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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:  Cor Veerman, Jan Platstraat 52, 1132 HH  Volendam. 

                               Telefoon: 0299-363265, 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 KWBN ** 
 
 
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’, 10x per jaar 
- vaak korting bij deelname aan een wandeltocht bij inschrijving 
- ontvangen van KWBN 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, Cees Jonk (Max), 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!  
 
Foto omslag: molen De Kathammer, dit jaar op onze Zuiderzeetocht medaille!  
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VAN DE REDACTIE 
 
Zoals u van ons gewend bent vindt u in dit clubblad (mei t/m augustus) het 
inschrijfformulier voor het gebruik maken van de verzorging tijdens de Vierdaagse 
van Nijmegen. De ploeg verzorg(st)ers staat allang weer te trappelen. De 99e editie 
van de Vierdaagse van Nijmegen is van 21 t/m 24 juli 2015.  
 
Maar eerst natuurlijk onze prachtige Zuiderzeetocht! Deze zal worden georganiseerd 
op 16 en 17 mei a.s. en wij hopen natuurlijk op jullie aller komst! Deelname is voor 
leden van ’n Loopie helemaal gratis! Vrijwillig(st)ers zijn overigens nog steeds van 
harte welkom. Het inschrijfformulier voor deelname aan de ZZT staat op de website; 
dit formulier kunt u zelf afdrukken, invullen en meenemen, maar inschrijven op de 
dag zelf in De Schemerpit kan natuurlijk ook.  
 
Onze vernieuwde website is alweer een tijdje in gebruik; het wachten is nog op jullie 
bijdragen en mededelingen in het gastenboek!  
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  MEDIO 2015: 
  

− 3 mei: bloembollentocht Bloeiend Zijpe, www.bloeiendzijpe.nl 
− 12 t/m 16 mei: de Elfstedenwandeltocht, www.elfstedenwandeltocht.nl/ 
− 16 en 17 Mei 2015: Zuiderzeewandeltocht Volendam 
− 4 Juli: Heineken wandel- en fietsdag; http://www.wsvheineken.nl/ 
− 18 t/m 21 mei: avondvierdaagse Monnickendam 
− 19 t/m 22 mei: avondvierdaagse Graft De Rijp 
− 1 t/m 4 juni: avondvierdaagse Kwadijk 
− 1 t/m 4 juni: avondvierdaagse Oosthuizen 
− 2-7 Juni: de Almeerdaagse http://www.almeerdaagse.nl/ 
− 8 t/m 11 juni: avondvierdaagse Purmerend 
− 13 Juni: de kippen en kuikenloop Katwijk, www.kippenloop.nl 
− 17 t/m 20 Juni: Vierdaagse van Alkmaar 
− 17 t/m 20 Juni: Vierdaagse ’t Gooi 
− 19 en 20 Juni: de Amersfoortse Tweedaagse 
− 14 t/m 17 Juli: Vierdaagse Apeldoorn 
− 21 t/m 24 Juli: Vierdaagse Nijmegen 
− 14-17 September: Divema Avondvierdaagse Volendam 
− 19 September: de Dam tot Dam Wandeltocht 

 
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. 
 

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

 
 
*** WANDELEN IN HET DONKER 
 
Let op: denk aan verlichting (reflectiebandjes) aan bovenlichaam, armen en/of benen  
wanneer u 's avonds in het donker gaat wandelen!! 
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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 onze leden-
administrateur of één van de andere bestuursleden.   
Een e-mail sturen of bellen kan natuurlijk ook, wij zullen 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 KWBN en 
ontvangt u de lidmaatschapskaart van de KWBN.  
 
 
                                                                                                                                                      

             
 
        Zeestraat 5, Julianaweg 86, 
           De Stient 20, Volendam 
                  www.theotol.nl                                                                                                                                                                                                   
 
 
 

JAARVERGADERING OVER 2014 

Op vrijdagavond 16 januari jl. werd de algemene ledenvergadering van ’n Loopie 
gehouden in De Schemerpit. Na afloop van de vergadering hield Wim van der Ende een 
boeiende lezing met fotopresentatie over het Pieterpad! De lezing heeft menigeen 
geïnspireerd het beroemdste pad van Nederland ook eens te gaan bewandelen. Ook 
tijdens de vergadering zelf is een hoop besproken; het verslag van de vergadering kunt u 
nogmaals lezen op onze website www.nloopie.nl; klik op Archief en dan op 
Jaarvergaderingen.  

