
 
 

 
 

 
Jaargang 10, nummer 3: september, oktober, november, december 2011. 

 

Beste wandelaars,  

 
Wat hebben we een prachtige 9e Zuiderzeetocht achter de rug; het was weer helemaal 
super met op zaterdag prachtig wandelweer en maar liefst 777 deelnemers. Ook op 

zondag een schitterende wandeldag met 584 deelnemers! Alle sponsors en vrijwi lligers: 
nogmaals onze hartelijke dank! Ook een prachtige opbrengst voor de Bake for Life, te 

weten € 3818,52. Jammer genoeg zit de vierdaagse er eveneens alweer op. Lichtpuntje is, 
dat onze allereerste avondvierdaagse dit jaar echt zal gaan plaatsvinden en wel vanaf 12 
september! Graag zetten we de verzorgers en verzorgsters tijden de Vierdaagse van 

Nijmegen eens extra in het zonnetje; waar zouden we zonder ze zijn, ze zijn absoluut 
onmisbaar! Dat is gelukkig meer mensen opgevallen, in dit clubblad vindt u een aantal 

reacties van wandelaars die hebben genoten van de verzorging! Na de kermissen kunnen 
we er weer stevig tegenaan; wat er zoal te doen is leest u o.a. in dit clubblad! Wij wensen 
u heel veel lees- en vooral wandelplezier!  

 
 

BELANGRIJKE (WANDEL) DATA 2011/2012: 
 

 Divema Avondvierdaagse: 12 t/m 15 september 2011 

 Dam tot Dam wandeltocht: 17 september 2011 

 Verenigingstocht 'n Loopie: 2 oktober 2011 

 Vierdaagse reünie: 9 oktober 15.00 uur, Café Centraal, Volendam  

 Provinciale Wandeldagen Enkhuizen: 22/23 oktober 2011 

 Verenigingstocht 'n Loopie: 6 november 2011 

 Verenigingstocht 'n Loopie: 11 december 2011 

 Verenigingstocht 'n Loopie: 8 januari 2012 

 Jaarvergadering 'n Loopie: 27 januari 2012 

 10e Zuiderzeetocht: mei 2012  
 

 



 

 
 
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:         Cor Veerman, De Poel 12, 1132 AK  Volendam. 
                               Telefoon: 0299-367562, email: 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 **  

 
 

WAT WIL DE VERENIGING DOEN VOOR HAAR LEDEN: 

Het periodiek verzorgen van nieuwsbrieven via e -mail, dit clubblad en publicaties in week-
blad Nivo; informeren over georganiseerde tochten in de regio en/of elders in het land; 
uitzetten van wandelingen vanuit Volendam e.o.; organiseren van informatieavonden over 

schoenen, kleding, kaartlezen, kompas lezen, blaren afplakken, enzovoorts; samenstellen 
trainingsschema voor de Vierdaagse; organiseren van bevoorrading tijdens de Vier-

daagse; informeren over het vinden van slaapplaatsen tijdens de Vierdaagse; organiseren 
van wandelweekends en meerdaagse wandeltochten in binnen- en buitenland. Andere 
suggesties zijn van harte welkom!  

 
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 harteli jke dank voor de bereidwillige medewerking!   
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* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 JANUARI 2012 
 
 

Datum: vrijdag 27 januari 2012; 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 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 27 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.  
 

 
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 bi j een aantal van onze sponsors 
 
                                                                                                                                                       

             
 
        Zeestraat 5, Julianaweg 86, 

           De Stient 20, Volendam 

                  www.theotol.nl                                                                                                                                                                                                   
 

 

AANTAL LEDEN 
 
Medio augustus 2011 telde wandelvereniging 'n Loopie 536 leden!  

 
 

WANDEL KRING HOLLAND 

De wandeltochten van de Wandel Kring Holland (WKH) staan niet in het Landelijk 
Wandelprogramma boekje. U kunt ze vinden op: www.wandelkringholland.nl 

** 7 September: Aalsmeer 5-10 km, Avondtocht 

** 1 Oktober: Overveen, 5-10-15-20-25-40 km, Herfsttocht 

** 15/16 Oktober: Hoofddorp, 5-10-15-25-40 km, Herfstkleurentocht 

** 26 November: Aalsmeer, 5-10-15-25-40 km, Sint Nicolaastocht 

** 10/11 December: Amstelveen, 5-10-15-25-40 km, Winterserie 1e weekend

http://www.nloopie.nl/
http://www.wandelkringholland.nl/


'N LOOPIE NU OOK OP TWITTER! 

