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Nieuws van het bestuur

Beste leden,
Als ik terugkijk op 2020 was het een bijzonder jaar dat we ons nog lang zullen heugen. Met de goede
en minder goede kanten. Het is alweer een jaar geleden dat het Corona virus in China ontstond en
om zich heen sloeg. Nadat iedereen dacht het zal we loslopen gingen we in maart in een intelligente
Lock Down.
De trainingen stopten. Op het moment dat er iets mocht zijn we gestart met de zwaairoutes: eerst
alleen of met 2 mensen, later met een groepje van maximaal 4 mensen. In juli zijn we weer gestart
met de trainingen, nadat de trainers samen ontdekten dat dat mogelijk was. Ik kan mij de vreugde
nog herinneren toen dat bericht kwam: we mochten weer! En de verplaatsingstrainingen konden
weer.
Het was best lastig om die anderhalve meter te handhaven maar het is veelal toch gelukt en we
waren buiten: dat is weer goed voor je weerstand.
Er zijn creatieve dingen ontstaan en ondanks dat we in oktober weer over zijn gegaan op de
zwaairoutes zien we als club steeds mee mensen aansluiten: dat is fijn en een goed teken. Want
daardoor komt er ook saamhorigheid. Samen bewegen, samen zwaaien en we herkennen elkaar nu
ook tijdens de routes.
De ALV hebben we via zoom gedaan: dat ging best goed met ongeveer dezelfde hoeveelheid
mensen en dezelfde vragen en opmerkingen. We hebben uitbreiding gekregen in het bestuur en dat
is fijn. En ja … er wordt nu echt werk gemaakt van onze opslag!
Wie hebben nog behoefte aan een groepje mensen die zich met promotie zouden willen bezighouden.
Je hoeft dan niet in het bestuur.
De trainers hebben plannen gemaakt hoe we, op het moment dat het weer mag, de trainingen in
groepjes kunnen opstarten. Er lag een creatieve nieuwjaarsreceptie klaar: die gaan we gewoon
gebruiken als we weer mogen.
Namens bestuur wil ik iedereen hele fijne dagen toe wensen, met veel beweging en buitenlucht. Niet
voor iedereen zijn dit leuke dagen want er worden op verschillende plekken dierbaren aan tafel en in
gezelschappen gemist. Dan is het onder deze omstandigheden goed dat we aandacht hebben voor
elkaar. Een berichtje sturen en even op de koffie gaan.
Denk aan elkaar, denk aan jezelf, blijf gezond en dan ontmoeten we elkaar in 2021.
Op naar een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen.
Namens het bestuur,
Barbara K. van Dam
Voorzitter Trim Slim Almere
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Verenigingsagenda 2020
Tot 19 januari 2021 zijn er GÉÉN trainingsactiviteiten.
Wél Zwaairoutes!!
De trainers van Trim Slim blijven, ook gedurende
de kerst – oud/nieuw periode, voorzien in zwaairoutes.
Het is belangrijk in beweging te blijven en met
een maatje is net wat gezeliger.
De routes worden, per week, aangeboden op de Whatts App,
Facebook, Digi-mail en via de website!!
Véél plezier!

Gefeliciteerd!
Christel Plaxton en Rob Wegert,
begeleidt door Karen Janssen,
hebben het diploma Wandeltrainer
2 behaald. Het bestuur van Trim
Slim is blij en trots deze nieuwe
lichting toe te voegen aan het
trainersbestand.
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Algemeen nieuws

Zwaairoutes week 52
Maandag 21 en Dinsdag 22 december
Een bekende, mooie wandeling met meerdere
startmogelijkheden. Denk hierbij aan parkeerplaatsen bij
van Rhenen Sport, Praxis, Leen Bakker, Boathouse en de
Draaikolk.
Route: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2754783

Woensdag 23 en Donderdag 24 december
Route: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2745592

Zaterdag 26 december
Met dank aan Rietje! Dit keer een korte en lange variant.
Korte route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2827251
Lange route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2829669

