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Het bestuur van 'n Loopie bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:                    Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam. 
                                     Telefoon: 06-24593990, e-mail: voorzitter@nloopie.nl                                                                                   
Secretaris:                   Jan Koning, Jan Platstraat 71, 1132 HE  Volendam.  

                               Telefoon: 06-23425069, e-mail: secretaris@nloopie.nl 
Penningmeester:         Peter Tol, Jan Platstraat 54, 1132 HH  Volendam. 

                               Telefoon: 06-10871884, e-mail: penningmeester@nloopie.nl 
Ledenadministrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam. 

t/m 16 januari...      Telefoon: 0299-320707, e-mail: ledenadministratie@nloopie.nl 
Bestuurslid:                 Ton Tol, Galjoen 43, 1132 GM  Volendam. 
                                    Telefoon: 0299-350094, e-mail: bestuurslid@nloopie.nl 
 

 
 
** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Jan Koning 
    Jan Platstraat 71, 1132 HE  Volendam (= tevens onze ‘ideeënbus’),  
    tel: 06-23425069, secretaris@nloopie.nl 
** Redactie clubblad en website:  
    Candy Smit, redactie@nloopie.nl of tel: 06-10512769 
 
Contributie per jaar:              volwassenen…………………….…………………………..……€    8.00                                                
                                              jeugdleden tot 16 jaar………… ……….……………………….€    4.00  
                                              gezinslidmaatschap (meer dan 1 lid op hetzelfde adres)..….€  12.00 
** In het lidmaatschap zit tegelijk het lidmaatschap van de NHWB ** 
 
 
VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
- regelmatig ontvangen van het clubblad van de vereniging met allerhande informatie, 

o.a. over (georganiseerde) wandelingen 
- vrije deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van de vereniging 
- ontvangen van onze Nieuwsbrief via e-mail 
- 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!  
 
Foto omslag: wandelaars aan strand Egmond; bron: Frits van Eck Fotografie 
 

mailto:voorzitter@nloopie.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:penningmeester@nloopie.nl
mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
mailto:bestuurslid@nloopie.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:redactie@nloopie.nl


 
VAN DE REDACTIE 
 
 
Beste wandelaars,  
 

Allereerst natuurlijk iedereen een gezond en sportief 2015 gewenst!  
Gelukkig kunnen de kerstdiners en appelflappen er op 11 januari 
alweer af worden gewandeld, wij staan die dag om 8.30 uur in de 
startblokken bij Sporthal Opperdam, dus kom lekker mee lopen! 
Daarnaast hebben wij nóg een goed voornemen, namelijk de 
organisatie van weer zo’n geweldige estafette-voettocht. Nieuws-
gierig? Kom dan vooral naar de algemene jaarvergadering, die jullie 
sowieso al niet mogen missen vanwege de unieke presentatie na 
afloop, over het Pieterpad!  
 

= Dus tot de 16e allemaal om 20.00 uur in de Schemerpit! = 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  BEGIN/MEDIO 2015: 
  

− 11 januari 2015: verenigingstocht Warder/Etersheim 
− 16 Januari 2015: de algemene ledenvergadering 
− 24/25 Januari: Egmond Wandelmarathon 
− 1 februari: verenigingswandeltocht rondje Ilpendam 
− 1 maart: verenigingswandeltocht vanuit Oudendijk (met de auto) 
− 4 april: de Rinus Laan wandeltocht (op zaterdag!) 
− 3 mei: bloembollentocht Bloeiend Zijpe, www.bloeiendzijpe.nl 
− 16 en 17 Mei 2015: Zuiderzeewandeltocht Volendam  
− September: Divema Avondvierdaagse Volendam 

 
 

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. 

 
 
 
*** 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!! 
 
 

 
 
 

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

http://www.bloeiendzijpe.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nloopie.nl/


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 NHWB en 
ontvangt u de lidmaatschapskaart van de NHWB (in de toekomst: de KWBN).  
 
 
                                                                                                                                                      

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

DE PWN EGMOND WANDELMARATHON 

Op zaterdag 24 en zondag 25 januari vindt de 12e editie van de PWN Egmond Wandel 
Marathon plaats. Het afwisselende parcours leidt langs het Noordzeestrand en door het 
Noordhollands Duinreservaat.  

