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Nieuws van het Bestuur
We zijn weer van start!
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Gelukkig….we zijn weer samen aan het trainen. Dank aan diegenen die de zwaairoutes hebben verzorgd, of
anderszins de leden in beweging hebben gehouden.
En het nieuwe jaar is voor de Core Stability zeker goed begonnen. Al 19 leden nemen deel aan de onlineZoom oefeningen van Barbara en Rietje. Geweldig om te zien hoe eenieder zich inzet. TOP!
Ook goed om te zien is het aantal ex-starters die, zich via de doorstarttraining, toewerken naar een plek bij de
B groep hardlopen. Een aantal trainingen extra aandacht voor techniek en snelheid en vooral het vertrouwen
in eigen kunnen. Ga zo door!
Ook het sportief wandelen gaat zich opmaken voor een mooi wandeljaar. Opnieuw worden op 19 februari
2022 en 5 maart 2022 de ‘’VIA-4-DAAGSEN’’ georganiseerd, óók bij Trim Slim, door wandel coördinator
Martijn. Deze vinden plaats vanaf de Draaikolk. Meer informatie via https://www.wandel.nl/via-vierdaagse/ en
wandelcoordinator@trimslim.nl
Tijdens een ‘’zoom meeting’’ hebben alle trainers van onze 3 disciplines elkaar ontmoet en diverse zaken
doorgenomen en van elkaar geleerd. Hoe los je bepaalde situaties met of in de trainingsgroep op, hoe staat
het met de EHBO/Reanimatie vaardigheden. Op welke wijze willen wij als vereniging willen profileren en
onderscheiden van de ‘’concurrentie’’. Bij sportief wandelen gaan we dit jaar serieus werk maken van de
Walking Bootcamp, en bij het hardlopen proberen we Trailrunning op de kaart te zetten. Met deze activiteiten
is het ook de bedoeling om nieuwe leden, naar onze prachtige vereniging, te werven.
Het ledenaantal van Trim Slim is 175. De penningmeester
heeft ‘’opdracht’’ gegeven dit aantal op te krikken naar
200 leden. We zetten publicaties op diverse forums, de
startcursus komt in de krant, een nieuwe flyer is in de
maak. Op vele fronten proberen we nieuwe leden aan ons
te binden. Het belangrijkste front zijn echter onze leden. U
weet het waarschijnlijk niet, maar U bent onze ambassadeur.
U vertelt aan iedereen in uw omgeving hoe belangrijk het is
om te bewegen en hoe leuk dat is bij Trim Slim. Dat je daar in
de ochtend en in de avond kunt trainen, leuke groepen zijn,
trainers die weten wat ze doen en wat er nodig is, én al die
leuke activiteiten; verplaatsingstrainingen, Suprise tochten,
M.O.A., Apenloop. En hoe toegankelijk de vereniging is.
Het bestuur wenst u een sportief jaar toe, waarin eenieder zijn
doel mag behalen.

Wanneer wordt er getraind
		

Hardlopen

Nordic Walking

Sportief Wandelen

Maandag			

Zwaai Wandeling

Dinsdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

20.00 – 21.00 uur

Woensdag		

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

		

19.30 – 21.00 uur		

19.30 – 21.00 uur

Donderdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

Vrijdag			
Zaterdag

09.00 – 10.00 uur

09.00 – 10.15 uur

09.00 – 10.00 uur

Zondag Instuif*

09.30 uur

09.30 uur

09.30 uur

* De zondag instuif is geen training maar een gezamelijke duurloop HL/SW/NW

Apenloop 2022
Na een afwezigheid van twee jaar gaat Trim Slim in 2022 weer de
apenloop organiseren.
Op zondag 22 mei 2022 – de week voor Hemelvaartsdag – is het
mogelijk om 10, 15, 20, 30 of zelfs 40 km te lopen.
Een deel van de opbrengst gaat naar stichting Aap.
Alhoewel het nog vier maanden duurt tot de apenloop, vragen we jullie
deze al jullie agenda’s te noteren.
En alle hulp is welkom!
wandelcoordinator@trimslim.nl
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Verenigingsagenda 2022
Algemeen
Nieuws

Februari
5
Verplaatsingstraining
		
Natuurcentrum Oostvaarders
		
Maart
3
Bestuursvergadering
5
Verplaatsingstraining
		
Staatsbosbeheer Kemphaan
12
Start Hardloopcursus
		
April
2
Verplaatsingstraining?
11
Algemene ledenvergadering
16
SUPRISE tocht
		
Mei
7
Verplaatsingstraining?
9
Bestuursvergadering

MAANDAG > ZWAAIROUTE > APP GROEP
De maandag training wordt, i.v.m. het trainerstekort, ingevuld door de bekende zwaairoute.
Deze wordt gedeeld met de deelnemers. De NW en SW-trainers hebben een app groep
waarin deze mededelingen en Zwaai routes worden gedeeld.
Behoort u niet tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan
bij betreffende trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

