
 

   DIGIFLITS 

Oktober 2018 

 

 

TSA is op zoek naar nieuwe leden. 
 

Regelmatig organiseert Trim Slim beginnerscursussen voor 

hardlopers. We zijn echter ook op zoek naar nieuwe leden die 

Sportief Wandelen en Nordic Walking leuk vinden. Trim Slim 

Almere verzorgt trainingen ook voor deze doelgroepen; zie 

ook www.trimslim.nl 

 

Ook weten we dat senioren wel hierin geïnteresseerd zijn, maar dat ook zij - om allerlei 

redenen - twijfelen aan hun eigen geschiktheid of vermogen om hieraan deel te nemen. TSA 

wil daarom graag in gesprek komen met actieve leden en met hen van gedachten wisselen 

over mogelijkheden met name senioren te interesseren voor het sporten bij Trim Slim. Het 

sporten van senioren past bovendien bij een doelstelling van de gemeente Almere om meer 

ouderen te interesseren voor de sport in het algemeen. 

 

Wellicht moet er ten opzichte van de werving van de senioren voor een wat 

andere benadering of aanpak worden gekozen. Het lijkt ons een goed idee een 

bijeenkomst te plannen waarbij zoveel mogelijk ideeën worden verzameld en 

op haalbaarheid getoetst. Pas daarna kan een voorstel aan het bestuur 

worden voorbereid. 

 

Geïnteresseerden voor deze bijeenkomst worden vriendelijk verzocht hun belangstelling 

kenbaar te maken bij voorzitter@trimslim.nl 

 

Alvast hartelijk dank en groet Barbara van Dam, 

Voorzitter Trim Slim Almere 

Vanuit het bestuur 

De afgelopen bestuursvergadering ging het over een paar dingen. Een aantal financiële 

zaken die nu ook in de digiflits staan wat duidelijke krijgen. Het lidmaatschap en het 

storneren bijvoorbeeld. 

Verder is Rob in gesprek met de gemeente over het ouderenbeleid en de ouderen in 

beweging krijgen. Dat blijkt toch echt gewoon door ons en de oudere zelf ontwikkeld te 

worden. 

Nieuws van het bestuur 

http://www.trimslim.nl/
mailto:voorzitter@trimslim.nl


Maaike en ik zijn in gesprek met de Draaikolk geweest, daarvan treft je verder een kort 

verslagje van. 

Rob heeft het privacy beleid op de website herschreven naar een meer begrijpelijk taal. 

Binnen het bestuur is onderling ook afgesproken wie elkaar vervangt indien dat noodzakelijk 

is. Gelukkig is dat goed gelukt. 

Verder waren er geen heel spannende dingen. Er staan wat evenementen op het 

programma en namens Trim Slim is er een waterpost bemenst op de 30 van Almere. Ooit 

een hardloopevenement van Trim Slim. Mooi weer, gezellig gezelschap en altijd leuk om 

eigen hardlopers langs te zien komen.  

Namens het bestuur 

Barbara K. van Dam, Voorzitter TrimSlim 

 

Geen lid meer of toch wel? 

De afgelopen tijd kreeg het bestuur berichtjes van mensen die aangegeven hadden al eerder 

opgezegd te hebben. Helaas blijkt dat toch niet altijd goed te gaan. Want na veel speuren 

wordt er nergens een melding gevonden die erop wijst dat het lidmaatschap opgezegd is. 

Dat is heel vervelend: voor degene die denkt dat het afgerond is en voor de 

ledenadministratie die graag het werk goed doen en zich van geen kwaad bewust is. 

Laat duidelijk zijn natuurlijk willen we geen mensen kwijt en zijn we op zoek naar methoden 

en evenementen waar iedereen zich in herkent. Maar als je dan toch overweegt te stoppen 

wilt je dat dan volgens de geëigende weg doen: ledenadminstratie@Trimslim.nl. Dat helpt 

ons heel erg om dingen goed af te ronden. 

O, en dan zijn er leden die een half jaar financieel sabbatical willen. Dan moet de 

penningmeester bij gaan houden wie wanneer ook alweer opnieuw ging betalen. Om die 

reden hebben we afgesproken dat je als je niet wil betalen omdat je niet komt sporten je 

opzegt en je gewoon weer aanmeldt als je wel weer komt. Dat heeft geen extra kosten en 

heb je zelf de regie in handen. 

