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De zondag instuif
Nieuws
van het
Bestuur

Vanaf zondag 3 oktober starten we weer met de zondag instuif. Sinds de Coronapandemie is deze ochtend
niet meer actief. Daar komt nu dus verandering in.
Voor de hardlopers is de zondag instuif géén training, maar een ontspannen duurloopje met elkaar.
Er zijn 2 mogelijkheden;
• Je gaat een 30 minuten heen-, en, indien gewenst na een kleine pauze, vervolgens dezelfde route
terug. Daarmee loopt je deelnemers die langzamer lopen weer in en eindig je gezamenlijk bij de
Draaikolk. In overleg kan het ook een rondje zijn van een uur, met halverwege een pauze.
• Een rondje van 1.15- 1.30 uur, waarbij de groep regelmatig harmoniseert (stofzuigt), zodat je niet
alleen loopt. De route die gelopen wordt bepaal je met elkaar.
Sportief wandelaars en Nordic Walkers kunnen ook met elkaar een route lopen. In de Bruine Kist liggen de
zogenaamde ‘’Ommetjes’’, uitgeschreven routes die gelopen kunnen worden.
Na afloop is de Draaikolk open voor koffie en thee!
De starttijd is nieuw; de instuif start om 9.30 uur!!

Startcursus Hardlopen
De zomercursus is net afgelopen of
op 9 oktober start de najaarscursus
hardlopen. Via facebook, website en
kranten is geadverteerd. Henk heeft
450 flyers rondgebracht. Benieuwd
hoeveel deelnemers dit oplevert.

Verplaatsingstraining zaterdag 2 oktober 2021
Op 2 oktober gaan we naar Natuurpark Lelystad,
Hajé restaurant, Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad.
Vermeldenswaard is dat een uitrijkaart voor de
parkeergelegenheid kan worden gekocht in het
restaurant en dat leden van het Natuurpark niet hoeven
te betalen. Goede suggestie is om te carpoolen.
Na afloop weer gezellig, namens het bestuur, met
elkaar een kopje thee of koffiedrinken!
Start verplaatsingstraining is 09.00 uur

Verenigingsagenda 2021
Oktober

2
Verplaatsingstraining
3
Start zondag instuif
4
Bestuursvergadering
9
Start najaar cursus hardlopen
		
November
6
Vier jouw prestatie training
15
Algemene Leden Vergadering
		
December
4
SUPRISE TRAINING
11
Finala najaar cursus hardlopen
19
Berghuis winter trail
31
Oliebollen hollen
Januari
>>

4

Nieuwjaars training

27-12-2021 t/m 2-1-2022 Geen Trainingen

<<

MAANDAG > ZWAAIROUTE > APP GROEP
De maandag training wordt, i.v.m. het trainerstekort, ingevuld door de bekende zwaairoute.
Deze wordt gedeeld met de deelnemers. De NW en SW-trainers hebben een app groep
waarin deze mededelingen en Zwaai routes worden gedeeld.
Behoort u niet tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan
bij betreffende trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

APP GROEP Trim Slim HARDLOPEN
Deze App groep wordt gebruikt, voor en door leden, om elkaar op de hoogte te brengen
van trainingen en deelname aan activiteiten, absoluut geen discussie app. Behoort u niet
tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan bij betreffende
trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

Algemeen
Nieuws

Algemeen
Nieuws

Vier de prestatie week!
Zaterdag 6-11-2021 tot en met donderdag 11-11-2021

Algemeen
Nieuws

Doel is aandacht schenken voor de prestatie die jij levert! Van het bezoeken van
de training tot deelname aan een evenement, een persoonlijk record, etc.
We vieren dat je trots mag zijn op dat wat jij presteert. En dat doen we die week
ná elke training.
Daarom is er zaterdag 6 november géén verplaatsing training, maar vieren we
na afloop van de reguliere training, jouw prestatie in de Draaikolk, vanaf 10.00
uur. Misschien hebben de trainers wel wat speciaals in petto!!
Dus als je normaliter niet op zaterdag komt is het héél interessant dan wel te
komen.

