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Met in deze editie o.a.: 

 

De Divema Avondvierdaagse 
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Uitnodiging  jaarvergadering 

 

 

Jaargang 13, nr 3: sept. t/m december 2014 

 



Beste wandelaars,  
 
De vakanties zijn weer achter de rug, we kunnen er weer een jaar tegenaan, ook op 
wandelgebied! Met die geweldige Zuiderzeetocht van mei jl. en een super Nijmeegse 
Vierdaagse nog vers in het geheugen, storten we ons alweer op het nieuwe seizoen, 
te beginnen met de Mastermate/Divema Avondwandelvierdaagse!  
 
Ook wordt achter de schermen nog steeds hard gewerkt aan de nieuwe website, we 
hopen dat de opgefriste versie zeer binnenkort de lucht in kan. Onderaan deze 
pagina vindt u een aantal wandeltips, die u alvast in uw agenda kunt noteren.  
 
Tot slot hopen wij jullie allemaal te zien tijdens de jaarvergadering in de Schemerpit 
op 16 januari a.s. !  
 
 

= Namens het bestuur heel veel lees- en vooral wandelplezier =  
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
*** WANDELEN IN HET DONKER 
 

Let op: denk aan verlichting (reflectiebandjes) aan bovenlichaam, armen en/of benen  
wanneer u 's avonds in het donker gaat wandelen!! 

 
 
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  2014/2015: 
  

 15 t/m 18 september: avondvierdaagse Volendam 

 20 september: Dam tot Dam wandeltocht (eigen gelegenheid) 

 28 september: de Halve van Haarlem 

 5 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam (15 of 25 km) 

 11 en 12 oktober: Castricum Jubileumwandeltocht (aanrader!)  

 14-18 oktober: de herfstwandelvijfdaagse  

 2 november: verenigingstocht met de auto: rondom Zuiderwoude (15 of 25 km) 

 7 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos (15 of 25 km) 

 16 Januari 2015: de algemene ledenvergadering 

 24/25 Januari: Egmond Wandelmarathon 

 16 en 17 Mei 2015: Zuiderzeewandeltocht Volendam  
 

 
Natuurlijk staan er nog veel meer wandel opties op www.nhwb.nl alsook op onze 

eigen website www.nloopie.nl en in het boekje Landelijk Wandel Programma. 
 
 

Foto omslag: wandelaars in Edam tijdens Zuiderzeetocht 2014 

 

http://www.nhwb.nl/
http://www.nloopie.nl/


 
 
 
Het bestuur van 'n Loopie bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:                    Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam. 
                                     Telefoon: 06-24593990, e-mail: voorzitter@nloopie.nl                                                                                   
Secretaris:                   Jan Koning, Jan Platstraat 71, 1132 HE  Volendam.  

                               Telefoon: 06-23425069, e-mail: secretaris@nloopie.nl 
Penningmeester:         Peter Tol, Jan Platstraat 54, 1132 HH  Volendam. 

                               Telefoon: 06-10871884, e-mail: penningmeester@nloopie.nl 
Ledenadministrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam. 

                               Telefoon: 0299-320707, e-mail: ledenadministratie@nloopie.nl 
Bestuurslid:                 Ton Tol, Galjoen 43, 1132 GM  Volendam. 
                                    Telefoon: 0299-350094, e-mail: bestuurslid@nloopie.nl 
 

 
 
** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Jan Koning 
    Jan Platstraat 71, 1132 HE  Volendam (= tevens onze ‘ideeënbus’),  
    tel: 06-23425069, secretaris@nloopie.nl 
** Redactie clubblad en website:  
    Candy Smit, redactie@nloopie.nl of tel: 06-10512769 
 

Contributie per jaar:              volwassenen…………………….…………………………..……€    8.00                                                
                                              jeugdleden tot 16 jaar………… ……….……………………….€    4.00  
                                              gezinslidmaatschap (meer dan 1 lid op hetzelfde adres)..….€  12.00 
** In het lidmaatschap zit tegelijk het lidmaatschap van de NHWB ** 