Barbara en Rianne 

 

Stoneren 

Beste allen, het gebeurd met regelmaat dat de geinde contributie gestorneerd wordt. Dat kan 

verschillende redenen hebben. Onvoldoende saldo of men geeft op deze manier aan het 

lidmaatschap te willen stoppen. Het 1e is erg vervelend voor u, maar het kost de 

penningmeester ook veel tijd.  Zoals boven uitgelegd is: het in elk geval niet de meest 

handige manier op op te zeggen, dat kan echt beter via een mailtje. Verder zijn er afspreken 

gemaakt over het opzeggen en betalen. Als het betalen voor een periode echt een probleem 

wordt/is laat het de penningmeester weten: er zijn altijd oplossingen te vinden.  

mailto:ledenadminstratie@Trimslim.nl


Tja en dan rij je mee en wat zijn dan de kosten? 

Ik wil graag een tip geven voor de ongemakkelijke situatie die soms ontstaat bij het mee 

rijden. Als iedereen nu de door de belastingdienst gestelde €0,19 cent hanteert en dat 

verdeelt onder de meerijders: dan wordt het een stuk ongemakkelijker 😊 Uiteindelijk bepaal 

je samen of en hoe je het doet. Dit is slechts een TIP in ongemakkelijke momenten. 

Barbara 

 

De Draaikolk 

Iedereen zal gemerkt hebben dat het alcoholbeleid van de Schoor nogal drastisch veranderd 

is. Doel: alcohol uit de buurthuizen. Er is de nodige weerstand maar uiteindelijk moet het 

gewoon uitgevoerd worden. Het is ook voor de beheerders van de Draaikolk nogal plotsklaps 

gekomen. 

De verbouwing: er komt een verbouwing van de hal en de bar. Voor zoals het er nu uit ziet, 

maar dat horen we vooraf of het echt zo gaat. Wordt er vanaf 18-10 2 dgn. gesloopt en dan 

tot 28-10 op bouwen. Met een uitloop van 2 weken. Wat gaat men doen: de bar wordt 

vervangen en de muur naar de kamertjes naast het zitje gaat eruit. Dan wordt het 1 grote 

ruimte. 

Onze borden gaan dan weg en we hopen op een bord in de hoek van de nieuw 

zitgelegenheid. Want het bord is voor ons belangrijk. Dat is goed doorgekomen. 

De Draaikolk blijft gewoon open al zal het wat behelpen worden verwachten de beheerders. 

We hebben afspraken gemaakt over het iets eerder informeren over dit soort veranderingen. 

Barbara en Maaike 

 

 

 

Verenigingsagenda 2018 

22 Oktober  Bestuursvergadering 

6 December  Bestuursvergadering 

31 December  Oliebollen hollen 

2019 

17 Januari  Bestuursvergadering 

19 Januari  Vrijwilligers etentje 

 

Evenementen nieuws 



 

 

, 

In januari 2018 tijdens de core training van Barbara vroeg Marjanne aan mij of ik met haar de 

Dam tot Dam wilde lopen. Zoals een aantal van jullie weten is er tijdens de Dam loop van 2 

jaar geleden een collega van Marjanne overleden, voor haar een reden om deze nogmaals 

te lopen en hier even bij stil te staan. Deze loop stond bij mij hoog op 

mijn bucket list, enthousiast als ik ben zei ik meteen doen! 

In dagen voor de aanloop waren de weerberichten niet echt super, 

regen, herfststorm, we zouden alles krijgen. Mijn zenuwen waren 

niet te houden, maar Marjanne is de rust zelve en heeft mij daar 

super doorheen geloodst, zo fijn.  

Trein rijdt niet ohhhh als we maar op tijd komen…het begint te regen 

en Oooo wat is het koud op het perron, snel een sanitaire stop, poncho aan en naar het 

startvak, nog 30 seconden, hebben er gewoon zin in. Met een big smile gaan wij van start. 

Het moet niet gekker worden: wij gaan gewoon de Dam lopen, samen de tunnel door, van 

tevoren afgesproken elkaar los te laten, Marjanne gaat er langzaam van door, ieder onze 

eigen belevenis. 

Regen, regen, ik vind het heerlijk en het gaat lekker, ik geniet van alles om mij heen, er is 

muziek, mensen staan je aan te moedigen ondanks de regen. Hoe zou Marjanne alles 

beleven, zou ze kunnen genieten, dit gaat door mij hoofd. De kilometers vliegen voorbij.... 

