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Met in deze editie o.a.:
Egmond Wandelmarathon, uitnodiging jaarvergadering
&
Estafettetocht Volendam - Barcelona
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Het bestuur van 'n Loopie bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter tot 22-1-16: 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

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 **
Contributie per jaar:

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 voorpagina: 1 van de gebouwen van Gaudi in Barcelona.

VAN DE REDACTIE
Om te beginnen iedereen een geweldig en sportief 2016 gewenst! We gaan er weer wat
moois van maken en starten op 10 januari meteen al met een gloednieuwe route / verenigingstocht, namelijk door de prachtige Eilandspolder!
Op vrijdagavond 22 januari (dus niet de 29e, zoals in het vorige clubblad stond; het is
een weekje eerder geworden!) hopen wij u allen te mogen begroeten in de Schemerpit
tijdens de jaarvergadering van ’n Loopie. We starten met koffie en cake. Naast de terugblik
op het afgelopen jaar zal ook naar de toekomst worden gekeken. De komst van een
nieuwe wandelbond heeft oa gevolgen voor de lidmaatschapsvormen en de
bijbehorende contributie! Na de vergadering zal een medewerker van Pied à Terre – dit
is dé wandel-kaartenwinkel van Nederland - een leuke presentatie verzorgen.
Verder gaan wij medio 2016 volledig digitaal! Het clubblad zal een andere vorm krijgen,
meer in de trant van een uitgebreide nieuwsbrief, en zal uitsluitend nog via e-mail worden
verstuurd. Verderop in dit clubblad kunt u hier meer over lezen. Ook staan wij te trappelen
wat de estafettetocht Volendam-Barcelona betreft en dit jaar.. alweer de 100e Nijmeegse
Vierdaagse! Kortom: er valt genoeg te beleven!
Namens het bestuur: heel veel lees- en vooral wandelplezier gewenst!

*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA BEGIN 2016:
















10 januari 2016: verenigingstocht Eilandspolder (verzamelen 8.30 uur Opperdam)
22 Januari 2016: de algemene ledenvergadering
23/24 Januari: de Egmond Wandelmarathon
7 februari: verenigingswandeltocht Etersheim/Warder
28 Februari: 10 km & groepsfoto Barcelona 10.00 uur Vincentiuskerk
5 Maart: start estafettetocht Barcelona, meelopen met groep 1
13 Maart: Scheveningen-Zandvoort wandelmarathon
3 April: Rinus Laan wandeltocht naar Marken (is op een zaterdag!)
1 mei: bloembollentocht Bloeiend Zijpe, www.bloeiendzijpe.nl
14 en 15 Mei 2016: Zuiderzeewandeltocht Volendam
5 Juni: verenigingstocht rondje Ilpendam
3 Juli: verenigingstocht vanuit Oudendijk
12-15 Juli: vierdaagse van Apeldoorn
19-22 Juli: 100ste vierdaagse van Nijmegen
12 t/m 15 September: Mastermate Divema Avondwandelvierdaagse 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.

**** UITNODIGING *****
ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 JANUARI 2016
Datum: vrijdag 22 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 en daarna een leuke presentatie verzorgd door Pied à Terre!
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 22 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 ledenadministrateur 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

HET GASTENBOEK OP ONZE WEBSITE
Onze website heeft een “Gastenboek”. Dit gastenboek is 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 plaatsen is eenvoudig, als je klikt op gastenboek verschijnt
vanzelf een balkje met de woorden: “plaats direct een bericht op deze pagina”. De rest
wijst zich vanzelf.

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

AANTAL LEDEN 'N LOOPIE
Eind december 2015 telde onze wandelvereniging 642 leden!

