DIGIFLITS
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NOVEMBER

Nieuws van het bestuur

Beste leden,
De komende periode gaan we toch proberen met elkaar in contact te komen/blijven. U hebt een
uitnodiging ontvangen voor de -DIGITALE- ledenvergadering. Daarnaast zijn er diverse zwaairoutes
op de woensdag en zaterdag.
Op zaterdag 5 december voegen we daar een speciale zwaairoute aan toe; de SUPRISE-wandeling.
Het bestuur ontvangt vele positieve reacties op alles wat er, ondanks Corona, georganiseerd wordt.
Dat vinden we fijn en motiveert ons enorm. Onderstaand vindt u een vacature voor deelname aan
het bestuur. Ik hoop dat u, met alles wat er binnen de vereniging gebeurt, inspireert om deel te
nemen aan deze leuke groep mensen.

VACATURE(S) bestuur Trim Slim Almere
Ben jij geïnteresseerd mee te draaien in het bestuur van onze vereniging? Meld je dan nu aan!
Een van onze bestuursleden, belast met de ledenadministratie, heeft besloten te stoppen. Helaas
kan zij haar overvolle agenda niet meer combineren met de werkzaamheden voor onze vereniging.
Het bestuur zoekt iemand met enige kennis van Excel. Hij/zij beheert de inschrijfformulieren ten
behoeve van de contributie-inning en verwerkt mutaties in de ledenlijst en onderhoudt daarover
contact met de penningmeester.
Verder is het bestuur op zoek naar één of meer geïnteresseerden, die samen met het bestuur een
aantal taken, die zijn blijven liggen, kunnen oppakken. Hierbij valt te denken aan ondersteuning
bij evenementen (zoals Apenloop en rondje Noorderplassen en bemensing waterposten), promotie
Trim Slim, assistentie ledenwerving, beheer magazijn enz. enz. Uiteraard houden we rekening met
je belangstelling.
Graag aanmelden bij onze voorzitter, Barbara van Dam (voorzitter@trimslim.nl). Na je aanmelding
volgt een gesprek en verkennen we de mogelijkheden om binnen het bestuur actief te zijn.
Alvast van harte welkom!
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Verenigingsagenda 2020
November
23
Ledenvergadering Digitaal
		
December
5
SUPRISE wandeling
14
Bestuursvergadering
31
Oliebollen Buffet
		
Januari 2021
9
Training – Nieuwjaar-Receptie
11
Core Stability
18
Core Stability
25
Core Stability
25
Bestuursvergadering

Evenementen
SUPRISE training
zaterdag 5 december
Dat wordt een bijzonder rondje wandelen/hardlopen met Surprises onderweg.
Na afloop gaat u naar huis met een Trim Slim Suprise.
OLIEBOLLEN BUFFET
donderdag 31 december
We gaan om 10.00 uur verzamelen bij Inge, een uurtje bewegen en vervolgens,
BUITEN, genieten van eigen gemaakte oliebollen en gluhwein
NIEUWJAARS TRAINING + RECEPTIE
zaterdag 9 januari 2021
Lekker trainen met na afloop een gezellig buffet.

GÉÉN TRAININGEN IN DE WEKEN VAN
21 DECEMBER TOT 4 JANUARI 2021
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Algemeen nieuws

				

Wandeling

Wanneer

Zaterdag 5 december 2020

Waar

Start en Finish bij de Draaikolk

Wat is de bedoeling

Een ronde wandelen van 5 kilometer met diverse surprises onderweg.

De “zwaairoute’’ start bij de Draaikolk. De ronde wordt met de klok mee, of tegen de klok in
gelopen worden. Op deze ronde komt u 3 (parkeer)plekken tegen waar u een Surprise te wachten
staat. Laat dat lekker smaken.
Terug bij de Draaikolk loopt u langs de Walk Trough; hier kunt u een beker koffie-thee-en wat
lekkers meenemen naar huis.
De vrijwilligers zorgen ervoor dat er geen ‘’samenscholingen ’plaatsvinden.
•
U loopt de ronde single of als duo (als u geen klachten heeft)
•
U krijgt vooraf een start tijd opgegeven
•
Daarnaast wordt aangegeven of u met de klok meeloopt of er tegenin.
•
Op deze manier voldoen we aan alle RIVM regels
Dat betekent dat je alléén mee kunt doen door je op te geven, voor 1 december, via
CURSUS@TRIMSLIM.NL met je naam en telefoonnummer.
Na aanmelding krijgt u te zijner tijd bericht op welk tijdstip u kunt starten, en of u met de klok mee
start, of tegen de klok in.
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Trim Slim Bingo - 1
In het kader van de Coronatrainingen dit keer de Bingo voor alle disciplines.
Met deze bingotrainingen houd je je conditie op peil. Je mag een opdracht per keer te doen, maar
het staat je natuurlijk vrij opdrachten te combineren. Bewijsmateriaal in de vorm van foto’s van
de opdrachten en/of een weergave van de prestaties zien wij natuurlijk graag in een van de Appgroepen. Om mee te doen voor de bingoprijs, mail je het eindresultaat, dus met de bewijzen, voor
1 december naar het secretariaat: secretaris@trimslim.nl
Tijd en plaats van de prijsuitreiking worden nader bekend gemaakt.
Wandel/loop in een voor jouw prettig tempo. Je kunt alleen gaan of in een groepje van
maximaal twee personen (afhankelijk van de RIVM richtlijn). Houd 1,5m afstand en neem alle
Coronamaatregelen in acht.
Veel succes!
Rietje, Annemieke en Barbara.
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Zwaairondjes….iedere keer weer leuk!
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Algemeen nieuws
EXTRA trainingsprogramma…….Core Stability