De laatste 5km.…Zaandam in…. Nog een km, ik ga het gewoon redden!  En Marjanne, hoe 

beleeft zij de laatste km gaat er door mij heen, moet ze nog veel denken aan twee jaar 

geleden? 

Ik kom over de streep, wat is dat mijn tijd dat kan niet. Ik 

heb het gedaan ik ben helemaal hyper, waar is Marjanne, 

ik krijg het koud, vingers zijn stijf, Marjanne is al binnen 

inmiddels al omgekleed we zien elkaar zijn beide blij, 

Marjanne ook blij, kreeg een paar honderd meter voor de 

finish een mooie roos van een collega. Heeft ook lekker 

gelopen, ondanks herinneringen die naar boven komen in 

het laatste deel.  

Hardloop nieuws 

 



Jammer van het weer, want iedereen wilde toch snel naar huis een gezellig drankje op een 

terras zat er niet in……dus om het helemaal compleet en gezellig af te ronden moeten we de 

Dam toch nog een keer lopen bij mooi weer. 

 Ik zeg Dam tot Dam tot volgend jaar het was geweldig! 

 

Margo en Marjanne 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nog een avontuur! 
 

 

Ter voorbereiding op ons aankomende marathon avontuur liepen Patricia en 

ondergetekende onder ideale loopomstandigheden (beter kan het eigenlijk niet) De 30 van 

Almere op zondag 30 september.  

Ik zat er vanaf het begin lekker in. Het tempo was aangegeven van tevoren door de trainer 

alleen ik merkte al binnen de 1e km dat ik harder liep maar het voelde goed. Ik liep constant 

en dat heb ik 30 km goed kunnen vasthouden. Patricia en ik zouden proberen bij elkaar te 

blijven maar dat blijft lastig, zeker als er een weg overgestoken moet worden en er een 

drinkpost komt waar de één wel gebruik van maakt en de ander niet, dan loop je dat toch niet 

snel in op elkaar.  



Ik had deze loop nog nooit eerder gedaan en zag er 

altijd tegenop vanwege het parcours. 3 x 3 rondjes 

van 10 km best saai. Maar het was genieten, heerlijk 

langs het water, door het bos en door de nieuwe 

woonwijk Duin. Van alles wat eigenlijk. Het 

verveelde absoluut niet met het heerlijke zonnetje, 

een klein briesje en een top temperatuur. En wat 

was het leuk om bij de 1e drinkpost zoveel 

TrimSlimmers als vrijwilligers te zien die je 

enthousiast aanmoedigen, ik keek al uit naar het 

volgende rondje dat ik die bekende gezichten zou 

zien met hun aanmoedigende woorden. Het 

evenement was super georganiseerd, voldoende 

drinkposten met water, gelletjes, koek en snoep.  

 

Na afloop van de race druppelde overal vandaan 

TrimSlimmers die 10, 20 of ook 30 km hadden 

gelopen en waarvan we niet wisten dat ze ook 

zouden gaan lopen. Wat is het dan leuk om al die 

blije gezichten te zien en nog even na te kletsen 

over hoe iedereen zo genoten heeft en lekker in de race zat.   

Ik heb een geweldige race gelopen (Patricia ook) dit hoop ik / wij vast te kunnen houden dan 

gaat New York zeker lukken. Kom maar op🗽🏃🏻♀️👟 

 

Groet Geesken 

 

 

Trim Slim waterpost tijdens de 30 van Almere 



TRAIL SLIM 

Het wordt weer tijd de bossen in te gaan, rossen door de bossen, gleien en kruipen door de 

mud, lopen zonder drempels in de frisse wind.  

Onderstaand 2 trails die de aandacht verdienen. De ROPA trail, lekker in de buurt en de 

Vuurtorentrail op Ameland; mooie afstanden in een mooie omgeving, om met het hele (trail 

slim) gezin (met aanhang) een weekend Ameland te doen. Ik zeg je…ik ga!! 

 

 
 
 

27 december 2018: RopaTrail: Huizen 

 

Een Trail rond Huizen met een start op landgoed Oud Bussem. De trail bestaat uit twee 
lussen van 12 km. Ook is er een afstand van 6 km die speciaal voor beginnende traillopers 
geschikt is. Voor trailbanket en verzorging tussen de lussen wordt gezorgd. 