 
 
VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
- regelmatig ontvangen van het clubblad van de vereniging met allerhande informatie, 

o.a. over (georganiseerde) wandelingen 
- vrije deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van de vereniging 
- ontvangen van onze Nieuwsbrief via e-mail 
- ontvangen van ‘Voetnoten’ van de NWB, 10x per jaar 
- vaak korting bij deelname aan een wandeltocht bij inschrijving 
- ontvangen van NWB Landelijk Wandelprogramma, ieder jaar 
- korting bij een aantal van onze sponsors 

 

BEZORGERS VAN HET CLUBBLAD  
 

Voor de bezorging van het clubblad krijgen bestuur en redactie de medewerking van een 
aantal leden. Naast enkele bestuursleden gaan de volgende personen voor u door weer 
en wind de deur uit: Bep Jonk, Afra Koning, Wim en Griet Kras, Jan Schilder Vik, Thoom 
Smit, Klaas Springer, Ton Sterk, Cor Veerman, Evert Veerman (Job), Karin en Roel 
Veltman. Onze hartelijke dank voor de bereidwillige medewerking!  
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mailto:secretaris@nloopie.nl
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* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 

 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 JANUARI 2015 

 
 

Datum: vrijdag 16 januari 2015; aanvang: 20.00 uur (met koffie) 
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de tafeltennisvereniging, Westerven 43.  

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een 
vrijdagavond in januari. Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en bestuursbeleid 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar 
4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
5. Verslag van de penningmeester 
6. Verslag van de secretaris 
7. Verslag van de ledenadministrateur 
8. Bestuursverkiezing 
9. Benoeming kascontrolecommissie 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing vooraf 
beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. 
De vergadering zelf duurt meestal 1 tot anderhalf uur. Na het sluiten van de vergadering 
en een korte pauze komt er nog een spreker (of sprekers) met een zeer interessant 
wandelthema. Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten.  

De bestuursleden waarderen de aanwezigheid van de leden tijdens de jaarvergadering 
altijd enorm, zij zijn er immers voor de leden! Het is zeker niet de bedoeling dat het bestuur 
alleen maar vertelt hoe het is gegaan het afgelopen jaar en wat de plannen zijn voor het 
komende jaar. Juist úw inbreng is van harte welkom! De leden van het bestuur zijn 
benieuwd naar uw tips, ideeën, commentaar, enz. Ook is er tijdens de algemene 
ledenvergadering ruimschoots gelegenheid voor het stellen van al uw vragen.  

Wij zien u dus heel graag op vrijdagavond 16 januari a.s.!   

 



 
 
LID WORDEN VAN WANDELVERENIGING 'N LOOPIE? 
 
Nieuwe leden en jeugdleden heten wij natuurlijk graag van harte welkom!  
Inschrijfformulieren vindt u bij onze sponsor Sporthuis Theo Tol aan de Julianaweg; 
wanneer u de aanmelding volledig hebt ingevuld kunt u deze inleveren bij Cees Jonk, Jan 
Platstraat 16, Volendam. U kunt Cees Jonk ook even bellen of e-mailen, hij zal u dan 
graag een inschrijfformulier doen toekomen. Tenslotte kunt u zich inschrijven via het 
aanmeldingsformulier op de website www.nloopie.nl; na betaling van de contributie wordt u 
aangemeld bij de NHWB en ontvangt u de lidmaatschapskaart van de NHWB.  
 
 

                                                                                                                                                       

             
 
        Zeestraat 5, Julianaweg 86, 

           De Stient 20, Volendam 

                  www.theotol.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
AANTAL LEDEN 'N LOOPIE 
 

Op 22 augustus telde onze wandelvereniging 622 leden!   