 
 

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

 
 
AANTAL LEDEN 'N LOOPIE 
 
Half april 2015 telde onze wandelvereniging 631 leden!   
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Z U I D E R Z E E W A N D E L T O C H T    2 0 1 5 
 
Op 16 en 17 mei organiseert wandelvereniging ´n Loopie de 13e editie van haar jaarlijkse 
wandeltocht door Waterland en rondom de voormalige Zuiderzee. Als vanouds doen wij de 
oude kernen van Volendam, Edam en Monnickendam aan met hun prachtige gebouwen en 
karakteristieke havens. Voor zowel de 25 km als de 40 km worden twee verschillende routes 
uitgezet. U heeft de keuze uit de vertrouwde 25 km en 40 km route die naar het eiland 
Marken lopen en waarbij u met de boot terug vaart naar de haven van Volendam of een 25 
km en 40 km route, die Marken niet aandoet, dus zonder boottocht. 
Voor de overtocht Marken – Volendam per boot wordt EUR 1,50 extra gevraagd. 

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

Nordic Walkers zijn van harte welkom op alle afstanden. 
Het parcours is helaas 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 en Tennisvelden  Harlingenlaan Volendam) 
In het clubhuis staat de palingsound garant voor een gezellige sfeer. 

En een leuke gratis loterij maakt het helemaal af!!  
 
 

Graag tot 16 en/of 17 mei a.s.!!   



 
 

 
 
 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE ZUIDERZEETOCHT 2015! 
 
Zoals elk jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden tijdens het 
Zuiderzeetochtweekend. Gelukkig hebben we al diverse aanmeldingen mogen ontvangen, 
maar we kunnen altijd nog wel wat extra hulp gebruiken, ook al is het maar voor een paar 
uurtjes. Lijkt het je wat? Aanmelden kan bij alle bestuursleden! 
 
 
 

 
 
 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN  2015 
 
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 16 en 17 mei: de Zuiderzeetocht vanuit Volendam  
2) Geen verenigingstochten in de maanden juni en juli i.v.m. vakanties 
3) Augustus (datum nog niet bekend); www.deeilandspoldertocht.nl/zomer/ 
4) 19 September: de Dam tot Dam wandeltocht 

 
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom! 
 
Het meedoen aan een verenigingstocht is sinds januari 2015 nóg leuker; op de 
zondagen van de eigen tochten zal er altijd iemand van het bestuur aanwezig zijn en 
meelopen. Alle wandelaars krijgen een routebeschrijving. En als klap op de vuurpijl: 
het eerste kopje koffie of thee tijdens de rustpauze is voor onze rekening!  
 

http://www.deeilandspoldertocht.nl/zomer/


VERENIGINGSTOCHTEN: (IDEEEN VOOR) NIEUWE ROUTES? 

‘n Loopie beschikt over een mooi aantal verenigingstochten c.q. 
routes. Om de variatie wat te vergroten zijn we op zoek naar 
(ideeën voor) nóg meer wandelroutes in de nabije omgeving van 
Volendam. Wie heeft nog een geschikte route liggen van 
ongeveer 15 of 25 km, of allebei? Mail ze naar één van de 
bestuursleden! Wellicht kunnen we dan ook in de maanden juni, 
juli en september met zoveel mogelijk leden én niet-leden 
gezamenlijk aan de wandel!  

                             Al uw routes en ideeën zijn van harte welkom!  
 
 
HET GASTENBOEK OP ONZE WEBSITE 
 
Onze vernieuwde website heeft een “Gastenboek”. Dit gastenboek is onder meer bedoeld 
voor jullie, onze leden. Hier kunt u berichtjes en foto’s plaatsen van wandeltochten, tips, 
maar ook een oproep doen, bijvoorbeeld: “wandelmaatje gezocht”. Reacties, vragen, tips, 
foto’s, verslagen en aankondigingen zijn van harte welkom, dus plaats gerust een berichtje 
op onze gastenboekpagina. Het is echt niet moeilijk, als je klikt op gastenboek verschijnt 
vanzelf een balkje met de woorden: “plaats direct een bericht op deze pagina”. De rest 
wijst zich vanzelf.  
 