‘HET KWARTAALTJE’ IS NIET MEER
Eind 2015 hebben wij het allerlaatste Kwartaaltje digitaal ontvangen en op onze site
geplaatst. Dhr Dick Janneman legt uit: “Na de fusie waren er niet alleen NHWB-tochten;
ook die van de KNBLO kwamen erbij. Dit werd teveel. De nieuwe Bond werd verdeeld in
regio’s en Noord-Holland maakte daarbij deel uit van de Regio West. Deze regio bestaat
uit NH, ZH en Utrecht en dan wordt er niet iets gedaan alleen voor één van deze drie
provincies. Bovendien werd de verspreiding onder de individuele (NHWB) leden gestaakt;
bij de KWBN vallen de individuele leden niet meer onder het regio-, maar onder het
hoofdbestuur. De lijsten van de persoonlijke leden zijn nu alleen nog in handen van de
verenigingen. Al deze veranderingen hebben ertoe geleid dat er per 1-1-2016 geen
Kwartaaltjes meer zullen worden gemaakt/verspreid.”

23 / 24 JANUARI: DE EGMOND WANDEL MARATHON
Op zaterdag 23 en zondag 24 januari vindt de 13e editie van de 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, de halve marathon afstand, 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 23 als zondag 24 januari voor de Noordroute, richting Bergen,
en de Zuidroute, richting Castricum, worden ingeschreven. Deelnemers aan de Egmond
Wandel Marathon kunnen dus zelf kiezen op welke dag zij de Noord- of Zuidroute willen
wandelen. Voor meer info en inschrijven zie http://www.egmondwandelmarathon.nl

LEZING ‘PIED A TERRE’ NA DE JAARVERGADERING 22 JANUARI 2016
Tijdens de komende jaarvergadering op vrijdag 22 januari 2016 zal ‘Pied à Terre’ - de
bekende reisboekhandel - een presentatie verzorgen over wandelzaken die ook van
belang kunnen zijn bij de voorbereiding op ‘Barcelona’ (bijvoorbeeld welke soort kaarten
voor welke routes beschikbaar zijn, hoe werkt GPS-navigatie). Daarnaast is er altijd
nieuws te vernemen over het wel en wee van de vereniging en ook over de laatste
ontwikkelingen bij de KWBN.

28 FEBRUARI: TRAINING ESTAFETTETOCHT BARCELONA & GROEPSFOTO
Op zondag 28 februari organiseren wij een speciale verenigingstocht van ongeveer 10 km.
Voorafgaand aan deze wandeling zal een groepsfoto worden gemaakt van de Barcelona
lopers. Wij verzoeken iedereen om 10.00 uur aanwezig te zijn bij de Vincentiuskerk. De
wandeling is overigens bedoeld voor iedereen die dat wil, dus ook voor niet-Barcelona
lopers! Deelname aan de wandeling is uiteraard gratis en ook niet-leden zijn van harte
welkom.
Deelnemers en deelneemsters aan de estafettetocht: heb je geen tijd om te lopen?
Kom dan graag wel even voor de groepsfoto.
1ste ETAPPE BARCELONA: 1 OF MEER DAGEN MEELOPEN
Zaterdag 5 maart is de eerste dag van de eerste etappe van de estafettetocht van
Volendam naar Barcelona. Traditiegetrouw mag iedereen die dat wil op de eerste dag geheel of gedeeltelijk - meelopen! Deze keer geldt dat óók voor 6, 7, 8 en 9 maart!
Vanuit de Barcelona-commissie en het bestuur van 'n Loopie hebben zich al enkele
gegadigden aangemeld. Wie wil nog meer een of meer dagen (met of zonder overnachting) meelopen in deze gezamenlijke etappe?
Graag jullie reactie naar barcelona@nloopie.nl

WEEKENDJE BARCELONA!!!
Graag willen wij iedereen die wil, in de gelegenheid stellen om het weekend van aankomst
in Barcelona aanwezig te zijn. Hier kunnen we den gezamenlijk met tapas en wijn de
goede afloop van de tocht vieren. Naast de verwelkoming van de laatste lopers bij de
Sagrada Familia blijft er voldoende gelegenheid over om op eigen gelegenheid Barcelona
te bezichtigen. Aangezien we op korte termijn D-Reizen uitsluitsel moeten geven over of
we gaan en met hoeveel is er haast geboden.