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE;
Trainers raden core oefeningen aan omdat je dan een groter bereik in je loopbeweging haalt.
Je kunt bijvoorbeeld, door deze oefeningen uit te voeren, de fase van de lift beter uitvoeren. Dat
resulteert in een betere hard/wandel looppas. Of je gaat door de oefeningen eindelijk beter je
heupen inzetten. Dat doet een loper die niet getraind is in zijn core hoogstwaarschijnlijk te weinig.
Meer kracht in je hele lichaam levert een betere loophouding op.
Core Stability in het kort
Goed voor houding en preventie blessures.
Zorg voor balans in de oefeningen.
Rug en buik, linker- en rechterkant.
Bouw de oefeningen rustig op, in tijd van inspanning
of herhaling.
•
•
•
•
•
•
•

Voor alle leden van Trim Slim
In de periode 11 januari – 15 maart 2021
Elke maandag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur
Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat
Maximaal 30 personen
Kosten € 20,00
Barbara van Dam en Rietje van Opmeer zijn de trainers
Doe jij ook mee??
Aanmelden doe je door een mail te sturen
naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken
van €20,00 naar: NL84 INGB 0007622417
t.n.v.: TrimSlim
o.v.v. CORE
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Aan gebruikers van de buurtcentra

Almere, 4 november 2020
onze ref.: EB/Buurtcentra.2020
betreft: Sluiting buurtcentra per 5 november 2020
datum:

Beste gebruiker van onze buurtcentra,
Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag bleek dat de eerder aangescherpte maatregelen niet
voldoende effect hebben gehad. Daarom heeft het kabinet per 4 november wederom een aanscherping van de
maatregelen aangekondigd. Voor onze buurtcentra en theater en cultureel centrum De Glasbak betekent dit
helaas dat wij vanaf woensdag 4 november 22.00 uur voor 2 weken de deuren moeten sluiten.
Er zijn enkele uitzonderingen die wel mogen doorgaan in de buurtcentra, te weten:
-

Activiteiten voor kinderen/jongeren tot 18 jaar. Hierbij is vooraf registreren van deelnemers verplicht en
blijven alle overige basismaatregelen van toepassing.
Dagbesteding vanuit De Schoor voor kwetsbare groepen.

Voor u, als gebruiker, heeft deze sluiting mogelijk directe gevolgen. Vanaf a.s. donderdag kunnen u en uw
deelnemers wellicht niet meer in onze locaties terecht voor uw activiteit. Het is belangrijk dat u zelf de
deelnemers van uw activiteit informeert dat zij in ieder geval tot en met 18 november niet in het buurtcentrum
terecht kunnen.
Alle nog lopende contracten worden per 4 november geannuleerd. Wij brengen voor deze periode geen kosten
voor gebruik in rekening. Mocht u onverhoopt toch een factuur over deze periode ontvangen, kunt u daarover
contact opnemen met de sociaal beheerder.
Wanneer u nog zaken heeft liggen in de buurtcentra die u dringend nodig heeft, neem dan contact op met de
sociaal beheerder van de betreffende locatie. Zonder toestemming van de sociaal beheerder, zijn de locaties
niet toegankelijk.
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze brief nog vragen heeft. U kunt deze per mail of
telefonisch stellen bij uw contactpersoon van De Schoor. Op onze site www.deschoor.nl houden wij u zo goed
mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rondom De Schoor in coronatijd.
De landelijke maatregelen hebben grote impact op ons allemaal en treffen iedereen om ons heen. Laten we de
aandacht voor elkaar niet verliezen en elkaar helpen waar dat kan.
Met vriendelijke groet,
De Schoor, Welzijn in Almere
Ellis de Bruine
Teamleider Buurtgericht werken
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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 december 2020

