
 
 

 
 

 
Jaargang 10, nummer 2: mei, juni, juli, augustus 2011. 

 

Beste wandelaars,  

 
Officieel bestaat 'n Loopie sinds 2 mei 2001. We vieren dit jaar dus ons tienjarig bestaan! 
Verderop in dit blad staat een overzicht van wat er zoal is gebeurd sinds de opric hting van 

'n Loopie; en dat is nogal wat! Verder komt onze prachtige Zuiderzeetocht er weer aan, 
alsook het midzomernachtloopie, de Bake for Life sponsorloop, de Vierdaagse en noem 

maar op. Sinds maart 2011 is 'n Loopie naast de website ook te volgen via Twitter en  
Facebook.  
Ter ere van ons tienjarig bestaan organiseren we in juli een 'dagje uit' met de bus; we 

hopen natuurlijk in grote getale aan de start te verschijnen op de Heineken Wandeldag! 
Ook het inschrijfformulier t.b.v. de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen vindt 

u in dit clubblad. De sublieme verzorging kent een limiet dus lever uw formulier op tijd in!  
 
Wij wensen u weer heel veel lees- en vooral wandelplezier!  

 

 
 
BELANGRIJKE WANDELDATA 2011: 

 
 21 en 22 mei: Zuiderzeetocht 2011 

 avondvierdaagse in mei en juni, zie elders in dit blad  
 midzomernachtloop (70 km); 10 juni 2011 

 de Bake for Life wandeltocht; 11 juni 2011 

 Vierdaagse Alkmaar: 15 t/m 18 juni 2011 

 Vierdaagse 't Gooi: 22 t/m 25 juni 2011 

 24/25 juni: Amersfoortse Tweedaagse 

 25/26 juni: Oxfam Novib, Veluwe: www.trailwalker.nl  

 Verenigingsuitje Den Bosch: 2 juli 2011 

 Vierdaagse Apeldoorn: 12 t/m 15 juli 2011 

 Vierdaagse Nijmegen: 19 t/m 22 juli 2011 

 Eilandspoldertocht: 21 augustus 2011 

 Divema Avondvierdaagse: 13 t/m 16 september 2011 

 Dam tot Dam wandeltocht: 17 september 2011 

 Provinciale Wandeldagen Enkhuizen: 22/23 oktober  

Aan de leden 

http://www.trailwalker.nl/


 
 
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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DE  ZUIDERZEETOCHT: 21 & 22 MEI 2011 
 

 

   

Op 21 en 22 mei organiseert wandelvereniging ´n Loopie uit Volendam de negende editie 
van haar jaarlijkse wandeltocht om en nabij de voormalige Zuiderzee. Wederom doen wij 

de oude kernen van Volendam, Edam en Monnickendam aan met hun prachtige 
gebouwen en karakteristieke havens. Ook dit jaar worden voor zowel de 25 km als de 40 

km twee verschillende routes (!) uitgezet. 

U heeft de keuze uit de vertrouwde 25km en 40km route die naar het eiland Marken loopt 
en waarbij u met de boot terug vaart naar de haven van Volendam of een 25km en 40km 

route uitgezet in een andere richting, die Marken niet aandoet, dus zonder boottochtje.  

Voor de overtocht Marken – Volendam per boot wordt EUR 1,00 extra gevraagd. 

** De afstanden zijn 5 – 10 – 15 – 25 – 40 km ** 

Nordic Walkers zijn van harte welkom op alle afstanden. 

Het parcours is niet rolstoel vriendelijk. 

De starttijden 

40 km: 07.30 - 09.00 uur 

25 km: 09.00 - 11.00 uur 

5-10-15 km: 09.00 - 13.00 uur 

Afmelden kan tot 18.00 uur 

Start en finish 

Tafeltennisvereniging Victory ’55, Clubhuis De Schemerpit  

Westerven 43 1131 RC Volendam  

(nabij Sporthal De Seinpaal, Harlingenlaan Volendam) 

 

In het clubhuis staan de palingsound, diverse stands en een leuke gratis loterij garant voor 
een gezellige sfeer!!! 



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 
 
Half april 2011 telde wandelvereniging 'n Loopie 514 leden!  

 
 

VERSLAG JAARVERGADERING OVER 2010 
 
Op vrijdagavond 28 januari jl. vond de algemene ledenvergadering van 'n Loopie plaats.  