Uitgangspunten van de zwaai/ontmoetingsroute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De route wordt gelopen binnen een aangegeven tijdspad.
Het is een route zonder begin en einde. Je kiest zelf, eventueel samen met je maatje, een
plek op de route die je past en gaat op pad.
Je hebt zelf de route bij je: uitgeprint (zie uitleg) of op de telefoon.
Vanaf nu tot in elk geval 19 januari 2021 loop je maximaal met 2 personen op 1,5 meter
afstand van elkaar. Met een volgend koppel moet de nodige afstand zitten anders lijkt het
nog dat je als groep loopt.
Je vormt dus geen groepje van 3 of meer personen.
Kom je elkaar tegen: dan zwaai je, je maakt hooguit een kort praatje (op 1,5 meter afstand)
en gaat je eigen weg weer.
Realiseer je dat foto’s een vertekend beeld kunnen geven: ook al sta je echt 1,5 meter uit
elkaar.
Hoesten, snotteren en een zere keel zijn niet toegestaan op de route.
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Consequenties als we ons niet aan de regels houden:
•
Er kan een boete gegeven worden als je met meer dan 2 personen loopt (EUR 95 p.p.).
•
Als het gelieerd kan worden aan de vereniging Trim Slim, kan het zijn dat de vereniging een
boete krijgt van EUR 4.000. Dat willen we geen van allen, dus toon dat we achter de huidige
maatregelen staan. Daarbij krijgen we er een slecht naam mee en dat willen we ook niet.
•
Zo draagt Trim Slim niet voldoende bij aan zo laag mogelijk houden van het aantal
besmettingen.
Dus zeker bewegen, maar wel binnen de huidige gestelde grenzen. In de hoop dat we vanaf 19
januari a.s. weer mogen uitbreiden.
Je kunt natuurlijk ook gewoon je telefoon meenemen tijdens het wandelen en hardlopen: een stuk
handiger.
Kortom samenlopen, elkaar ontmoeten, elkaar beschermen is het devies.
De Zwaairoute printen – hoe doe je dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga op het whatsapp bericht staan: dan wordt het blauwig.
Ga naar de 3 puntjes bovenaan in het scherm.
Klik op kopiëren.
Ga naar je mail en maar een nieuw bericht aan.
Ga erop staan en klik op plakken.
Stuur hem naar je zelf.
Klik vanuit de mail de link aan: dan kom je in afstandmeten.nl.
Doe print screen of maak een foto van je scherm
Plak dat op een word document.
Print het uit.

Voor een uitleg met foto’s:
https://www.seniorweb.nl/tip/foto-van-whatsapp-printen
Nog makkelijker: neem je telefoon mee!
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De zaterdagse zwaairoutes
Sinds de normale trainingen weer gestopt zijn in verband met Corona hebben we de zwaairoutes
op zaterdagochtend weer opgepakt. Deze zijn bedoeld voor alle leden van Trim Slim, dus
sportief wandelaars, nordic walkers en hardlopers. Daarom worden de routes zo gemaakt dat
er kan worden afgestoken, een wat langere afstand kan worden gelopen of, in enkele gevallen,
verschillende alternatieven worden gegeven. Ook zijn er (meestal) meerdere plekken om de route
te beginnen. In eerste instantie liepen we in groepjes van vier, daarna van twee en nu gelukkig
weer van vier. In de afgelopen weken is de belangstelling gegroeid en we hopen dat steeds
meer leden mee zullen doen. Hopelijk heeft de Sinterklaas zwaairoute/-wandeling meer leden
enthousiast gemaakt om mee te doen.
De zwaairoute voor de zaterdag vind je in principe vanaf de woensdag daarvoor op Facebook, de
website en in de diverse Trim Slim Apps. Vergeet niet te kijken!
Hieronder enkele foto’s van ontmoetingen.

Overigens is het idee van zwaairoutes
begonnen bij de sportief wandelaars en zij
hebben inmiddels twee keer per week een
nieuwe route, die ook op Facebook en in de
wandel Apps bekend wordt gemaakt.
Tot ziens op zaterdagochtend!
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Algemeen nieuws

Op 5 december jongstleden vond de Suprise wandeltocht plaats. Een
prachtig zonnetje deed 65 deelnemers uitgeleide op de route Tennisvelden /
Boathouse/ Manege/Draaikolk.
Onderweg was er bij de betreffende parkeerplaatsen wat lekkers te
ontvangen.
De reacties waren super, de inzet van de vrijwilligers hartverwarmend, de foto’s TOP!
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Het tragische levensverhaal van een
Keniaanse Olympische marathonkampioen
Nog steeds brengt het vroege overlijden van de Keniaanse
Olympische marathonkampioen Samuel Wanjiru in 2008 de
gemoederen in beroering.
Dit meeslepende boek vertelt het levensverhaal van deze atleet
en gaat over uitzonderlijk talent, armoede, hekserij, vernedering,
samenzweringen en de keerzijde van roem.
De conclusie over de omstandigheden rond Wanjiru’s dood is
schokkend.
Dit boek wordt aangeboden voor het bedrag van €10,- per boek.
De opbrengst zal worden overgemaakt naar de rekening van
Stichting Support School fees (SSF) voor kinderen in Afrika.
SSF biedt kinderen een toekomstperspectief, een toekomst door
te leren lezen en schrijven, te rekenen en zich in algemene zin te
ontplooien.
Voor meer informatie verwijs ik jullie naar de website van de
stichting: www.supportschoolfees.org
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag,
Lila Chatziangelaki
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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 januari 2021