Het reisaanbod is maar enkele weken geldig. Daarom willen wij graag op zeer korte
termijn weten of u hierin geïnteresseerd bent.
Voor meer informatie; stuur uw vraag naar; barcelona@nloopie.nl
Gegevens:
Vertrek Amsterdam vrijdag 1 juli, 06:00 uur, aankomst Barcelona 08:10 uur
Vertrek Barcelona zondag 3 juli, 21:45 uur aankomst Amsterdam 00:10 uur
Prijs: € 275,-- per persoon
Dit is inclusief:
- 10 kg handbagage per persoon
- Transfer van en naar luchthaven Barcelona
- 2 overnachtingen inclusief ontbijt o.b.v. een 2-persoonskamer met douche en toilet in een
gunstig gelegen hotel!

*** 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!!

13 MAART: SCHEVENINGEN-ZANDVOORT WANDELMARATHON
Op veler verzoek is de Scheveningen Zandvoort Marathon verrijkt met een schitterende
Wandel marathon. Geniet nog langer en intenser van de betoverende Nederlandse kust.
De start in Scheveningen bij zonsopkomst, voert de deelnemers door de duinen en over
het strand naar Zandvoort, waar iedereen in de loop van de middag finisht. De rust van
een dag langs de kust, met het vooruitzicht van de warme gezelligheid aan de finish. De
eerste editie vindt plaats op zondag 13 maart. De startlocatie is in Scheveningen en de
finishlocatie is in Zandvoort. Deelnamebedrag Wandel marathon: €15,- / meer info en
inschrijven: http://www.scheveningenzandvoort.nl/index.php/marathon/wandelmarathon/
WANDELEN DE GEZONDSTE SPORT (bron: gezondNU – José Leeuwenkamp)
De beste en effectiefste manier om de gezondheid te stimuleren is lid worden van een
wandelclub. Je bloeddruk daalt, je hartslag wordt beter en het lichaamsvet en cholesterol
dalen. Wandelaars hebben ook een betere longfunctie, voelen zich lichamelijk fitter en zijn
minder gedeprimeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse Norwich Medical school. De
onderzoekers wilden weten of wandelen gezond is (ja). Maar ook of wandelen beter is dan
andere vormen van beweging, en ook dat is het geval. Een laatste positief effect van
wandelen, is dat het nauwelijks blessures of verwondingen veroorzaakt als je het vergelijkt
met andere sporten. De wetenschappers legden 42 wandelstudies uit verschillende landen
naast elkaar. In de onderzochte studies liepen de deelnemers een langere periode
minstens een uur achter elkaar. Dat deden ze samen met anderen en onder begeleiding.

VERENIGINGSWANDELTOCHTEN 2016
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n
Loopie willen deelnemen. Het komende jaar* komen hiervoor in aanmerking:

















13 dec. 2015: verenigingstocht o.a. door Purmerend & Purmerbos (±15 of 25 km)
10 januari 2016 (zondag): nieuwe route: de Eilandspolder (±12,5 of 22,5 km)
7 februari 2016 (zondag): verenigingstocht Warder/Etersheim
28 februari: verenigingstocht (10 km) & groepsfoto i.v.m. Barcelona 10.00 uur
Vincentiuskerk!
5 maart: start estafettetocht Barcelona, u kunt met etappe 1 meelopen!
3 april: Rinus Laan verenigingstocht naar Marken (is op een zaterdag!)
14/15 Mei: de Zuiderzeetocht vanuit Volendam
5 Juni: verenigingstocht: een rondje Ilpendam
3 Juli: verenigingstocht vanuit Oudendijk
In augustus i.v.m. vakanties/bouwvak: geen verenigingstocht
17 September: de Dam tot Dam wandeltocht
September: de Mastermate Divema Avondvierdaagse
2 Oktober: verenigingstocht Purmerend/Purmerbos
6 November: verenigingstocht
11 December: verenigingstocht vanuit Zuiderwoude
8 Januari 2017: verenigingstocht

* wijzigingen voorbehouden
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom!
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg (tenzij
anders aangegeven); vertrek: 08.30 uur. Meedoen aan de wandeltochten is gratis,
uitgezonderd de consumptie(s) tijdens de rustpauze*. Zelf de tocht inkorten is uiteraard
altijd mogelijk!
Sommige verenigingswandelingen starten niet in Volendam. We verzamelen dan wel bij
Sporthal Opperdam en rijden eerst met de auto naar de startplaats (bijvoorbeeld De Rijp,
Oudendijk, Zuiderwoude). Wij verzoeken u bij dit soort tochten met zoveel mogelijk auto’s
naar de Opperdam te komen. Wandelaars die zelf geen auto hebben, kunnen dan met
anderen meerijden.
*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!
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 één van de bestuursleden.

