
 

   DIGIFLITS 

November 2018 

 

 

Trim Slim Prestatie Week.  

In het jaar 2018 hebben vele Trim Slimmers 

zich ingespannen om diverse doelen voor 

zichzelf te behalen. Bijvoorbeeld de 

Nijmeegse 4-daagse, een 4-daagse in 

Luxenburg, willekeurige afstanden tijdens 

b.v. de Lenteloop, 30 van Almere, de Almere 

City Run. Allemaal zichtbare resultaten die 

o.a. benoemd worden in de digiflits. 

Deelname aan een evenement is niet voor iedereen weggelegd. Het deelnemen aan een 

reguliere training is soms al een opgave die de dag bepaald. In periodes waarin het 

welbevinden minder of anders is dan wenselijk zou zijn. 

Daarom wil het bestuur niet alleen alle zichtbare resultaten van onze leden vieren, maar ook 

de niet zichtbare, persoonlijke overwinningen, die tijdens trainingen behaald worden. 

Daarom biedt het bestuur, in de week van 13 – 20 

november 2018, u na afloop van de training een kop 

koffie/thee aan met wat lekkers; om elke prestatie te vieren.  

Omdat iedereen op zijn eigen wijze een prestatie levert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van het bestuur 



 

Verenigingsagenda 2018 

12 November   Overleg Hardlooptrainers 

13 November  Prestatie week 

18 november   Overleg trainers NW en SW 

6 December  Bestuursvergadering 

31 December  Oliebollen hollen 

2019 

5 Januari  Nieuwjaars training/receptie 

17 Januari  Bestuursvergadering 

19 Januari  Vrijwilligers etentje 

 

 

Olie Bollen Hollen 
 
Wie  Leden van Trim Slim 
 
Wanneer 31 december 2018 
  10.00 uur – 12.00 uur 
 
Waar  Inge de Lange 
  Wijde Blik 46 Almere 
 
Waarom Omdat het eigen gebakken bollen zijn 
  En de laatste dag van het jaar! 
 
Wat  een uurtje rustig hollen en wandelen en daarna ……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen nieuws 



 

SOUPLESSE PROJECT Hardlopen succesvol afgerond. 

14 weken lang hebben Trim Slimmers zich, middels de souplesse methodiek, voorbereidt op 

een drietal grote evenementen 

 De ½ marathon van Amsterdam 

 De marathon van New York  

 De ½ en 1/1 marathon van Terschelling; de Berenloop 

14 weken lang hebben de hardloop trainers zich aan deze methode geconformeerd en 

volgens ‘’het boekje’’, zijnde het schema, de trainingen ingevuld. 

In de digiflits vindt u diverse verslagen van de voorbereidingen en de evenementen die 

plaats hebben gevonden. 

 

Voorbereiding op de marathon. 

 

 

 

 

 

 

Hardloop nieuws 

 



 

Maar liefst vijf Trim Slim debutanten op deze afstand; 

21.1 km 

Annemieke Lof  2:34:55 

Anita van de Weerd 2:11:53 

Margo Adriaanse 3:06:39 

Marjanne Toepoel 2:46:19 

Helaas ben ik de naam van de derde Trim Slim 

debutante  

 

42.2 km 

René Overduijn  3:44:04 

- - - 

Hoi 

Mijn naam is Anita van de Weerd, 

Ik ben geweest bij de TCS Marathon in Amsterdam op 21 

oktober. Ik heb daar de halve marathon gelopen. Het was 

de eerste keer dat ik daar aan deel nam. 

Alles ging goed, hield een vast tempo terwijl ik dat normaal 

nooit voor elkaar krijg. Ben rustig gestart en de laatste 500 

meter heb ik alles gegeven en mijn tempo weten te 

versnellen. 

Ik ben heel erg tevreden met mijn prestatie en zeker ook 

met mijn tijd want die was sneller dan ik gedacht had,  

De training er naar toe verliep heel goed  en merkte dat ik tijdens het trainen veel heb gehad 

aan het opgestelde schema. 

Mij blijft bij van die dag; de drukte, zo veel mensen bij elkaar maar heb er geen last van 

gehad omdat ik eigenlijk niet tegen drukte kan. De vrijwilligers bij de drankposten en de 

supporters langs de kant, de sfeer in het Olympisch stadion als je die binnen gaat voor je de 

finish bereikt na de laatste 500 meter. Mega trots ben ik dat ik mijn eerste halve marathon 

heb gehaald! 

Mijn volgende doel is om nog meer halve marathons te gaan lopen en steeds dichter bij een 

eindtijd te komen van 2 uur. 

