
 

   DIGIFLITS 

 September 2018 

 

 

Eind september start de ́ ´start up´´ cursus hardlopen. Starters kunnen op zaterdag ochtend, 

dinsdag avond en donderdag ochtend starten met de cursus.  

Voor NW en SW wordt een aparte ´´start up´´ bijeenkomst georganiseerd. Geïnteresseerden 

worden geïnformeerd over deze takken van sport en hoe en wanneer de trainingen 

plaatsvinden. Zij mogen 4 x deelnemen binnen reguliere groepen. 

Heeft je de nieuwe website al bekeken?  Eenvoudig en overzichtelijk. Het bestuur is er blij 

mee! 

In oktober vindt het verenigingsevenement TEUTOLAUF plaats. HL, NW en SW gezamenlijk 

met de bus naar de Teutolauf. Een top georganiseerd evenement, net over de grens. De bus 

zit bijna vol, dus meld je snel aan. 

Privacyverklaring Trim Slim 

Trim Slim heeft de privacyverklaring aangepast. Meer 

toegespitst en in meer begrijpelijk Nederlands. Zie ook 

www.trimslim.nl 

 

 

 

 

Zichtbaarheid, het wordt weer eerder donker. Dat betekend lampjes, 

reflecterend materiaal en dergelijke weer uit de kast opdiepen. 

Veiligheid geld niet alleen voor het individu, maar voor de hele groep 

waarin je mee loopt. 

 

 

Nieuws van het bestuur 

http://www.trimslim.nl/


 

Trim Slim Verenigingsevenement; 

Zaterdag 20 oktober 2018 

Deelname aan de Teutolauf 

Wandel & Hardloop evenement in 

Lengerich, Duitsland 

 

Hardlopen     12 km     29 km 

Starttijd      14.10 uur  13.50 uur 

 

Nordic Walking/ Sportief Wandelen  12.5 km 

Starttijd      14.20 uur 

Vervoer   

Trim Slim huurt een touringcar voor de heen en terugreis.  

 Bus naar Lengerich vertrekt om 10.00 uur.  

 Om 19.00 uur gaan we terug richting Almere. 

Het bestuur betaald 60 % van de bus kosten.  

Dat betekent dat je voor €15,00 een zitplaats kunt reserveren in de bus. 

Daarnaast verzorg je zelf je inschrijving van het onderdeel waaraan je wilt deelnemen. 

Aanmelden, TOT 15 SEPTEMBER 2018, voor een zitplaats in de bus via 

cursus@trimslim.nl 

Aanmelden voor deelname aan het evenement > zie website 

 

Voor het huren van de touringcar is een minimale deelname vereist van 30 leden. 

Na 15 september ontvangt je nader bericht. 

 

Evenementen nieuws 

mailto:cursus@trimslim.nl


Verenigingsagenda; 

2018 

10 September  Bestuursvergadering 

15 September  Nationale Sportweek    

Info www.nationalesportweek.nl 

29 September  HL-NW-SW Reanimate cursus trainers  

29 September  start  Start up Hardlopen (zat.ochtend) 

2 Oktober   start  Start up Hardlopen (di. avond) 

4 Oktober  start Start up Hardlopen (do.ochtend) 

 

6 Oktober  Start up NW en SW-bijeenkomst 

22 Oktober  Bestuursvergadering 

 

6 December  Bestuursvergadering 

13 December  HL-NW-SW Winter Urban Night Trail 

31 December  Oliebollen hollen 

 

2019 

17 Januari  Bestuursvergadering 

19 Januari  Vrijwilligers etentje 

 

 

http://www.nationalesportweek.nl/


 

 

Verplaatsingstraining, elke eerste zaterdag van de maand, locatie wordt gecommuniceerd 

via de Facebookpagina van Trim Slim. 

 

 

Op Souplesse naar New York, Amsterdam, Terschelling, Renswoude 

Al 5 weken worden de souplesse trainingen met veel plezier gevolgd. De trainers zijn content 

met de positieve geluiden die wij van de leden vernemen. Het was in het begin even wennen 

voor iedereen, maar langzamerhand begint iedereen de positieve gevolgen te merken; TOP 

Ongeveer 25 leden gaan eind oktober, begin november deelnemen aan een evenement van 

21 of 42 kilometer. De souplesse methodiek helpt hen daarbij op weg. Wil je meer informatie, 

vraag het aan de trainer/ster. 

 

De Startcursus hardlopen, begint dit jaar op 

zaterdagochtend 29 september, dinsdag avond 

2 oktober en donderdag ochtend 4 oktober. Een 

startcursus heeft impact op de inzet van 

trainers/sters. We lopen niet over van 

trainers/sters, maar toch is het van belang om 

de startcursussen door te zetten om nieuwe 

leden te werven. 

Gedurende de periode van de startcursus is het 

mogelijk dat tijdens een aantal trainingen de 

groepen worden samengevoegd.  