 
 

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam, tel: 06-53658241    
                                            

 

 
 
DE 4e DIVEMA/MASTERMATE  AVOND WANDEL 4-DAAGSE VOLENDAM  
 
Van 15 september tot en met 18 september 2014 kunnen jong en oud weer heerlijk vier 
avonden achter elkaar aan de wandel; ook nordic walkers zijn van harte welkom en zelfs 
uw hond mag mee. Onderweg wordt u elke avond getrakteerd op iets lekkers. U kunt 
starten tussen 16.30 en 18.30 uur bij het Kras Stadion, Sportlaan 10 te Volendam.  Alle 
deelnemers ontvangen na afloop het Avondvierdaagse kruisje, een mooie medaille. Zie 
ook de flyer elders in dit clubblad of kijk voor meer informatie op: www.sportkoepel.com 
 
 

http://www.nloopie.nl/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.sportkoepel.com


 

 
 
20 SEPTEMBER: DE 12e DAM TOT DAM WANDELTOCHT 2014 
 
Op zaterdag 20 september vindt de 12e editie van de Dam tot Dam Wandeltocht plaats. 
Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 9, 18, 26 en 40 km. De start van de 18, 26 
en 40 km is tegenover het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. De finish is op de 
Burcht in Zaandam. De 9 en 18 km routes zijn ook toegankelijk voor nordic walkers. De 18 
en 26 km zijn al jaren de populairste afstanden bij de Dam tot Dam Wandeltocht.  
 

Meer informatie vindt u op de website www.damtotdamwandeltocht.nl of u kunt contact 
opnemen met Le Champion, tel: 072-5338136 (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur).  
 

Afstand Starttijd 

40 km wandelen 07.00 – 08.00 uur 

26 km wandelen 07.00 – 11.00 uur 

18 km nordic walking 07.30 – 08.00 uur 

18 km wandelen 07.35 – 11.30 uur 

De Burcht 
De start van de 9 km wandelen en nordic walking is vanaf de Burcht in Zaandam. Er kan 
gestart worden tussen 9.00 en 11.00 uur.  

Finish 
Alle afstanden kunnen tot 17.00 uur finishen op de Burcht in Zaandam. Deze finishlocatie 
is op 900 meter wandelen van NS Station Zaandam. Na de finish ontvang je een medaille 
voor jouw behaalde prestatie. Daarnaast kun je hier ook  een sticker voor jouw 
wandelboekje ontvangen ter herinnering aan de Dam tot Dam Wandeltocht. 

Inschrijven is mogelijk t/m 7 september 2014. De inschrijving sluit echter eerder als de 
deelnemerslimiet is bereikt. 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/


 
 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN  2014 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 

 15-18 sept: de Divema/Mastermate Avondwandelvierdaagse vanuit Volendam 
 20 september: De Dam tot Dam wandeltocht, op eigen gelegenheid 
 5 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam (15 of 25 km) 
 2 november: verenigingstocht met de auto: wandeling in Zuiderwoude (15 of 25 km) 
 7 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos (15 of 25 km) 
 11 januari 2015: de eerste verenigingstocht in het nieuwe jaar  

 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 
08.30 uur (dit geldt ook voor 2 november, en dan rijden we eerst met de auto naar 
Zuiderwoude). Meedoen aan de wandeltochten naar/in Ilpendam, Zuiderwoude en 
Purmerend is gratis, uitgezonderd de consumptie(s) tijdens de rustpauze. Zelf de tocht 
inkorten is uiteraard altijd mogelijk! 
Startplaats Dam tot Dam: zie: www.damtotdamwandeltocht.nl 
 
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom! 
 