 



Met 31 Trim Slimmers naar de  2018 

Op 20 oktober vertrok de bus  s´morgens om 9.30 uur naar Lengerich, Duitsland. Al pratend 

met elkaar is de reis van drie uur zo voorbij. Aangekomen in Lengerich was het eenvoudig 

om de startnummers op te halen.  

Daarna was er Kaffee en (25) Torte voor een bijzonder schappelijke 

prijs. De spanning steeg, het weer fantastisch en de omgeving zo 

nog mooier, ontdekten wetijdens het evenement. 

‘’Mehr als 1.700 Läuferinnen und Läufer kamen ins Ziel und waren 

durchweg gut zufrieden. Die Laufbedingungen waren ideal: 

sonniges Herbstwetter bei 14° und ein herbstlich gefärbter 

Teutoburger Wald. Dieser besondere Lauftag wurde durch eine 

sehr freundliche Stimmung bei den Läufern wie bei den Helfern 

bestimmt. Ein schneller und zuverlässiger Ergebnisdienst rundete die 23. Ausgabe des 

Teutolaufes ab’’. 

Zowel hardlopers en wandelaars hebben een mooie loop ervaren. Na afloop was er friet en 

bratwurst. Rond 18.30 uur vertrok de bus weer richting Almere. Onderweg kwamen de meest 

lekkere snacks voorbij. Prachtig hoe iedereen zich hiervoor heeft ingespannen. Al met al kijkt 

iedereen tevreden terug op deze mooie (trail) dag! 

29 km hardlopen 12,2 km hardlopen 

Ralph Zijlma  2:50:24 
Trudy Fijma  2:49:08 
Ellie van Haren  3:17:06 
Geesken Zikking 3:14:27 
Patricia Caron  3:15:38 
Gilles van der Windt 3:17:04 
Jan Kees den Bakker 2:48:14 
Rene Langeslag 3:00:28 

Durk Stellingwerf 1:07:36 
Synthia Corstieansen 1:16:19 
Hillart Corstieansen 1:07:27 
Jennifer Bijzet  1:14:27 
Wilma Blaauwendraat1:14:46 
Martin Dijkstra  1:11:25 
Willem Vlam  1:11:28 
Celita Beernink 1:22:41 
Diana Eendragt 1:37:22 

Wandelaars 12.5 km 
Yvonne 
Jenny 
Margriet 
Esther 
Chantal 
Angelique 

Wandelaars 12.5 km 
Eline 
Henk en Zoon 
Ramona 
Sandra 
Maartje 
Petra en maatje 

 



De Berenloop op Terschelling overtrof alle verwachtingen. 

Mooie tijden, prima debuut prestaties en kameraad-

lopen.  

Fantastisch weer en gezellige entourage. 

UITSLAGEN KM 

5 km 

Willem Vlam 26:19 

10 km 

Diana Eendragt 1:16:44 

21.1 km 

Hillart Corstiaensen 1:47:24 

Willem Vlam 2:04:35 

Martin Dijkstra 2:05:51 

Erik Gerrits 2:27:54 

Jan Bosch 2:30:06 

Eric Betsman 2:30:07 

Jennifer Bijzet 2:04:36 

Synthia Corstiaensen 2:18:06 

Mariza Ruijter 1:52:28 

Karin Beers 2:30:05 

Yvonne Spigt 2:30:08 

42.2 km 

Ralph Zijlma 3:55:05 

Rene Langeslag 4:19:15 

Elly van Haren 4:39:28 

 

2de plaats V55 

Trudy Fijma 4:05:06 



Hoi, 

Mijn naam is Martin Dijkstra 

Ik heb deelgenomen aan de Berenloop op Terschelling. 

Dit was mijn eerste halve marathon, ongeveer bij 17km kwam de man met de hamer, de 

laatste 4km waren echt zwaar. Ik ben wel tevreden met mijn tijd 2:05:51uur.  

Wat mij bij blijft is de mooie route en de gezelligheid van de groep. En finishen over de rode 

loper!! 

Mijn volgende doel is de 18 km trail op Ameland, maart 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE; 

 

 

Figuur 1het belang van rompstabiliteit 

 

De core-stability - ook wel kern- of rompstabiliteit genoemd - is afkomstig uit de 

revalidatietraining en is pas later uitgegroeid tot reguliere trainingsvorm. Grofweg wordt met 

core-stability de functie van de diepe spieren van de romp (buik- en rugspieren, 

het middenrif en de bekkenbodem) bedoeld, maar de kern is eigenlijk de hele torso inclusief 

de interne organen. 

