
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met in deze editie o.a.: 

 

De Divema Avondvierdaagse 

 

                 & 

 

Uitnodiging  jaarvergadering 

 

   

  Clubblad 
      Jaargang 14, nr 3 
 

     September – December 2015 
 

 

 



 

 
 
 
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 
- 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:   regenachtig moment in Edam tijdens ZZT 2015   
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VAN DE REDACTIE 
 
Nog nagenietend van het mooie ZuiderZeeTocht weekend, een onvergetelijke 
Vierdaagse en voor velen een welverdiende vakantie en vooruitkijken naar  een 
super gezellige kermis, zijn wij o.a. alweer volop bezig met de voorbereidingen van 
de Divema Avondvier-daagse, een drietal prachtige verenigingstochten en de 
algemene ledenvergadering.  
 
Om te beginnen hopen we natuurlijk zoveel mogelijk leden van ’n Loopie te mogen 
begroeten tijdens de Divema Avondvierdaagse, van 14 t/m 17 september. Voor de 
verenigingstochten geldt nog steeds dat we altijd twee opties (een lange en een 
kortere route) en in de pauze een gratis kopje koffie zullen aanbieden. De 
uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u ook in dit clubblad. Al uw vragen, 
ideeën en suggesties zijn van harte welkom! Ook zeer welkom zijn uw 
wandelverslagen en –foto’s voor publicatie in het clubblad en/of op onze site.   
 
Namens het bestuur: heel veel lees- en vooral wandelplezier gewenst!   
                

 
*** 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!! 
 

                                                                                                                                                                                                                                      
 
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  2015/2016: 
  

 14 t/m 17 september: Divema avondvierdaagse Volendam 
 19 september: Dam tot Dam wandeltocht (eigen gelegenheid) 
 27 september: de Halve van Haarlem 
 4 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam (15 of 25 km) 
 10 en 11 oktober: Castricum Paddenstoelenwandeltocht (aanrader)  
 20-24 oktober: de herfstwandelvijfdaagse http://www.herfst5daagse.nl/ 
 1 november: verenigingstocht met de auto: wandeling in Zuiderwoude (15 of 25 

km) 
 13 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos (15 of 25 km) 
 10 Januari: 1e verenigingstocht in het nieuwe jaar 
 23/24 Januari 2016: de Egmond Wandelmarathon 
 29 Januari 2016: de algemene ledenvergadering 
 14 en 15 Mei 2016: ZuiderZeeTocht Volendam  

 
 

Natuurlijk staan er nog veel meer wandel opties op www.kwbn.nl alsook op onze eigen 
website www.nloopie.nl en in het boekje Landelijk Wandel Programma. Op onze site 
plaatsen wij geregeld wandeltochten (bij TIPS) die niet in het wandelboekje staan.  
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* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 

 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 JANUARI 2016 

 
 

Datum: vrijdag 29 januari 2016; aanvang: 20.00 uur (met koffie) 
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de tafeltennisvereniging, Westerven 43.  

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een 
vrijdagavond in januari. Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en bestuursbeleid 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar 
4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
5. Verslag van de penningmeester 
6. Verslag van de secretaris 
7. Verslag van de ledenadministrateur 
8. Bestuursverkiezing 
9. Benoeming kascontrolecommissie 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing vooraf 
beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. 
De vergadering zelf duurt meestal 1 tot anderhalf uur. Na het sluiten van de vergadering 
en een korte pauze komt er nog een spreker (of sprekers) met een zeer interessant 
wandelthema. Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten.  

De bestuursleden waarderen de aanwezigheid van de leden tijdens de jaarvergadering 
altijd enorm, zij zijn er immers voor de leden! Het is zeker niet de bedoeling dat het bestuur 
alleen maar vertelt hoe het is gegaan het afgelopen jaar en wat de plannen zijn voor het 
komende jaar. Juist úw inbreng is van harte welkom! De leden van het bestuur zijn 
benieuwd naar uw tips, ideeën, commentaar, enz. Ook is er tijdens de algemene 
ledenvergadering ruimschoots gelegenheid voor het stellen van al uw vragen.  