APP GROEP Trim Slim HARDLOPEN
Deze App groep wordt gebruikt, voor en door leden, om elkaar op de hoogte te brengen
van trainingen en deelname aan activiteiten, absoluut geen discussie app. Behoort u niet
tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan bij betreffende
trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

Trim Slim gaat naar de 4daagse 2022?
De afgelopen twee jaar is de Nijmeegse 4daagse afgelast i.v.m. de COVID pandemie. Gelukkig is de situatie
in 2022 een stuk rooskleuriger dan in 2020 en 2021. Op dit moment is de kans dat komende zomer weer grote
evenementen georganiseerd kunnen worden volgens marsleider Henny Sackers zo groot, dat Stichting De
4Daagse nu bekendmaakt dat inschrijven binnenkort weer mogelijk is.
Wanneer de inschrijving precies start kan de marsleider nog niet zeggen. “Op 25 januari is er weer een
persconferentie, die willen we sowieso nog afwachten. Je ziet langzamerhand een kentering waarbij niet
alleen meer naar de druk op de zorg wordt gekeken, maar ook naar wat er weer mogelijk is.” De Nijmeegse
vierdaagse staat in 2022 op de kalender van dinsdag 19 t/m 22 juli; dat is week 29.
Voor de COVID pandemie ging er altijd een groep Trim Slimmers naar de Nijmeegse 4daagse om 4 x 30
km, 4 x 40km of 4 x 50 km te lopen. Ook in 2022 zal Trim Slim vertegenwoordigd zijn in de oudste stad van
Nederland. Durft u ook? Stuur dan een e-mail aan wandelcoordinator@trimslim.nl of spreek Martijn even aan.
Hoe meer Trim Slimmers, hoe meer vreugd.
Veel gestelde vragen;
Hoe bereid ik me voor
TrimSlim start medio februari een gezellig groepje waarbij we gezamenlijk trainen om succesvol de 4daagse te
lopen. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je de 4daagse niet alleen loopt, maar ook beleeft.
Welke afstand moet ik lopen
De minimaal te lopen afstand is afhankelijk van het geboortejaar en geslacht. Een langere afstand lopen is
mogelijk; een kortere niet. In onderstaande tabel is de minimaal te lopen afstand vet afgedrukt.
Dames			
2007-2010
30 km
40 km
50 km
1963-2006
40 km
50 km
1962 en eerder
30 km
40 km
50 km
			
Heren			
2007 - 2010
30 km
40 km
50 km
2004 - 2006
40 km
50 km
1973 - 2003
50 km
1963 - 1972
40 km
50 km
1962 en eerder
30 km
40 km
50 km
Hoe schrijf ik mij in
Omdat het kan zijn dat het aantal potentiele deelnemers vaak groter is dan het maximaal aantal deelnemers, zal
er -als het max. aantal deelnemers wordt overschreden (in 2019: 45.000) een loting plaatsvinden. Deelnemers
die zich in 2020 hadden ingeschreven, hoeven niet te loten.
Wanneer je je meldt bij Martijn wandelcoordinator@trimslim.nl zal hij het inschrijfmoment voor je in de gaten
houden.
Overige vragen kun je uiteraard ook bij Martijn wandelcoordinator@trimslim.nl stellen.
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Verplaatsingstraining
Algemeen
Nieuws

• Zaterdag 5 februari 2022
• Natuurbelevingscentrum
• Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere
• Start 9.00 uur
• Koffie en thee na afloop van de training
*Alle reguliere trainingen op zaterdag, vanaf de Draaikolk, vervallen.

Doorstart van start gegaan!
Nu we weer mogen, gaan we op (nog) vier zaterdagochtenden – tot en met 12 februari a.s. - verder met de
doorstart die we na de afgelopen starterscursus hebben afgesproken.
Het is een bruggetje tussen de afsluiting van de cursus en meedoen met de B-groep.
Alles wordt weer een keertje doorgenomen:
-

afstand en tijd inschatten,
looptechniek,
snelheidswisselingen,
krachttraining (Core Stability).

En niet te vergeten elkaar supporten en plezier in hardlopen hebben. Een mooie start van het weekend!

