 

Ronneke, Maartje en Ilona achterin 

de auto! Ik vond de foto, waar ik dit 

verhaaltje mee startte, wel passend, 

omdat de weersverwachting voor dat weekend allesbehalve florissant te noemen  was. 

Naarmate de dag echter vorderde, werd het weer beter! Op een paar druppels in de ochtend 

na was het weer gewoon goed met een toch wel stevig zeewindje  op het strand, waar we de 

laatste  2.5 km naar de finish mochten lopen. 

Met z’n viertjes dus op stap de Bergse (of is het Bergense??) en Schoorlse bossen in! Ik kan 

jullie verzekeren, dat deze tocht mooi uitgezet was in een prachtige omgeving! Kijk maar de 

sfeerplaatjes, die ik tijdens deze tocht gemaakt heb! 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halverwege even een stop om de verloren gegane calorieën 

weer aan te vullen. De uitstekende tomatensoep even binnen 

ophalen en dan ervan genieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we verder gingen, ging er wat “mis”!  Dat heb je er van, als je links en rechts door 

elkaar haalt!  Ergens op de Maria vlakte( zo heet het daar) kwamen we er achter, dat we op 

een andere route terechtgekomen waren. Gelukkig ontdekten we na een anderhalf uur door 

het zachte zand banjeren, de “catering” auto van de organisatie met verschillende soorten 

fruit, waar je uit kon kiezen.  

Na de banaan, mandarijn of appel genuttigd te hebben, merkten we dat we weer op de 

oorspronkelijke route waren aangeland en mochten we via een trap (met toch wel veel 

treden) en een uitkijkpunt, met zicht op zee en strand gaan genieten van een 

strandwandeling om de, al genoemde, laatste kilometers te overbruggen! 

 

                    
 
De geplande 10 kilometer bleken er 16 te zijn geworden! Een geslaagde wandeling om, op 
hopelijk met een grotere groep, volgend jaar te herhalen! 
 
Henk van Groenigen 
 

 



DATA WANDELTOCHT START INFO AFSTANDEN 

In KM 

16 december 
Gaaspermolen 

Kerstlichtjeswandeling 

Matcho  

Stammerlandweg 10 

Driemond/Amsterdam 

1 ongeveer 

4,5/7,5/15   

starttijd rond 

18:00 uur 

December Zandenboswandeling 
Bezoekerscentrum 

Nunspeet 

5 
7/12 km 

januari       

februari       

17/18 maart GOOISE LENTE 

Hotel de Drie Dorpen 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

1 5/10/15/25/ 

33/40 

 

28/29 april LENTE ZONNESTRALEN 

Vliegveld Hilversum 

Fly Inn Noodweg 49 

1213 PW Hilversum 

1 6/10/15/25/ 

33/40 

mei       

juni      

juli     

augustus     

Zonder datum 

 

Door de bossen van Baarn 

Parkeerplaats Hoge 

Vuursche weg Baarn 

4 8 wandelroute 

 nr 410039 

downloaden 

 

INFO: 

• 1 www.wscdeverbinding.nl 

• 2 www.zwolle-wandel.nl/blauwvingerwandeltocht 

• 3 www.wandel.nl 

• 4 www.route.nl    

• 5 www.bezoekerscentrumnunspeet.nl 

Bij sommige wandelingen is de route bij voorinschrijving per GPX track beschikbaar. 

http://www.wscdeverbinding.nl/
http://www.zwolle-wandel.nl/blauwvingerwandeltocht
http://www.wandel.nl/
http://www.route.nl/
http://www.bezoekerscentrumnunspeet.nl/


 

Wij, Ans, Astrid, Bianca, Hélène, Janny, Rianne en Ronneke, hebben op 25-11-2017 de 

Fjoertoer gelopen. Voor een aantal van ons de vijfde keer! We hebben gekozen voor de 19 

km omdat we onderweg rustig alles wilden bekijken en daar voldoende tijd voor te hebben.  

Na een heerlijke maaltijd in hotel Zuiderduin starten we met veel plezier; we vallen duidelijk 

op met onze hoedjes. Onderweg zijn er veel lichtevenementen, in Egmond aan de Hoef is 

het sfeervolle kerkje open en is de ruïne verlicht met waxinelichtjes. Er is muziek, veel 

vuurkorven en iedereen is vrolijk, de bevolking doet erg hun best om ons te vermaken. De 

verzorgingsposten zijn prima, de verkeersregelaars zijn talrijk en zorgen voor veiligheid bij 

het oversteken, erg fijn. Er is een schaapsherder met zijn verlichte schapen en hond, mooi in 

het donker.  Er is muziek onderweg, er lijken een soort snaren vanuit de bomen te komen 

met harpspel erachter.  

Op het strand lopen paarden waarvan de contouren verlicht zijn, er is een boot verlicht, 

Neptunus staat dit keer in een tentje, er zijn vliegers in de lucht die een soort aquarium 

vormen. Het waait behoorlijk, op het strand hebben we de wind schuin achter, en dat zorgt 

voor veel golven, prachtig om te zien in het maanlicht. We genieten volop van deze tocht. 

We hebben maar een paar buitjes gehad, verder erg getroffen met het weer. Om 22.00 uur 

zijn we weer binnen, net voor een hagelbui. We doen nog mee met de afterparty, even 

dansen op vrolijke muziek.  

Het was weer een topavond!  