Wij kijken hier vol tevredenheid op terug. Er zijn weer diverse suggesties binnengekomen  
op wandelgebied; het was een leuke, informatieve en gezellige avond. Na afloop hielden  

Miranda en Karina nog een indrukwekkende presentatie over hun ervaringen m.b.t. de  
wandelmarathon op de Zuidpool, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!  
Het complete verslag van de jaarvergadering kunt u terugvinden op de website 

www.nloopie.nl onder "archief 2010".  

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


HET VOORKOMEN VAN ZONNEBRAND!  
 
De beste maatregel om u tegen de zon te beschermen ti jdens het wandelen, is het gebruik 

van een anti-zonnebrand middel met de beschermingsfactor (SPF) die bij uw huid past.  
Smeer uw huid thuis al in en daarna elke 2 uur; vergeet daarbij de oren en de nek niet! 

Draag bij voorkeur bedekkende kleding en een hoed of pet met zonneklep!  
Gebruik na afloop na het douchen altijd een after sun, ook als u niet bent verbrand! Is de 
huid toch erg rood en pijnlijk geworden, gebruik dan een verkoelende after sun met aloë 

vera. Gun je huid rust en blijf uit de zon tot de huid geheel is hersteld. Raadpleeg een arts 
bij een opgezwollen huid, blaren en/of koorts! (Bron: www.ehbo.nl).  
 

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

 
 

AVONDVIERDAAGSE  MEI & JUNI 2011 
 

In de maanden mei en juni organiseert de NHWB vanuit diverse plaatsen in Nederland, 

waaronder Purmerend, Kwadijk en Monnickendam, de avondvierdaagse. Vier avonden 
achter elkaar heerlijk aan de wandel! Meestal zi jn de afstanden 5, 10 en soms ook 15 km. 

Een volledig avondvierdaagse overzicht vindt u in het Landelijk Wandelprogramma boekje 
en op de website www.nhwb.nl.  
 

- Monnickendam 23 t/m 26 mei, afstanden 5-10 km;  
- Kwadijk 6 t/m 9 juni, afstanden: 5-10-15 km;  

- Purmerend 6 t/m 9 juni, afstanden: 5-10-15 km. 
 

  

                                             

MACHINAAL STUKADOOR 

 
HET DONDERDAGOCHTENDLOOPIE 

 
De donderdagochtendloop gaat nog steeds lekker, elke donderdagochtend gaan 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. We starten 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!  

http://www.ehbo.nl/
http://www.nhwb.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! 

 
 
HOE VAAK DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE GELOPEN? 

 
Een paar jaar geleden zijn we begonnen enigszins bij te houden hoeveel keer onze leden  
hebben deelgenomen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Het begin was er, echter het  

overzicht is helaas verloren gegaan. Maar... we gaan weer een poging doen! Hoe vaak 
heeft ú de Vierdaagse van Nijmegen gelopen? Als u het leuk vindt, geef dit dan even aan 

ons door - het is voor plaatsing op de website. De gegevens die wij graag van u zouden  
willen hebben zijn: 1. uw naam 2. evt. bijnaam 3. aantal keren Vierdaagse volledig 
uitgelopen. Liefst via e-mail: redactie@nloopie.nl 

  
 

VERENIGINGSWANDELTOCHTEN 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  

Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 
** 21/22 mei       : de Zuiderzeetocht  
** 11 juni             : de Bake for Life Sponsorloop 
** 2 juli 2011       : verenigingsuitje: met de bus naar Den Bosch!        

** 21 augustus   : de Eilandspoldertocht, op eigen gelegenheid 
** 17 september : de Dam tot Dam Wandeltocht  

 
Startplaats verenigingstochten: Zuiderzeetocht en Bake for Life: zie elders in dit blad. 
 

Eilandspoldertocht: 30 en 35 km van 9.00 tot 10.00 uur, 12-15-17-20 km 10.00-14.00 uur, 
start o.a. in Oost-Graftdijk, zie ook: www.deeilandspoldertocht.nl.  