 Datum: 27 december 2018 
 Starttijd trails: 10:00u (6 km) respectievelijk 11:00u (12 & 24 km) 
 Afstand: 6 km, 12 km en 24 km 
 Startlocatie: landgoed Oud Bussem (kantoor SAS), Flevolaan 69 

1272 PC Huizen. Locatie op google-maps 
 Bijdrage Trail: €10,- voor de 6 en 10 km en €20,- voor de 24 km. 
 2 snelheidsgroepen: 8-9 km/u en 10-11km/u 

Inschrijven 

 

 

 

https://www.facebook.com/ropatrail/photos/gm.1166638636819399/1030004537160025/?type=3
https://www.facebook.com/ropatrail/photos/gm.1166638636819399/1030004537160025/?type=3
https://goo.gl/maps/gdKYKsv13aS2
http://www.ropatrail.nl/inschrijven/
https://www.facebook.com/ropatrail/photos/gm.1166638636819399/1030004537160025/?type=3


Trailrunning Festival Weekend 

Vuurtorentrail weekend 16 en 17 maart 2019  

Met een KidsTrail, en 6km (Snuffel Trail) - 

10km- 12km - 18km- 35km - 60km 

Inschrijving 

De inschrijving voor de 6e editie van Vuurtoren Trail Ameland 2019 start op zondag 28 

oktober 2018 om 10.00 uur via inschrijven.nl. 

   
 
 

”de Amelander Schalken , stolen 3 balken, des avonds in de maneschijn, daarom zal dit hun 
wapen zijn” 

ZATERDAG 16 MAART 2019 
 

ZONDAG 17 MAART 2019 

6 KM start om 12.00 uur (limiet 1 1/2 uur) 
 
12 KM start om 13:30 uur (limiet 2,5 uur) 
 
18 KM start om 14:00 uur (limiet 3,5 uur) 
 
18 KM Cani Trail start om 14:30 (limiet 3 
uur) 
 

60 KM start om 7:30 uur (limiet 9 uur) 
 
10 KM start om 9:30 uur (limiet 2 uur) 
 
10 KM Cani Trail start om 9:00 uur (limiet 2 
uur) 
 
35 KM start om 11:30 uur (limiet 5 uur) 
 
18 KM start om 12:00 uur (limiet 3,5 uur) 
 

 
Doel is om met een grote groep, dat weekend, naar Ameland te 
gaan. 
Op dinsdag 23 september 2018, 21.00 uur, vind een informatieavond 
plaats. 
Na de training in de Draaikolk. 
Informatie over verblijf, programma en keuzes die gemaakt moeten 
worden. 
Zit je niet in de Ameland App, meld je aan bij Inge de Lange of Rene 
Langeslag. Dan blijf je op de hoogte! 

 
 
 

http://vuurtorentrail.nl/wp-content/uploads/2013/12/foto-68.jpg
http://vuurtorentrail.nl/wp-content/uploads/2013/12/foto-33.jpg
http://vuurtorentrail.nl/wp-content/uploads/2013/12/foto-65.jpg


 
 
 

 

Wat   Ontbijtuitje naar Tante Truus  

Wie   Sportief Wandelaars 

Wanneer  23 oktober 2018 

Hoelaat  9.00 uur vertrek vanaf de Draaikolk 

Opgeven  Bij Peggy, Karen of via de intekenlijst in de Draaikolk 

Kosten   €10,50 

Info De reguliere SW-training vervalt die ochtend. Daarvoor in de plaats is 

er een ontbijtuitje; wandelen naar en ontbijten bij Tante Truus. 

 

 
 



 
 

 

Amersfoortse Natuurtocht, groepswandeling 

WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 - AMERSFOORT  
 

Startlocatie 

Voetbalvereniging Amsvorde, sportpark Nimmerdor 

Leusderweg 310 3817 KJ  Amersfoort (UT) 

Afstanden en tijden 

 25 km 10.00 uur 
 

Bereikbaarheid 

vanaf NS Amersfoort bus 1 tot Arubalaan / hoek Kapelweg, dan 300 meter lopen 

Het startbureau is bereikbaar per bus 

Organisatie 

Stichting Samen op Pad 06-23555086 06-28969583 

bertfaro@gmail.com www.samenoppad-wandelen.nl 

Kenmerken 

 Deze wandeltocht gaat grotendeels door onverhard gebied 

 Dit is een groepswandeling 
 

Voorzieningen 

Er zijn rustplaatsen met zitgelegenheid 

Er zijn mobiele rustplaatsen onderweg 

Overige informatie 

Een minimale wandelsnelheid is verplicht: 5,5 km/u 

mailto:bertfaro@gmail.com
http://www.samenoppad-wandelen.nl/


 

Gelezen op facebook 
 
Trim Slim levert bijdrage aan succesvolle senior challenge. Trainers en begeleiders van Trim 
Slim hebben de wandelgroepen op de 7 en 10 km begeleidt tijdens de wederom succesvolle 
Senior Challenge. Allen hartelijk dank. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim Slim redt schaap. 

