
 
 
Jaargang 12, nummer 3: september, oktober, november , december 2013. 
 
Beste wandelaars,  
 
We hebben bepaald niet stilgezeten de afgelopen maanden; denk bijvoorbeeld aan de 
geweldige bedevaartstocht van Volendam naar Rome, onze prachtige Zuiderzeetocht in 
mei en de altijd even gezellige Vierdaagse van Nijmegen. Al deze wandelspektakels 
komen aan bod in dit clubblad. En we pakken gewoon meteen weer door, met onder meer 
de 3e Divema Avond Wandelvierdaagse vanuit Volendam en de Dam tot Dam 
wandeltocht. Voor de deelnemers en deelneemsters aan de bedevaartstocht zal een 
gezellige 'reünie' worden georganiseerd. Ook de datum voor de eerstvolgende 
jaarvergadering is al bekend. Ga er even lekker voor zitten om al het ouds en nieuws in u 
op te nemen.  
 

Namens het bestuur heel veel lees- en vooral wandel plezier !!  
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  2013: 
  

− 16-19 september 2013: de 3e Divema Avond Wandelvierdaagse 
− 21 september: de 11e Dam tot Dam wandeltocht  
− 6 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam 
− 3 november: verenigingstocht met de auto: wandeling in Zuiderwoude 
− 8 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos 
− 12 januari 2014: eerste verenigingstocht in het nieuwe jaar  
− 17 januari 2014: algemene ledenvergadering 'n Loopie 
− 25/26 januari 2014: PWN Egmond Wandelmarathon 
− mei 2014: de 12e Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam 

 

 



  

 
 
Het bestuur van 'n Loopie bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam. 
                                     Telefoon: 0299-363741, e-mail: voorzitter@nloopie.nl                                                           
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam.  

                               Telefoon: 06-24593990, 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 Paul Moormann 
    Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam (= tevens onze ‘ideeënbus’),  
    tel: 06-24593990, 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!  



* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 JANUARI 2014 
 
 
Datum: vrijdag 17 januari 2014; 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 17 januar i 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 25 augustus 2013 stond de teller op... jawel... 600 leden!!!!   
 

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam, tel: 06-53658241    
                                            
 
 
CLUBBLAD OOK OP DE WEBSITE 
 
Sinds 1 januari 2012 staat het clubblad, naast de e-mail- en/of papieren versie, ook in zijn 
geheel op onze site www.nloopie.nl  
 
 
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  2013 
 
 
In het weekend van 18 en 19 mei hebben we de 11e editie van de ZuiderZeeTocht 
gehouden. Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagd evenement met 
in totaal 1250 deelnemers. 
 
De weersvoorspelling voor de zaterdag was niet al te best. Dit was te merken aan het 
aantal deelnemers. “Slechts” 410 wandelaars kwamen op de Schemerpit af. De 
weersvoorspelling voor daarentegen zondag was veel beter. Dat was te merken. Het 
werd een topdag met 840 deelnemers.  
Onder de lopers waren opvallend veel leden van ’n Loopie. Rond de 120 leden die 
hebben meegelopen. Niet alleen uit Volendam en omgeving, maar vanuit heel het 
land (oa Hoorn, Heukelum, Den Bosch, Het Gooi) zagen we bekende gezichten. 
Veel deelnemers zien de ZuiderZeeTocht als een mooie training in de voorbereiding 
op de 4-daagse van Nijmegen.  
 
Zoals elk jaar was de 25km met de boot de drukst belopen route. Ruim 500 
wandelaars kozen voor deze afstand. tocht.   
 
Dit jaar had de organisatie de routes van de 40 km en de 25 km zonder boot 
aangepast. Er werd niet meer richting Middelie en Warder gelopen, maar door het 
Purmerbos, Ilpendam en Zunderdorp. De reacties van de wandelaars op deze 

gewijzigde routes waren behoorlijk positief.  
 
Ook nieuw waren de overzichten met de ingetekende 
routes. Deze hingen in de Schemerpit bij de route 
beschrijvingen. Dit zullen we komende editie weer doen.



 
Verzorging Vierdaagse Nijmegen 2013: absoluut top! 
 