 

 
 
 
 
HET KWARTAALTJE 
 
Het ‘kwartaaltje’ is een uitgave van de KWBN. Dit wandelblaadje wordt, zoals de naam al 
zegt, vier maal per jaar gedrukt. De aflevering en verspreiding loopt niet gelijk aan de 
uitgifte van het clubblad van ’n Loopie. Sinds 1 januari 2015 wordt het kwartaaltje niet 
meer in de papieren uitvoering verspreid. Wij zullen het Kwartaaltje versturen naar de bij 
ons bekende e-mailadressen van de leden van ’n Loopie. Tevens is het wandelblaadje te 
bekijken en/of downloaden via onze website.  
 
 
 
 



 
 
LOOP DE VIERDAAGSE VOOR EEN GOED DOEL!  (PROJECT: “BETER GEZOND”) 

Wil je de Vierdaagse van Nijmegen lopen voor een goed doel? Kijk dan op 
www.devierdaagsesponsorloop.nl ; het opgehaalde geld door de lopers draagt bij aan de 
missie van KWF Kankerbestrijding en het Radboud Oncologie Fonds: minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Steun jij graag 
kankeronderzoek in je eigen regio of je eigen arts? Dat kan dankzij de samenwerking 
tussen KWF en het Radboud Oncologiefonds. 

Wie zijn zij? 

 

Het Radboud Oncologie Fonds en KWF Kankerbestrijding trekken samen op en bundelen 
zo de krachten om zoveel mogelijk fondsen te werven. Aan jou de keuze waar je sponsor-
geld naar toe gaat.  

Wat doen R.O.F. en KWF voor de sponsorlopers. 

Steun jij het Radboud Oncologie Fonds of KWF, dan steunen zij jou! Radboud: “Zet jij je 
tijdens de Vierdaagse in door sponsorgeld voor het Radboud Oncolgie Fonds of KWF op 
te halen? Dan zetten wij ons ook in voor jou. Dit kun je o.a. van ons verwachten: 

*De mogelijkheid om hier, op de Vierdaagse Sponsorloop, je eigen actiepagina aan te 
maken en jezelf te promoten; 
*Tips en hulpmiddelen voor het werven van sponsoren; 
*Een mooi wandelshirt; *Aanwezigheid van een masseur op de route; 
*Trainings- en voedingstips;   
*Water, fruit en andere versnaperingen bij de speciale Radboud Oncologie Fonds & KWF-
stands langs de route van de Vierdaagse; 
*Support van Radboud Oncologie fonds, KWF medewerkers en vrijwilligers tijdens de 
Vierdaagse met uiteraard de nodige aanmoediging welke je nodig hebt tijdens deze 
geweldige prestatie; 
*Mogelijkheid tot het bijwonen van een rondleiding in het Radboud UMC.” 
 
 
 
 

http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/


INTERVIEW MET………MARJA TUNK! 

Deze rubriek bestaat uit 11 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie. 
 
Naam: Marja Tunk-Oudejans 
 
Lid sinds: het jaar 2000. 
 
Hoe ben je bij ’n Loopie terechtgekomen? 
Wij wilden meer gaan lopen en wilden op de 
hoogte blijven van georganiseerde 
wandeltochten. 
 
Voor welke (soort) wandeling kunnen we 
je s’nachts wakker maken? 
Voor een wandeling in Oostenrijk. 
 
Wandel je het liefst georganiseerd of juist 
op eigen houtje, en waarom? 
Ik wandel het liefst georganiseerd omdat je 
dan op nieuwe plekken komt en voor de 
gezelligheid. 
 
Wat was je mooiste wandelmoment ooit? 
De eerste Vierdaagse van Nijmegen.  
 
 

Heb je wel eens blaren of andere wandelongemakken en wat doe je er tegen? 
Soms heb ik blaren maar dat is niet vaak dus ik neem nooit voorzorgsmaatregelen. 
 
Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en waarom? 
Een lekker koud biertje want dat lest de dorst goed en een drankje is gezellig. 
 
Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te krijgen? 
Begin op een zonnige dag met een klein rondje.  
 
Je grootste kick op het wandelgebied? 
De binnenkomst op vrijdag in Nijmegen.  
 
En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen? 
Dat we met de vorige bedevaartstocht na anderhalf uur weer op het beginpunt uitkwamen.  
 
Wat is jouw wandeling van het  jaar? 
De Vierdaagse van Nijmegen.  
 
- -    - 

 
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! 
 



 
NIEUWSBRIEVEN  VIA  MAILCHIMP 
 
We zijn gestart met het verzenden van onze nieuwsbrieven via e-mail via Mailchimp. De 
nieuwsbrieven zien er beter  uit en het verzenden gaat sneller en gemakkelijker. 
Verbeteringen worden nog steeds doorgevoerd. Opmerkingen en suggesties zijn welkom. 
  