 
Dam tot Dam: de Dam in Amsterdam, de Burcht in Zaandam, meer info op: 
www.damtotdamwandeltocht.nl 

 

mailto:redactie@nloopie.nl
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Julianaweg 117, 1131 DH  Volendam 

 

BAKE FOR LIFE SPONSORLOOP: 11 JUNI 2011      
 

Op zaterdag 11 juni a.s. wordt voor de zesde maal de Voor Afrika naar Volendam loop 

georganiseerd. Dit is een wandeltocht van Avenhorn naar Volendam (25 km) met tussen-
opstapplaatsen in Oosthuizen en Middelie, resp. 15 en 10 km. De kosten voor deelname 

zijn 10 euro p.p. Door het opzetten en inrichten van bakkerijen geeft deze stichting jonge 
gehandicapten in de derde wereld een kans. De sponsorloop start in Avenhorn bij Bakkerij 
Pater en het eindpunt voor alle afstanden is het FC Volendam stadion, waar aansluitend 

een feestavond plaatsvindt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Theo Tol, Garage Molenaar en bij 
het FC Volendam Stadion. Elektronisch aanmelden kan via de site www.bakeforlife.nl. 

Start: 25 km in Avenhorn van 11.00-12.00 uur, start 15 km in Oosthuizen van 13.00-14.00 
uur, en de 10 km route start van 14.00-15.00 uur vanuit Middelie. Let op: al deze infor-
matie is onder voorbehoud, houd de website en de Nivo goed in de gaten voor het meest 

actuele nieuws, want de details waren bij het maken van dit clubblad nog niet beschikbaar!  
 

ZATERDAG 2 JULI: HEINEKEN WANDELDAG: UITJE MET DE BUS!!! 
 

In het kader van ons tienjarig bestaan organiseren wij op 2 juli een uitje met de bus; we 

gaan dan voor de Heineken Wandeldag vanuit Den Bosch! Dit wordt natuurlijk een topdag: 
heerlijk aan de wandel in een prachtige omgeving, vol gezelligheid. Voor leden van 'n 

Loopie is het uitje gratis, niet-leden betalen een busbijdrage. Kri jgt u al dorst én zin bij het 
lezen van dit stukje, meld u dan snel aan bij Cor, bij voorkeur via e-mail: 
penningmeester@nloopie.nl. Wij laten u in juni o.a. via de Nivo, de website en de 

nieuwsbrief via e-mail weten of het dagje uit doorgaat! Vertrek bus: Sporthal Opperdam om 
7.00 uur. Terugweg vertrek bus: 17.30 uur. Heel graag tot dan!  

 

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

http://www.bouwgroepbroodnodig.nl/
mailto:penningmeester@nloopie.nl


 
DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2011 
 
De  95e Vierdaagse van Nijmegen zal plaatsvinden van 19 t/m 22 juli 2011. Alle informatie 

kunt u terugvinden op www.4daagse.nl. Iedereen die is ingeloot én uitgeloot kri jgt per-
soonlijk bericht via e-mail of via de post. Elders in dit clubblad kunt u meer lezen over de 

verzorging tijdens de Vierdaagse.  
 

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

 
 

21 AUGUSTUS: DE EILANDSPOLDERTOCHT (OP EIGEN GELEGENHEID) 
 
Omdat veel mensen nog op vakantie zijn, organiseren wij in augustus geen verenigings-

tocht, maar voor de thuisblijvers hebben we wel een aanrader: de Eilandspoldertocht! U 
kunt starten in 7 dorpen, opgevrolijkt door vlaggen, muziek en festivi teiten. Inschrijven is 

mogelijk op de dag zelf, dit hoeft dus niet van tevoren. Starttijd 12-15-17-20 km: tussen 
10.00 en 14.00 uur. Alle informatie vindt u op de site  www.deeilandspoldertocht.nl  
 

12 km: startplaatsen De Rijp, Oost-en West Graftdijk, Graft, 10.00-14.00 uur.  
15 km: startplaatsen Driehuizen, Schermerhorn, Grootschermer, 10.00-14.00 uur. 

17 km = unieke natuurwandeltocht! De Rijp, Schermerhorn, Graft, Grootschermer.  
20 km: Oost- en Westgraftdijk, Driehuizen, Grootschermer, Graft, De Rijp, 10.00-14.00 u.  
30 en 35 km: let op: start alléén in Oost-Graftdijk, van 9.00 tot 10.00 uur!  