Het belang van een stevige kern 

Het corset van spieren in je romp is dus de basis waaruit (bijna alle) bewegingen 
plaatsvinden en je hebt dus baat bij een goede kern bij praktisch alles wat je doet. Een 
stevige core draagt ook zeker bij aan de sportprestaties. Bij sport is het van belang om te 
zorgen voor een optimale krachtoverdracht van de romp en het bekken naar de armen en 
benen. Dat vraagt om een goede balans en aansturing vanuit de romp. 

 Voor alle leden van Trim Slim 

 In de periode 14 januari – 25 maart 2019 

 Elke maandag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur 

 Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat 

 Maximaal 30 personen 

 Kosten € 15,00 

 

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken van 

€15,00 naar     NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv CORE 

 
 

 

Algemeen nieuws 

 

https://www.gezondheidsnet.nl/brandend-maagzuur/middenrif-gespierde-scheidingswand
https://www.gezondheidsnet.nl/urineverlies/train-je-bekkenbodemspieren
mailto:cursus@trimslim.nl


 

Geesken Zikking, Patricia Caron en Gilles van der Windt hebben op 4 november 2018 deelgenomen 

aan de NY Marathon. Wie droomt daar niet van?? 

Volgende maand, in de December digiflits, vertellen zij hun verhaal! 

 

 



 
 
 

7e Midwinterhoornwandeltocht 

ZONDAG 30 DECEMBER 2018 - SCHOONEBEEK  

Kassa geopend vanaf 16.30 uur. Na ontvangst startkaart kan 

direct gestart worden. 

Het startbureau sluit om 20.30 uur (tijd wanneer je gefinisht 

moet zijn) 

Startlocatie; 

Jeu de boules Petanque Club Schoonebeek 

De Kampen 20 7761 CK Schoonebeek (DR) 

Afstanden en tijden 
 
10 km 16.30-17.30 uur 
 
6 km 16.30-17.30 uur 
 

Organisatie 
Stg. Toercommissie 
0524-532682 
info@boortorenwandeltocht.nl 
www.boortorenwandeltocht.nl 
www.pcs-site.nl 
 

Het inschrijfgeld is inclusief verzorging 
Leden van KWBN ontvangen op het 
inschrijfgeld een korting van: € 1,- 
 

Kenmerken 
Deze wandeltocht gaat grotendeels door 
verhard gebied 
 

Voorzieningen 
De route is bepijld 
Er is EHBO aanwezig 
 

Overige informatie 
Deze wandeltocht is geschikt voor nordic 
walkers 
Honden zijn toegestaan: lijn 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@boortorenwandeltocht.nl
http://www.boortorenwandeltocht.nl/
http://www.pcs-site.nl/


De Mooiste Routes 

Onze wandeltip voor deze week: Slingeren door het Waterloopbos, bij 

Marknesse (FL). Al die waterwerken op kleine schaal zijn sowieso heel 

bijzonder en interessant, maar in de herfst is de route extra mooi. 

Prachtige herfstkleuren in het Waterloopbos en het Voorsterbos en veel 

groen en gras in het Wendelbos. 