Wij zien u dus heel graag op vrijdagavond 29 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 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                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

DE 5e DIVEMA/MASTERMATE  AVOND WANDEL 4-DAAGSE VOLENDAM  
 
Van 14 september tot en met 17 september 2015 kunnen jong en oud weer 
heerlijk vier avonden achter elkaar aan de wandel; ook nordic walkers zijn 
van harte welkom en zelfs uw hond mag mee. Onderweg wordt u elke avond 
getrakteerd op iets lekkers. U kunt starten tussen 16.30 en 18.30 uur bij het 
Kras Stadion, Sportlaan 10 te Volendam.  Alle deelnemers ontvangen na 
afloop het Avondvierdaagse kruisje, een mooie medaille. Zie ook de flyer 
elders in dit clubblad of kijk voor meer informatie op: www.sportkoepel.com 
 
 

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

 

 
AANTAL LEDEN 'N LOOPIE 
 

Half augustus 2015 telde onze wandelvereniging ruim 640 leden!   
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WCB – EVEN VOORSTELLEN 
 

Dick Weeda: “Stichting Wandelcomité Buiksloot (WCB) is opgericht op 8-12-2014 en 
neemt de wandelactiviteiten over van Amsterdam, cultuur-historische vereniging (ACHV). 
Onze eerste activiteit was op zaterdag 25 en zondag 26 april: "De Waterlandse 
Dorpentocht", een verkenning in een van de oudste landschappen  van Nederland. En 
inmiddels zijn onze Avondvierdaagsen Buiksloot en Oostzaan succesvol afgesloten. Die 
van Buiksloot is de snelstgroeiende van heel Noord-Holland. Onze najaarstocht gaat door 
Amsterdam-Noord waar de laatste jaren ontzettend veel - meestal ten goede - veranderd 
is. Dat wordt uitgebreid aan de wandelaars getoond. Mis het niet! 
Van de website kunt u de routebeschrijvingen van de vorige tochten downloaden. De 
routebeschrijvingen van de komende tochten staan een week van te voren op onze 
website ( www.wandelcomitebuiksloot.nl ).” Eerstvolgende wandeltocht: zaterdag 31 
oktober en zondag 1 november: “Verrassend Amsterdam Noord”, routes: 7-14-21-28 km. 
 
 

 
 

 
 

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.  
 
 

http://www.wandelcomitebuiksloot.nl/


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

 14 t/m 17 september: Divema avondvierdaagse Volendam 
 4 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam (15 of 25 km) 
 1 november: verenigingstocht met de auto: wandeling in Zuiderwoude (15 of 25 km) 
 13 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos (15 of 25 km) 
 10 januari: 1e verenigingstocht in het nieuwe jaar  

 
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom! 
 
 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 
08.30 uur (dit geldt ook voor 1 november, en dan rijden we eerst met de auto naar 
Zuiderwoude). Meedoen aan de wandeltochten naar/in Ilpendam, Zuiderwoude en 
Purmerend is gratis, uitgezonderd de consumptie(s) tijdens de rustpauze. Zelf de tocht 
inkorten is uiteraard altijd mogelijk! 
 
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!  

 

VERENIGINGSTOCHTEN: (IDEEEN VOOR) NIEUWE ROUTES? 

We staan nog steeds open voor nieuwe routes in de buurt 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, augustus en september met zoveel mogelijk leden én niet-
leden gezamenlijk aan de wandel!  

 Al uw routes en ideeën zijn van harte welkom!  

