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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 
- 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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Beste wandelaars,  
 
Het tweede clubblad van het jaar alweer. En zoals direct opvalt in een ander jasje. 
We zijn bezig met een cosmetische upgrade van het clubblad.  
Ook de voorbereidingen op de Zuiderzeetocht en de Vierdaagse van Nijmegen zijn 
in volle gang. Daarnaast wordt achter de schermen keihard gewerkt aan een 
vernieuwde website. De naam van de site zal hetzelfde blijven maar de site zelf zal er 
heel anders uit komen te zien. Het is ook de bedoeling dat de site interactief gaat 
worden; wij kijken nu al uit naar jullie verslagen, reacties en foto’s!  
 
Maar eerst de Zuiderzeetocht. Deze zal worden georganiseerd op 17 en 18 mei a.s. 
en wij hopen natuurlijk op jullie aller komst! Gelukkig hebben vele vrijwillig(st)ers 
zich aangemeld om dit spektakel mogelijk te maken. Het inschrijfformulier voor 
deelname aan de ZZT staat op de website (zelf afdrukken, invullen en meenemen), 
maar inschrijven op de dag zelf in De Schemerpit kan natuurlijk ook! 
 
De 98e Vierdaagse van Nijmegen is van 15 t/m 18 juli. De  aanmeldingsprocedure 
m.b.t. de verzorging onderweg vindt u in dit clubblad. LET OP: er gelden strakke 
deadlines voor het aanmelden!! 
Ook de komende verenigings- tochten en de Avondvierdaagse komen natuurlijk aan 
bod.  

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

 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  2014: 
  

− 4 mei: bloembollentocht Bloeiend Zijpe, www.bloeiendzijpe.nl  
− 17/18 mei 2014: de 12e Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam 
− 19 t/m 22 mei: avondvierdaagse Monnickendam 
− 20 t/m 23 mei: avondvierdaagse Graft/De Rijp 
− 27 t/m 31 mei: de Elfstedenwandeltocht 
− 27 mei t/m 1 juni: de Almeerdaagse 
− 2 t/m 5 juni: avondvierdaagse Kwadijk 
− 2 t/m 5 juni: avondvierdaagse Oosthuizen 
− 2 t/m 5 juni: avondvierdaagse Purmerend 
− 14 juni: Kippen/Kuikenloop Katwijk 
− 18 t/m 21 juni: Vierdaagse Alkmaar 
− 18 t/m 21 juni: Vierdaagse ’t Gooi 
− 20/21 juni: Tweedaagse Amersfoort 
− 28 juni: de Heineken wandeldag  
− 8 t/m 11 juli: Vierdaagse Apeldoorn 
− 15 t/m 18 juli: Vierdaagse Nijmegen 
− 15 t/m 18 september: Divema avondvierdaagse Volendam 
− 20 september: Dam tot Dam wandeltocht 
− Volendam in Beweging/Bake for Life zal plaatsvinden +/- in het najaar! 

 
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 2014. 
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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 7 april telde onze wandelvereniging 602 leden!   
 
 
JAARVERGADERING 17 JANUARI JL.  
 
Op 17 januari jl. in De Schemerpit is het wandeljaar 2013 weer besproken tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie. Er was sprake van een mooie opkomst: 37 
leden waren aanwezig. Natuurlijk werd ook alvast vooruitgeblikt op het wandeljaar 2014.  
De jaarvergadering werd voor het laatst voorgezeten door Dick Veerman. De voorzitters-
hamer is nu in handen van Paul Moormann. De functie van Paul (secretaris)  is overge-
nomen door Jan Koning. We zijn zeer blij met deze nieuwe aanwinst.  
 
Eén van de binnengekomen mededelingen deze avond was van Karin en Roel Veltman; zij 
willen zich op 23 december 2014 gaan inzetten voor Serious Request. Het Glazen Huis 
staat eind dit jaar in Haarlem; Karin en Roel willen een sponsortocht organiseren vanuit 
Volendam, via Purmerend en Zaandam naar Haarlem, een deel van de route “Stelling van 
Amsterdam”. In totaal ongeveer 55-60 km, maar later instappen kan ook (bijv. starten in 
Zaandam). Voor dit ontzettend leuke idee zal een werkgroep worden gevormd; vrijwilligers 
kunnen zich melden bij Paul of één van de andere bestuursleden.  
 