 

 

Hardloop nieuws 



 

 

 

Vertel ’t door Vertel ’t door Vertel ’t door Vertel ‘t door 

Start up bijeenkomst Nordic Walking en Sportief Wandelen 

6 oktober 2018 Aanvang 10.30 uur 

Buurtcentrum de Draaikolk, Lekstraat 2, Almere 

Starters wordt deze ochtend ontvangen door trainers Sportief Wandelen en Nordic Walking 

met een kop koffie of thee. 

Als alle geïnteresseerden gearriveerd zijn vertellen de trainers over: 

 De vereniging Trim Slim; sportief, sociaal, ongedwongen en gezellig 

 De trainingen (wanneer, hoe laat, hoe lang) 

 De inhoud va de trainingen (kracht, souplesse, conditie) 

 Na deze bijeenkomst mogen starters 4 x deelnemen aan de trainingen. Daarna 

besluiten zij of ze lid willen worden. 

  

Wat kan Nordic Walking en Sportief Wandelen betekenen voor je vitaliteit? 

Drie miljoenen wandelaars hebben vele redenen om te wandelen, maar 'gezondheid' scoort 

al jaren hoog.  

Inmiddels weet iedereen dat lichaamsbeweging onlosmakelijk verbonden is aan een 

gezonde leefstijl. Bovendien is de wandelsport een uiterst gezonde sport. Regelmatig 

wandelen draagt bij aan het algemeen welbevinden, speelt een belangrijke rol bij het 

voorkomen van overgewicht en gezondheidsproblemen en vertraagt de (negatieve) gevolgen 

van het ouder worden.  

Wandelen is een uitstekende manier om de lenigheid, conditie, kracht en botmassa op peil te 

houden. Dat maakt dat actieve wandelaars minder blessuregevoelig.  

Bewegen heeft bovendien een positief effect op het verloop van chronische ziekten (zoals 

hart- en vaatziekten, diabetes, reuma en hoofdpijn).  

Tenslotte heeft wandelen ook psychologische voordelen. Het is goed voor de cognitieve 

vaardigheden en verlicht symptomen van depressiviteit. 

 

Geïnteresseerd? Meld je aan via cursus@trimslim.nl; wij zien u graag op zaterdag, 6 

oktober a.s. om 10.30 uur bij de Draaikolk.  

 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 

mailto:cursus@trimslim.nl


 

Deze TrimSlimmers hebben de Nijmeegse vierdaagse volbracht.  

 



 

 

 

 

 

 

Baarnse Stulptocht 
 
10 november 2018 
 
Startlocatie 
verenigingsgebouw Het Brandpunt 
Oude Utrechtseweg 4a 
3743 KN Baarn (UT) 
 
Afstanden en tijden 
40 km 9.00 uur 
20 km 09.00-10.00 uur 
Het startbureau sluit om 17.30 uur (tijd 
wanneer je gefinisht moet zijn) 
 
Bereikbaarheid 
Het startbureau is bereikbaar per trein 
Organisatie 
WS78 
033-8443178 
ws78.info@gmail.com 
www.ws78.nl 
 
Inschrijven 
Het inschrijfgeld is inclusief verzorging 
Leden van KWBN ontvangen op het 
inschrijfgeld een korting van: € 1,- 
Kenmerken 
Deze wandeltocht gaat grotendeels door 
onverhard gebied 
 

Groepswandeling Verbinding 
 
25 november 2018 
 
Startlocatie 
NS station Hollandsche Rading 
Vuursche Dreef 14 
3739 KT Hollandsche Rading (UT) 
 
Afstanden en tijden 
25 km 9.30 uur 
15 km 9.30 uur 
De vertrektijd vanaf de rustplaats wordt 
door de organisatie bepaald 
 
Bereikbaarheid 
Het startbureau is bereikbaar per trein 
Organisatie 
Stichting Wandelsportcentrum De 
Verbinding 
06-15296885 
info@wscdeverbinding.nl 
www.wscdeverbinding.nl 
www.wandel.amsterdam 
 
Inschrijven 
Leden van KWBN ontvangen op het 
inschrijfgeld een korting van: € 1,- 
Kenmerken 
Dit is een groepswandeling 
 

 

 

mailto:ws78.info@gmail.com
http://www.ws78.nl/
mailto:info@wscdeverbinding.nl
http://www.wscdeverbinding.nl/
http://www.wandel.amsterdam/


 

    

 

De marathon op afstand, 21 of 42 kilometer verdeelt over 4 avonden op 5 dagen, is 

traditioneel weer een succes geworden. Hardlopers, nordiccers en sportief wandelaars zijn 

actief geweest. De barmannen zorgden voor de versnaperingen en veiligheid onderweg. 

Iedereen hartelijk bedankt. 

 

   

 

   

Algemeen nieuws 



  

 

  

 

 

EIGEN TIJD is een tijdschrift van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Ik werd attent gemaakt om meteen de achterkant van het blad te bekijken! 

Onze grote vriend, loopmaat en ex-trainer Ben Stuivenberg siert de achterkant! 

 



 



 

 

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 

Volgende uitgave rond 10 van oktober 2018 

mailto:LEDENADMINISTRATIE@TRIMSLIM.NL
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