 
 

 



        
 

 

KORTE TERUGBLIK: ZUIDERZEETOCHT 2014 
 
In het weekend van 17 en 18 mei organiseerden wij weer onze jaarlijkse Zuiderzee-
wandeltocht. Wandelend Nederland wist ons wederom goed te vinden; op zaterdag 
hadden we maar liefst 725 deelnemers en op zondag nog eens 650!  
De deelnemers keken hun ogen uit bij het betreden van de Schemerpit. De entree in de 
vernieuwde kantine was een grote verrassing. En ook de zaal, alhoewel nog niet helemaal 
klaar, zag er anders uit. Veel complimenten werden uitgedeeld.  
Naast een vernieuwde start locatie, zat ook het weer geweldig mee, veel zon en een prima 
temperatuur.  Als organisatie hebben we ook dit jaar weer enorm genoten en kijken terug 
op een prima verlopen weekend. En afgaand op alle reacties denken we dat de 
wandelaars ook met plezier terugkijken op de ZuiderZeeTocht 2014.    
 

   

Langs deze weg willen we ALLE vrijwilligers en vrijwilligsters en SPONSOREN nogmaals 
hartelijk bedanken, zonder deze geweldige mensen die zich voor, tijdens en na het ZZT-
weekend belangeloos hebben ingezet om e.e.a. goed te laten verlopen, zijn wij simpelweg 
nergens!  
 

          



 

 
NIEUW: DE HALVE VAN HAARLEM: 28 SEPTEMBER 2014 
 
Voor het eerst dit jaar organiseert SportSupport gedurende de Halve van Haarlem een 
wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit de 5 km stadsroute, of een route van 10-15-
20-25 of 30 km. In het kader van de 30e jubileumeditie zijn speciale wandelroutes 
samengesteld. De verschillende routes starten in het centrum van Haarlem, lopen door 
omliggende bos- en duingebieden en finishen weer in de buurt van de Grote Markt in 
Haarlem. Link: http://halvevanhaarlem.nl/wandeltocht/ 
 
Startplaats wandeltocht: Jacobijnestraat 1, 2011 TH, Haarlem (ter hoogte van het 
Prinsenhof). Hier bevindt zich tevens een aparte ruimte waar wandelaars zich kunnen 
aanmelden, hun stempelkaarten kunnen ophalen en de eerste stempel zullen ontvangen. 
Starttijden: 10-15-20-25-30 km van 8.00 - 11.00 uur (finish uiterlijk 16.00 uur!). Starttijd  
stadsroute van 5 km: 8.00 – 14.00 uur.  
 
Kosten deelname: € 5,00 voor alle wandeltochten, ongeacht de afstand. Dit is inclusief 
medaille. Wilt u geen medaille dan betaalt u € 4,00.  
Inschrijven is mogelijk via de site (t/m 21 september). Na-inschrijving is mogelijk op 
zondag 28 september van 7.30 tot 14.00 uur aan de start (Jacobijnestraat 1).  
 
 
 

VERZORGING VIERDAAGSE NIJMEGEN 2014: NOG BETERDER! 
- Cees Jonk -  
 
In navolging op 2013 was ook dit jaar een maximum van 125 deelnemers aan de 
Verzorging gesteld. De leden kregen de gelegenheid zich aan te melden tot 1 juni en 
daarna zou worden bekeken of alle aanmeldingen konden worden gehonoreerd. 
 
De aanmelding liep niet zo storm als voorgaand jaar en daarom besloot ondergetekende, 
na overleg met de Penningmeester, alle aanmeldingen van nieuwe leden direct te 
honoreren. Echter de laatste twee weken liep het echt storm met aanmeldingen van oude 
leden. 
 
In overleg met het Verzorgingsteam is toen besloten alle aanmeldingen toch te verzorgen 
en uiteindelijk hebben 140 leden gebruik gemaakt van de verzorging en daarvan kwamen 
er 52  uit Volendam. Vorig jaar waren er in totaal 129 deelnemers waarvan 51 uit 
Volendam.  
 
