
 
Jaargang 11, nummer 2: mei, juni, juli, augustus 2012.

Beste wandelaars, 

Mooie maanden komen ons tegemoet, met een aantal absolute hoogstandjes op wandel-
gebied. Waaronder natuurlijk onze prachtige Zuiderzeetocht die dit jaar voor de 10e maal 
wordt georganiseerd! Gevolgd door o.a. het midzomernachtloopie, de Bake for Life 
(voortaan 'Volendam in Beweging' geheten) en natuurlijk de Vierdaagse. Maar er zijn nog 
veel meer toppers die u zeker niet mag missen. Een paar daarvan vindt u hieronder. 

Tevens in dit clubblad: het aanmeldingsformulier t.b.v. het genieten van de verzorging 
tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. We gaan er weer wat moois van maken! 

Namens het bestuur heel veel lees- en vooral wandelplezier gewenst! 

*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA 2012:

− 4 t/m 6 mei: Twee-/driedaagse West-Friesland (Blokker)
− 15 t/m 19 mei: Elfstedenwandeltocht
− 26 en 27 mei: de 10e Zuiderzeetocht !!! 
− mei/juni: de Avond4daagse: www.deavond4daagse.nl
− 15 juni: midzomernachtloop (70 km)
− 16 juni: de Kippen/Kuikenloop Katwijk
− 20 t/m 23 juni: Vierdaagse Alkmaar 2012
− 20 t/m 23 juni: Vierdaagse 't Gooi 2012
− 22/23 juni: Amersfoortse Tweedaagse 2012
− 23 juni: de Nacht van Blokker
− 30 juni: Heineken Wandeldag, 's-Hertogenbosch
− 10 t/m 13 juli: Vierdaagse Apeldoorn 2012
− 15 juli: Volendam in Beweging / de Bake for Life wandeltocht 
− 17 t/m 20 juli: Vierdaagse Nijmegen 2012
− 19 augustus: de Eilandspolder wandeltocht 
− 17 t/m 20 september: 2e Divema Avond Wandelvierdaagse
− 22 september: de Dam tot Dam Wandeltocht 



Het bestuur van 'n Loopie bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam.
                                     Telefoon: 0299-363741, e-mail: voorzitter@nloopie.nl 
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam. 

                               Telefoon: 06-24593990, e-mail: secretaris@nloopie.nl
Penningmeester:         Cor Veerman, De Poel 12, 1132 AK  Volendam.

                               Telefoon: 0299-367562, email: penningmeester@nloopie.nl
Ledenadministrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam.

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

** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Paul Moormann
    Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam (= tevens onze ‘ideeënbus’), 
    tel: 06-24593990, secretaris@nloopie.nl
** Redactie clubblad en website: 
    Candy Smit, redactie@nloopie.nl of tel: 06-10512769

Contributie per jaar:              volwassenen…………………….…………………………..……€    8.00 
                                              jeugdleden tot 16 jaar………… ……….……………………….€    4.00 
                                              gezinslidmaatschap (meer dan 1 lid op hetzelfde adres)..….€  12.00
** In het lidmaatschap zit tegelijk het lidmaatschap van de NHWB **

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! 
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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 Cees Jonk, Jan 
Platstraat 16, Volendam. U kunt Cees Jonk ook even bellen of e-mailen, hij zal u dan 
graag een inschrijfformulier doen toekomen. Tenslotte kunt u zich inschrijven via het 
aanmeldingsformulier op de website www.nloopie.nl; na betaling van de contributie wordt u 
aangemeld bij de NHWB en ontvangt u de lidmaatschapskaart van de NHWB. 

  

 

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

AANTAL LEDEN

Begin april 2012 telde wandelvereniging 'n Loopie 534 leden! 

WANDEL KRING HOLLAND
De wandeltochten van de Wandel Kring Holland (WKH) staan niet in het Landelijk 
Wandelprogramma boekje. U kunt ze vinden op: www.wandelkringholland.nl

VERSLAG JAARVERGADERING OVER HET JAAR 2011

Op de website vindt u het verslag van de jaarvergadering die op vrijdagavond 27 januari is 
gehouden in De Schemerpit. Er zijn weer een heleboel leuke en nuttige zaken besproken 
deze avond, dus leest u vooral het verslag even door! Na afloop van de vergadering werd 
door de familie Dijkgraaf een presentatie gehouden waar je U tegen zei, je kon bijna een 
speld horen vallen. Alle jaarvergaderingverslagen zijn overigens terug te vinden op onze 
site www.nloopie.nl (onder: Archief), altijd leuk om bepaalde dingen nog eens terug te 
kunnen lezen.

AVONDVIERDAAGSE  MEI & JUNI 2012

In de maanden mei en juni organiseert de NHWB vanuit diverse plaatsen in Nederland, 
waaronder Purmerend, Kwadijk en Monnickendam, de avondvierdaagse. Vier avonden 
achter elkaar heerlijk aan de wandel! Meestal zijn de afstanden 5, 10 en soms ook 15 km. 
Een volledig avondvierdaagse overzicht vindt u in het Landelijk Wandelprogramma boekje 
en op de website www.nhwb.nl. 
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GESLAAGDE  RINUS LAAN WANDELTOCHT 
Op 7 april jl. was het weer tijd voor de Rinus Laan Wandeltocht; een schitterende 
wandeling van Volendam naar Marken (en weer terug) ter nagedachtenis aan Rinus Laan 
(zie ook onze website). In een stralend zonnetje met een straffe wind tegen op de 
heenweg hebben een kleine 30 wandelaars aan deze tocht deelgenomen. De zussen en 
broer van Rinus Laan waren ook aanwezig! Een viertal lopers hebben het rondje Paard 
van Marken er nog aan toegevoegd en vier wandelaars zijn ook teruggelopen van Marken 
naar Volendam. Kortom: een geslaagde loop die we er het volgende jaar weer in kunnen 
houden! 