Door de grandioze verzorging door Ton de Wit en zijn ploeg dreigde deze service aan zijn 
eigen succes ten onder te gaan. Daarom is er vanaf dit jaar een maximum ingevoerd aan 
het aantal lopers die van deze collectieve verzorging van ’n Loopie gebruik kunnen maken.  
De leden is gevraagd zich uiterlijk voor 31 mei 2013 per e-mail aan te melden en zelfs de  
Volendammers, die altijd wachten tot het laatste moment, hebben zich hier keurig aan 
gehouden. Op 7 juni is de brief met de Verzorgingspas naar alle deelnemers verzonden. 
Uiteindelijk hebben 129 leden gebruik gemaakt van de verzorging en hiervan kwamen er 
51 (ofwel 40%) uit Volendam. 
 

Afstand Deelnemers Volendammers 
50 29 15 
40 66 16 
30 34 20 

 129 51 

 
Van de 129 lopers zijn er slechts 2 uitgevallen, oftewel 1,55% dat veel lager ligt dan het 
percentage van de gehele Vierdaagse 2013 van 7,28%. 
Dit jaar bestond het verzorgingsteam uit de volgende personen: 
Stop 1: Jan Schilder(Clown). Dick Veerman (Doede) en Getty Kaspers 
Stop 2: Ton en Marja de Wit, Rita Tol en Ria Kras 
Stop 3: Kees Molenaar (Pink), Theo Kras en Marga Veerman 
 
Dick Veerman (Doede) ging dit jaar voor de eerste keer mee en heeft zich ontpopt als een 
top gastheer en verzorger. Namens alle lopers Dick spreek ik de hoop uit dat je volgend 
jaar weer mee gaat. Een aantal lopers hebben ons gevraagd wie nu die man is die 
iedereen gratis masseerde, blaren behandelde of ware kunstwerken op benen plakte, 
waardoor de lymfedrainage  werd verbeterd. 
 

   
  
Wel mensen dit is Paul van Kempen. Paul is getrouwd met Ria van Kempen en haar 
moeder komt uit Volendam. (familie van de Stroeken en Pelken) Ria werkte in café 
Groenewoud waar tot dit jaar een groep Volendammers tijdens de Vierdaagse op de 
beroemde ‘Zolder’ logeerde.  
Zodoende leerde Paul ons kennen en sinds een aantal jaren is hij bijna elke dag te vinden 
op de derde Stop. Bij calamiteiten wordt Paul zelfs ’s avonds gebeld en verricht dan 
wonderen; vraag maar aan Jack Koning (Joep) die je hierover alles kan vertellen. 
 



 
Net als voorgaand jaar bedroeg de bijdrage € 43 voor de 40 km en 50 km en € 35 voor de 
30 km. Hiermee wordt de overnachting voor de Verzorgers betaald alsmede onderstaande 
voedingsmiddelen en dranken: 
100 liter koffie     20 liter thee 
600 blikjes frisdrank    400 flesjes energydrank 
1100 broodjes     350 krentenbollen 
5 kg vleeswaren               5 kg jong belegen kaas 
4 emmers gekookte eieren   16 komkommers 
5 kg tomaten                3 kg zalmsalade 
150 gehaktballen               350 knakworstjes 
150 eieren                1,5 kg spek 
25 kg Thaise nasi               150 satéstokjes 
6 dozen drop 
 
Namens het bestuur kan ik zeggen dat we terug kunnen zien op een van de beste 
Vierdaagse ooit; geheel zonder regen en zonder enige wanklank. De nieuwe 
aanmeldingsprocedure met gedragsregels heeft uitstekend gewerkt en zal volgend jaar 
worden voortgezet. 
 
Cees Jonk 
Ledenadministrateur 
 

 
 
 
(Foto: op de brug voor Linden tijdens de vierde dag Nijmeegse Vierdaagse 2013) 
 
 
VERSLAG 6 e BEDEVAARTTOCHT : Volendam – Rome van maart t/m jun i 2013  
 
In 2009 is onder auspiciën van onze vereniging de vijfde bedevaartstocht georganiseerd. 
Voor de vele nieuwe leden van onze vereniging is het goed in het kort de historie van deze 
moderne versie van een bedevaartstocht te beschrijven. 
 
In 1992 werd in Volendam een nieuwe pastoor geïnstalleerd. Deze pastoor had in zijn 
vorige parochie een bedevaart naar Rome in estafette vorm georganiseerd en hij wist in 
Volendam ook velen hiervoor enthousiast  te krijgen.  
 