 

 

 
 

 
13-16 SEPTEMBER 2011: EERSTE DIVEMA AVONDVIERDAAGSE!!! 

 
Vol trots kunnen wij u melden dat de Divema Avondwandelvierdaagse dit jaar écht gaat 
plaatsvinden en wel vanaf 13 september! De start is dus op dinsdagavond. Er kan 5 of 10 

km per avond worden gelopen; ook jeugdige lopers zijn meer dan welkom! In het eerst -
volgende clubblad zullen wij u voorzien van alle details! Houd deze data alvast vrij!  
 

http://www.4daagse.nl/
http://www.deeilandspoldertocht.nl/


 
 

17 SEPTEMBER: DE DAM TOT DAM WANDELTOCHT  

 
Op zaterdag 17 september 2011 vindt de 9e editie van de Dam tot Dam wandeltocht 

plaats. Inschrijven is mogelijk via www.damtotdamwandeltocht.nl van 1 april t/m 28 
augustus; de inschrijving sluit echter eerder als de deelnemerslimiet is bereikt. Na-
inschrijving op de dag zelf is niet mogelijk! Er zijn parcoursen van 9, 18, 26 en 40 km.  

Nordic walkers zijn welkom op de 9 en 18 km route. In het volgende clubblad kunt u meer 
lezen over de Dam tot Dam wandeltocht.  

 
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.   
 

 
 

Vierdaagse tips: ter preventie kun je je voeten sterker maken met blarenzalf: twee weken 

van tevoren beginnen met smeren en je krijgt een extra versterkende laag over de voet.  
Wandelaars die dit geprobeerd hebben en toch blaren hebben gekregen: goed de voet 

afplakken met tape en 1-2 weken van tevoren de voeten laten behandelen door uw 
pedicure.  
Vierdaagse behandeling Regina: van € 21,00 voor € 19.50 met bewijs van deelneming!  

Behandeling met verzorgende voetzalf of blarenzalf € 28.00, verzorgende sporters zalf 
voor € 3.95 en likdoornbeschermers: 1 voor € 2.50 / 3 voor € 6.75 / hele staaf € 12.50  

 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
http://www.reginasvoetensalon.nl/
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EEN LOOPIE DOOR DE TIJD 
 
 

2001: het idee voor het oprichten van een wandelsportvereniging in Volendam is ontstaan 

op een zondagmorgen in februari 2001, gelijktijdig met de start van de organisatie van de 

sponsorloop voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand tijdens de Vierdaagse van 
Nijmegen. De sponsorloop had toen de prioriteit; daarom is even gewacht met de op-
richting van de wandelvereniging. De sponsorloop tijdens de Vierdaagse en de Vierdaagse 

zelf waren, ondanks het slechte weer, een groot succes. De opbrengst: 322.000 gulden!   
Het grote aantal deelnemers uit Volendam en het feit dat een groot aantal wandelaars in 

en rond Volendam regelmatig 'n loopie maakt, waren de aanleiding om de oprichting van 
een wandelvereniging in Volendam door te zetten. Inmiddels is de Volendammer Wandel-
sportvereniging 'n Loopie sinds 2 mei 2001 officieel: de statuten zijn op die datum gepas-

seerd bij de notaris en de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 
het verenigingenregister. Het bestuur heeft de vereniging tevens laten aansluiten bij de 

Noord-Hollandse Wandelsport Bond. Op de allereerste ledenlijst staan 62 namen, hiervan 
zijn er nu nog 52 lid! De eerste vergadering van 'n Loopie was op 22-10-2001 in Hotel 
Spaander. Bezetting van het bestuur: voorzitter Dick Veerman, penningmeester Cor 

Veerman, secretaris Paul Moormann, ledenadministrateur Cees Jonk, algemene zaken 
Jan Schilder. De naam voor de vereniging, 'n Loopie, werd bedacht door Will Veerman 

(van de Jozef). Opgemerkt moet nog worden, dat zo'n 20 jaar geleden in Volendam ook al 
een officiële wandelvereniging bestond (de Globetrotters).  
 