Hardloop
Nieuws

Havermout pannenkoeken
Algemeen
Nieuws

Havermout pannenkoeken zijn niet alleen mega lekker,
ze zijn ook nog eens gezond! Havermout pannenkoeken
bevatten koolhydraten, eiwitten en zijn ideaal als brandstof
voor het hardlopen. Vind hier het makkelijkste recept voor
gezonde pannenkoeken én lees waarom pannenkoeken zo
goed zijn om te eten voor het hardlopen.
Koolhydraten stapelen met havermout pannenkoeken
Pannenkoeken bestaan voor het grootste deel uit
koolhydraten. Even ter vergelijking: Drie pannenkoeken
eten staat qua koolhydraten gelijk aan een groot bord pasta.
Ben je in training naar een hardloopwedstrijd of marathon?
Dan zijn pannenkoeken dus een ideaal gerecht om koolhydraten te stapelen en zo de glycogeenvoorraad in
je spieren aan te vullen.
Havermout pannenkoeken inspiratie
Pannenkoeken zijn op zoveel verschillende manieren klaar te maken dat dit recept (zelfs in de periode van
koolhydraten stapelen) nooit hoeft te vervelen. Maak je pannenkoeken eens met of zonder banaan. Kies in
plaats van havermout voor volkorenmeel of spelt. Voeg een ei toe of varieer met zoet of hartig.
Slim kiezen
Ga je een wedstrijd lopen en wil je zoveel mogelijk voordeel halen uit de kracht van de pannenkoek op de dag
zelf? Denk dan na welke topping je kiest. Voorafgaand aan een wedstrijd kun je bijvoorbeeld beter kiezen voor
het toevoegen van wat extra snelle suikers in de vorm van jam, honing, poedersuiker of stroop.
Heb je snel last van maag- en darmklachten? Kies er dan voor om je pannenkoeken ruim 2 uur van tevoren
te eten en laat eventuele topping achterwege. Wat betreft de basis van je pannenkoek kun je kiezen voor
pannenkoeken van normaal beslag, of de klant-en-klare variant. Deze bevatten minder vezels en prikkelen de
darm minder.
Pannenkoeken eten na het hardlopen? Kies er dan voor extra eiwitten toe te voegen aan het recept in de vorm
van eieren, melk, plantaardige melk of een topping zoals kwark.
Recept voor makkelijke pannenkoeken
Dan nu het echt belangrijke stuk: het recept! Je kunt deze pannenkoeken met of zonder banaan maken, een
ei toevoegen of na het bakken kiezen voor een van je favoriete topping! Eet smakelijk!
Ingrediënten
• 500 ml (plantaardige) melk
• 200 gram havermout/ ander soort meel (volkoren bevat veel vezels)
• *2 middelgrote, rijpe bananen
• Olie om in te bakken
• *Topping naar keuze
Zo maak je het:
1. Doe de plantaardige melk en de havermout in je blender en mix de havermout in ongeveer een minuutje tot
meel.
2. Liever zonder banaan? Sla dan deze stap over. Hou je van zoet? Of wil je extra vitamines en koolhydraten
aan je pannenkoeken toevoegen? Voeg dan twee (geprakte) rijpe bananen toe aan het beslag.
3. Mix het beslag goed en laat het eventueel even staan, zodat het wat dikker kan worden. Gebruik een goede
koekenpan en verwarm een klein beetje olie naar keuze: Olijfolie, koolzaadolie of kokosolie werken prima.
Als de olie goed warm en vloeibaar is, voeg je het beslag toe.
4. Zodra de zijkanten van de pannenkoek droog worden en het beslag begint te bubbelen, draai je de
pannenkoek om. Bak daarna nog een minuutje aan de andere kant.
5. Klaar? Stapel de pannenkoeken op voor een extra leuk effect en decoreer ze met je favoriete topping!