Ander nieuws is dat er een fusie aan zit te komen tussen de NWB en de KNBLO. Deze 
fusie zal grote gevolgen hebben, vooral voor de hoogte van de contributie. Zodra we meer 
weten zullen wij een extra ledenvergadering organiseren om de mening van onze leden te 
inventariseren.  

http://www.nloopie.nl/


 
Na afloop van de vergadering werd door Thomas Mooijer een presentatie verzorgd over 
de Shikoku 88 tempeltocht, een pelgrimsroute van 1200 kilometer in Japan, die hij heeft 
gelopen. Zie ook: http://www.tozai.nl/tempeltour.htm. Wie meer informatie wenst over deze 
pelgrimsroute van 1200 kilometer kan dit aangeven via redactie@nloopie.nl 
 
Graag bedanken wij nogmaals Dick Veerman voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, 
Thomas Mooijer voor de schitterende presentatie, alle vrijwilligers van de Schemerpit voor 
de uitstekende verzorging en Evert Drum voor de overheerlijke cake! Het complete verslag 
van de jaarvergadering kunt u vinden op de site www.nloopie.nl 
 
 

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

 
 
 
ZUIDERZEETOCHT 2014 
 
Op zaterdag en zondag 17 en 18 mei organiseren wij weer onze prachtige Zuiderzee  
wandeltocht; dat wordt weer veel gezelligheid en vooral.. lekker wandelen in een 
vertrouwde omgeving en genieten van al dat moois om je heen, waar je normaal 
gesproken bijna nooit de tijd voor neemt!  Alle informatie omtrent afstanden en starttijden 
zijn te vinden op de flyer op de volgende pagina.  
Deze keer prijkt ‘het Ootje’ van onze Volendamse kunstenares Jans van Baarsen op de 
medaille. Deelname is voor leden van ’n Loopie geheel gratis, meedoen dus!  Tot dan!  
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mailto:redactie@nloopie.nl
http://www.nloopie.nl/


 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE ZUIDERZEETOCHT 2014! 
 
Zoals elk jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden tijdens het 
Zuiderzeetochtweekend. We prijzen ons gelukkig met de vele aanmeldingen die we reeds 
hebben ontvangen. We hebben er voorlopig genoeg, maar als je ook een paar uurtjes wilt 
helpen laat het weten.  Aanmelden kan bij alle bestuursleden! 
 
 

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

1) Zaterdag en zondag 17/18 mei: de Zuiderzeetocht! 
2) In juni/juli geen tochten i.v.m. de Vierdaagse van Nijmegen 
3) 24 Augustus: Mijn Duin Wandeltocht in Schoorl * op eigen gelegenheid 
4) Zaterdag 20 september: de Dam tot Dam wandeltocht; op eigen gelegenheid 

 
• Mijn Duin Wandeltocht: deze tocht voert door het duingebied van Schoorl en Bergen 

en wordt gehouden ten bate van de Stichting Mijn Duin (n.a.v. de bosbranden!). 
Start: De Blinkert, Schoorl. Afstanden: 5-10-15-20-25 km.  

 

 
 



DE DIVEMA AVOND WANDEL 4-DAAGSE VOLENDAM  
 
Van 15 september tot en met 18 september 2014 is er weer een Avond Wandel 4Daagse; 
zet deze data alvast in uw agenda!  Meer hierover in het volgende clubblad of kijk alvast 
op  www.sportkoepel.com 
 
 

 
 
 
DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN 
 
Deze Vierdaagse vindt plaats van 8 t/m 11 juli 2014. Alle informatie over de groenste 4-
daagse van Nederland is te vinden op http://www.4daagseapeldoorn.nl  
 
 
DE 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 is tegenover het 
Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. De finish is op de Burcht in Zaandam. 
Inschrijven is nu al mogelijk via www.damtotdamwandeltocht.nl  
 
 
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! 
 
 
 
 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/


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.  
 

 
 
 
 
 
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 
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VERZORGING TIJDENS  4 DAAGSE NIJMEGEN 2014 
 
Regels voor inschrijving 
 
Deelname is alleen mogelijk voor leden van ’n Loopie.  
Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 125. Bij overschrijding van het maximum 
aantal is de duur van het lidmaatschap bepalend. 

 
Inschrijving is alleen mogelijk via de mail ( verzorging4daagse@nloopie.nl ) 
Aanmelding per mail betekent tevens toestemming voor een eenmalige incasso van het 
bankrekeningnummer waarvan de reguliere contributie wordt afgeschreven. 

 
Er wordt een mail terug gestuurd ter bevestiging van ontvangst van de inschrijving. Let op: 
dit betekent NIET dat de aanmelding automatisch wordt goedgekeurd, want dit is 
afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen per 31 mei. Er wordt alleen een mail 
gestuurd naar de aanvrager en deze dient de personen, waarvoor hij of zij de verzorging 
mede heeft aangevraagd, zelf te informeren 

 
De inschrijvingstermijn sluit op 31 mei. Na deze datum kan alleen nog maar worden 
ingeschreven via de mail en wordt direct aangegeven of er nog plaats is. Als er nog 
plaatsen beschikbaar zijn, wordt er € 10 extra berekend en dit bedrag dient direct gestort 
te worden op de bankrekening van ’n Loopie. Pas na ontvangst van het geld wordt een 
Verzorgingspas verstrekt. 

 
Indien een lid van ’n Loopie, dat zich heeft aangemeld voor de Verzorging, op 1 juni geen 
mail ontvangt waarin staat dat hij of zij niet kan deelnemen aan de Verzorging, betekent dit 
dat de inschrijving is gehonoreerd. 