Je kunt kiezen uit een afstand van 10,5 of 21,1 km en of je één of twee dagen wilt 
wandelen. Kies je twee dagen voor de 21,1 km, dan leg je de volledige Wandel Marathon 
af. Kies je beide dagen voor de 10,5, een kwart marathon, dan wandel je in totaal een 
halve marathon. Het parcours van beide afstanden leidt je langs het Noordzeestrand en 
door het Noordhollands Duinreservaat, enerzijds een schitterend natuurgebied en 
anderzijds een pittige uitdaging om je conditie te beproeven en weerstand te bieden aan 
het rulle zand, de wisselende weersomstandigheden en het glooiende terrein. 

Er kan op zowel zaterdag 24 als zondag 25 januari voor de Noordroute, richting Bergen, 
en de Zuidroute, richting Castricum, worden ingeschreven. Deelnemers aan de PWN 
Egmond Wandel Marathon kunnen dus zelf kiezen op welke dag zij de Noord- of Zuidroute 
willen wandelen. Aanmelden en info via www.pwnegmondwandelmarathon.nl  

 
 

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

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


 
 
AANTAL LEDEN 'N LOOPIE 
 
Half december 2014 telde onze wandelvereniging 614 leden!   
 
 
HET KWARTAALTJE 
 
Het ‘kwartaaltje’ is een uitgave van de NHWB. 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. Per 1 januari 2015 zal het kwartaaltje niet meer in 
de papieren uitvoering worden 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.  
 

 
 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN  2015 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 

1) Zondag 11 januari 2015: wandeling naar Warder / Etersheim  
2) Zondag 1 februari : rondje Ilpendam 
3) Zondag 1 maart: verenigingstocht vanuit Oudendijk (met de auto) 
4) Zaterdag 4 april: de Rinus Laan Wandeltocht naar Marken 

 
 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 
08.30 uur (dit geldt ook voor 1 maart, en dan rijden we eerst met de auto naar Oudendijk). 
Meedoen aan bovengenoemde wandeltochten is gratis, uitgezonderd de consumptie(s) 
tijdens de rustpauze. Zelf de tocht inkorten is uiteraard altijd mogelijk! 
 
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom! 
 
Het meedoen aan een verenigingstocht wordt in 2015 nóg leuker; op de zondagen 
van de eigen tochten zal er altijd iemand van het bestuur aanwezig zijn en 
meelopen. Snelwandelaars krijgen zelf een routebeschrijving. En als klap op de 
vuurpijl: het eerste kopje koffie of thee tijdens de rustpauze is voor onze rekening!  



 
 
 (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!  
 
 

 
 
 
 
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 
 
In de nabije toekomst willen we onze nieuwsbrieven via e-mail gaan verzenden via 
Mailchimp. De nieuwsbrieven zien er dan wat leuker uit en het verzenden gaat sneller en 
gemakkelijker. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVIEW MET……… CEES JONK (MAX) ! 

Deze rubriek bestaat uit 11 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie. 
 
Naam: Cees Jonk(Max)          
Lid sinds: De oprichting en aanmelding bij de NHWB dus vanaf 7-2-2001. 
 
Hoe ben je bij ’n Loopie terechtgekomen 
Tijdens een van de vele zondagmorgen oefenwandelingen vroeg onze Nestor voorzitter 
Dick Veerman dat hij nu echt iets voor mij had gevonden: namelijk het financieel opzetten 
van de inzamelactie voor de Brandwondenslachtoffers waarmee we uiteindelijk de grootste 
particuliere sponsor zijn geworden met een bijdrage van fl. 324.000,--. Vanuit deze 
sponsoractie is onze vereniging ontstaan en de rest is bekend.  
 
Waar komt je passie voor het wandelen vandaan? 
Het is een echte sport die je op elk moment van het jaar kunt bedrijven , zowel 
individudeel als in groepsverband. 
 
Voor welke (soort) wandeling kunnen we je s’nachts wakker maken? 
Tochten over lange asfaltwegen zonder prut of zand of andersoortig ongeregeldheden. 
 
Wandel je het liefst georganiseerd of juist op eigen houtje, en waarom? 
Het liefste loop ik met een paar van mijn wandelmaten, omdat als ik alleen loop, probeer 
het snelheidsrecord van Abebi Bikalla probeer te evenaren en dat alleen maar leidt tot 
fysieke ongemakken na afloop. 
 
