FEESTPROGRAMMA
Het programma voor 24
september staat!
We nodigen iedereen uit voor
een sportief uurtje om 9:00 uur
waarin we deels lekker Trimmen
op ieders nivo en deels een half
uurtje reizen door de TRIM-tijd
o.l.v. een nog nader bekend te
maken trainers-trio. Na afloop
koffie-thee met wat lekkers.
In de middag verzamelen we om
14:30 bij ons bekende startpunt
en onthult wethouder Nathan
Stukker een door TrimApeldoorn gesponsord
route-bord.
Met zijn allen wandelen we
langs een foto-route naar
StayOK waar we een gezellige
receptie hebben met oude en
jonge bekenden en veel foto- en
video-materiaal. Voor hapjes en
drankjes wordt uiteraard
gezorgd, na afloop is er nog een
traktatie. Eind van de
feestelijkheden om 17:00 uur.
Meer info en details vind je op
de website van 50jaar Trim.

Scan de QRcode of ga naar de
website…

http://50jaar.trimapeldoorn.nl/feest-info/
SNEAK PREVIEW
Op onze jubileum-website
ook een “Sneak preview” van
een film die Bert Vierhout
heeft samengesteld op basis
van oud video-materiaal. De
film laat beelden zien van de
eerste 25 jaar! In het begin is
er geen geluid, maar dat
wordt later meer dan goed
gemaakt! De gehele film
draait natuurlijk tijdens de
receptie en we zijn benieuwd
of je jezelf nog herkent!!
http://50jaar.trimapeldoorn.nl/sneak-preview/

informeren we je nog over de
aanpak, suggesties zijn
natuurlijk welkom.
WIE-O-WIE?

OPROEP
Heb jij nog oud videomateriaal in je bezit en wil je
dat beschikbaar stellen, laat
het ons dan even weten.
GOEDE DOELEN
De inzameling met de kokers
heeft inmiddels een bedrag
opgeleverd van rond de
€ 300,00 euro voor beide
doelen. Dat kan beter, we
gaan nog een GRANDE
FINALE organiseren!
Van 23 augustus tot 10
september willen we dat
bedrag minstens
verdubbelen!
We gaan voor € 1000,00 per
goed doel! Dat moet een club
met zoveel actieve sporters
toch kunnen realiseren!
Vlak vóór deze eindspurt

17 augustus 2016

Wie staan er op deze foto’s?
Graag een mailtje naar:
50jaar@trim-apeldoorn.nl

Eerdere Nieuwsbrieven lezen:
http://50jaar.trimapeldoorn.nl/jubileumvieringen/n
ieuwsbrieven/