 

We gaan met onze tijd mee: 'n Loopie is nu ook te volgen via Twitter! Twitteren is een vrij 

nieuwe manier van snel communiceren via je pc of mobiele telefoon. Twitter is een sociaal 
netwerk dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt gebruikt; het gebruik ervan groeit in 

een rap tempo. Twitter-gebruikers vertellen in maximaal 140 karakters wat ze doen, 
meemaken, zien of hoe ze ergens over denken. Ook supergeschikt dus voor ons om 
bijvoorbeeld wandeltochten aan te kondigen of wijzigingen door te geven! Het is een 

nieuwsbron die vaak vele malen sneller is dan de meeste media. Aanmelden is mogelijk 
via de website www.twitter.com en klik vervolgens op "sign up now". Kies een 

gebruikersnaam en creëer een account. Klik op “settings” en pas je gegevens aan. Voeg je 
locatie toe, stel je tijdzone in (Amsterdam) en schrijf iets over jezelf. Bijvoorbeeld over je 
werk of hobbies. Onder “profile” kun je ook een foto van jezelf toevoegen. Op de 

Homepage kun je zelf een bericht plaatsen. Je kunt hier ook aangeven wie je wilt volgen 
via Twitter, bijvoorbeeld 'n Loopie! Snel aanmelden dus, des te beter kunnen wij u / onze 

leden op de hoogte houden van onze activiteiten!  
 

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

 

 
AAN DE VERZORG(ST)ERS TIJDENS DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2011 

Bij deze wil ik graag alle vrijwilligers van 'n Loopie bij de Vierdaagse van Nijmegen hartelijk 

danken voor de goede en leuke verzorging. Het was fijn te weten dat om de ongeveer 15 
km je kon rekenen op een rustplek, een broodje en koffie. Maar daar bleef het niet bij. Het 

ontbijt bestond zelfs een keer uit brood met gebakken ei en bacon. En ook nasi met saté. 
Het Volendammertje op de laatste dag, om 9 uur 's morgens al, was heftig maar is goed 
gevallen. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers, waarvan enkelen al om 2 uur uit de veren 

moesten, heb ik een prima Vierdaagse gelopen. Ook andere lopers die ik sprak waren erg 
tevreden. De vereniging heeft ook veel medewerking gekregen van sponsoren. Die ken ik 

niet allemaal maar de bus van Nick en Simon is een grote blikvanger geweest. De eerste 
dag kenden de verzorgers mij nog niet en ik hen niet, we moesten nog een beetje wennen. 
Maar de laatste dag werd ik zelfs teruggehaald toen ik de laatste post in Malden per 

ongeluk voorbijliep. Nogmaals hartelijk dank voor jullie werk en hopelijk tot volgend jaar!  

Met vriendelijke groet, Jan ten Berge, Hensbroek 
 

  

                                             

MACHINAAL STUKADOOR 

http://www.twitter.com/


HET DONDERDAGOCHTENDLOOPIE 
 
De donderdagochtendloop blijkt een 'blijvertje'; nog steeds gaan elke donderdagochtend 

een paar wandelaars gezamenlijk op pad. Het groepje bestaat uit een 'vaste  kern' met 
vaak een aantal nieuwelingen erbij. Een lekker loopie van anderhalf tot 2 uur door 
Volendam, voor leden én niet-leden. De start c.q. verzamelplaats is wekelijks om 09.30 
uur bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg. Probeer het ook eens; de wandeling is 

gratis en iedereen is van harte welkom!  

 

  
 

 

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! 

 
HOE VAAK DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE GELOPEN? 