 
De eerste twee bedevaartstochten naar Rome(1997)  en Lourdes (2000) vonden onder 
verantwoordelijkheid van de Kerk plaats en  vanaf  2002 heeft onze vereniging dit 
overgenomen en heeft de volgende prachtige tochten georganiseerd: 
2003 Volendam – Santiago de Compostella 
2006 Volendam  - Assissië 
2009 Rondje Volendam langs meerdere bedevaartsplaatsen in België, Frankrijk en 

Duitsland 
 
Wat houdt  een bedevaart in estafettevorm in? 
De werkgroep van onze vereniging bepaalt in grote lijnen de route vanaf de start uit 
Volendam tot aan het eindpunt. De totale afstand wordt verdeeld over het aantal groepen 
dat deelneemt aan de tocht en waarbij de datum en plaats van start en einde per groep 
vooraf worden vastgesteld. Meestal komt het er op neer dat er gedurende vijf dagen een 
afstand van circa 100 km dient te worden afgelegd. De vereniging regelt een 9 
persoonsbus die tegen vergoeding van de brandstof normaliter dient te worden gebruikt en 
waarmee de groepen elkaar aflossen. 
 
De start vindt altijd plaats vanuit de Sint Vincentiuskerk te Volendam na zegening door de 
priester. Elke groep draagt een symbool mee (bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella 
een schelp figuur) dat overgedragen dient te worden aan de volgende groep; zie hier het 
estafette element. 
 
Sinds de laatste tocht in 2009 werd er af en toe wel gesproken over een vervolg, maar het 
leek of er sprake was van sleetsheid; het was heel gewoon geworden dat er om de drie 
jaar een tocht werd georganiseerd. Het nieuwtje was eraf en de animo was ver te zoeken. 

Echter niet bij de oudere deelnemers aan deze meerdaagse Bedevaarstocht. Zo keek 
ondergetekende, tijdens de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie van 27 januari 
2012, in de Bruine ogen van een de leden en vond eigenlijk dat wij voor deze gedreven, 
getrouwe lopers gewoon weer een tocht moesten gaan organiseren. 

De overige bestuursleden werden verrast toen ik bij het agendapunt ‘Suggesties vanuit de 
Ledenvergadering’ het idee opperde een zesde tocht te gaan houden. Gelijk werd Rome 
als suggestie aangebracht en dit betekende het startpunt van dit avontuur. 

Vrij snel waren er 22 groepen die zich aanmeldde en kon het indelen van de etappes 
beginnen. Tijdens de bijeenkomst in de Schemerpit, waarin de verdeling van de etappes 
definitief werd vastgesteld, haakte een groep af, maar direct werd door de overige leden 
deze etappe ingevuld. Dit gaf ons als organisatie een warm gevoel en dat is de gehele 
tocht zo gebleven. 

Jammer genoeg moest later een andere ploeg wegens blessures uitvallen, maar na 
slechts één oproep stond een compleet nieuwe groep van 4 personen klaar om de 
leeggevallen plaats over te nemen. Wij hebben met heel veel plezier deze Zesde 
Bedevaartstocht georganiseerd en denken de 134 lopers een onvergetelijke ervaring te 
hebben bezorgd. Wij willen de sponsors Divema Mastermate, de NIVO en garage 
Molenaar hartelijk bedanken voor hun materiële ondersteuning. 

Namens de Werkgroep, 
Cees Jonk, voorzitter 



 
 
3e DIVEMA / MASTERMATE  AVONDWANDELVIERDAAGSE! 
 
Van 16 t/m 19 september kunt u weer vier avonden achter elkaar heerlijk aan de wandel! 
Voor jong en oud: iedereen kan meedoen! Uw hond mag ook gezellig mee lopen. En elke 
avond wordt u onderweg getrakteerd op iets lekkers. Starttijd: tussen 16.30 en 18.30 uur.  
Start: 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.  
 
 

 
 
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.  
 

 



 
 
INTERVIEW MET....... JAAP VEERMAN 
 
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? Lid sinds....... (ongeveer)? Hoe ben je bi j 'n Loopie terechtgekomen? Mijn 
naam is Jaap Veerman (Koster). Ik ben lid sinds de oprichting van 'n Loopie. Ik ben via 
Paul Moorman bij n Loopie terecht gekomen. 

