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Beste trimmers, het is lang geleden dat er van Trim Apeldoorn een Nieuwsbrief
verscheen, maar nu lijkt ons het goede moment gekomen om die draad weer op te
pakken en jullie in ons aller jubileumjaar, op gezette tijden te informeren.
Zo veel mogelijk via de mail, maar voor degenen die geen mail hebben, komen er
ook papieren versies.
Oproep

Afgelopen zaterdag zijn we
begonnen met het uitdelen
van de visitekaartjes met
informatie over de viering
van ons 50-jarig bestaan.
Op dat visitekaartje worden
jullie opgeroepen om
leuke foto’s, trimtreffers,
krantenartikelen of ander
leuk materiaal aan ons op
te sturen via de mail of de
website.
We beschikken inmiddels al
over aardig wat materiaal,
maar het is nog lang niet
compleet.
Dat kan gaan over de minitrainingen, de napraateetavonden, het wadlopen,
het zee-trimmen, de
paasactiviteiten, het 25jarig jubileum, het
hockeyen, het voetballen,
de trimbanen en zo verder.
We zijn vast nog wel
activiteiten vergeten.

E-mailadressen

Om iedereen te kunnen
bereiken is het van belang
om over zo veel mogelijk emailadressen te
beschikken, die zijn aan te
melden via de website
http://50jaar.trimapeldoorn.nl/ .
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Uitdaging

Ook worden jullie
uitgedaagd om op 24
september 2016 iets
ludieks te ondernemen met
jullie groep en of
individueel. Niets moet,
alles mag en kan (uiteraard
wel in overleg met de
organisatie van deze dag,
omdat dat ingepast moet
worden). Aanmelden vóór
1 juni 2016.

24 september

Wat kunnen we nu al
melden?
Op de 24e september
2016 worden in de ochtend
activiteiten gepland voor
ALLE trimmers en voor hun
kinderen en/of
kleinkinderen.
Ook vragen we jullie om de
avond van 23 september
2016 vast in je agenda te
reserveren. Wat er dan
gedaan wordt is nog een
verrassing, maar zodra het
idee meer definitief vorm
krijgt, horen jullie dat direct
van ons.

Receptie

In de middag van de 24e
september wordt er een
receptie gehouden in
STAYOKAY, met daaraan

vooraf de onthulling van
“iets” blijvends,
aangeboden door TRIM
APELDOORN en onthuld
door een notabel.
Graag willen we jullie
oproepen om “oude”
trimmers op te sporen en
hun naam en adres aan ons
bekend te maken. We
zorgen er dan voor dat ze
ook geïnformeerd worden
en uiteraard zijn ze
uitgenodigd voor de
receptie bij STAYOKAY.

Nieuwe outfit

Wat jullie inmiddels al
gezien hebben is dat de
trainers in een nieuwe
outfit gestoken zijn, wat
mogelijk is geworden door
sponsoring van Intersport.
De tijd van de trainingen
voor de 10EM, de 8 van
Apeldoorn en de Asselronde
is weer aangebroken, we
wensen jullie allen daar
veel trainingsplezier bij en
vooral zonder blessures!
Voor wie niet aan deze
trainingen deelneemt blijft
er uiteraard het “gewone”
uurtje trimmen.

Contact-mailadres
info@trimapeldoorn.nl