Naar de route: https://goo.gl/HirXQ1 

Foto's: Mieke Timmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/?__tn__=kC-R&eid=ARBykAaA2zvTBwsKlGS3DyB_vY1ooEz8u1qQrfycSDs7iNusq8fS2ZQGuWK5dDDabrV__Sn0x-y93kQe&hc_ref=ARRxn8ULvL6GvDQfeqolpGYp-ig34JHihbnRyZHvmqqRHm0C0rhOSdp9ZaIqcqY95Ow&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://goo.gl/HirXQ1?fbclid=IwAR2VTz0PYSQV7qzpCb-THhyq-J3bS_eKEmXT-tNIyqjIjtES4h1L7SkW5FY
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108008398747/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBlRCQDGXN8LLtECVn43MWq6NicOjhHqhHSF3IAz7ZGxjJzget5Q9co5jGP459Z3_jO5DSBmkLfX7pU&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108008398747/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBlRCQDGXN8LLtECVn43MWq6NicOjhHqhHSF3IAz7ZGxjJzget5Q9co5jGP459Z3_jO5DSBmkLfX7pU&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108128398735/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFH-UQ5msobiuBPVDjEzoPmgOXZGq-Af6ARPGBHJTv6kE6mugmcBj1KY53L-Uc3GOL9qTn8mpdRp9l&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108128398735/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFH-UQ5msobiuBPVDjEzoPmgOXZGq-Af6ARPGBHJTv6kE6mugmcBj1KY53L-Uc3GOL9qTn8mpdRp9l&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108125065402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCnshXuzHy_7uj9zrEbJ5lG-zIUxjEtCAz6K2UoaI-ZrsASkZCFAR6VJ3MHMwy8EgqIoyO7NDMf6YL6&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108125065402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCnshXuzHy_7uj9zrEbJ5lG-zIUxjEtCAz6K2UoaI-ZrsASkZCFAR6VJ3MHMwy8EgqIoyO7NDMf6YL6&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108148398733/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDWv36oNAeHf99tGpSSS9_DUUM11g4WmobwZ9FaouC2gOMJc5WQe1l9rdHw1DD0IJhalkOwzC9-BA2O&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108148398733/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDWv36oNAeHf99tGpSSS9_DUUM11g4WmobwZ9FaouC2gOMJc5WQe1l9rdHw1DD0IJhalkOwzC9-BA2O&__xts__%5B0%5D=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/?ref=nf&__tn__=<-R&eid=ARCTfz_tx_-1hOiUT3JLMhoPQJsm2_XM4KRH294aMdPPOUecT0ZvouFdiehUPcJd9PilX-oxU6bMIXbE&hc_ref=ARS_jP7cn37U0SFi7USR02rGYfo2o3myC-E_8AQGMoit_JseLOldj8ZXSJ5IITlf87c&__xts__[0]=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108125065402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCnshXuzHy_7uj9zrEbJ5lG-zIUxjEtCAz6K2UoaI-ZrsASkZCFAR6VJ3MHMwy8EgqIoyO7NDMf6YL6&__xts__[0]=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108148398733/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDWv36oNAeHf99tGpSSS9_DUUM11g4WmobwZ9FaouC2gOMJc5WQe1l9rdHw1DD0IJhalkOwzC9-BA2O&__xts__[0]=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4
https://www.facebook.com/mooisteroutes.nl/photos/pcb.2185108395065375/2185108008398747/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBlRCQDGXN8LLtECVn43MWq6NicOjhHqhHSF3IAz7ZGxjJzget5Q9co5jGP459Z3_jO5DSBmkLfX7pU&__xts__[0]=68.ARCqvOIuHb9DUtUVXX3k8OIR_STfJJZGzzw3TpBgFK5dcKQ-gTU3CZVOqIikMB-4hYvSj9AYg2RxA_QUH5NUCsjsmpFNpTNJjDhDAyRiPdBeNxP-kJj14oCw4lnwPTkhf7Ngs050DTl7vgtnsT7x_sDJ57T9BueKL0O2L3KigYc58jMM2KTWrhjqCxbKkw3Pw2T_xuhfM2VzQkyutGhYtc2hTW4


Bestaat er zoiets als Sportief Ontbijten?  

 

Voor TrimSlimmers wel! 

Dat werd duidelijk tijdens het ontbijtuitje van de sportief wandelaars naar restaurant Tante 

Truus. 

Je moet namelijk van goede huizen komen om het heerlijke, overdadige ontbijt van Tante 

Truus in zijn geheel te kunnen verorberen. 

 

Wie weet wordt dit een jaarlijks terugkerend uitje! 

 

             

 

 
 

https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1793404987409498/1793402214076442/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBMul-6aY7wCmeukVGBl-KbRj-ESZ4H5luX5gkS6Vx5mkGqS2CVR88jUNMvRh3mwUcRpVxb0E3ygV54&__xts__%5B0%5D=68.ARCu2bsdOjcszkUJ_tv2HBzJ_E0amHh-1DEEWHYi15xtYWS3ts_C8a7f6Gs7IGySBL_vvFudvbivPlQqfQEmQh_pfwljcYHkkH65_oHFjcfxUI6O17Fnl7cAhBOZlilipNQHPqi6u4JvGYa8eD8A4KdWSrZ8PElPb_hinDPjFpsVC7AD9HmdBw
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1793404987409498/1793402214076442/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBMul-6aY7wCmeukVGBl-KbRj-ESZ4H5luX5gkS6Vx5mkGqS2CVR88jUNMvRh3mwUcRpVxb0E3ygV54&__xts__%5B0%5D=68.ARCu2bsdOjcszkUJ_tv2HBzJ_E0amHh-1DEEWHYi15xtYWS3ts_C8a7f6Gs7IGySBL_vvFudvbivPlQqfQEmQh_pfwljcYHkkH65_oHFjcfxUI6O17Fnl7cAhBOZlilipNQHPqi6u4JvGYa8eD8A4KdWSrZ8PElPb_hinDPjFpsVC7AD9HmdBw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTATIES t.a.v. LIDMAATSCHAP, ADRES, E-MAIL ADRES, ETC SVP MELDEN BIJ 

LEDENADMINISTRATIE@TRIMSLIM.NL 

 

 DIGITEAM dank iedereen voor haar/zijn bijdrage aan de digiflits 

Kijk ook regelmatig op; 

Facebook  www.Facebook.com/trimslimalmere 

Website  www.Trimslim.nl 
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