VERENIGINGSTOCHTEN: (IDEEEN VOOR) NIEUWE ROUTES?
We staan altijd open voor nieuwe routes in de buurt van Volendam. Heeft u nog een
geschikte route liggen van ongeveer 15 of 25 km, of allebei? Mail ze naar één van de
bestuursleden! Alvast onze dank!

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.

1 MEI: BLOEIEND ZIJPE WANDELTOCHT
Alleen op deze ‘Bloeiend Zijpe wandeldag’geven
vijftig landeigenaren in de polder Zijpe toestemming
om dwars door hun velden over aangegeven
zandpaden te mogen wandelen. Er worden
rayonhoofden aangesteld en families van de
bollenkwekers zorgen voor gezellige koek-enzopies langs de route. Zij kunnen - indien gewenst de nodige uitleg geven over de bollenteelt.
Afstanden: 7½ - 15 - 20 - 30 kilometer. Sommige afstanden brengen de wandelaars door
het bosrijke landgoed “Het Wildrijk” van Landschap Noord-Holland, bekend om haar wilde
hyacinten. De liefhebber die 40 kilometer wil lopen, kan op eigen initiatief een extra
route door het natuurreservaat “Het Zwanenwater” van Natuurmonumenten lopen. (Houd
er rekening mee dat wandelen over bollenland veel zwaarder is dan gemiddeld!). Alle info:
http://www.bloeiendzijpe.nl/pg-13809-7-14029/pagina/wandeldag_informatie.html

14 EN 15 MEI: DE ZUIDERZEETOCHT!
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei organiseren wij voor de 14e maal onze prachtige
Zuiderzeetocht! Elders in dit clubblad vindt u de flyer (met deze keer, ook voor de
medailles, een afbeelding van het Mariabeeld op het havenhoofd te Volendam).
Voor de organisatie achter de schermen kunnen we altijd extra vrijwilligers gebruiken:
bijvoorbeeld voor het bevestigen en opruimen van de routepijlen, het inrichten van het
startlokaal, hulp bij de inschrijvingen, etc. Ook als u maar een paar uurtjes kunt helpen, u
bent van harte welkom! Interesse of vragen? Stuur dan even een e-mail naar Ton:
bestuurslid@nloopie.nl
DAM TOT DAM WANDELTOCHT 2016
Op zaterdag 17 september vindt de 14e 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

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 (het maximum aantal jaren in het bestuur is bereikt), 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