Wat was je mooiste wandelmoment ooit? 
Het mooiste wandelmoment in mijn leven tot nu toe was op 6 april 2003 toen ik met 
vrienden liep in de Bedevaarttocht naar Santiago de Compostella. We liepen die dag ruim 
32 km van Chinon naar Noyant de Touraine en dat was voor mijn onvoldoende getrainde 
vriendjes teveel van het goede. Bij aankomst moesten we nog door een hek een privé 
domein doorsteken waarna zich een heus kasteel ontwaarde waar een ieder in een 
‘Dynasty’ slottorenkamer in een hemelbed de nacht mocht doorbrengen. 
 
Heb je wel eens blaren of andere wandelongemakken en wat doe je er tegen? 
Het enige wandelongemak dat ik ervaar is een bijna niet te beheersen stoelgang. De beste 
remedie is voor het wandelen een glas lauw water te drinken waarna de darminhoud als 
vanzelf de weg naar buiten vindt. En daarnaast een rol closetpapier en baby doekjes doen 
wonderen voor het geval onderweg een noodstop moet plaatsvinden. 
 
Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en waarom? 
Meestal ben ik op de zaterdagwandelingen met de wandelgroep de chauffeur maar ik gun 
me altijd één biertje. Tijdens het wandelen, ben ik al aan het dagdromen over de eerste 
slok en de smaak ervan. Dat ene biertje mag en dat heb je dan ook verdiend. 
 
Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te krijgen? 
Wandelen creëert tijd: als je aan een georganiseerde, uitgezette tocht begint moet je deze 
afmaken. Immers in een vreemde omgeving ken je geen sluipwegen. Als het dan door 
plaatselijke omstandigheden langer duurt, is het maar zo. Ook als iemand zegt geen tijd te 
hebben, duurt het dan gewoon langer en heeft die klager in ene wel meer tijd. Wonderlijk 
toch?  
 
Je grootste kick op het wandelgebied? 
Tijdens een wandeling op een rechte weg iemand inhalen die je al een kilometer aan het 



achtervolgen ben en hem dit kenbaar maakt, en dan er voorbij stormen en in het voorbij 
nonchalant zeggen: ‘ Nou goeie dag’ 
 
En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen? 
Vertrekken uit Volendam met slechts een grijs luchtje en bij aankomst in Ilpendam 12 km 
verder, moeten ploeteren door 10 centimeter sneeuw die binnen een half uur is gevallen, 
 
 
Wat is jouw wandeling van het  jaar? 
Het was de nachtwandeling waarvoor jammer genoeg geen 15 deelnemers meer voor 
wakker te porren zijn. Hierbij dus een oproep om zich op onze website aan te melden, 
zodat we dit weer een keer in juni kunnen organiseren. 
 
Welke (gekke of leuke op aparte) vraag zou je willen stellen aan de volgende 
wandelaar?  
Waarom volgt je linkerschoen altijd je rechterschoen en niet andersom? 
 
 
Extra vraag voor Cees: 
Wat of wie ga je het meeste missen als je niet meer in het bestuur zit? 
Ik heb al meerdere bestuursfuncties mogen bekleden, maar wat dit bestuur uniek maakt, is 
dat een ieder vanuit een gedrevenheid / verantwoordelijkheid/automatisme direct zijn of 
haar acties oppakt en nooit verzaakt. Daarnaast is de eigenwijsheid van een of meerdere 
bestuursleden ongekend en hebben daardoor geleid tot het maximale resultaat en veel lol. 
Ik wil mijn collega bestuursleden bedanken voor hun medewerking en steun en wens ze 
veel wijsheid in de komende roerende tijden. 
 
 

 
 
 
Foto tijdens een van de vrienden weekendwandelingen met de helaas veel te vroeg 
overleden Tom Kakes. 



 
 

 
 
 
16 EN 17 MEI : ZUIDERZEETOCHT 2015! 
 
In het weekend van 16 en 17 mei kan er weer heerlijk gewandeld worden om en nabij ons 
prachtige IJsselmeer, oftewel de voormalige Zuiderzee. De routemakers en –pijlers zijn 
zich alweer aan het verdiepen in de verschillende afstanden/routes! Noteer de data alvast!  
 