2002: 'n Loopie had in februari 2002 een ledenaantal van 65; in april waren het er al 80 en 

in juni 100! Het jaar werd afgesloten met bijna 130 leden. Het allereerste clubblad ver -

scheen op 01-01-2002 en telde 6 pagina’s. De 'Kneuzen' hebben de organisatie van de 
Rinus Laan Vierdaagse in 2002 overgedragen aan wandelsportvereniging 'n Loopie. In dit 
jaar werd tevens hard gewerkt aan de organisatie van de bedevaartstocht van Volendam 

naar Santiago de Compostela; start: begin 2003.  
 
2003: in januari werd de allereerste jaarvergadering van wsv. 'n Loopie gehouden in de 

Botterzaal van hotel Spaander. Ook was 2003 het jaar van de voettocht naar Santiago de 
Compostela. De eerste groep startte in Volendam en liep zo'n 100 km. Daarna werd het 

'stokje' overgedragen aan de volgende groep, etc. Zo eindigde de laatste groep de 
voettocht in Santiago de Compostela. In dit jaar werden voor de allereerste keer de 

Zuiderzeetocht en de Dam tot Dam wandeltocht georganiseerd. In oktober werd het 
allereerste 'uitje met de bus' door 'n Loopie op touw gezet. Eind dit jaar werd het fabriceren 
van het clubblad door Jan Schilder (Vik) overgedragen aan Candy Smit.  

 
2004: begin dit jaar kreeg wsv. 'n Loopie haar eigen website, gemaakt en bijgehouden 

door webmaster Henk Keizer! Kees Tol ging van 29 februari  tot 14 juni te voet van 
Volendam naar Santiago de Compostela. De eerste wandelmarathon vanuit Egmond vond 
plaats. De tweede Zuiderzeetocht trok ruim 1200 deelnemers en deelneemsters. In juni dit 

jaar werd voor de derde maal de midzomernachttocht gelopen (70 km). Maar liefst 80 
Volendammers liepen dit jaar de Vierdaagse van Nijmegen.  

 
2005: bestuurslid Jan Schilder (Vik) gaf aan zijn werkzaamheden voor wsv. 'n Loopie 

helaas te moeten beëindigen. Ton Tol werd bereid gevonden zijn plaats in het bestuur over 

te nemen. Aan de Zuiderzeetocht namen maar liefst 1607 wandelaars deel! Er werd een 
nieuwe startplaats voor de Zuiderzeetocht gevonden: de Schemerpit aan de Harlingenlaan 

te Volendam. Ook in dit jaar ontstonden onze nieuwsbrieven via e -mail.  
 



2006: dit jaar organiseerde wsv. 'n Loopie voor de tweede maal een estafette voettocht en 

wel van Volendam naar Assisi in Italië. Begin 2006 had 'n Loopie rond de 275 leden. Op 20 
mei vond de allereerste Bake for Life sponsortocht, van Avenhorn naar Volendam, plaats. 

Om de wandelaars meer afwisseling te bieden, werden een aantal nieuwe routes gemaakt 
voor de Zuiderzeetocht, o.a. over grasdijkjes tussen Edam en Monnickendam. De 90e 

Vierdaagse van Nijmegen werd wegens omstandigheden na 1 wandeldag afgelast.  
 
2007: de Rinus Laan Vierdaagse (drie avonden en één ochtend) werd ingekort tot één 

ochtend: de Rinus Laan Wandeltocht; een prachtige wandeling van Volendam naar 
Marken. De Nationale Sportpas werd dit jaar geïntroduceerd. In april werden voor het eerst 

de Provinciale Wandeldagen N.H. georganiseerd. Dit jaar tevens de allereerste editie van 
de Vierdaagse van Alkmaar. De oude vertrouwde Zuiderzeetochtroutes waren weer te 
bewandelen, dus geen grasdijkjes meer. Bij de evaluatie bleek dat de voorkeur van de 

meeste wandelaars toch uitging naar o.a. de tocht Volendam-Marken met boottochtje. Ook 
in 2007: een gloednieuw NWB wandelpad werd geopend: het Willibrorduswandelpad.  

