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Nieuws van het bestuur

Beste allen,
Vanaf 15 maart 18.00 zijn er door het RIVM aanvullende maatregelen
gegeven in de aanpak van het Corona virus.
Zo zullen scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met
maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden
en sport- en fitnessclubs.
Om die reden zullen ook wij met Trim Slim tot 6 april geen trainingen
verzorgen en de ALV verschuiven we naar een later te bepalen
datum.
Dat geldt voor alle traingingen die uit de naam van Trim Slim
gegeven worden.
Zolang je geen ziekte verschijnselen hebt kun je uiteraard wel zelf
hardlopen en wandelen.
Houdt daarbij de voorzorgsmaatregelen in acht: dus niet met een
grote groep, houd afstand en als je wel klachten hebt: ga je niet!
En bij voorkeur ook niet vanaf de Draaikolk of andere gelegenheid
die ook dicht zijn.
Zorg goed voor je zelf en je omgeving en dan zien en spreken we
elkaar weer als alles achter de rug is.
Wees bedacht op nepnieuws, dus houdt de berichtgeving van het
RIVM als richtlijn.
Met vriendelijke wandel en hardloop groet,
Barbara K. van Dam
Voorzitter Trim Slim Almere
Hardloop trainer
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Apenloop 3 mei 2020
Dit prachtige evenement kan niet slagen zonder de inzet van vrijwilligers uit alle geledingen van Trim
Slim. Ook dit jaar rekenen wij op uw inzet bij het enige evenement dat Trim Slim nog kent, en de
vereniging op de kaart zet. Daar plukken we tenslotte allemaal de vruchten van. Meld u aan bij de
trainer, die geeft t door aan de organisatoren.
Met Trim Slim naar de Monnikentocht 2020
Vorig jaar zijn we met de Trim Slim bus naar Renesse geweest, waarbij eenieder aan het evenement
aldaar kon deelnemen.
Dit jaar gaan we naar Groningen om deel te nemen aan de Monnikentocht! Verderop in de
Digiflits leest u hoe het werkt. Vragen…stuur die naar cursus@trimslim.nl
Trainers Sportief Wandelen
Marjan Dijkstra is gestopt met het geven van sportief wandel trainingen. Daar leest u verderop een
verslagje over. Het bestuur vindt dat het aantal sportief wandel trainers de kritische ondergrens
nadert, ten opzichte van het aantal trainingen dat gegeven wordt.
Wij doen een oproep aan allen om, actief, mogelijke kandidaten te melden die een groep kunnen
leiden, eventueel de opleiding willen volgen. Een informatief gesprek geeft vaak een beter beeld van
verwachtingen, kansen en mogelijkheden over en weer; trainingszaken@trimslim.nl
Ondersteuning van het bestuur - PR COMMISSIE
Tijdens de vorige ledenvergadering ontstond het idee een pr-commissie in het leven te roepen.
Het zou mooi zijn als deze commissie bruikbare ideeën heeft of initiatieven ontwikkelt. Het gaat
dan om de werving van nieuwe leden of cursisten, suggesties voor evenementen of gezamenlijke
activiteiten, waaraan Nordic Walkers, hardlopers en sportief wandelaars (tegelijkertijd) aan kunnen
deelnemen, aantrekken van sponsors, etc. De verplaatsingstraining, MOA en rondje Noorderplassen
zijn aansprekende voorbeelden. Dus als u goede ideeën heeft, meldt u dan aan bij de secretaris
Annemieke Lof; secretaris@trimslim.nl
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Algemeen nieuws

Verenigingsagenda 2020
Maart
Zie pagina 1 voor nieuws van het bestuur
		
April
		
Mei
2
Verplaatsingstraining
3
APENLOOP
17
Finale startcursus hardlopen:
		