Wanneer wordt er getraind
		

Hardlopen

Nordic Walking

Sportief Wandelen

Maandag			

Zwaai Wandeling

Dinsdag

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

20.00 – 21.00 uur

20.00 – 21.00 uur

Woensdag
Donderdag

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

19.30 – 21.00 uur

19.30 – 21.00 uur

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

20.00 – 21.00 uur
Vrijdag			
Zaterdag
Zondag

09.00 – 10.00 uur

09.00 – 10.15 uur

09.00 – 10.00 uur

Verplaatsingstraining september
Algemeen
Nieuws

Na een pauze van twee maanden (in augustus was er geen verplaatsingstraining) kwam op zaterdagochtend
4 september een grote groep Trim Slimmers naar Almere Oosterwold. Met een beetje tegenzin was de zon er
ook.
Het maken van een groepsfoto was even lastig, omdat er heel veel Trim Slimmers op de foto moesten. De
fotograaf moest een heel stuk naar achteren lopen om iedereen op de foto te krijgen.

Na de foto gingen de Hardlopers, Nordic Walkers en Sportieve Wandelaars op stap. Ook op zaterdag was de
(groene) kathedraal open. Jammer genoeg werd er niet gespeeld op het orgel. Een kleine teleurstelling bleek
toen de brug over de Hoge Vaart nog niet beschikbaar; een hek gooide roet in het eten. Na een wandeling
langs dezelfde Hoge Vaart en het bekijken van de soms bijzondere woningen bereikte we Boerderij Uniek
leven. De eigenaren van dit etablissement legden ons bijzonder in de watten.
Martijn

Zaterdag 4 september.
Zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van de maand een verplaatsingstraining. Dit keer
startten wij vanaf het kathedralen pad bij Oosterwold. Een bewolkte, maar droge dag met een
lekkere temperatuur en weinig wind! Wij (de Nordic groep) vonden een mooie route door de
bossen aldaar. Na een uurtje zijn we “gefinished”  bij Boerderij Uniek Leven. Daar werden wij
getrakteerd op een kop koffie of thee met een stuk marmercake. Daarna mochten wij officieel
met het weekend beginnen.
Henk

De dag van de SENIOR CHALLENGE!
Vrijdag 10 september.
Ook weer een dag met een fijne temperatuur gedurende de hele
dag.
Meerdere leden van de Nordic groep (maar ook leden van de
SW groep) waren naar zwembad van Rheenen getogen,
om daar te beginnen aan de uitdaging, 20 minuten zwemmen, 25
of 35 km fietsen en 5 of 10 km wandelen.
Na het fietsen werden we op de Esplanade onthaald op een smakelijke lunch, waar na we mochten starten
aan de wandeletappe.
De finish was helaas een beetje rommelig, maar dat lag aan het feit, dat, anders dan voorgaande jaren, ook
een halve marathon/triathlon werd gelopen en dat liep een beetje door elkaar op de Esplanade.
Achteraf een prima ervaring waar iedereen, die startte ook gefinished is, tenminste al onze meelopende leden
van 55+.
De inspanning heeft enkele leden, waaronder ik, zei de gek, een aantal dagen met zeer stijve spieren en
spierpijn bezorgd, maar dat is geen reden om niet uit te zijn naar de volgend editie volgend jaar!!
Henk

Apenloop 2022
Na een afwezigheid van twee jaar gaat Trim Slim in 2022 weer de
apenloop organiseren.
Op zondag 22 mei 2022 – de week voor Hemelvaartsdag – is het
mogelijk om 10, 15, 20, 30 of zelfs 40 km te lopen.
Een deel van de opbrengst gaat naar stichting Aap.
Alhoewel het nog acht maanden duurt tot de apenloop, vragen we jullie
deze al jullie agenda’s te noteren.
En alle hulp is welkom!
wandelcoordinator@trimslim.nl

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Buitencode voor sporters in de natuur
Algemeen
Nieuws