Tijdens de zaterdag ochtendtraining Sportief Wandelen van 
zaterdag 8 september bleek er bij de Kaviaarweg een schaap 
verstrikt te zijn in het hek. 

Het schaapbevrijdingfront van Trim Slim heeft meteen actie 
ondernomen; na hulp van de brandweer van Almere kan het 
beknelde schaap nu weer genieten van zijn/haar vrijheid. 

 

 
 

 

 

Algemeen nieuws 

https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162434600420/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7LniYRjAZMd34vXrc3RhOB3SeSIJnR1VXo4b3qF3jBfj_wFZg-bN5-Bs5dl5U9UTrvogTz1yLnLy4&__xts__%5B0%5D=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162434600420/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7LniYRjAZMd34vXrc3RhOB3SeSIJnR1VXo4b3qF3jBfj_wFZg-bN5-Bs5dl5U9UTrvogTz1yLnLy4&__xts__%5B0%5D=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162511267079/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDH2uYuWfvnIb7-jxYb4c1MkM1pTSpypv6CQIhfA2FLM4SSttZ78UKTu01sqTbeqkA1ePbs-XMF7Sfh&__xts__%5B0%5D=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162511267079/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDH2uYuWfvnIb7-jxYb4c1MkM1pTSpypv6CQIhfA2FLM4SSttZ78UKTu01sqTbeqkA1ePbs-XMF7Sfh&__xts__%5B0%5D=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162584600405/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBq8-smug54GITpqrAszYWG0ZhbdHuQijiBd9pHC1ZuN4ogpOMMQT1qBaOWBi2DPF35cpAQPrq5JfAt&__xts__%5B0%5D=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162584600405/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBq8-smug54GITpqrAszYWG0ZhbdHuQijiBd9pHC1ZuN4ogpOMMQT1qBaOWBi2DPF35cpAQPrq5JfAt&__xts__%5B0%5D=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
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
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162511267079/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDH2uYuWfvnIb7-jxYb4c1MkM1pTSpypv6CQIhfA2FLM4SSttZ78UKTu01sqTbeqkA1ePbs-XMF7Sfh&__xts__[0]=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162434600420/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7LniYRjAZMd34vXrc3RhOB3SeSIJnR1VXo4b3qF3jBfj_wFZg-bN5-Bs5dl5U9UTrvogTz1yLnLy4&__xts__[0]=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1788162677933729/1788162584600405/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBq8-smug54GITpqrAszYWG0ZhbdHuQijiBd9pHC1ZuN4ogpOMMQT1qBaOWBi2DPF35cpAQPrq5JfAt&__xts__[0]=68.ARB9nvQCE3IOyMeA-SqKD991xaqPKkK5dzGnS1jyl1eEIgMpVU8pBgG2jeiJaZZBWax8EHkPlt8CifYPRFV6grDbaV-UVcTYz0pWT8IfDn-WYWT449IWluKjTCAjSXmWVNdk5IpDpBe-Zws3Vx2OR8dFlyaqzH1qqVuC7HcL8v7iqr9Vb-UZGQ
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/pcb.1793404987409498/1793402210743109/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD4ndh_YPh05_YGLjH0upv_rkiBlCnJXAWoFU0hRn6CATDDdNV33FQuS5j_CrjMVKObNqtXwn3MVvOS&__xts__[0]=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__[0]=68.ARCu2bsdOjcszkUJ_tv2HBzJ_E0amHh-1DEEWHYi15xtYWS3ts_C8a7f6Gs7IGySBL_vvFudvbivPlQqfQEmQh_pfwljcYHkkH65_oHFjcfxUI6O17Fnl7cAhBOZlilipNQHPqi6u4JvGYa8eD8A4KdWSrZ8PElPb_hinDPjFpsVC7AD9HmdBw


 

Óók voor hardlopers en wandelaars…………. 

 

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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