 
2008: ons jongste lid ooit (tot nu toe) werd aangemeld; Marc Kwakman, Donata Steurhof 

64. Marc werd lid van 'n Loopie in 2008 en is geboren op 3-3-2002. Karina en Miranda 

Schilder hebben dit jaar. de marathon op Antarctica tot een goed einde volbracht. In mei 
een zeer geslaagde Zuiderzeetocht met zo'n 1150 deelnemers. The Walk Challenge in 

China vond ook plaats in 2008. De Bake for Life tocht in juni werd uitgebreid met sindsdien 
ook routes van 10 en 15 km; de helft van de opbrengst ging in 2008 naar de PCD 
stichting. Rond deze periode ontstond tevens het idee in de nabije toekomst een avond-

wandelvierdaagse te gaan organiseren vanuit Volendam.  
 
2009: eind februari ging de vernieuwde website www.nloopie.nl de lucht in. Webbouwer: 

Tim Sieliakus. De site wordt sindsdien gevuld en aktueel gehouden door Candy Smit.  
Op 21 februari luidde het startschot voor het bedevaartsrondje van Volendam via België, 

Frankrijk en Duitsland in 25 etappes weer terug naar Volendam. In juni werd de eerste 
Wandelvierdaagse vanuit 't Gooi georganiseerd. Dit jaar weer een record aantal deel-

nemers (namelijk 1630) aan de Zuiderzeetocht! Tevens was 2009 het jaar van de actie 
"Doe mee tegen PCD".   
 
2010: de verzorging tijdens de Vierdaagse werd zó populair dat voor het eerst een limiet 

moest worden ingesteld. Het idee van 'het donderdagochtendloopie' werdt gelanceerd en 

op donderdag 18 februari werd deze frisse ochtendwandeling voor het eerst gelopen. Bij 
de Zuiderzeetocht werden twee nieuwe routes geintroduceerd: naast de vertrouwde 25 en 
40 km naar Marken en met het bootje terug naar Volendam kregen wandelaars de extra 

optie te kiezen voor een 25 of 40 km tocht, uitgezet in een andere richting, zónder boot-
tochtje. Ook een welkome afwisseling voor mensen die bijv. de 25 km zowel op zaterdag 

als op zondag lopen. Per 31 december 2010 werd het kortingsprogramma via de Nationale 
Sportpas beëindigd.  
 
2011: wandelvereniging 'n Loopie begon het jaar met ruim 500 leden! Oudste lid is nog 

steeds Jaap Jonk, onze eigen Kippendokter. Sinds 6 maart is 'n Loopie ook te volgen via 

Twitter en Facebook.  
 

In mei 2011 viert 'n Loopie haar 10-jarig bestaan!   

 

http://www.nloopie.nl/


 

21 EN 22 MEI: ONZE PRACHTIGE ZUIDERZEEWANDELTOCHT! 
 
Voorin dit blad vindt u onze Zuiderzeetocht flyer. We hopen u die dag(en) natuurlijk 
allemaal te mogen begroeten! Voor leden van 'n Loopie is deelname gratis (!)  en leden 

die zowel op zaterdag als op zondag lopen, krijgen ook nog eens gratis een medaille!  

 
Deelnameprijzen algemeen:  
 

met herinnering / lid NHWB                          EUR 3,00 
met herinnering / geen lid                             EUR 4,00 

zonder herinnering / lid NHWB                     EUR 2,00 
zonder herinnering / geen lid                        EUR 3,00 
toelage boottocht pp (25/40 km)                   EUR 1,00 

 
Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden bij Paul of bij één van de andere 

bestuursleden. We kunnen nog altijd flink wat extra handen gebruiken! Uw hulp is van 
harte welkom, ook al kunt u maar een paar uurtjes.  
 

*** Wij zien u heel graag op 21 en/of 22 mei !!!!! *** 
 

 
Rijkenberg Groente en Fruit voorziet de wandelaars altijd van overheerlijke appels!  

  

MEDAILLE  ZUIDERZEEWANDELTOCHT 2011 

Deelnemers aan de Zuiderzeetocht kunnen op het inschrijfformulier aangeven of ze willen 
wandelen met of zonder herinnering. Dit jaar staat de visafslag, monument aan de haven 
van Volendam, op onze medaille. Ideeën voor de medaille van volgend jaar zijn welkom!  
 