NOBELRUN 5 km
Juni

6
8

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering

Steun Trim Slim Almere
Er zijn verschillende mogelijkheden Trim Slim te steunen:
Sponsoring
U kunt sponsor van onze vereniging worden, waarbij wij u promotie kunnen aanbieden door
bijvoorbeeld vermelding van uw logo op onze website (www.trimslim.nl). Sponsoring begint vanaf
een bedrag van € 100 per jaar. Voor dat geld organiseren wij bijzondere activiteiten binnen de
vereniging. Neem bij interesse contact op met de penningmeester (penningmeester@trimslim.nl).
Vriend van Trim Slim
U kunt ons ook jaarlijks Trim Slim (extra) steunen als Vriend van Trim Slim. Voor een bedrag van
minimaal € 25 steunt u onze vereniging. Voor dat geld organiseren wij bijzondere activiteiten binnen
de vereniging. Wij nodigen u graag uit Vriend van Trim Slim te worden. U kunt daarvoor een
willekeurig bedrag vanaf € 25 overmaken op NL84INGB0007622417 t.n.v. Trim Slim Almere.
Welke vorm u ook kiest, uw financiële steun wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie over
Trim Slim en onze sportieve agenda, www.trimslim.nl
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Sportief wandel nieuws

Apenloop
Op zondag 3 mei - dit jaar niet op Moederdag! - organiseert Trim Slim de
Apenloop.
Omdat voor dit Trim Slim evenement meerdere handjes en voetjes nodig zijn,
wil Trim Slim jullie vragen je aan te bieden om een rol(letje) als vrijwilliger voor
dit evenement te vervullen.
Er zijn niet alleen vrijwilligers nodig op de dag zelf (bemannen start/finish locatie,
evt rustpunten, EHBO), maar ook de dagen voorafgaande aan deze derde mei
(o.a. ophangen bordjes, afdrukken routes, controleren van de route, marketing/
persberichten) en erna (verwijderen bordjes)
Ook TrimSlimmers met EHBO-diploma/ licentie zijn zeer waardevol!
De Apenloop is op dit moment het enige evenement van Trim Slim en derhalve
ook het visitekaartje van Trim Slim in Almere, maar ook daarbuiten! Het zou fijn zijn als we hier weer
- met z’n allen - een geslaagd evenement van kunnen maken.

Laatste training Marjan Dijkstra
Marjan is een vrouw met ambities; trouwen, verhuizen en trainen voor een
groot evenement. Dan kom je een keer ergens tijd tekort voor. Daarom
Heeft Marjan besloten om te stoppen met het geven van sportief wandel
trainingen.
Voorafgaand aan haar laatste training werd Marjan door het bestuur in het
zonnetje gezet, een bos bloemen, een cadeaubon en de hartelijke dank.
Namens de trainersstaf e.a. mocht Karen een wandelboek overhandigen
met routes die van pas komen als Marjan aan t trainen is voor haar
evenement.
Gelukkig blijft Marjan aan als lid van Trim Slim en wij wensen haar veel
succes met haar ambities.
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Hardloop nieuws

Hé twijfelaar
Sta jij ook in 2021 aan de

Onderstaand herhalen we de oproep.
Ongetwijfeld zijn er lopers die erover hebben nagedacht…zal ik nog 1 keer een marathon
doen…ben ik daar niet te oud voor…hé, als die gaat, dan moet ik het toch ook kunnen….ben
ik niet te langzaam…hoe moet dat dan….is het wel voor mij weggelegd…..er doen allemaal
ervaren hard/marathon lopers mee….daar hoor ik toch niet bij……..
2021! Dat klinkt nog ver weg, en dat is natuurlijk ook zo!! Toch hebben een aantal Trim Slimmers het
plan opgepakt om in 2021 de Rotterdam marathon te lopen.
In deze groep bevinden zich ook debutanten. Voordeel is dat je langere tijd de voorbereiding kunt
overdenken. Wat komt erbij kijken, hoe kan ik dat regelen, bewustwording van wat er gaat gebeuren.
Met trainers overleggen hoe de trainingen verlopen, hoe train je zo’n lange afstand, hoe ziet het
schema eruit. Allemaal voorbereidingen die je kunt doen vóór de daadwekelijke trainingen gaan
plaatsvinden.
Ook een voordeel is dat je na de uitvoering van 2020 kunt inschrijven voor de Rotterdam marathon
van 2021. Je bent dan goedkoper uit dan wanneer je in december besluit om deel te nemen!
Dus je hoeft nog niets te beslissen, ga er gewoon over nadenken, heb je altijd al een marathon willen
lopen? Dan is dit je kans. Niets is gezelliger en functioneler dan met elkaar een doel na te streven;
je staat er niet alleen voor. Praat er eens met de trainer over…