 
Begin 2011 hebben wij een oproepje gedaan aan de leden; we hebben gevraagd of ze 
(degenen die het leuk vinden) aan ons wilden doorgeven hoeveel keer ze de Vierdaagse 

van Nijmegen hebben uitgelopen. 47 Leden hebben hierop gereageerd. Op onze site  
www.nloopie.nl (klik op 'Vierdaagse' en vervolgens op 'Aantallen') is te zien hoeveel keer 

die leden de Vierdaagse hebben uitgelopen. Het overzicht is bijgewerkt t/m 1 juli 2011, dus 
de Vierdaagse van 2011 is niet meegerekend!  
  

VERENIGINGSWANDELTOCHTEN 
 

Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 
** 17 september : de Dam tot Dam Wandeltocht  
** 2 oktober        : een rondje Ilpendam 

** 6 november    : met de auto; wandeltocht vanuit Zuiderwoude        
** 11 december  : o.a. naar Purmerend 
** 8 januari 2012: datum alvast noteren, bestemming in volgende clubblad   

 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 

08.30 uur. Meedoen aan bovengenoemde wandeltochten is gratis, uitgezonderd de 
consumptie(s) tijdens de rustpauze. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Zelf de tocht 
inkorten is uiteraard altijd mogelijk!  

 
Startplaats Dam tot Dam: de Dam in Amsterdam, de Burcht in Zaandam, meer info op: 

www.damtotdamwandeltocht.nl 

http://www.nloopie.nl/
http://www.damtotdamwandeltocht.nl/


 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Julianaweg 117, 1131 DH  Volendam 

 

VIERDAAGSE NIJMEGEN 2011: AAN ALLE VERZORG(ST)ERS 

Namens onze groep wil ik jullie bedanken voor de goede verzorging ti jdens de vierdaagse. 
We hebben ons op het laatste moment nog kunnen aanmelden en konden er nog bij 

ondanks dat er al zoveel wandelaars waren om te verzorgen. Wij waren 's morgens vroeg 
op, maar jullie nog veel eerder. Ook hadden we lunchpakketten geregeld bij ons 

logeeradres, maar door alle verwennerijen hebben we die maar afgezegd. Het was fijn om 
naar het punt toe te lopen waar we echt even lekker konden zitten op een stoel en niet in 
het gras (de leeftijd?) en de lekkere broodjes en nasi en de krentenbollen en niet te 

vergeten de yoghurt die was 's middags ook heerlijk. Nogmaals bedankt voor jullie inzet. 
Misschien tot volgend jaar. 

Groeten van Bert en Ellen, Dineke, Jeanette en Marjan Nijkerk  

 
 

 
       =  Julianaweg 117,  1131  DH   Volendam,  tel:  06-55178657  
 

'N LOOPIE NU OOK TE VOLGEN VIA FACEBOOK! 

 

We zijn sinds maart 2011 niet alleen te volgen via Twitter, maar ook via Facebook. Voor 

degenen die het nog niet zo goed kennen: Facebook is een groot sociaal mediaplatform 

waar iedereen die beschikking heeft over een computer met internet een account op aan 

kan maken. Facebook heeft veel mogelijkheden, waaronder: 1) het plaatsen van per-

soonlijke informatie (leeftijd, geslacht, foto, gezinssituatie, etc.), 2) aanmaken van foto- 

albums zodat iedereen uw foto’s kan bekijken, 3) contacten onderhouden met vrienden: 

foto’s bekijken, berichten en reacties plaatsen, 4) spelletjes spelen, 5) vrienden uitnodigen 

voor evenementen. Maar dus ook: 6) nieuws van 'n Loopie volgen! Meld je snel aan via  

http://nl-nl.facebook.com 

http://nl-nl.facebook.com/


 

Stukadoorsbedrijf:                                             Edisonstraat 6     
                                                                            1131 KA  Volendam 
                                                                            Tel: 0299-366225 
                                                                            Gespecialiseerd in alle voorkomende 
                                                                            stuc-, sierpleister- & spuitwerk 
                                                                            www.veermanenkemper.nl 
 

 

 
DE SPONSORS VAN DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2011 

 
Heel graag willen wij alle Vierdaagse sponsors bedanken:  
 

** bussen: Klaas Jonk (drop), Nick en Simon en Bert Jonk auto verhuur, een aanhanger           
    van H & G Tegelzetters; 

** eten en drinken: Slageri j Ton Runderkamp, Bakkerij van Pooij, Groente en Fruitboxer  
    Rijkenberg, Freek Schilder en Sport Energy Gerrit van Pooij.  