 

 
 
 
SLECHT PAD? LOSSE STOEPTEGELS? MELD HET ONS! 
 
Ben je lekker aan het lopen, lig je ineens bijna languit. Losse stoeptegel! Het komt 
iedereen vast wel bekend voor. Wij willen graag een overzicht maken van slechte 
wandelpaden en dit doorgeven aan de instantie die hier verantwoordelijk voor is, zodat er 
iets aan gedaan kan worden. Dus bij de eerstvolgende (bijna) valpartij: noteer even waar 
het precies is en stuur ons een berichtje (of nog liever een foto!) met de exacte gegevens 
(dus niet “daar ergens op de dijk richting Edam” maar een nauwkeurige beschrijving, 
straatnaam, etc.). Hopelijk kunnen we dan in de nabije toekomst - in plaats van steeds te 
kijken waar je je voet neerzet -  nog meer genieten van al het moois om ons heen tijdens 
het wandelen!  
 
 
KORTE UPDATE  ESTAFETTE / VOETTOCHT  IN  2016! 
 
De afgelopen weken is de werkgroep druk in de weer geweest met de aanmeldingen voor 
deelname aan de estafette/voettocht naar Barcelona in 2016. De huidige stand van zaken: 
er zijn 26 groepen en 24 etappes; er staan dus 2 groepen op de reservelijst. Inmiddels 
heeft de toebedeling van de routes plaatsgevonden, deels door directe plaatsing en deels 
via loting. Op 23 april zijn de groepshoofden bij elkaar gekomen en is de indeling 
gepresenteerd. Details en verdere spelregels worden nog uitgewerkt (Kompas); elke groep 
heeft een lijst met etappes, e-mail adressen en telefoonnummers van de groepshoofden 
meegekregen, zodat zij zelf kunnen afstemmen met de voorgaande en volgende groep 
hoe laat en waar zij elkaar ontmoeten voor de overdracht van het estafettestokje.  
 
We zijn trouwens nog aan het bedenken wat we van Volendam naar Barcelona gaan 
brengen. Toen we naar Santiago liepen was het “estafettestokje” bijvoorbeeld een 
Jacobsschelp. Heeft iemand een idee (niet te groot, niet te zwaar, liefst niet breekbaar) 
voor Barcelona, laat het ons weten! 
 
 



VACATURE  -  NIEUW BESTUURSLID 

Wandelvereniging ‘n Loopie is een actieve en ambitieuze wandelvereniging die zich graag 
inzet om de wandelsport in zijn algemeenheid, maar vooral om het (wandel)genoegen van 
haar leden te bevorderen. Als gevolg van het binnenkort – regulier – aftreden van een van 
de  bestuursleden, is ‘n Loopie op zoek naar kandidaten, die deze openvallende plaats in 
het bestuur willen invullen. 

Als gevolg van dit aftreden, zullen de bestuursfuncties opnieuw worden toebedeeld en is 
niet precies aan te geven welke functie ingevuld dient te worden. Daarom vragen wij 
iedereen die interesse heeft te reageren. Het huidige bestuur is nogal een mannenbolwerk 
en daarom zouden we het ook prettig vinden als vrouwelijke kandidaten zich aanmelden. 

Verdere (gewenste) kenmerken zijn: 
− actief wandelaar of de wandelsport een warm hart toedragend, 
− (enige) bekendheid met tekstverwerking (Word) en algemeen computergebruik, 
− bereidheid mee te denken en te werken aan de verenigingsactiviteiten. 

Dus indien u zin heeft in een (onbetaalde) leuke en interessante bestuursfunctie of meer 
informatie wilt, neem gerust contact op met: 
− Paul Moormann (voorzitter); 06-245 939 90 of via voorzitter@nloopie.nl 
− Jan Koning (secretaris); 06-234 250 60 of via secretaris@nloopie.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.  
 
 
DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN 
 
Deze Vierdaagse vindt plaats van 14 t/m 17 juli 2015. Alle informatie over de groenste  
4-daagse van Nederland is te vinden op 4daagseapeldoorn.nl  
 
 
 



DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 
 
De Nijmeegse Vierdaagse vindt plaats van 21 t/m 24 juli 2015. Zie voor meer informatie 
www.4daagse.nl / alles over de verzorging tijdens de Vierdaagse leest u elders in dit 
clubblad.  
 