 

 

 
 



 
DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2015 
 

Wat kunnen wij nog melden over de Vierdaagse wat nog niet is gezegd.. Het was weer 
één groot feest, een explosie van gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid; oude 
bekenden weerzien, nieuwe mensen ontmoeten, genieten en soms even afzien.  
Maar dan was daar de verzorgingspost van ’n Loopie! De verzorgers en verzorgsters 
hebben weer een topprestatie geleverd!   
Jan, Getty, Ton, Ria, Rita, Marga, Ton, Kees, Theo, Nico, Paul en Ria: het was weer 
GEWELDIG. 

 
 
 
 

Tevens willen wij graag hartelijk bedanken:  
 
Voor het sponsoren in de vorm van een mooi bedrag: 
- Slijterij de Stient 
- Stukadoorsbedrijf Martijn Tuijp  
- Stukadoorsbedrijf Arie Tuijp  
- Klaas Jonk Timmerbedrijf  
 
 
De sponsors in natura: 
Groente en Fruit Rijkenberg 
Vishandel ‘Lekkers’ 
Slagerij Ton Runderkamp 
Sport Energy (Gerrit van Pooij) 
Bakkerij Ab van Pooij 
Water Cool Direct (Steur Water) 
 
Nick en Simon voor het beschikbaar stellen van hun bus  
Klaas Jonk voor het beschikbaar stellen van zijn bus 
Het Missiehuis voor de aanhanger 
PX Slobbelandkamp 
Vincent Veerman 
Nico Bloem 
Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V.: sponsoring cascoverzekering bussen 
Molenaar & Zwarthoed voor het verzorgen van de poststukken buiten Volendam 
Alle medewerkers die de organisatie in Nijmegen op zich hebben genomen 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

INTERVIEW MET………MARJA TUNK! 

Deze rubriek bestaat uit diverse 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 
 
In de afgelopen maanden werden onze nieuwsbrieven via e-mail verzonden via Mailchimp. 
De nieuwsbrieven zien er dan wat leuker uit en het verzenden gaat sneller en 
gemakkelijker. Aan de opmaak wordt nog gewerkt, maar naar onze mening zien de nieuws 
brieven er al een stuk professioneler uit dan voorheen. We zijn nog aan het kijken naar de 
overige mogelijkheden met Mailchimp, we houden u hierover uiteraard op de hoogte.   
 
 

ZUIDERZEETOCHT 2015 EN 2016 
 
In het weekend van 16 en 17 mei jl. organiseerden wij vanuit Volendam weer onze 
jaarlijkse wandeltocht om en nabij de voormalige Zuiderzee. Ondanks het lelijke weer 
waren er op de zaterdag toch nog bijna 500 deelnemers en deelneemsters en op de veel 
zonnigere zondag nog eens 582!! Wandelaars die foto’s hebben doorgestuurd: hartelijk 
dank! Wij stellen dit zeer op prijs en vinden het leuk ze op de site te plaatsen. Naast foto’s 
hebben we ook nog een aantal leuke reacties ontvangen, o.a. over de routes en van 
deelneemsters die een prijs in de loterij hadden gewonnen. Nogmaals dank voor deze 
zeer attente berichtjes.  
 
Wie we zeker ook nog een keer willen bedanken zijn alle vrijwillig(st)ers: Ton Sterk, Rene 
Grimbergen, Klaas Springer, Derk Derksen, Cor Veerman, Dik Mooijer, Mary de Block, 
Bart de Block, Dick Veerman, Klaas Veerman, Els Bloem, Nana Bien, Harry de Jong, Cor 
Smit, Jan Koning, Cor Veerman, Cees Jonk, Candy Smit, Peter Tol, Kees Molenaar, Paul 
Moormann en Ton Tol. Mochten we nog iemand zijn vergeten, meld het ons! Dan plaatsen 
we de naam/namen alsnog op de website. 
 
 In 2016 zal de Zuiderzeetocht worden georganiseerd op zaterdag 14 en zondag 15 mei.  
 
 

 



 
HET DONDERDAGOCHTENDLOOPIE 
 
Elke donderdagochtend gaan 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.  
 