Janny Nooij. 



  

  

Nieuwjaarswandeling 6 + 7 Januari 
"Schoorlse Duinen" 

U kunt parkeren op een speciaal toegewezen parkeerplaats op het 
evenemententerrein in Schoorl. Borden geven u de richting aan.. 

  

De wandeling: op Zaterdag 6 en Zondag 7 Januari 2018. 

  

Schoorl 

Vanuit café restaurant de Viersprong, wandelt u door de bossen en duinen tussen Schoorl, 

Bergen aan Zee en Camperduin.  

Bij Camperduin (Strandpaviljoen Struin) is een en ander veranderd. Er is een heel nieuw 

strand aangelegd tussen Camperduin en Petten. De Zeedijk de Hondsbossche- & Pettense 

Zeeweringh ligt nu onder en achter een zandbank van 250 meter breed en 6 kilometer lang. 

 

Starttijden 

Starttijd: 25 km tussen 09.00 – 09.30 uur 

Starttijd: 20 km tussen 09.30 – 10.00 uur 

Starttijd: 15 km tussen 10.00 – 11.00 uur 

Starttijd: 10 km tussen 10.00 – 13.00 uur 

Sluitingstijd finishbureau: 16.00 uur. 

 

Kosten 

Kosten € 5,00 p.p. exclusief medaille. Kinderen tot 17 jaar € 1,50 

Inclusief vergunningsgelden voor het natuurgebied van Staatsbosbeheer. 

 

Herinneringsmedaille 

Voor € 1,50 kunt u een herinneringsmedaille aanschaffen aan het einde van de wandeling. 

 

Voorinschrijving 

Voorinschrijving: klik op inschrijven.nl 

Na-inschrijven bij de startlocatie is ook mogelijk, maar kost u 1 euro meer. 

  

Huisdieren 

Honden mogen aangelijnd mee, behalve in het gebied waar grazers verblijven. Het is 

mogelijk om dan kort om te lopen. 

 

 

http://app.inboxify.nl/link/746C47332F4E366C7479593D/6A567455442B55535751625A386C75457A78495353413D3D


Eigen vervoer gratis parkeren 

Bij de start & finishplaats is voldoende parkeergelegenheid, voor auto en fiets. 

Grandcafé-restaurant “de Viersprong”, Laanweg 1, 1871 BH Schoorl 

Gratis Parkeren: Op het evenemententerrein in Schoorl. (2 Parkeerregelaars) 

 

Openbaar Vervoer 

Via internet www.ov9292.nl is uw reisoverzicht het snelst te verkrijgen en is “up to date”. Vul 

in: Treinstation Alkmaar CS, daarna de Bus naar Schoorl. 
 

 

 
 

 

Cursus Rompstabiliteit 2018 

• Rompstabiliteit, ook wel “core stability”, is één van de voorwaarden om verantwoordt 
en blessurevrij te kunnen bewegen / sporten.   

• De laatste jaren is het belang van een goede rompstabiliteit een onderdeel van de 
blessure behandeling, blessurepreventie en de prestatie bevorderende 
trainingsprogramma’s. 

• Rompstabiliteit geeft de mogelijkheid om de spieren in de romp te stabiliseren tijdens 
bewegingen (dynamisch) van zowel de romp als de armen en benen en tijdens 
houdingen (statisch). De kracht en de coördinatie binnen de spieren die voor 
rompstabiliteit zorgen, is van groot belang voor sportprestaties en voor de 
ontwikkeling van kracht. Alleen wanneer de rompstabiliteit optimaal functioneert, 
kunnen spieren elders in het lichaam optimaal functioneren. 

• De oefeningen zijn gericht op alle leden van Trim Slim; wandelaars, walkers en 
hardlopers. Maximaal 30 personen. 

• Tijdens de cursus vindt een trainingsopbouw plaats en zijn de oefeningen gericht op 
ieders individuele mogelijkheden. 

• Trim Slim verzorgd voor het 6de jaar op rij deze cursus voor haar leden. Deze cursus 
draagt bij om in de Lente van 2018, op een verantwoorde manier, de gestelde doelen 
te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen nieuws 

https://maps.google.com/?q=Laanweg+1,+1871+BH+Schoorl&entry=gmail&source=g
http://app.inboxify.nl/link/4F5577472B4E3234584E493D/6A567455442B55535751625A386C75457A78495353413D3D


• Locatie; Gymzaal Lingestraat 38, Waterwijk (Op loopafstand van de Draaikolk) 

• Tijd van 20.00 uur tot 21.00 uur 

• Kosten €15,= overmaken naar Trim Slim  NL 84 INGB 0007622417  o.v.v. 
Rompstabiliteit 

• Je bent ingeschreven als het geld is overgemaakt. 
 

Kleding; gymkleding/trainingspak en gymschoenen (eventueel sokken) 

De lessen worden verzorgd door Barbara van Dam 

Lesoverzicht maandagen; 

• 8-15-22-29   Januari 

• 5-12-19-26  Februari 

• 5-12    Maart 
 

 

 

 

 

 

 DIGITEAM dank iedereen 

voor haar/zijn bijdrage aan de Digiflits 

Kijk ook regelmatig op; 

Facebook  www.Facebook.com/trimslimalmere 

Website  www.Trimslim.nl 

Volgende uitgave rond de 10de van Januari 2018 

 

http://www.trimslim.nl/