 

 

http://halvevanhaarlem.nl/wandeltocht/


 
 

Aantal 
deelnemers Uit Volendam 

50 km 30 13 

40 km 70 21 

30 km 40 18 

 140 52 

 

 
In een gehuurde koelcontainer werden sommige van onderstaande levensmiddelen 
bewaard en gedurende de Vierdaagse aan de lopers uitgedeeld: 
 
110 liter koffie   25 kg zalmsalade 
25 liter thee              4 emmers gekookte eieren 
85 pakken yoghurt   25 kg nasi +160 satéstokjes + 180 gebakken eieren 
1.500 broodjes / krentenbollen 160 rookworsten  
2.150 plakjes snijworst / kaas 150 gehaktballen 
250 bananen    20 dozen chips 
500 appels / mandarijnen  3.00 plastic borden en bekertjes 
480 flesjes water 
400 blikjes frisdrank 
16 bidons water 
 
155 stoelen / tafels werden gehuurd om ieder een echte rustplaats te kunnen leveren. 
 
Dit jaar bestond het Verzorgingsteam uit: 
Stop 1        Jan Schilder (Clown), Dick Veerman (Doede)  en Getty Kaspers 
Stop 2       Ton Wit, Rita Tol, Ria Kras en Marga Steur 
Stop 3       Kees Molenaar (Pink), Theo Kras en Nico Lansen 
 
Laatstgenoemde Nico Lansen was dit jaar voor het eerst mee en we kunnen spreken van 
een aanwinst voor ons Catering team! 
 
Door onderstaande sponsors was dit mogelijk voor een bijdrage van slechts € 43 voor de 
50+40 km en slechts € 35 voor de 30 km lopers: 
Bakkerij Van Pooij, Sport Energy (Gerrit van Pooij), De Groente- en Fruitboxer (gebr. 
Rijkenberg), Slijterij De Stient, Slagerij Ton Runderkamp uit het Havenhof, Water Cool 
Direct (Steur Water), het Slobbelandkamp voor de tenten, Vincent Veerman (partytent). 
Vishandel Lekkers, Freek Schilder, Nico Bloem en vader Arie en zoon Martijn Tuijp (Pet) 
Stukadoors. De bussen werden beschikbaar gesteld door Nick & Simon, Klaas Jonk 
Timmerbedrijf en Mastermate Divema. 
 
 
Helaas kon ik er dit jaar vanwege een blessure niet bij zijn, maar op zeker ga ik volgend 
jaar meedoen met de 99e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. 
 
Cees Jonk 
Ledenadministrateur 
 
 
 



 NIEUW E-MAILADRES? 
 
Zoals bekend sturen wij onze leden geregeld een nieuwsbrief via e-mail. Heeft u  
een nieuw e-mailadres of had u bij uw aanmelding nog geen e-mailadres en nu wel?  
Geef dit dan s.v.p. ook even aan ons door! Dan kunnen wij u altijd van de meest  
recente informatie en eventuele wijzigingen op de hoogte houden! 
 
 

FUSIE NWB (NHWB) EN KNBLO  
 
Zoals u wellicht heeft vernomen, gaat de fusie van de wandelsportbonden NWB en 
KNBLO per 1 januari zijn beslag krijgen.  
Voor u, als leden van 'n Loopie, heeft dat zo zijn consequenties. Wat deze precies zijn 
staat nog niet exact vast, er wordt nog over diverse zaken overleg gepleegd. Zoals het er 
nu uitziet, blijven een aantal belangrijke zaken (zoals kortingen op wandelevenementen) 
gelijk en komt er een overgangsperiode voor enkele andere items (o.a. kosten bondslid-
maatschap). Gezien het feit dat de details hiervan nog niet precies bekend zijn, heeft het 
o.i. weinig zin op dit moment hier verder op in te gaan.  
Wij gaan er vanuit dat deze details vóór het einde van het jaar wél duidelijk zijn, en zullen 
u voor en tijdens de Algemene Leden Vergadering in januari verder informeren. 
Tijdens deze ALV zal het bestuur ook haar standpunt in deze kenbaar maken en dit ter 
goedkeuring aan u voor leggen.  
 
