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DIGIFLITS

Nieuws van het bestuur

Vakantieperiode voor de deur!

Wat een actief half jaar hebben we alweer achter de rug. Verplaatsingstrainingen en deelnames aan
evenementen maakten dat er tijdens de trainingen voldoende te bespreken viel.
Zoals gebruikelijk worden in de vakantieperiode de trainingsgroepen a en b samengevoegd, omdat
meerdere trainers op vakantie zijn, en vooral ook vele leden.
Wat betreft de M.O.A. is het goed om Trim Slim facebook in de gaten te houden.
De volgende digiflits verschijnt in september
Wij wensen de vierdaagse lopers in Nijmegen heel veel succes!
Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantieperiode toe.
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Trim Slim verenigings evenement

Net als vorige jaren organiseert Trim Slim in de eerst volle week van
augustus (5 t/m 9 augustus) de MOA.
Door diverse consumentenorganisaties wordt meestal afgeraden om producten of diensten op
afbetaling te kopen. Er is echter één uitzondering: de marathon op afbetaling (kort: MOA).
Bij de MOA loopt, rent, wandelt, of nordic walkt u 4 dagen 10.549 meter, waardoor u aan het einde
van de week, wanneer u deze afstand heeft afgelegd, een marathon heeft gelopen.
Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus heeft u tussen 18:30 en 21:00 de mogelijkheid om vanuit de
draaikolk een marathon af te betalen. Bij de draaikolk zijn de routes beschikbaar.
U komt toch ook?
De reguliere avondtrainingen zullen deze week vervallen.
Omdat de swingende barmannen dit jaar beperkt beschikbaar zullen zijn ivm vakantie en werk,
zoeken we hulp.
Voor de bemanning (m/v) van de Draaikolk zou het fijn zijn wanneer er twee TrimSlimmers per
avond beschikbaar zijn en ook op het keerpunt zoeken we nog hulp.
U kunt u aanmelden als hulp via trainingszaken@trimslim.nl of bij uw trainer
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Algemeen nieuws

Onweer
Enige weken geleden hing er
op woensdag avond een fikse
onweersbui boven de Draaikolk.
Daarom kon de Sw en Hl training
niet van start gaan.
Wat doe je dan…..
Dus maar de meubels aan de kant
en de CORE gaan trainen tot het
buiten droog wordt.
Na drie kwartier konden we naar
buiten. Inclusief de spierpijn.
Gelukkig dat het droog werd!!
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Route Noorderplassen
Donderdag 27 juni 2019, op het verenigingsprogramma staat de Route
Noorderplassen gepland.

Rene Tenniglo heeft een mooie
route van 10K uitgezet, Geesken
de boodschappen gedaan, Maaike
de waterpost bemenst, samen
met Margriet, en Johan stond zijn
mannetje in de keuken van Manege
de Stek, Rie Mastenbroek Sportpark.
Hartelijk dank daarvoor!
Om 19.00 uur zijn de wandelaars en
nordic walkers van start gegaan. Prima omstandigheden.
Vanaf 19.30 uur zijn elk kwartier de hardlopers van start gegaan. Zij
werden erg blij van de waterpost onderweg.
Henk met zijn Nordic Girls
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De Sportief Wandelgroep

De 19.30 uur groep
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De 19.45 uur groep

De 20.00 uur groep
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Met z’n allen!!

Verenigingsagenda 2019
2019
Augustus

5-9

MOA

September

16

Bestuursvergadering

Oktober

5
12
21

Verplaatsingstraining
Reanimatie voor trainers
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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3 dagen + 4 trailruns = 85 km en 4 bier.
In het weekend 21 – 23 juni 2019 heb ik deelgenomen aan de
VeluweZoomTrail.
Vrijdag ochtend om 10.00 uur startte ik voor de eerste 20 km. Lekker
weertje, mooie omgeving dus lekker genieten.

Na afloop beloond met mijn eerste

biertje!

Zaterdag om 10.00 uur
startte de tweede run
van 12 km. Deze keer
werd ik ondersteund door
Margo, Jan en Karin.
Dat betekende een hoop
gezelligheid, rustig lopen
en wederom genieten van
de omgeving. Óók deze
keer wachtte ons weer een
lekker biertje bij de finish.
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VeluweZoomTrail met Jan, Karin en Margo.
En het feest was nog niet afgelopen. S-middags
om 14.00 uur startte de derde run van dit weekend.
Wederom stonden 20 km te wachten, en dat terwijl
de temperatuur behoorlijk opgelopen was. Gelukkig
niet te veel hoogtemeters en lekker door het bos.
Geesken, Patricia, Henk, Willem, Cor en Martin waren
deze middag mijn loopmaatjes. Reuze gezellig om dan
na de finish opnieuw een lekker alcoholvrij biertje te
drinken.
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Zondag ochtendvroeg opnieuw naar Dieren
getogen. Trailrun 4 stond op het programma.
33 mooie lange en warme kilometers langs
heidevelden en te vaak over de Postbank.
Dit keer zonder maatjes en dan moet je het
alleen doen hé! Maar het is goed gekomen. Het
idee dat er aan het eind van de run opnieuw
een lekker koud biertje klaarstaat………je
snapt het!!

En dat is 4! Het was een goed weekend, samen met mijn loopmaatjes. VeluweZoomtTrail; daar
waar het nuttige en het aangename elkaar ontmoeten!!
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Wandelnet
Beste wandelliefhebber,
De website www.wandelnet.nl zal voor u een bekende site
zijn; de afgelopen jaren heeft u zich geregistreerd op deze
site. Wellicht heeft u een wandelroute gedownload of zelf
uitgestippeld met onze wandelrouteplanner. Het kan ook zijn
dat u via de site een logboek heeft bijgehouden of een gids heeft besteld in de webshop.
Wandelnet.nl is vernieuwd
Vanaf vandaag is wandelnet.nl volledig vernieuwd! De site is makkelijker te gebruiken via uw
mobiele telefoon of tablet en u hoeft niet langer in te loggen om routes te downloaden en/of te
printen.
Opgeslagen routes & logboek
Met de nieuwe website nemen we helaas ook afscheid van een aantal functionaliteiten zoals het
logboek en de door u bewaarde routes in de ‘Mijn Wandelnet’-omgeving. Omdat we beseffen
dat u misschien veel tijd gestoken heeft in het vastleggen van deze wandelingen, laten we de
oude website nog een korte periode als archief bestaan. Zo heeft u de mogelijkheid uw routes en
logboek te downloaden.
Tot 1 augustus 2019 kunt u uw eigen routes en uw logboek downloaden op uw eigen computer.
Om te downloaden volgt u de volgende stappen:
1. Ga naar archief.wandelnet.nl en log in met uw gegevens.
2. Ga naar ‘Mijn routes/ logboek’
3. Klik in de rechterkolom (logboek) of onderaan de pagina (mijn routes) op ‘download logboek’
Uw account vervalt
Met de komst van de nieuwe site is inloggen niet meer nodig en vervalt ook uw huidige account.
Bent u donateur, vrijwilliger of heeft u een Wandelaars Welkom-adres dan ontvangt u nog wel
nieuwe accountgegevens, zodat u zelf uw gegevens kunt wijzigen of met korting kunt bestellen in
de webwinkel. Wij sturen u hiervoor een aparte mail.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons mailen via info@wandelnet.nl. We doen ons best
om uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Wandelnet
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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 september 2019