Wandelend, fietsend, vissend, hardlopend, mountainbikend of te paard. Iedereen geniet op z’n eigen manier
van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode. Als iedereen
de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar.
5x regels van de Buitencode
De Buitencode bestaat uit vijf simpele regels:
•
Respecteer de natuur
•
Houd je aan de toegangsregels
•
Geef elkaar de ruimte
•
Wees vriendelijk
•
Spreek elkaar aan
Respecteer de natuur
Maak geen lawaai en neem je afval mee.
Houd je aan de toegangsregels
Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.
Geef elkaar de ruimte
Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.
Wees vriendelijk
Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.
Spreek elkaar aan
Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.
Over de Buitencode
De Buitencode is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL,
Atletiekunie, KNHS, KWBN, Wandelnet, Sportvisserij Nederland en wielersportbond NTFU.
https://www.youtube.com/watch?v=IRHc-S4JZwc

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 (o.a. korting op georganiseerde wandeltochten en meerdaagse),
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), Dit bedrag brengt TrimSlim jou vervolgens in rekening. Het voordeel hiervan is, dat jij minder
bondscontributie betaalt, dan als individueel lid (afhankelijk van gekozen pakket € 17,50 tot € 30 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 2021 een beslissing. Voor dit tijd kun je zo snel
mogelijk 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 via Trim Slim, 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

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Met zoveel mogelijk Trim Slimmers naar de
Berghuis Winter Trail
Trailruning
Nieuws

19.12.2021
Een uitdagende trail met de nodige hoogtemeters in de prachtige Amerongse bossen.
Het zijn 3 prachtige uitdagende rondes geworden van ongeveer 7,5km.
Loop je ze allemaal dan heb je 23km gelopen met 300D+ meter geklommen.
Alle rondes (1-2-3) starten en finishen ze bij het Berghuis. Je kan kiezen voor 1, 2 of 3 rondes, we hanteren 1
ticketprijs. We gaan een gezellige winterse sfeer neerzetten, waarbij we het jaar hopelijk in de sneeuw kunnen
afsluiten. Onze hele CREW zal aanwezig zijn.
Een gezellige zondag samen bij het Berghuis, midden in de bossen van Amerongen.
Op het moment worden de startblokken van maximaal 25 personen al geboekt, dus als je een tijd wilt
reserveren, wacht dan niet te lang.
Wij zullen jullie allemaal vanuit ons basecamp aanmoedigen en helpen.
Maak samen met je Trim Slim loopmatjes, hernieuwd, kennis met trailrunning.
Kies het startblok 11.00 uur.

Alle informatie op: Berghuis Winter Trail op Trail Events
René

Olie Bollen Hollen
Algemeen
Nieuws

Wie

Leden van Trim Slim

Wanneer

31 december 2021
10.00 uur – 12.00 uur

Waar		

Inge de Lange
Wijde Blik 46 Almere

Waarom

Omdat het eigen gebakken bollen zijn
En de laatste dag van het jaar!

Wat

een uurtje rustig hollen, nordic-en of wandelen en daarna …….

Niet vergeten

Aanmelden via Ingedelange@kpnmail.nl

Algemeen
Nieuws
Aan alle gebruikers van onze buurtcentra
datum: Almere, 16 september 2021
onze ref.: EdB
betreft: Coronamaatregelen in de buurtcentra per 25 september a.s.

Beste mensen,
Vanaf 25 september versoepelen de coronamaatregelen. Dit positieve bericht kwam tijdens de
persconferentie van 14 september jl. Veel maatregelen verdwijnen gelukkig, er kan weer heel veel,
maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang. Het is niet meer verplicht
om anderhalve meter afstand te houden, maar het mág wel.
Ook zal er vanaf 25 september op meer plaatsen gewerkt gaan worden met een coronatoegangsbewijs. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat betekent voor onze buurtcentra. We
zijn hierover in gesprek met zowel de gemeente Almere als met onze brancheorganisatie Sociaal Werk
Nederland. Volgende week weten we meer en laten we u weten welke maatregelen per 25
september in de buurtcentra gelden.
We vinden het vooral belangrijk dat we elkaar prettig én veilig kunnen ontmoeten, waarbij we rekening
met elkaar houden. Op die manier creëren we een fijne ontmoetingsplek voor alle bewoners van
Almere.
Met vriendelijke groet,

Ellis de Bruine
Teamleider Buurtgericht werken
NB

Heeft u zich al aangemeld voor de Digitale nieuwsbrief voor gebruikers van de buurtcentra?
www.deschoor.nl/nieuwsbrief/buurtcentra
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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 15de van oktober 2021