Samen halen we de
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TRIM SLIM Verenigings evenement

SAMEN hardlopen en wandelen in Westerwolde
Zaterdag 29 augustus 2020

De Monnikentocht
Runners Oost Groningen organiseert
voor de 24e keer de Monnikentocht voor
marathonlopers, ultralopers, sportief
wandelaars en Nordic Walking.
De tocht gaat vanaf camping De Barkhoorn te
Sellingen en vanaf natuurgebied Breedwisch
door het fraaie landschap van Westerwolde
over verharde en onverharde wegen en
paden naar vesting Bourtange.
De Monnikentocht is een Landschapsloop.
De tocht is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker die inmiddels de nodige landelijke bekendheid
heeft verworven.
Velen komen daarom jaarlijks terug vanwege de sfeer en de fraaie routes.
Hardlopen:
Wandelen:
Inschrijving:
Start locatie:
De start wandelaars:
De start hardlopers:

19 km
17 km
Vakantiepark De Barkhoorn, Beetserweg 6, 9551 VE Sellingen
Vakantiepark De Barkhoorn
9:30 – 10:00 uur
11:00 uur

Hardlopen:
Wandelen:
Inschrijving:
Start locatie:

11 km
11 km
Alleen bij voorinschrijving (max 100 deelnemers)
Rijsdam, natuurgebied Breedwisch.

Vertrek bus 13.00 uur vanaf camping Plathuis Bourtange
De start wandelaars: 13.30 uur
De start hardlopers:
13:30 uur
Informatie en inschrijven afstand; https://monnikentocht.nl/
Trim Slim huurt een touringcar om ons naar Groningen te brengen
Vertrek Bus IJsselmeerweg Almere (sporthal waterwijk) om 7.15 uur
Aankomst Sellingen 9.00 uur
Daarna rijdt de bus naar Bourtange
Om 16.30 rijden we weer naar Almere.
Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken van
€12,50 naar NL84 INGB 0007622417 t.n.v. TrimSlim o.v.v. bus Monnikentocht
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Gespot op Facebook

Verplaatsingstraining zaterdag 7 maart vanaf het Eksternest in Almere Haven.
Mooie omgeving om te wandelen of hard te lopen. En wat hadden we een geluk met het weer!!
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29 februari
Een hele speciale training, maar eens in de vier jaar kan je
deze training volgen......
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Wandelweken 2020

Dag allen,
Sinds 2003 verzorg ik meerdere keren per jaar op non-profit basis wandelweken. Afwisselend naar
Het Reuzengebergte in Tsjechië en De Ardèche in Frankrijk.
In Tsjechië verblijven we in www.snabilic.
com, een authentieke boerderij in een klein
dorpje. Van daaruit maken we prachtige
wandelingen door de spectaculaire
rotsgebieden Adrspach, Broumovsky Steny
en Bledny Skaly, door uitgestrekte bossen
en glooiende velden. We eten ’s avonds in
nabijgelegen restaurants, ontbijt en lunch
worden verzorgd.

In Frankrijk zijn we te gast bij Marjon en Peter Bakker van La Grange de
Fabras nabij Aubenas. (www.lagrangedefabras.com) Alle maaltijden
worden verzorgd en zijn inbegrepen.

We reizen altijd met negen persoons bus van Houten naar bestemming.
Alle info ook te lezen op www.wandellustenleven.nl.
Bellen voor info mag altijd, 0611782610.
Met vriendelijke groet,
Rudo Snabilie.
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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
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 10de van april 2020