Indien noodzakelijk of zinvol, houden wij u tussentijds op de hoogte van belangrijke info 
betreffende de fusie. 
 
Bestuur 'n Loopie 
 
 
NIEUWSBRIEVEN  VIA  MAILCHIMP 
 
Als de nieuwe website draait, willen we onze nieuwsbrieven via e-mail voortaan gaan 
verzenden via Mailchimp. De nieuwsbrieven zien er dan wat leuker uit en het verzenden 
gaat sneller en gemakkelijker. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  
 

 
 
 
 



HET DONDERDAGOCHTENDLOOPIE 
 
Nog steeds gaan elke donderdagochtend een paar wandelaars gezamenlijk op pad voor 
een lekker loopie van anderhalf tot 2 uur rond en door Volendam. Zowel leden als niet-
leden kunnen meewandelen. De start is wekelijks om 09.30 uur bij Sporthal Opperdam 
aan de Heideweg. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, probeer het ook eens!  
De routebeschrijving is evt. op te vragen bij Paul Moormann.  
 
 
 
6e ETAPPE NOORD-HOLLAND PAD 
 
Op zaterdag 23 augustus gingen Anita Dekker en ondergetekende weer op pad om een 
etappe te lopen van het Noord Holland Pad. Ja, die dag met die zwarte luchten en ja, die 
dag met die heftige hagel- en onweersbuien. De route ging van Kolhorn en zijn Westfriese 
Omringdijk naar Obdam (etappe 6 = 21 km).  
 
Rond 8.30 uur gingen we van start in het prachtige Kolhorn, waar we afdaalden via een 
trappetje naar een heel mooi buurtje met leuke slootjes en huisjes. We waren nog maar 

net op weg en 
we moesten al 
zeker 20 
minuten 
schuilen onder 
een dikke 
boom voor 
een enórme 
hoosbui. Toen 
het weer iets 
opklaarde 
liepen we via 
Lutjewinkel en 
Winkel richting 
Nieuwe-
Niedorp. 
Ergens 
midden op een 
grasdijk leek 
het wel of 
iemand het 
licht ineens 

uitdeed, oorzaak: een zwarte wolk die besloot boven onze hoofden los te gaan. De regen 
werd hagel en de hagel werd vergezeld door onweer; gelukkig waren we net over een 
houten bruggetje gelopen met van die dwarsplankjes. We liepen dus snel terug naar dit 
bruggetje en die dwarsplankjes hebben we gebruikt als ‘zitplaats’. Zo hebben we best een 
tijdje gezeten, capuchon op, voorovergebogen om onze tas en bovenbenen droog te 
houden. Gelukkig waren het steeds buien die verder trokken. Toen de afstand/tijd tussen 
de donder en bliksem wat groter werd, durfden we weer verder te lopen.  
Als twee verzopen katten kwamen we aan het eind van dit dijkje waar we een smalle 
autoweg over moesten steken. Mevrouw Helder (Nieuwe-Niedorp) reed voorbij in een  
 
busje, zag ons, kreeg intens medelijden, reed weer terug en vroeg of we in haar schuur 