Slim bewegen met Nordic Walking
Verbrand 400 kilocalorieën per uur
Je komt ze steeds vaker tegen: wandelaars met puntige
stokken. Alleen al in Nederland zijn er 150.000 Nordic
Walkers en hun aantal groeit. Wat maakt deze outdoor
sport zo gewild en waarom is het zo effectief?
Genieten van de natuur en lekker wandelen met een groep
mensen. Het oogt alsof Nordic Walking niet uitput. Ook de
beoefenaars zelf ervaren de wandeltechniek niet als zwaar.
Effectiever dan gewoon wandelen
Toch is deze vorm van lichaamsbeweging een stuk effectiever dan gewoon wandelen. Met Nordic Walking richt
je je op vetverbranding en verbrand je zo’n 400 kilocalorieën per uur; met sportief wandelen zijn dat er veel
minder (280 kilocalorieën).
Ook train je tijdens Nordic Walking behalve je benen vooral de arm- en rugspieren. Het energieverbruik ligt 20
procent hoger en de belasting van het hart- en longsysteem neemt toe. Ook is de polsslag tijdens het trainen
10 procent sneller, zodat er sprake is van echte inspanning.
Geliefd onder ex-hardlopers
Jong of oud, dat maakt voor Nordic Walking niet uit. Iedereen kan deze sport beoefenen.
De stokken, ook wel ‘poles’ genoemd, zorgen ervoor dat je je knieën veel minder belast dan bijvoorbeeld bij
hardlopen. Spieren in de benen, arm en rug worden getraind zonder dat de belasting op gewrichten van rug en
benen toeneemt. Dit maakt de sport zo geliefd onder ex-hardlopers, die vanwege blessures niet meer kunnen
rennen. Als je probleemgebied bij de wervelkolom of bij de gewrichten van heup, knie of enkels ligt, zijn er dus
zeker mogelijkheden om de nodige beweging te krijgen.
Nordic Walking helpt ook bij het in conditie blijven en bij het tegengaan of verminderen van chronische
aandoeningen (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, artrose, osteoporose). Zelfs voor mensen met
gezondheidsklachten als RSI kan deze outdoorsport uitkomst bieden.
Drie technieken
Ook al is deze wandelsport geschikt voor iedereen, je kunt wel kiezen uit de techniek die bij je past. Voor
de sportievelingen is er de hardlooptechniek. Voor mensen die hun conditie willen opvijzelen is er de
fitnesstechniek. Als je lichamelijk beperkt bent, kun je de basistechniek gebruiken.
Deze technieken kun je leren op een training of cursus. Er zijn inmiddels veel gediplomeerde Nordic Walking
instructeurs. Ook worden er Nordic Walking demonstraties gegeven.
De juiste stokken
Qua kleding hoef je niets bijzonders aan te schaffen. Gewone (luchtdoorlatende) wandelkleding is prima.
Wel is het van belang dat je op goede en lage schoenen loopt, het liefst met speciale loopsokken; deze
transporteren het vocht van de huid en zijn naadloos. Voor de stokken is het wel erg belangrijk dat je de juiste
gebruikt. Allereerst moeten ze de goede lengte hebben. Dit kun je berekenen door je lengte keer 0.68 te doen.
Daarnaast kies je voor het materiaal aluminium of carbon (stokken van carbon zijn licht en dempen goed,
aluminium stokken zijn iets zwaarder, maar dat is weer goed voor de armspieren) en of je de stok wilt kunnen
uitschuiven of niet. Ook heeft ieder merk zijn eigen handvat.
De natuur in
Bij Nordic Walking staan natuurbeleving, recreatie en ontspanning centraal. Je wandelt door bijzondere
natuurgebieden en op onverharde paden. Wees niet bang dat al die wandelaars met puntige stokken de natuur
aantasten, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten werken mee aan het maken van de routes.
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7 redenen waarom wandelen in de winter zo gezond is
De voordelen van wandelen in de kou!
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Duik je in de winter het liefst onder een dekentje met een
grote mok warme chocolademelk? Dat snappen we, maar
wij dagen je uit om tóch de deur uit te gaan en een frisse
neus te halen. Dit zijn zeven redenen waarom wandelen in
de kou hartstikke gezond is.
1. Goed voor je hart en bloedvaten
Als je in de winter een lange tijd achter elkaar zit, kun je
het behoorlijk koud krijgen. Je herkent het gevoel vast wel
van die ijskoude handen en voeten. Door een wandeling te
maken, gaat je hartslag omhoog en gaat je bloed stromen. Dit zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt
en die kou in je voeten als sneeuw voor de zon zal verdwijnen.
2. Goed voor de lijn
We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat wandelen goed is tegen overgewicht. Wist je dat een uur stevig
doorlopen bij gemiddeld 5 kilometer per uur kan zorgen voor de verbranding van maar liefst 240 kilocalorieën?
Door dagelijks een wandeling van een uur te maken, kun je wel twaalf kilo per jaar kwijtraken. Daarbij kun je
de kans op obesitas met 50 procent verlagen door dagelijks een uur te bewegen.
3. Goed voor je spieren en botten
Ook in de winter schijnt de zon. Dit zijn de momenten waarop je het beste naar buiten kunt gaan. Zonlicht is
namelijk een belangrijke bron van vitamine D. Deze vitamine helpt bij het versterken van je botten. Daarbij
maakt wandelen de spieren en botten sterker, waardoor de kans op osteoporose of botontkalking verlaagd
kan worden.
4. Goed tegen Alzheimer
Wandelen is niet alleen goed voor je fysieke toestand, maar ook voor je mentale. Uit onderzoek blijkt dat
regelmatig wandelen het risico op dementie en Alzheimer op latere leeftijd kan verminderen.
5. Goed tegen diabetes
Een dagelijkse wandeling verkleint de kans op diabetes type 2. Door elke dag 3500 stappen te zetten, kun je
het risico op diabetes verlagen met maar liefst 29 procent. Ook als je al diabetes hebt, is wandelen heel goed
voor het lichaam. Die conclusie werd getrokken door onderzoekers van het Radboudumc.
6. Goed voor de nachtrust
Wandelen heeft een zeer positief effect op de nachtrust. Zo werkt de spijsvertering beter door beweging,
waardoor je darmen ’s nachts rustiger zijn. Door vijf dagen per week een half uur stevig door te stappen,
kunnen slechte slapers zo’n drie kwartier tot een uur extra slaap per nacht krijgen, schrijven Catelijne Elzes en
Deborah Freriks in het boek Van dit boek ga je beter slapen (en je wordt er knapper van).
7. Goed voor je humeur
De kans op somberheid en depressie is tijdens de donkere dagen groter. Voldoende dag- en zonlicht zijn zeer
essentieel om dit tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om overdag een wandeling te maken, bijvoorbeeld
tijdens de lunchpauze. Zo kan 30 minuten wandelen per dag de symptomen van depressie al met 36 procent
verminderen.
Let wel: met een eenmalige wandeling zullen deze voordelen weinig effectief zijn. Pas wanneer je regelmatig
gaat wandelen, bijvoorbeeld wanneer je vijf dagen per week een half uurtje gaat lopen, zul je de positieve
effecten merken. Je kunt er vandaag nog mee beginnen!

