De Goede Doelen kokers voor
de Hartstichting en de Bas van
de Goor Foundation worden
goed gevonden door de
deelnemers van Trim. De
tussenstand per eind maart:
€ 134,00 voor de Hartstichting
en € 103,00 voor de Bas van
den Goor Foundation.
Wisten jullie overigens dat er
ook in 1971 al geld werd
ingezameld voor de
Hartstichting:

Link:
https://www.facebook.com/Basv
dGoorFoundation/videos/701418
076626300/

Programma 24 september
De feestcommissie is druk bezig
om een aantrekkelijk programma
te maken waarin we zowel terug
kijken op een rijke geschiedenis
en ook vooruitkijken op wat Trim
Apeldoorn de komende tijd wil
gaan ondernemen.
Uiteraard zitten er sportieve
elementen in maar er zal ook
genoeg tijd zijn om oude
bekenden te ontmoeten en de
mensen die er week-na-week
voor zorgen dat alles op rolletjes
loopt te feliciteren met dit
prachtige jubileum.
Voorlopig programma:
Zaterdag 24 september ’s
morgens sportieve deel in
Berg&Bos,zaterdagmiddag 24
september vanaf 14:30 tot 18:00
Trim-receptie bij StayOK.
Trainers en Bestuur vieren in de
avond nog een klein feestje om
terug te blikken én vooruit te
kijken.

Wil je meer weten over de Bas
van den Goor Foundation, kijk
dan naar dit filmpje:

Op onze feestsite
50jaar.Trim-Apeldoorn.nl
vind je hier meer mooie
plaatsjes van:

50jaar.Trim-Apeldoorn.nl
De HISTORIE van Trim
Apeldoorn wordt steeds meer
ingevuld. Recente krantenartikelen uit de periode 19691971 die we via de familie Rozie
ontvingen geven een mooi beeld
van de allereerste Trim acties.
Vooral de TRIMBAAN uit die tijd
was spraakmakend, maar ook
de slingertouwen waren
bijzonder.
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Meedoen?
Een 50-jarig jubileum is van ons
allemaal, dus als jij een bijdrage
wilt leveren aan de feestvreugde
dan kan dat absoluut. Heb je
een leuk idee voor het feest
meldt dat dan via:
50jaar@trim-apeldoorn.nl

Gastschrijvers!
Het zou erg leuk zijn als er
persoonlijke herinneringen aan
Trim Apeldoorn boven water
zouden komen. Wie wil er iets
schrijven voor op de website?
Mail je tekst naar:
50jaar@trim-apeldoorn.nl
Eerdere Nieuwsbrieven lezen:
http://50jaar.trimapeldoorn.nl/jubileumvieringen/n
ieuwsbrieven/