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 

 
CONTRIBUTIE OVER 2016 
 
De automatisch incasso v.w.b. de contributie over het jaar 2016 is gepland rond half 
oktober. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2016 kunnen dit tot 
uiterlijk 10 oktober per e-mail bij onze ledenadministrateur Cor Veerman melden. Leden 
zonder e-mail kunnen een briefje bij Cor inleveren (Jan Platstraat 52, 1132 HH te  
Volendam). 
 
NIEUW BANKREKENINGNUMMER? 
 

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? 
Geeft u dit dan ook even door aan de 
ledenadministrateur (het complete 
nummer, met IBAN), bij voorkeur via e- 
mail: ledenadministratie@nloopie.nl 

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

 

mailto:ledenadministratie@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. Kijk voor 
meer informatie op www.damtotdamwandeltocht.nl  
 
 
 
 

 
 
 
 
27 SEPTEMBER: HALVE VAN HAARLEM WANDELTOCHT 

Ook dit jaar organiseert SportSupport gedurende de Halve van Haarlem een wandeltocht. 
Deelnemers kunnen kiezen uit de  5 km stadsroute, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km en 30 
km. In het kader van de 30e jubileumeditie zijn speciale wandelroutes samengesteld. De 
verschillende routes starten in Haarlem centrum, lopen door omliggende bos en duin 
gebieden en finishen weer in de buurt van de Grote Markt in Haarlem. Zie voor info: 
www.halvevanhaarlem.nl  

 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
http://www.halvevanhaarlem.nl/


 
 
 
DE 8e ETAPPE VAN HET NOORD HOLLAND PAD 
 
Op de 8e van de 8e (geheel toevallig) liepen Anita Dekker en Candy Smit de 8e etappe van 
het Noord-Holland Pad. Een traject van 22 km, van Driehuizen naar Krommenie. Om 8.15 

uur stonden we in de Iepenstraat te Krommenie om 
vervolgens met 1 auto door te rijden naar Driehuizen, 
naar de plaats waar we de vorige keer waren geëindigd. 
De route ging eerst de Schermer door en daarna bracht 
het pontje ons over het NH Kanaal naar Akersloot. We 
waren net hardop aan het denken wat we zouden 
kunnen gaan doen ná het Noord-Holland Pad toen we na 
de overtocht met het pontje twee wandelende dames 
bijna tegen het lijf liepen. Zij waren het Trekvogelpad aan 
het lopen. Wellicht een waardige opvolger voor ons, wie 

weet.. maar we hebben nog tijd zat (en nog 5 etappes te gaan) om daarover na te denken. 
Verder op de route liepen we langs korenmolen De Oude Knegt, ambassadeur van het NH 
pad, dus hier konden we weer onze stempel scoren voor de stempelkaart. In het 
molenaarshuisje werden we hartelijk welkom geheten met een kopje koffie/thee. Er volgde 

een leuk gesprek met de aanwezige vrijwilligers, o.a. 
natuurlijk over de molen. We hebben een folder 
meegenomen en gaan de molen zeker nog eens 
bezichtigen. Langs de oevers van het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer - we vielen wel een beetje uit de toon 
tussen al die luierende badgasten -  kwamen we uit op 
de Lagendijk. Deze dijk is inderdaad zo verlaagd, dat hij 
nauwelijks meer als dijk te herkennen is.  Vervolgens 
liepen we door een schitterend landschap, opgeluisterd 
door vele vogelsoorten, koeien, geiten en zelfs een 

drietal alpaca’s, naar Fort Krommeniedijk (onderdeel van de Stelling van Amsterdam) en 
uiteindelijk door de bebouwde kom terug naar het station van Krommenie. Wij vonden het 
een erg mooie route met relatief veel asfalt, maar gelukkig ook nog genoeg onverharde 
paden met de nodige natuurlijke obstakels, zoals hekjes, vlonders en kuddes schapen.  
 
 
 
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 
 
 

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 

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

de gaten!  

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/NoordHollandpad.htm
http://www.nloopie.nl/


 
 
 

 