 
 

 
 
 
FUSIE NWB (NHWB) EN KNBLO  
 
Zoals u wellicht heeft vernomen, gaat de fusie van de wandelsportbonden NWB en 
KNBLO per 1 januari zijn beslag krijgen.  
 
Voor u, als leden van 'n Loopie, heeft dat zo zijn consequenties. Wat deze precies zijn 
staat nog niet exact vast, er wordt nog over diverse zaken overleg gepleegd. Zoals het er 
nu uitziet, blijven een aantal belangrijke zaken (zoals kortingen op wandelevenementen) 
gelijk en komt er een overgangsperiode voor enkele andere items (o.a. kosten bondslid-
maatschap). Gezien het feit dat de details hiervan nog niet precies bekend zijn, heeft het 
o.i. weinig zin op dit moment hier verder op in te gaan.  
Wij gaan er vanuit dat deze details vóór het einde van het jaar wél duidelijk zijn, en zullen 
u tijdens de Algemene Leden Vergadering in januari verder informeren. 
Tijdens deze ALV zal het bestuur ook haar standpunt in deze kenbaar maken en dit ter 
goedkeuring aan u voor leggen.  
 
Indien noodzakelijk of zinvol, houden wij u tussentijds op de hoogte van belangrijke info 
betreffende de fusie. 
 
Bestuur 'n Loopie 



 

 
 
 
ESTAFETTE / VOETTOCHT  IN  2016! 
 
Inmiddels zijn er al behoorlijk wat kilometers afgelegd, wandelend in estafettevorm. 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 
• 2013 Volendam - Rome 

 
De werkgroep heeft er weer zin in! Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden 
om in 2016 weer een estafette/voettocht te organiseren. Meer informatie volgt tijdens de 
algemene ledenvergadering en in het eerstvolgende 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.  
 

 
 10% KORTING OP ALLE VOETPRODUCTEN VOOR LEDEN VAN ’N LOOPIE! 
 
 
NA DE JAARVERGADERING: LEZING OVER HET PIETERPAD ! 

Na afloop van onze jaarvergadering, op vrijdag 16 januari, zal de heer Wim van der Ende 
een lezing geven over het bekende Pieterpad! E.e.a. word opgefleurd met foto’s van hem. 

Wim is een van de makers van het Pieterpad, de meest bekende wandeltocht door 
Nederland. Hij is tevens auteur en fotograaf van de Pieterdpadgidsen. Dus informatie van 
de bron! Het Pieterpad van Pieterburen in Groningen naar de Pietersberg in Zuid-Limburg, 
wordt jaarlijks door duizenden wandelaars, geheel of gedeeltelijk gelopen. Wil u meer van 
deze fantastische wandelroute weten, of u wilt herinneringen ophalen van eerdere 
Pieterpad-wandelingen, dan is hier uw kans! 

Zoals aangegeven, de presentatie is ná de jaarvergadering van ‘n Loopie. Naar 
verwachting start de presentatie iets na 21.00 uur. De vergadering zélf vangt aan om 20:00 
uur en vanwege organisatorische redenen dienen geïnteresseerden in de lezing reeds 
vanaf dat tijdstip (20:00 uur) aanwezig te zijn.  

Indien u geen regelmatige bezoeker van onze jaarvergaderingen, dan het verzoek om uw 
komst te melden via: secretaris@nloopie.nl of redactie@nloopie.nl .  

Wij verwelkomen u graag met een kopje koffie en cake. Tot dan!  
 
 
 
 

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 
 

Kijk voor meer nieuws regelmatig op www.nloopie.nl en houd weekblad Nivo goed in 
de gaten!  
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* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 JANUARI 2015 
 
 
Datum: vrijdag 16 januari 2015; 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. Verenigingstochten 
  9. Estafette wandeltocht 
10. Bestuursverkiezing 
11. Vacature(s) 2016 
12. Benoeming kascontrolecommissie 
13. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
14. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
15. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
16. Rondvraag 
17. 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 ongeveer een uur. Na het sluiten van de vergadering en 
een korte pauze komt er nog een spreker met een zeer interessant wandelthema; deze 
keer dus een superboeiende lezing over het Pieterpad! 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 16 januari a.s.!   
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