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Nieuws van het bestuur

Een succes
Zaterdag 4 mei vond de verplaatsingstraining plaats
vanuit de Nobelhorst. De koffie en thee nuttigen in een
gezellige ambiance wordt bijzonder gewaardeerd. Voor
de vierde keer op rij bezochten 60 Trim Slimmers deze
training. W.at een succes.
Het bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering
aangegeven dat er vanaf april een vrijwillige bijdrage
gevraagd gaat worden voor deze (koffie-thee) training.
Het bestuur is jullie bijzonder erkentelijk dat aan die
vraag gehoor is gegeven.
Héél hartelijk dank

Pimp de Digiflits
Beste Trim Slim leden
De maand mei staat bol van de activiteiten waar trim slim leden aan deelnemen.
De Koning van Spanje, de Apenloop, De Nobelrun, Renesse wandelen en hardlopen, …..
Laat de digiflits weten hoe jij het ervaren hebt. Beantwoord onderstaande vragen, doe er een
fotootje bij en stuur het op naar digiflits@trimslim.nl
De redactie maakt er dan wat moois van waar iedereen van kan genieten.
Doe jij óók mee?
•
•
•
•
•
•
•

Wie ben je
Waar heb je aan deelgenomen
Met wie nog meer
Eerste keer?
Hoe heb je het ervaren
Wat blijft je bij
Wat is je volgende evenement
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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.
Alle informatie vindt u op;
https://www.sportpromotionzeeland.nl/evenementen/halve-van-renesse-2019/

Programma 19 mei 2019;
• 8.00 uur: Vertrek bus vanaf Sporthal Waterwijk aan de IJsselmeerweg Almere

Er wordt u die dag gevraagd uw
mobiele nummer op te geven.
Er kunnen situaties zijn waarbij dat
handig kan zijn.
Bij aankomst terug in Almere wordt
de lijst vernietigd.
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Beste SW en NW lopers,
Het is bijna zover!
De halve van Renesse of de Alternatieve van Renesse (deze naam heb ik er zelf aan
gegeven) gaan bijna van start.
Op de website van de organisatie heb ik gelezen, dat er 12 Almeerse wandelaars staan
ingeschreven op een totaal van, op dit moment, 358 en 7 Almeerse hardlopers op een totaal van
568. De inschrijving staat nog open, dus de totalen kunnen nog hoger uitvallen.
Ik hoop, dat de 12 wandelaars en 7 hardlopers allemaal lid zijn van “onze” vereniging en dus in de
bus zitten, die TrimSlim geregeld heeft.
Dat betekent dat we een groep van 17 mensen hebben, die “Alternatief” gaan lopen. Op eigen
houtje dus!
Op route.nl heb ik een aantal routes in de buurt van Renesse gevonden, die mogelijk interessant
zijn voor ons Alternatieven!
Ik zal er een paar uitprinten en meenemen die dag.
Het staat u uiteraard vrij om ook op route.nl op Renesse te filteren en zelf een wandeling te
bedenken!
Concept Programma 19 mei 2019;
* 7:45 uur verzamelen op parkeerterrein bij Sporthal Waterwijk
• 8.00 uur Vertrek bus vanaf sporthal Waterwijk
• 10.00 uur aankomst Renesse + Start wandelaars, nordic walkers halve marathon
• 12.00 uur Start hardlopers halve marathon
• 15.00 uur Iedereen gearriveerd
• 17.00 uur Vertrek bus naar Almere
• 19.00 uur Aankomst Almere
René vertelde mij vandaag, dat er 36 plaatsen in de bus “verkocht” zijn.
Er is dus nog plek (8 stuks!)!
Als u zich nog niet heeft aangemeld en dat toch nog wil, dan gaat u als volgt te werk:
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
U kunt u ook nu nog aanmelden voor de halve marathon 21.1 KM wandelen of hardlopen. Dit doet
u op de volgende website:
https://www.sportpromotionzeeland.nl/
Hier kunt u ook meer info en deelnemerslijsten vinden voor dit evenement.
En dan het weer, zoals het nu uitziet is het een graad of 17, gedeeltelijk zonnig en een
Noordenwind kracht 1.
Het is ver vooruit kijken maar het kan altijd beter hé?
Henk van Groenigen
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Verenigingsagenda 2019

2019
Mei

\19

Met de bus naar Renesse

Juni

1
17
27

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering
Route Noorderplassen

Juli

6

Verplaatsingstraining

Augustus

5-9

MOA

September

16

Bestuursvergadering

Oktober

5
21

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering

November

2
2- 7
11 of 18

PRESTATIE-training Special
‘’Vier de Prestatie’’ week
Algemene Ledenvergadering

December

2
7
23 - 3 jan.

Bestuursvergadering
Verplaatsingstraining
Winterstop, geen trainingen
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Verenigings evenement		
Route Noorderplassen
Wanneer

27 juni 2019

Voor

Hardlopers, Nordic Walkers en Sportief Wandelaars

Doel

in groepsverband 10 km afleggen

Startlocatie Kinderboerderij & Manege de Stek
		
Rie Mastenbroeksportpark 8, 1314 AZ Almere
Start
		
		
		

19.00 uur Nordic Walking en Sportief Wandelaars
19.30 uur Hardlopers groep C (8km p/u)
19.45 uur Hardlopers groep B (9 km p/u)
20.00 uur Hardlopers groep A (10km p/u)

Finish

21.00 uur

Daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Svp opgeven via cursus@trimslim.nl
ROUTE
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Algemeen nieuws

Zomaar een wandel training
Sportieve wandelaars op een frisse maar wel zonnige zaterdagochtend
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Zomaar een zaterdag training
Vanmorgen al lekker warm en heerlijk loopweer. De starters voor training 8 en tijdens het laatste
deel van het schema aansluiten bij de A en B voor de Paastraining. Zelfs de schaapjes waren
aanwezig voor het ultieme gevoel. Weer een training om met veel lenteplezier op terug te kijken
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Verplaatsingstraining Nobelhorst.
Weer eens een hele andere omgeving om
te bekijken, Nobelhorst.
De verplaatsingstraining van zaterdag 4
mei 2019 was vanuit Smullen en Spelen in
Nobelhorst.
Het weer zat mee, er was wel een koud
windje, maar ook blauwe lucht en af en toe
een zonnetje.
De traditie die we dit jaar hebben om na
afloop “koffie & thee” te drinken met zijn
allen was weer zeer geslaagd.
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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.
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
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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WANDELAGENDA.NL
http://wandelagenda.nl/wandelnieuws/default.html
Wandelen met wandelmaatjes

Wandelnieuws
Er zijn op internet vele leuke websites
met wandelnieuwtjes.
Als je je aanmeldt dan ontvang je vaak
een e-mail update.
Leuke wandelwebsites met wandelnieuws
•
Tweevoeter.net
•
Wandelzoekpagina.nl
Wandeltijdschriften
•
Op Lemen Voeten
•
Op Pad
•
Wandelactief
•
Bergen
•
Hoogtelijn (NKBV)
•
Wandelkrant Te Voet
•
Grasduinen
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Koning van Spanje / Gulpen
3 dagen trailen, 90 km, 2250 hoogtemeters!

Wat neem je dan mee in je rugzak?

Vrijdagavond 17 km Nighttrail, geweldig licht effect.

Zaterdag 28 km trail; let the sunshine.

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Mei 2019

Zondag 43 km trail; klimmen en dalen en fantastische (zonnige) vergezichten.

Doedelzakmuziek bij de start en finish.
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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 juni 2019