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

12 – 15 JULI: DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN
De 63e editie van de 4Daagse van Apeldoorn, de groenste 4Daagse van Nederland, vindt
van 12 t/m 15 juli 2016 plaats. Inschrijven is binnenkort mogelijk via de website
http://www.4daagseapeldoorn.nl
19 – 22 JULI: DE 100ste VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
Houd de website www.4daagse.nl goed in de gaten!
’N LOOPIE GAAT DIGITAAL
De leden van wie bij ons geen e-mail adres bekend is, hebben de volgende brief gehad:
“Medio 2016 gaan wij volledig digitaal. Het clubblad zal een andere vorm krijgen, meer in
de trant van een uitgebreide nieuwsbrief, en zal uitsluitend nog via e-mail worden
verstuurd. Uiteraard is de nieuwsbrief, en alle andere informatie, ook altijd terug te vinden
op onze website www.nloopie.nl ; denk hierbij aan contact-gegevens, een inschrijfformulier
om lid te worden van 'n Loopie, informatie over de verenigingstochten, de Zuiderzeetocht,
de Vierdaagse, de estafettetocht van Volendam naar Barcelona, etc..
Hoe en wanneer de overgang van clubblad naar (uitgebreide) nieuwsbrief gaat
plaatsvinden, zal o.a. nog worden besproken tijdens de algemene ledenvergadering. Ook
via alle andere media zullen wij u op de hoogte blijven houden.
Graag zouden we van u willen weten op welk e-mail adres u voortaan het
clubblad/de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Indien u zelf niet over een computer of e-mail beschikt, is er dan misschien iemand, zoals
bijvoorbeeld uw zoon/ dochter, buurman, werkgever, die u daarbij (e-mail account
aanmaken of -adres gebruiken) kan helpen?
U dient dit e-mailadres doorgeven aan onze ledenadministrateur Cor Veerman, Jan
Platstraat 52, 1132 HH Volendam, tel 0299-363265 via ledenadministratie@nloopie.nl
(graag hierbij ook even uw naam en adres vermelden). Alvast bedankt voor uw medewerking, mocht u nog vragen hebben, dan horen of lezen wij dat graag.

INTERVIEW MET………PAUL MOORMANN!

Deze rubriek bestaat uit 11 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie.
Deze keer is de eer aan Paul, onze helaas binnenkort aftredende voorzitter.
Naam: Paul Moormann
Lid sinds: het begin van ‘n Loopie
Hoe ben je bij ’n Loopie terechtgekomen?
Na meerdere malen de 4 daagse zomerfeesten te hebben bezocht in Nijmegen hadden wij
maar eens besloten om het te gaan wandelen.
Voor welke (soort) wandeling kunnen we je s’nachts wakker maken?
Eigenlijk voor alle loopies, maar de wandelingen met de pietermannen op het Pieter pad is
toch wel heel erg leuk 2 x per jaar.
Wandel je het liefst georganiseerd of juist op eigen houtje, en waarom?
Op eigen houtje, teveel georganiseerd gelopen.
Wat was je mooiste wandelmoment ooit?
Dat zijn er best wel heel veel, maar heel bijzonder was toch wel dat we de laatste estafette
loop bij het Vaticaan aankwamen.

Bij de aankomst van de loop naar Rome, op het plein voor het Vaticaan met Theo Tol, Jack schilder, Jaap
Veerman, Kees smit, Erik Veerman en Simon Veerman. Prachtig moment met 38 graden!

Heb je wel eens blaren of andere wandelongemakken en wat doe je er tegen?
Nooit, veel bewegen blijven.
Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en waarom?
Een ijskoud biertje (Robuust).
Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te krijgen?
Mooiste tak van sport die er is, sportief en sociaal bezig zijn, en vooral gezelligheid!
Je grootste kick op het wandelgebied?
Eerste keer 4 daagse Nijmegen.
En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen?
Aangekomen bij de eerste estafette loop naar Rome op de locatie waar een hotel stond
volgens de kaart van de ANWB, na een paar halve liters gingen we erop af en toen was
het hotel gesloopt en werd er nieuw gebouwd. We moesten toen nog met een klein
draaitje erin nog 12 kilometer verder in donker..
Wat is jouw wandeling van het jaar?
Dat zijn toch voor mij wel de wandelingen op het pieterpad en de estafette wandelingen
die ik gelukkig allemaal heb mogen mee lopen, kan niet wachten tot volgend jaar, gaan we
weer naar Barcelona..
Welke vraag zou je willen stellen aan de volgende geinterviewde wandelaar of aan
wandelaars in het algemeen?
Hebben jullie nog leuke ideeën voor ‘n Loopie om mensen aan het wandelen te brengen?

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

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! =
Kijk voor meer nieuws regelmatig op www.nloopie.nl en houd weekblad Nivo goed in
de gaten!

Z U I D ER Z EEWAN D E LTO CH T

2016

Op 14 en 15 mei organiseert wandelvereniging ´n Loopie de 14e 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!!
Meer informatie:
Ondermeer met een uitgebreide route beschrijving naar de start locatie op onze website:

www.nloopie.nl