10 OP 11 JUNI: HET MIDZOMERNACHTLOOPIE 

 
Uiteraard organiseert Paul ook dit jaar weer het midzomernachtloopie, de nachttocht van 
70 km. Altijd weer een bijzondere ervaring en uitsluitend geschikt voor zeer goed getrainde 

wandelaars! De startplaats wordt dit jaar waarschijnlijk het dorpje Vijfhuizen aan de Buiten 
Liede, tegenover Haarlem. We lopen op de route van de Stelling van Amsterdam, dus o.a. 

langs Spaarndam, over het veer bij Buitenhuizen, langs Heemskerk, door Krommenie, 
West-Knollendam, Spijkerboor, Purmerend, Kwadijk, de Purmer Ringvaart en via de sluis 
van Edam eindigen we onze midzomernachtloop op de dijk van Volendam.  

Verzamelplaats: vri jdagavond 10 juni om 19.00 uur bij Sporthal Opperdam. Paul ziet uw 
aanmelding tegemoet, bij voorkeur via e-mail en graag vóór 20 mei a.s.!  



 

VERZORGING VIERDAAGSE NIJMEGEN 2011 
 

Al vele jaren mag onze wandelvereniging zich zeer gelukkig prijzen met een groep dol- 
enthousiastelingen die onze leden tijdens de Vierdaagse voorzien van eten en drinken. 

Door het succes van deze goede verzorging heeft het bestuur vorig jaar een grens moeten 
stellen aan het aantal personen dat gebruik kan maken van deze verzorging.  
  

Ook voor dit jaar geldt een grens; de 'limiet' is net als vorig jaar vastgesteld op 125 
personen. Er kunnen dus maximaal 125 leden gebruik maken van de verzorging van ’n 

Loopie tijdens de Vierdaagse. Let wel: als we minder dan 125 aanmeldingen ontvangen, 
dan is er natuurlijk helemaal niets aan de hand. Als er méér dan 125 aanmeldingen 
binnenkomen, dan zullen we aan de hand van een aantal criteria gaan kijken welke leden 

wel/niet in aanmerking komen voor de verzorging. Belangrijk criterium hierbij is het aantal 
jaren lidmaatschap van 'n Loopie.  
  
Het is dus zaak het aanmeldingsformulier op tijd in te leveren! De uiterste inleverdatum 
is 10 juni. Dan moet het formulier in het bezit zijn van de penningmeester. Om he t op de 

meest eerlijke wijze te doen, moeten wij ons strikt houden aan de inlevertermijn. Levert u 
uw formulier niet op tijd in, dan bent u sowieso niet verzekerd van deelname aan de 

verzorging! 
  
Mocht u nog vragen hebben of mocht iets u niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan 

niet contact op te nemen met één van de bestuursleden! Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking en begrip!  

 
 
 

 
 

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/


 

Deelname aan verzorging 4-daagse Nijmegen 2011 
 
Onderstaand lid van ’n Loopie wil graag gebruik maken van de verzorging tijdens de 
4-daagse van Nijmegen. De kosten voor deze verzorging bedragen voor de 30 km lopers EUR 33,-
--  per persoon en voor de 40 km en 50 km lopers EUR 40,-- per persoon. Voor dit bedrag word je 
elke wandeldag onderweg van eten, drinken en veel gezelligheid voorzien.  
 

 
 

lidnummer  …….. 

naam   ……………………………………… 

adres   ……………………………………… 

pc woonplaats ……….. …………………… 

loopt afstand  30 km 40 km 50 km (doorhalen wat niet van toepassing is) 

slaapt in  ………………….. 

 

 
 
De kosten voor bovengenoemde persoon worden als volgt betaald:  
 
O contant, gelijktijdig bij inlevering van dit formulier 
 of 
 
O via onderstaande machtiging 
 
Hierbij machtig ik ’n Loopie éénmalig de kosten ad. EUR ……... voor de verzorging tijdens de 4-
daagse 2011 af te schrijven van onderstaand rekeningnummer:  
 

Bankrekeningnummer          ……………. 

t.n.v                        ……………. 

              ……………. 

 

Handtekening   …………………………… 

 

 
 
Dit formulier dient geheel ingevuld én ondertekend vóór 10 juni 2011 te zijn ingeleverd bij Cor 

Veerman of een van de overige bestuursleden. Digitaal doorsturen is helaas niet mogelijk in 
verband met de vereiste handtekening op de machtiging!  
 
 
Inleveradres  
Cor Veerman,  
Penningmeester ‘n Loopie 
De Poel 12 
1132 AK  VOLENDAM  

 

 