 

      
 

 

 

 
 

 

REGINA’S VOETENSALON – KORTING VOOR LEDEN ’N LOOPIE! 
 

Voor probleemloze wandelvoeten kunt u een afspraak maken bij Regina!  

Kijk voor meer informatie op haar website: www.reginasvoetensalon.nl.  
Het adres van de voetensalon is: Meester Muhrenlaan 3, 1132 CA  Volendam.  

Tel.: 0299-367484 of 06-40230731, e-mail: info@reginasvoetensalon.nl 
Op de foto: een greep uit de collectie diploma's, behaald door Regina.   
 

             

http://www.reginasvoetensalon.nl/
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JUBILEUMJAAR WANDELVERENIGING 'N LOOPIE 

 
Voorzitter Dick Veerman: "Onze vereniging bestaat 10 jaar. Toch een moment om even 

bij stil te staan. In ons laatste verenigingblad, jaargang 10 no. 2 hebben wij U een opsom-
ming gepresenteerd van een aantal hoogtepunten in de afgelopen 10 jaar waarop onze 

vereniging met enige trots mag bogen. Onze vereniging is opgericht in 2001 en nog altijd 
mogen 4 van de 5 oprichters deel uitmaken van het bestuur. Dit geeft aan dat het bestuur 
steeds het vertrouwen heeft gekregen voor het gevoerde beleid en daar zijn wij U dank-

baar voor. Met nadruk willen wij vermelden dat hetgeen de afgelopen 10 jaar is opge-
bouwd nimmer zou zijn gerealiseerd zonder de fantastische inbreng van talloze  vrijwilligers 

en leden. De gezamenlijke inspanning van bestuur leden en vrijwilligers heeft ons 
gebracht waar wij nu zijn, een bloeiende vereniging met zelfs landelijke bekendheid. 

Een sponsorloop, met deelname van een 80-tal personen tijdens de Vierdaagse van 

Nijmegen, om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand, is aan-
leiding geweest voor de oprichting van wandelvereniging 'n Loopie.  

Onze vereniging is gefundeerd op de toen getoonde samenhorigheid en inzet en telt 
inmiddels ruim 500 leden. Wij sluiten af met de mededeling dat een nieuw initiatief van de 
grond is gekomen. Wij organiseren een wandel avond vierdaagse van 12 t/m 15 

september 2011, met vertrek vanuit het Kras-stadion. Bij voldoende deelname en daar 
hebben wij alle vertrouwen in, zal deze wandel avond vierdaagse jaarlijks worden 

georganiseerd." 

Namens het bestuur van 'n loopie, Dick Veerman, voorzitter.  

 

 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER: DE DAM TOT DAM WANDELTOCHT  
 
Op 17 september a.s. vindt de 9e editie van de Dam tot Dam Wande ltocht plaats. Dit 

sfeervolle wandelevenement trok in 2010 ruim 15.000 deelnemers naar onze hoofdstad.  
Op het programma staan een 9 (ook nordic walking), 18 (ook nordic walking), 26 en 40 km 

route. Daarmee is de Dam tot Dam Wandeltocht één van de grootste eendaagse wandel-
evenementen van Nederland. De deelnemers en toeschouwers creëren een unieke sfeer 
langs de verschillende parcoursen. Inschrijven is jaarlijks mogelijk van 1 april tot eind 

augustus. Er is geen na-inschrijving op de dag van de wandeltocht! Meer informatie vindt u 
op de site www.damtotdamwandeltocht.nl  

 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/


FOTO'S EN TEKST VOOR DE WEBSITE 

 
Gedurende de afgelopen maanden kwam via redactie@nloopie van onze leden geregeld 

een berichtje binnen, waaronder foto's van de Elfstedenwandeltocht en de Vierdaagse en 
bedankjes gericht aan de Vierdaagse verzorg(st)ers. Wij stellen dit zeer op prijs! Graag 

willen wij iedereen die iets heeft (door-)gestuurd hartelijk bedanken; blijf dit vooral doen 
want met uw teksten en foto's kan de site veel levendiger en leuker worden gemaakt! 
Hieronder nog een voorbeeld:  

 
 

Ode aan de verzorging. 
 