 

 
 
 
DE DIVEMA AVOND WANDEL 4-DAAGSE VOLENDAM  
 
Van 14 t/m 17 september is er weer een Avond Wandel 4Daagse; zet deze data alvast in 
uw agenda!  Meer hierover in het volgende clubblad en binnenkort op www.nloopie.nl 
 
 
DAM TOT DAM WANDELTOCHT 2015 
 
Op zaterdag 19 september vindt de 13e 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  
 
 
 

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

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


ETAPPE 7 VAN HET NOORD HOLLAND PAD 
 
Op zaterdag 4 april jl. liepen Anita Dekker en Candy Smit weer een etappe van het NH 
pad, deze keer van Obdam naar Driehuizen (in principe19 km). Om 8.15 uur stonden we 
allebei naast het infopaneel bij Driehuizen om vervolgens met 1 auto door te rijden naar 
Obdam. Wij lopen het pad van noord naar zuid (andersom is ook mogelijk), dus voor ons 
was Obdam het startpunt van onze wandeling.  
Via Hensbroek/Wogmeer ging de route allereerst naar Rustenburg. Hotel restaurant De 
Gouden Karper is de enige ambassadeur (i.v.m. stempel voor onze stempelkaart) op dit 
traject dus we moesten ‘verplicht’ ;-) na een uurtje of twee lopen aan de koffie met 
appelgebak. Wat een straf.  

Na deze genoeglijke 
onderbreking liepen we door 
naar Ursem en vervolgens via 
de Schermerringvaart richting 
Schermerhorn. Vanwege het 
broedseizoen moesten we 
hierna de alternatieve route 
volgen door het mooie 
beschermde natuurgebied de 
Eilandspolder. Waar de 
‘alternatieve route’ weer 
uitkwam op de gewone route, 
ging het voor ons even mis 
vanwege een fout in onze 
uitgeprinte routebeschrijving. 
Een van de volgende 
aanwijzingen was een kerk, 

maar die kerk kwam maar niet. We zagen wel een kerk erg in de verte. Inmiddels hadden 
we toch al ruim 17 km in de benen dus het leek ons sterk dat we eerst daarheen moesten 
lopen en dat we dan de beschrijving die na de kerk kwam, nog moesten volgen. Maarja, 
het stond er echt dus we bleven lachen en liepen toch maar door. Totdat de grasdijk 
afboog en niet naar die “kerk verderop” liep. Er ging hier toch iets mis. Maar even de rest 
van de routebeschrijving gelezen. En ja hoor, na een hele lap tekst stond nóg een keer 
“hier komt de alternatieve route weer uit op de gewone route”. Bleek dat we ons 
blindgestaard hadden op een kerk, die helemaal niet op ons deel van de route lag. We 
hadden al veel eerder linksaf gemoeten over een brug. Godzijdank kwamen we onderweg 
2 vissende mannen tegen en toen wij vroegen: “is dat Driehuizen?” (2 kerken verderop 
wijzend) konden zij ons vertellen dat we Driehuizen allang achter ons hadden gelaten. In 
principe was deze etappe dus 19 km lang, maar wij hebben ‘m iets langer gemaakt.. maar 
wel volop genoten van het heerlijke weer, de prachtige uitzichten en de geluiden van de 
vele vogels in de Mijzen- en Eilandspolder. Het was weer een schitterende etappe.  
 
 
HET NOORD HOLLAND PAD 
 
Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde langeafstandswandelroute van De Cocksdorp 
op Texel naar Huizen in Het Gooi. Een alternatief begin- of eindpunt is Den Oever op het 
voormalige eiland Wieringen. De route bestaat uit 12 of 13 etappes van 14–28 km lang en 
heeft een totale lengte van bijna 275 km. Drukte wordt zoveel als enigszins mogelijk is 
vermeden. Het pad volgt dijken en kanalen, gaat langs boerenland, over rustige 
landwegen en voet- en fietspaden. Men doorkruist polderlandschappen, natuurgebieden  
en komt langs oude steden en dorpen. Kijk ook eens op de website:  
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/NoordHollandpad.htm 



 
 
Regels omtrent deelname aan de verzorging tijdens de Vierdaagse 2015. 
 

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, 24.00 uur. 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, voor 4 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. Voor 2015 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 KWBN 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. 

 
 
 

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 
 

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

mailto:verzorging4daagse@nloopie.nl
mailto:verzorging4daagse@nloopie.nl
http://www.nloopie.nl/
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