2. Waar komt je passie voor het wandelen vandaan? Na de eerste bedevaartstocht 
naar Rome en de 4 daagse van Nijmegen het jaar daarop ben ik een wandelaar 
geworden.  

3. Voor welke (soort) wandeling kunnen we je 's nac hts wakker maken?              
Eigenlijk voor geen enkele wandeling kun je mij s nachts wakker maken. Ik vond de 
midzomer nacht wandelingen best wel leuk, maar vanwege de duisternis zag je niets van 
de mooie omgeving.  

     4. Wandel je het liefst georganiseerd of juist  op eigen houtje, en waarom? Ik loop 
beide graag. Als je met meerdere mensen loopt heb je altijd wat te kletsen en als je alleen 
loopt kun je lekker je gedachten de vrije loop laten.   

     5. Wat was je mooiste wandelmoment ooit? Het mooiste wandelmoment was toen ik 
mijn eerste 4-daagse kruisje kreeg opgespeld. Ik was echt ontroerd.  

     6. Heb je wel eens blaren of andere wandel'ong emakken' en wat doe je ertegen? Ik 
heb gelukkig nooit blaren. Ik ben wel eens stijf, maar dat loop je er na een tijdje wel weer 
uit. Natuurlijk voel je wel eens wat, maar dit verdwijnt bij mij gelukkig ook weer. En dan 
voel je weer wat anders. Enz.  

7. Welk drankje heb je het liefst na een fikse wand eltocht en waarom? Eerst het liefst 
een colaatje voor de suiker en dan een lekker koud biertje voor de gezelligheid.  

8. Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan  het wandelen te 
krijgen? Gouden tip: Rustig aan beginnen en goede schoenen en sokken aanschaffen. Ga 
met een groepje lopen, want dan steun je elkaar.  

9. Je grootste kick op wandelgebied? Grootste kick: Nog steeds een voldaan gevoel 
als je een tocht hebt uitgelopen.  

10. En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaak t tijdens het wandelen? Het 



meest bizarre: Met noodweer - donderen, bliksemen en stortregen - over de Via Gladiola 
naar de finisch van de 4-daagse.  

En tenslotte vraag 11: Als je loopt, wat kun je dan  doen tegen je neus, die net zo 
hard loopt? Twee wattenrollen in je neus en door je neus ademhalen!!!!  

 
 

 
 
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! 
 
 
VERSLAGEN EN FOTO'S  BEDEVAARTTOCHT VOLENDAM - ROME  
 
De zesde bedevaarttocht is gelopen; wij missen nog een aantal verslagen met foto's , 
die we graag op de website willen plaatsen. Leuk voor later!   
 
Wandelaars die de etappes 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 hebben gelopen: willen 
jullie je verslag en foto's ook sturen naar redactie@nloopie.nl? Bij voorbaat dank!  
 
 

 



 

 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN EIND 2013 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 

− uiteraard de Mastermate Avondvierdaagse! 
− 21 september: de Dam tot Dam wandeltocht (op eigen gelegenheid) 
− 6 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam (15 of 25 km) 
− 3 november: verenigingstocht met de auto: wandeling in Zuiderwoude (15 of 25 km) 
− 8 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos (15 of 25 km) 
− 12 januari 2014: de eerste verenigingstocht in het nieuwe jaar  

 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 
08.30 uur (dit geldt ook voor 3 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! 

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



 

 
CONTRIBUTIE OVER 2014 
 
De automatisch incasso v.w.b. de contributie over het jaar 2014 is gepland rond half 
oktober. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2014 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). 
                        

 
 
 
21 SEPTEMBER: DE 11e DAM TOT DAM WANDELTOCHT 
 
Op zaterdag 21 september vindt de 11e 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. 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.  
 
Om te zorgen voor meer spreiding op de route en meer rust bij de verzorgingsposten 
onderweg is daarom besloten de starttijden voor deze afstanden te verruimen. Zo kunnen 
de 18 km wandelaars dit jaar tussen 7.35 en 11.30 uur van start gaan. De starttijd voor de 
nordic walkers (7.30 – 8.00 uur) op dezelfde afstand blijft ongewijzigd. Deelnemers aan de 
wandeltocht over 26 km kunnen tussen 7.00 en 11.00 uur starten, een half uur eerder dan 
vorig jaar. 
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).  
 
 

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 
 

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



 