 
Jaarlijks wordt het verschuldigde bedrag voor de Verzorging per afstand door het bestuur 
vastgesteld en ruim van te voren gepubliceerd in het clubblad en op de website. 
Voor 2014 bedraagt de bijdrage voor 50 km en 40 km: € 43 en voor de 30 km: € 35 
Op 5 juni wordt het verschuldigde bedrag via automatische incasso geïnd. 

 
Uiterlijk 15 juni wordt de Verzorgingspas aan de Vierdaagse lopers verstuurd, alsmede de 
gedragsregels waaraan de deelnemer aan de Verzorging zich dient te houden. 

 
                                                                                             

In de mail naar: verzorging4daagse@nloopie.nl  moet het volgende zijn opgenomen: 
 
Naam 
Adres 
Postcode / woonplaats 
Lidnummer NHWB of lidnummer ’n Loopie 
Hoeveel km er wordt gelopen. 
 

Het is mogelijk in één mail meerdere personen op te geven en dan dienen van elke 
persoon bovenstaande gegevens te worden vermeld. Het te betalen bedrag wordt dan per 
persoon van zijn of haar bankrekeningnummer afgeschreven. 
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INTERVIEW MET……… ELS BLOEM ! 
Deze rubriek bestaat uit 10 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie. 
De 11e vraag is elke keer anders en zal worden gesteld aan de volgende geïnterviewde. 
 

1. Naam: Els Bloem. Lid sinds: lid vanaf de oprichting ik dacht 2001…….(ongeveer).  
Hoe ben je bij ’n Loopie terechtgekomen? Door de 4 daagse, Ton en Marja zijn 
vrienden van ons. 
 

2. Waar komt je passie voor het wandelen vandaan? Van vroeger; ik kom uit een 
gezin van elf kinderen dus geen geld voor div.sportclubs dus dan ging je met de 
speeltuinvereniging op zaterdagmiddag wandelen (dat was gratis).  
 

3. Voor welke (soort) wandeling kunnen 
we je ’s nachts wakker maken? De 
nachtwandeling van 70km naar 
Volendam. 

 
4. Wandel je het liefst georganiseerd of 

juist op eigen houtje, en waarom? Ik 
vind georganiseerd leuk maar het liefst 
loop ik alleen waarom mijn hoofd leeg te 
maken en dan kan ik gaan wanneer ik 
wil.  

 
5. Wat was je mooiste wandelmoment ooit? De vierdaagse met mijn dochter, een 

kippenvel moment.  
 

6. Heb je wel eens blaren of andere wandel ‘ongemakken’ en wat doe je ertegen? 
Ja ik krijg wel eens blaren, doorprikken, goed schoonmaken en dan de Hans Brei 
Pleister erop. 
 

7. Welk drankje heb je het liefst na een fikse 
wandeltocht en waarom? Eerst een cola 
voor de bloedsuikers, misschien wel een 
fabel, en dan een biertje.  

 
8. Wat is jouw gouden tip om een niet-

wandelaar aan het wandelen te krijgen? 
Koop een paar wandelschoenen, dat houdt je 
uit de winkels.  

 
9. Je  grootste kick op wandelgebied? Toch 

wel die lange wandelingen van meer dan 
50km. 

 
10. En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen? Een 

sanitaire stop op de Afsluitdijk tijdens een nachtwandeling met allemaal 
veldmuisjes!!!!   

 



11a. Wat is jouw ‘wandeling van het jaar’? Wij gaan met 4 meiden van de bedevaart 
2013 rond de Zugspitze lopen en natuurlijk de Vierdaagse. 
 
Vraag van Piet Snieder (interview vorige clubblad): tot wanneer blijf jij je bezighouden 
met de strijd om gezond te blijven?  
Antwoord Els:  Piet, ik heb helemaal geen strijd, ik vind WANDELEN-HARDLOPEN EN 
ZWEMMEN heerlijk en het houdt mij uit de winkels en het is goed voor de gezondheid dus 
ik heb er plezier in, groetjes Els                                                                       

11b. Laatste vraag aan Els: welke (gekke of leuke of aparte) vraag zou je willen stellen 
aan de volgende geïnterviewde wandelaar?  
Het is geen gekke-leuke of aparte vraag maar een gemeende vraag aan Dorus v.d. Kip: 
Dorus wanneer ga je de vierdaagse weer lopen????  
 
 

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

 
VOLENDAM IN BEWEGING  (BAKE FOR LIFE) 
 
De afgelopen jaren kon in juni / juli gewandeld worden voor o.a. het bovengenoemde zeer 
goede doel. Deze tocht zal ook dit jaar weer georganiseerd worden, echter later in het jaar. 
In ons volgende clubblad zal hier meer over bekend zijn. Wordt vervolgd dus!  
 
 
 

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 
 

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

 

http://www.nloopie.nl/
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