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Nieuws van het bestuur

Beste allen,
Het blijven lastige en rare tijden. Het is vakantietijd. De zomer is in alle hevigheid losgebarsten, met
ongekende temperaturen. Er waard een virus rond dat zich door niets laat weerhouden, al helemaal
niet door het warme weer.
Bewegen blijft onder alle omstandigheden van groot belang om je te wapenen: namelijk je
immuunsysteem versterken. Dus: blijven doen! Alleen wel verstandig! Dus niet midden op de dag
als het 35 graden is (tenzij het echt niet anders kan). Gebruik de vroege ochtend en de avond als
blijft ook die nog lang warm.
Iedereen heeft gemerkt dat de trainingen gewoon doorgaan, soms met iets minder trainers, want ook
zij gaan op vakantie. Soms aangepast omdat het gewoon onverstandig is hard te trainen bij deze
temperaturen: Dus beweeg verstandig en doe rustig aan (voor sommigen een best lastige opgave).
Vergeet niet te drinken: want je hebt vocht nodig om je eigen airco goed te laten functioneren. Een
laagje vocht op je huid: daar koel je heerlijk van af.
Zo ging ook de MOA van start met veel animo en top verzorging.
Verder is er nog een virus dat we eigenlijk niet willen, waar we klaar mee zijn … maar dat nog niet
klaar is met ons. Dus blijft het devies van het RIVM van kracht: afstand houden, handen wassen en
niet komen als je klachten hebt. Vooral wel laten testen als je klachten hebt.
En … deelnamen aan contact onderzoek als je dat gevraagd wordt.
Om het onszelf toch inzichtelijk te houden gaan de trainers nu echt elke training vragen om je naam
en tel op een lijst te zeten: die bewaren we 1 maand en kan indien nodig gebruikt worden voor dat
contactonderzoek.
Al met al blijft het devies: ontmoet elkaar met verstand, houd je aan de RIVM-richtlijnen, pas goed
op jezelf en anderen.
Met zomerse groet,
Barbara K. van dam
Voorzitter Trim Slim Almere
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Verenigingsagenda 2020
September

5
24
24

Verplaatsingstrining
Rondje Noorderplassen (13K)
Route Noorderplassen (8K)

Oktober

3

Verplaatsingstrining

November

7

“Vier jou prestatie” training

December

5
31

Gezamelijke SUPRISE-training
“Oliebollen hollen”

Verplaatsingstraining
Zaterdag 5 september 2020
Aanvang: 09.00 uur
Koffie om 10.00 uur
Waar:

Adres: Trekvogelweg 10, 1316 AN Almere
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Algemeen nieuws
Rondje Noorderplassen nieuwe stijl
Beste leden,
Op donderdag 24 september 2020 vindt het Rondje Noorderplassen plaats. In de winter werd
er over de dijk gelopen, en in de zomer onderlangs het water. Ook was er een ruime starttijd
waardoor eenieder zelf kon beslissen hoe laat te starten.
Startlocatie WORDT NADER BEKEND GEMAAKT.
Het Rondje Noorderplassen telt 4 start tijden;
- 18.30 uur voor de groep Nordic Walkers en Sportief Wandelaars
- 19.30 uur voor de C-groep; 8 km p/u
- 19.45 uur voor de B-groep; 9 km p/u
- 20.00 uur voor de A-groep; 10 km p/u
Het doel van dit evenement is om gezamenlijk, als groep, de ronde af te leggen. Vandaar de
groepen met de verschillende looptempo’s, zodat je weet in welke groep te starten.
Natuurlijk zullen er in de groep ook wel kleine verschillen plaatsvinden, dat is op te lossen om op
bv 2 plekken (blok van Kuffeler en de drankplaats) op elkaar te wachten.
Tevens is een bezemfietser beschikbaar voor het geval dat…..
Het Rondje Noorderplassen onderlangs telt 13. Het Rondje mag tevens door duo’s gelopen
worden. Terwijl je maatje loopt, fiets jij mee. Wisselen mag wanneer je dat maar wil. Op deze
manier kan iedereen deelnemen.
Voor wie 13 km te ver is hebben we een alternatief Noorderplassen Route van 8 km.Deze start om
19.45 uur.
Na afloop nuttigen we gezamenlijk
wat lekkers te eten en drinken met
elkaar.
Wij zoeken vrijwilligers voor;
- De drankpost
- De bezemfiets
- Verzorgen van natje
		 en droogje na afloop
AANMELDEN ALS LOPER
OF VRIJWILLIGER KAN VIA
cursus@trimslim.nl
Je mag introducés meenemen,
zij betalen €2, =
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MOA 2020
Dit jaar een andere maar wel leukere Marathon Op Afbetaling
(MOA). In plaats van een route van 5 kilometer, heen en terug,
heeft Martijn 2 geschakelde routes van 5 bedacht.
Zo liepen we de :
• eerste dag een klein rondje Filmwijk en voor wie dat
wilden ook nog een groter rondje rond de Filmwijk.
• tweede dag van de Marathon Op Afbetaling (MOA) rond
de Leeghwaterplas en voor de 10 kilometer-lopers rond
Tussen de Vaarten.
• derde dag de Kruidenwijk en daaraan gekoppeld rond
een deel van de Muziekwijk.
• vierde dag Realiteit, Boathouse en vervolgens langs de
Noorderplas en de begraafplats en weer terug via de
Stek naar de Draaikolk.
Voor de ‘die-Hearts’ was er ook nog een
• vijfde dag, die ging van Draaikolk, sportparkbrug Fanny
Blankers Koen en (het leek wel) EINDELOOS langs de
Hoge Vaart tot aan de Kraanvogelbrug links af naar de
busbaan en weer terug naar de Draaikolk.
En steeds maar weer waren
er die vrijwilligers, die
onder regie van Martijn de
deelnemers onderweg van
water en dropjes voorzagen
en aan het eind van de
tocht was er wat lekkers
en drinken. Dat laatste
was gelet op de oplopende
temperaturen geweldig. Voor
elke deelnemer die 4 keer
had meegedaan was er door
Rob Eijkmans een door hem
vervaardigde creatief aandenken. Bedankt Rob.
Wandelaars en hardlopers hebben het leuk gehad en
bovendien een aardige sportieve prestatie verricht.