wilden schuilen. Dit aanbod hebben we toch maar aangenomen, want het was niet 
normaal wat er op dat moment naar beneden kwam. Eenmaal in de schuur heette meneer 
Helder ons ook welkom en hij begon ons van alles en nog wat te vertellen over de spullen 
in zijn schuur. Hij had onlangs de gehele inventaris van een café opgekocht, dus er stond 
een bar, een biljart, enzovoorts. Het programma ‘Man bijt hond’ was ook een keer bij hem 
langs geweest, daarvan hingen foto’s aan de muur. Dhr Helder vond het wel leuk om 
gestrande wandelaars op te vangen, vertelde over zijn plannen van zijn schuur/erf een 
officieel rustpunt te maken. Toen de stortbui voorbij was werden we uitgezwaaid met een: 
“als jullie ooit weer in de buurt zijn, jullie zijn altijd van harte welkom!” Wij wandelden 
verder naar Oude-Niedorp via het plaatsje Verlaat. In de buurt van de Groenedijk hebben 
we nog één keer moeten schuilen in de stal van een boer (wel netjes om toestemming 
gevraagd) vanwege weer een heftige onweersbui. Al met al kwamen we door al die 
opstoppingen pas rond half 4 aan in Obdam. Het was een mooie route langs molens en 
kassen en met iets meer asfaltpaden dan de vorige trajecten. In de auto die we ’s morgens 
in Obdam hadden achtergelaten, reden we terug naar Kolhorn. Het leuke café “De Roode 
Leeuw” is ambassadeur van het NH-pad, dus onder het genot van een cappuccino en een 
broodje gerookte zalm werd de 6e stempel gezet op onze stempelkaart. Op naar de 
volgende etappe.  
 

Candy Smit 
 
 
CONTRIBUTIE OVER 2015 
 
De automatisch incasso v.w.b. de contributie over het jaar 2015 is gepland rond half 
oktober. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2015 kunnen dit tot 
uiterlijk 10 oktober per e-mail bij onze ledenadministrateur Cees Jonk melden. Leden 
zonder e-mail kunnen een briefje bij Cees inleveren (Jan Platstraat 16, 1132 HG te  
Volendam). 
 
 

 

 
NIEUW BANKREKENINGNUMMER? 
 

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geeft u dit dan ook even door aan de 
ledenadministrateur (het complete nummer, met IBAN), bij voorkeur via e-mail:  
ledenadministratie@nloopie.nl 
 
 

mailto:ledenadministratie@nloopie.nl


 

 10% KORTING OP ALLE VOETPRODUCTEN VOOR LEDEN VAN ’N LOOPIE! 
 

 

 

 

 INTERVIEW MET……… JAAP JONK (de Kippendokter)! 

Deze rubriek bestaat uit 11 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie. 

 

 Naam: J. Jonk       Lid sinds:  het begin 
 

 Hoe ben je bij ’n Loopie terecht gekomen en waar komt je passie 
voor het wandelen vandaan?  Vrije tijd, Wil van de Jozef en Jaap v.d. 
Koster hebben mij toen overgehaald om met hun mee te lopen.  

 

 Voor welke (soort) wandeling kunnen we je ’s nachts wakker 
maken? Niet overdrijven, ik lig dan naast Trijn.  
 

 Wandel je het liefst georganiseerd of juist op eigen houtje, en 
waarom? Georganiseerd; meer aanspraak.  
 

 Wat was je mooiste wandelmoment ooit? Week naar Lourdes, 
prachtige natuur en goed gezelschap. Week Santiago de Compostella; 
ook goed gezelschap.  
 

 Heb je wel eens blaren of andere wandel ‘ongemakken’ en wat doe 
je ertegen? Weinig en als het zo is: doorprikken.  
 

 Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en 
waarom? Water. Ik lust geen bier. 
 

 Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te 



krijgen?  Zou het niet weten.   
 

 Je grootste kick op wandelgebied?  Heb ik nooit gehad.  
 
 

 En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het 
wandelen? De Vierdaagse van 2006; al die narigheid door de hitte; ik 
had zelf geen problemen.  
 

 Wat is jouw ‘wandeling van het jaar’?  De Vierdaagse van Nijmegen 
 

Nog een wijs advies aan alle wandelaars: blijf lopen want als het niet meer 
gaat, doet het zeer! 
 

 

                      

 

 
 

 
= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 

 
Kijk voor meer nieuws regelmatig op www.nloopie.nl en houd weekblad Nivo goed in 

de gaten!  
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