Aan de gebruikers van de buurtcentra

datum:
onze ref.:
betreft:

Almere, 26 januari 2022
EdB/BB/22017
Versoepelingen coronamaatregelen per vandaag

Beste gebruikers van onze buurtcentra,
Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari zijn er extra versoepelingen aangekondigd.
We zijn blij dat alle activiteiten weer mogelijk zijn in onze buurtcentra. Omdat we nog niet de
volledige capaciteit in een zaal kunnen toelaten, kunnen we echter naar verwachting niet alle
aanvragen inplannen. Graag begrip hiervoor.
De versoepelingen gaan in ondanks de hoge besmettingscijfers. En dat betekent dat het extra
belangrijk is dat we ons allemaal aan de basismaatregelen houden. In deze brief willen
we graag informeren wat de versoepelingen voor jou als gebruiker betekenen.
Basisregels

Mondkapjesplicht
Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle publieke locaties binnen. Dit geldt als je in
beweging bent én als je ergens zit of staat. Als je zit en 1,5 meter afstand houdt tot anderen
dan mag het mondkapje af.
Coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is verplicht en mag alleen gebruikt worden bij:
• Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar.
• Georganiseerde sportbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar.
• Voor het bezoek aan een culturele activiteit/evenement voor iedereen vanaf 13 jaar.
Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de check aan de deur bij de zaal. QR-code en ID
moeten dan beide gecontroleerd worden.
Horeca geopend
De horeca mag weer open. Dat betekent dat ook de bar in het buurtcentrum weer gebruikt
mag worden tot 22.00 uur ’s avonds. Houd er rekening mee dat wij tijd nodig hebben om de
bar weer in te richten en onze inkoop op orde te krijgen. Omdat wij als buurtcentrum binnen
de cruciale beroepsgroep sociaal werk vallen, mag hiervoor geen coronatoegangsbewijs
gevraagd worden.
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Wijzigingen contactpersoon buurtcentra
Ook informeren we je dat een aantal sociaal beheerders per 1 februari 2022 van werkplek
verandert. We doen ons uiterste best te zorgen voor een soepele en geruisloze overgang.
Een nieuw contactpersoon betekent naast elkaar leren kennen ook andere creatieve ideeën
om het buurtcentrum nog meer te laten bruisen. We kijken ernaar uit! In de bijlage tref je de
lijst aan welke contactpersoon waar zit per 1 februari.
Heb je vragen, neem dan contact op met je contactpersoon bij De Schoor. Samen gaan we
voor een veilige omgeving waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten! Houd goed rekening met
elkaar.

Met vriendelijke groet,

Ellis de Bruine
teamleider Buurtgericht werken

WANDELEN | NORDIC WALKING | HARDLOPEN | TRAIL RUNNING

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
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 10de van maart 2022