 
Wie jaar'lijks de 4-daagse loopt 
die stelt zichzelf een doel. 
En als dat doel dan wordt bereikt... 

geeft dat een goed gevoel. 
 
Prestatiedrang?,  Conditietest?, 
of is't sportiviteit? 
Je weet van and're lopers niet ... 
wat hiertoe heeft geleid. 

 
Maar....heeft u zich ooit afgevraagd 
wat voor verzorgers geldt???? 
Zo iemand die 4 dagen lang 
zich ter beschikking stelt 
 

Opofferingsgezindheid...., 
zou dat de drijfveer zijn?? 
Hun sociaal gevoel,staat vast, 
dat is beslist niet klein!!! 
 
Bus 1,...voor dag en dauw op pad, 

vooraf al broodjes smeren, 
om d'eerste lopers 's morgens vroeg... 
al ruimschoots te trakteren. 
 
Misschien is het wat Kras gezegd, 
"Hij was toch maar een Clown" 

Gastvrijheid op dit vroege uur, 
"They never let you down"! 
 
 
 
 

 
 
 
Bus2,...,met koksmuts, bij boer Jan.. 
kok Ton met zijn 3 vrouwen. 
Die kookt'en bakte wat je wou... 

om j'aan de loop te houen. 
 
't Was letterlijk en figuurlijk.. 
een deken om je heen 
Dank Ria ,Rita,..."dubbel Wit". 
Dit hield ons op de been. 

 
Bus 3,... de groep met veel geduld. 
Ja,.....stel u even voor. 
Pas als de laatste is geweest... 
dan gaan ze er vandoor. 
 

En of je Koet of Veerman heet... 
of "bij de Pinken "bent, 
't Is wederom Kras uitgedrukt... 
.......dan snak je naar het end! 
 
Ik stel mezelf en u de vraag.. 

hoe dit te honoreren??? 
Geef maximale uiting aan... 
...hoezeer wij dit waarderen!!! 
 
Een ode aan de "cateraars" 
is 't minst wat ik kan doen. 

ZIJN HUN GEWICHT IN GOUD WAARD !!! 
helaas ik mis die poen. 
 
een dankbare en welgevoede berin. 
lidnr. 404031267 
 

mailto:redactie@nloopie


 
 
 

CONTRIBUTIE OVER 2012 
 
De automatisch incasso v.w.b. de contributie over het jaar 2012 is gepland +/- in de 

week van 19 oktober. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2012  
kunnen dit tot uiterlijk 15 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  Volendam). 
 

 

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!! 

 
 

12-15 SEPTEMBER: EERSTE DIVEMA AVONDWANDELVIERDAAGSE! 

 
Vol trots delen wij u mede dat de Divema Avondwandelvierdaagse dit jaar voor het eerst 
gelopen kan worden en wel vanaf 12 september 2011! De start is dus op maandagavond 

tussen 16.30 en 17.30 uur. Deelname: € 2,00. Er kan 5 of 10 km per avond worden 
gelopen; ook jeugdige lopers zijn meer dan welkom! Startplaats: het Kras Stadion, 

Sportlaan 10 te Volendam. U komt toch ook!!?? 
 

 

9 OKTOBER CAFE CENTRAAL: DE VIERDAAGSE REUNIE! 
 

Voor iedereen die heeft deelgenomen aan de Vierdaagse of dat in de toekomst wil gaan 
doen organiseren wij weer 'de vierdaagse reünie': 15.00 uur in café Centraal aan de haven 
te Volendam! Ervaringen uitwisselen, elkaars foto's bekijken, gezellig napraten, een 

schitterende dia-presentatie, informatie inwinnen en dat alles onder het genot van een 
hapje en een drankje. Wij zien u graag op 9 oktober!  
 

 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER!  
 

KIJK VOOR MEER NIEUWS REGELMATIG OP WWW.NLOOPIE.NL 

  
EN HOUD WEEKBLAD DE NIVO GOED IN DE GATEN!  

 
 

 

http://www.nloopie.nl/


 

 


