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DIGIFLITS

Nieuws van het bestuur

Startcursus Hardlopen, Sportief Wandelen en Nordic Walking
Het bestuur is verheugd door het grote aantal deelnemers aan de verschillende startcursussen.
Middels twee advertenties en diverse zettertjes in de krant en het gebruik van Facebook hebben
26 nieuwe deelnemers de club gevonden. Wij heten hen van harte welkom en wensen hun veel
succes bij het te behalen doel. Natuurlijk hopen wij dat zij na de cursus lid worden van deze
gezellige vereniging.

Algemene ledenvergadering
U bent van harte welkom op de Algemene
Ledenvergadering		
Maandag 8 April 2019
Aanvang 20.00 – 21.30 uur
Buurtcentrum Filmwijk
Walt Disneyplantsoen 76/78, 1325 SX Almere
De officiële uitnodiging, met de verschillende ‘’stukken’’ worden binnenkort toegestuurd.

De Renesse bus is geboekt.
Reeds 35 leden hebben aangegeven op 19 mei 2019 mee te reizen naar Renesse. Leden nemen
deel aan de wandeltocht of hardloop of trail wedstrijd. Anderen maken er, middels een alternatieve
route, een gezellige dag met elkaar van. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar.

Apenloop 2019
De organisatie voor de Apenloop is in volle gang. Verderop in de digiflits vindt u een oproep om
mee te werken aan dit fantastische loopevenement.
Met vriendelijke groet,
bestuur Trim Slim Almere
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Algemeen nieuws

Volop Activiteiten bij Trim Slim
Core Stability,
De TrimSlimmers zijn zich druk
aan het voorbereiden op de lente;
Vuurtorentrail, Apenloop
De hardlopers zijn bezig met een
schema om de 5 en 10 km beter te
kunnen lopen.
De wandelaars, Nordic Walkers en
Hardlopers samen verstevigen met
elkaar tijdens een speciale training
de Core en de Stabiliteit.
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Verplaatsingstraining 2 maart 2019
Vandaag was de verplaatsingstraining in Almere
Haven. Dit maal werd er gestart vanaf het Eksternest.
Rond 65 deelnemers aan de verschillende disciplines.
Het was weer leuk en gezellig.
De wandelaars werden achtervolgt door de NWgroep. En we kwamen ook nog hardlopers tegen die iets eerder afgeslagen waren.
Ook de deelnemers van de startcursussen vielen met de neus in de boter. Lekker trainen en
afsluiten met koffie en gebak. Gelukkig is dat niet elke week zo!!
Kortom het was weer een succes!
Ook leuk, je ziet stukjes van de stad waar je anders nooit komt. Een aanrader dus.
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De dinsdag ochtendgroep

Ook de dinsdagochtend groep Sportief Wandelen had enorm veel zin in een verplaatsingstraining.
Onder bezielende leiding van Karen is het Naarderbos bezocht. Na afloop een lekkere lunch met
heel veel gezelligheid!
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Info middag
Zaterdag 16 februari was Trim Slim de gastheer, vrouw voor een groep
wandelaars die zich via de organisatie Via Vierdaagse voorbereiden om aan de
Vierdaagse van Nijmegen mee te doen.
De wandeltrainers hadden een mooi programma gemaakt en de Draaikolk was
helemaal ingericht om deze groep enthousiaste wandelaars te ontvangen.
Het werd een leuke middag en alle wandelaars waren blij met de tips, trucs en
instructies die ze deze middag kregen.
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TRIM SLIM VERENIGINGS EVENEMENT
Op 19 mei 2019 wordt een busreis verzorgd naar Renesse.
Er wordt deelgenomen aan de

‘’Halve van Renesse’’
Dat is óf 21 km wandelen, óf 21 km hardlopen.
Tevens Trail Marathon by the Sea

Bekend is dat vele hardlopers óók sportieve wandelaars zijn
•
Kosten Bus €10,00 (het bestuur betaald 60% van de bus kosten)
•
Kosten hardlopen €24,00 (zie website sportpromotion)
•
Kosten Wandelen €14,00 ( zie website sportpromotion)
Alle informatie vindt u op;
https://www.sportpromotionzeeland.nl/evenementen/halve-van-renesse-2019/
Concept Programma 19 mei 2019;
•
8.00 uur
		