Dank aan Martijn voor de organisatie
en dank aan de vrijwilligers voor de
verzorging.
Rob Wegert
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Wandel nieuws
Bericht van de Wandelbond,
Zoals jullie wellicht weten is onze vereniging Lid van de Koninklijke
Wandelbond Nederland.
Dit lidmaatschap brengt met zich mee dat een aantal leden
zich via TrimSlim als lid kunnen aanmelden bij de Wandelbond. Het voordeel hiervan is
dat je niet zelf lid hoeft te worden van de bond en toch kunt profiteren van kortingen op
evenementen en wandelproducten, het magazine Wandel.nl (5x per jaar wandelinfo en tips) én
de evenementenjaargids van de Wandelbond. Bovendien worden er door de Wandelbond ten
behoeve van onze wandeltrainers informatiebijeenkomsten en nascholingsdagen georganiseerd.
Als je je aanmeldt voor een lidmaatschap via TrimSlim betaalt TrimSlim per lid een gereduceerd
contributiebedrag (€ 18 per jaar), die TrimSlim jou vervolgens in rekening brengt. Het voordeel
hiervan is, dat jij minder contributie betaalt, dan als individueel lid (afhankelijk van gekozen pakket
€ 16,50 tot € 29,50 per jaar; zie ook: https://www.kwbn.nl/pagina/wandelaars/persoonlijk-lid-kwbn
Het bestuur stelt de verlenging van het verenigingslidmaatschap echter afhankelijk van het aantal
TrimSlim-leden dat zich aanmeldt en neemt hierover in september 2019 een beslissing. Voor dit
tijd kun je – uiterlijk voor 1 september as. – je belangstelling voor het ‘organisatielidmaatschap’
kenbaar te maken aan de penningmeester, penningmeester@trimslim.nl. Van je inschrijving bij de
Wandelbond ontvang je te zijner tijd bericht.
Leden, die al lid zijn van de Wandelbond, wordt nadrukkelijk verzocht, als zij op verlenging van het
lidmaatschap prijs opstellen, zich opnieuw (via e-mail ) met de penningmeester in verbinding te
stellen. Bij geen ontvangst van een dergelijk bericht wordt het lidmaatschap van deze leden niet
verlengd.
Martijn Hommes, coördinator Wandeltrainers
Rob Wegert, penningmeester
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Trail Des Fantômes
Toen Rene L. kwam om een trail-run te doen in de Belgische
Ardennen werd er al snel ingeschreven door de aanstichter
Rene L., Trudy, Patricia, Geesken, Jennifer en Gilles en
een hotelletje werd geboekt.
Het werd een bijzondere ervaring: Trail Des Fantômes.
Het is niet een trail-running zoals wij gewend zijn in
Nederland, dit had in mijn beleving meer weg van een combi
hiken en survival. Maar het was een grandioze ervaring die
ik niet had willen missen.
Door COVID-19 was het wel anders, deze editie kon je kiezen uit 4 verschillende afstanden van 13
tot 42km met maximaal 150 deelnemers. De start en finish waren in het plaatsje Maboge.
Het was een pittig uitdagend
parcours door de prachtige natuur
van La Roche-en-Ardenne. De
route was duidelijk aangegeven en
die ging o.a. langs de Ourthe met
pittige klimmetjes afdalingen en
smalle bospadjes. Afdalend langs
touwen en rotsen. En jezelf ook
weer via touwen omhoogtrekkend
en door het water heen banjeren
bij de laatste km’s voor de finish.
En dit alles dan ook nog op de dag
dat alle warmte records gebroken
werden. Maar amai het is een
plezante trail geworden, en we
zijn een bijzondere ervaring rijker.
Sportieve groet,
Geesken
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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 september 2020