Vertrek bus vanaf sporthal waterwijk
•
10.00 uur aankomst Renesse
		
Start wandelaars, nordic walkers
•
11.00 uur
		Start Trail marathon
•
12.00 uur
		Start hardlopers
•
15.00 uur
		Iedereen gearriveerd
•
17.00 uur
		
Vertrek bus naar Almere
•
19.00 uur
		Aankomst Almere
AANMELDEN
Voor een zitplaats in de bus stuurt u een mail aan cursus@trimslim.nl en maakt u €10,00 over naar
NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv Renesse

Aanmelden voor deelname aan het evenement regelt u zelf
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De inschrijving
is reeds geopend.
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Verenigingsagenda 2019

2019
April

6
8

Verplaatsingstraining
Algemene Ledenvergadering

Mei

4
9
12
19

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering
Apenloop
Met de bus naar Renesse

Juni

1
17
27

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering
Rondje Beatrix of Noorderplassen

Juli

6

Verplaatsingstraining

Augustus

5-9

MOA

September

16

Bestuursvergadering

Oktober

5
21

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering

November

2
2-7

Verplaatsingstraining
‘’Vier de Prestatie’’ maand

December

2
7
23 - 3 jan.

Bestuursvergadering
Verplaatsingstraining
Winterstop, geen trainingen
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Wandeltips
Het wandelboekje van wandel.nl voor 2019 heeft een aantal leuke wandelingen niet ver uit de
buurt in haar wandelprogramma opgenomen.
Ik noem er een paar.
DE GOOISE LENTE WANDELTOCHT
Wanneer: In het weekend van 6 en 7 april
Start:
Hotel/café “De Drie Dorpen”
		
Cannenburgerweg 51, Ankeveen
Afstanden: 5/ 10/ 15 / 20 / 25 / 33 / 40 km
LENTE ZONNESTRALEN
Wanneer: In het weekend van 11 en 12 mei
Start:
Allure park “De Zeven Linden”
		
Zevenlindenweg 4, Baarn
Afstanden: 5/ 10/ 15 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 km
APENLOOP ALMERE
Wanneer: zondag 12 mei
Info:		
www.wandel.nl
STICHTSE VECHT EN PLASSEN
Wanneer: In het weekend van 29 en 30 Juni
Start:
Sportpark “De Heul”
		
Rijksstraatweg 178,
		
Loenen aan de Vecht.
Afstanden: 6/ 10/ 15 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 km
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Wellicht een idee om één of meerdere
van deze wandelingen gezamenlijk met
de sportief en Nordic wandelgroepen
te organiseren, in plaats van de
zaterdagochtend training?
Uiteraard zijn de hardlopers ook welkom!
Hoe meer hoe beter!
De normale inschrijfkosten zijn +/- € 5.
KNWB leden korting € 1
Wellicht kunnen we een hogere korting
bedingen bij een vóórinschrijving voor een
grotere groep.
Laat svp weten wie geïnteresseerd is!
Groet,
Henk van Groeningen
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Apenloop 2019
Op zondag 12 mei aanstaande organiseert Trim Slim – net als vorige
jaren – de Apenloop. Ik kan dat niet in mijn eentje; daar heb ik veel
hulp bij nodig.
Voor de organisatie heb ik – naast een bemanning van ongeveer 4
personen op de start en finish locatie zelf – ook hulp nodig voor en
na de Apenloop:
•

Controle (nafietsen) van (een deel van) de route vooraf

•

Uitzetten van de route één of twee dagen voor de Apenloop in
ploegen (zodat we het werk kunnen verdelen)

•

Afdrukken van de route (of een goedkope mogelijkheid daarvoor)

•

EHBO-ers!

•

Bemensing van rustposten tijdens de Apenloop

•

....

Aanmelden kan via je trainer, het bestuur of bij Martijn
(martijnuitalmere@live.nl)
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Mutaties
m.b.t. lidmaatschap | adres gegevens | E-mail adres | etc
SVP MELDEN BIJ
Ledenadministratie@Trimslim.nl
DIGITEAM
dankt 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 april 2019