CLUBBLAD VOORTAAN OOK OP DE WEBSITE

Sinds 1 januari 2012 staat het clubblad, naast de e-mail- en/of papieren versie, ook in zijn 
geheel op onze site www.nloopie.nl 
Momenteel kunt u het clubblad vinden op de startpagina onder de tekst over facebook, 
twitter en het donderdagochtendloopie. Klik op het woord "hier" en het clubblad opent zich. 
Daar zijn we best een beetje trots op. Het is de bedoeling dat alle oude clubbladen worden 
bewaard in het archief op de website. Zo houden we een stukje geschiedenis intact en het 
kan handig zijn als je eens iets terug wilt zoeken. Dus als dit clubblad klaar is wordt het 
geplaatst op de website; het clubblad van januari t/m april verhuist dan naar 'archief 2012'. 

15 T/M 19 MEI: DE ELFSTEDENWANDELTOCHT
Vorig jaar kreeg ik (red.) een aantal prachtige foto's toegestuurd, gemaakt door Cor Sarton 
tijdens de Elfstedenwandeltocht. Dit is de oudste vijfdaagse van Nederland, en aan de 
foto's te zien zeer de moeite waard! Op onze website zijn de foto's te vinden onder het 
kopje 'wandelagenda'. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere dagen te wandelen. 
De etappes zijn: dag 1) Leeuwarden – Sloten (49,5 km), dag 2) Sloten – Workum (44,5 
km), dag 3) Workum – Franeker (41,5 km), dag 4) Franeker – Dokkum (44,5 km) en dag 5) 
Dokkum – Leeuwarden (27 km). Iedereen die wil meelopen kan zich aanmelden via de 
website www.elfstedenwandeltocht.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. 

 

http://www.nloopie.nl/


*** 26 en 27 mei: de 10e Zuiderzeewandeltocht!! ***

Op 26 en 27 mei organiseert wandelvereniging ´n Loopie de 10e
editie van haar jaarlijkse wandeltocht om en nabij 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 25km als de 40km worden
twee verschillende routes uitgezet. U heeft de keuze uit de

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

een 25km en 40km route uitgezet in een andere richting, die Marken
niet aandoet, dus zonder boottochtje. Voor de overtocht Marken –

Volendam per boot wordt EUR 1,00 extra gevraagd.

De afstanden zijn 5 – 10 – 15 – 25 – 40 km
Nordic Walkers zijn van harte welkom op alle afstanden.

Het parcours is 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, 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



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

26 EN 27 MEI: DE 10e ZUIDERZEEWANDELTOCHT!

Elders in dit blad vindt u onze Zuiderzeetocht flyer. We hopen u die dag(en) natuurlijk 
allemaal te mogen begroeten! Voor leden van 'n Loopie is deelname gratis (!) en leden 
die zowel op zaterdag als op zondag lopen, krijgen ook nog eens gratis een medaille!

Deelnameprijzen algemeen: 

met herinnering / lid NHWB                          EUR 3,50
met herinnering / geen lid                             EUR 4,50
zonder herinnering / lid NHWB                     EUR 2,00
zonder herinnering / geen lid                        EUR 3,00
toelage boottocht pp (25/40 km)                   EUR 1,00

Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden bij Paul of bij één van de andere 
bestuursleden. We kunnen nog altijd flink wat extra handen gebruiken! Uw hulp is van 
harte welkom, ook al kunt u maar een paar uurtjes. 

*** Wij zien u heel graag op 26 en/of 27 mei !!!!! ***

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

VERENIGINGSWANDELTOCHTEN MEDIO 2012

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

**  op 26 en 27 mei      : de 10e Zuiderzeetocht vanuit Volendam!   
** 15 juli                       : de Bake for Life / Volendam in beweging 
** 19 Augustus             : Eilandspoldertocht (op eigen gelegenheid) 
** 22 September          : de Dam tot Dam wandeltocht (eigen gelegenheid)

Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom!



 

            ARIS KROON  

MACHINAAL STUKADOOR

15 OP 16 JUNI: HET MIDZOMERNACHTLOOPIE (70 KM)
Secretaris Paul organiseert weer het midzomernachtloopie, de nachttocht van 70 km. Altijd 
weer een bijzondere ervaring en uitsluitend geschikt voor zeer goed getrainde wandelaars! 
De startplaats wordt dit jaar het dorpje Vijfhuizen aan de Buiten Liede, tegenover Haarlem. 
We lopen op de route van de Stelling van Amsterdam, dus o.a. langs Spaarndam, over 
het veer bij Buitenhuizen, langs Heemskerk, door Krommenie, West-Knollendam, Spijker-
boor, Purmerend, Kwadijk, de Purmer Ringvaart en via de sluis van Edam eindigen we 
onze midzomernachtloop op de dijk van Volendam. 
Verzamelplaats: vrijdagavond 15 juni om 19.00 uur bij Sporthal Opperdam. Paul ziet uw 
aanmelding tegemoet, bij voorkeur via e-mail en graag vóór 20 mei a.s.! 

15 JULI: VOLENDAM IN BEWEGING (VOORHEEN BAKE FOR LIFE)
Op 15 juli a.s. een sportief evenement in Volendam ten gunste van Bake for Life. Meer 
informatie volgt zo spoedig mogelijk op de website, via onze nieuwsbrief per e-mail, op de 
kabel tv en in weekblad Nivo. Deze schitterende tocht voor een heel goed doel mag u 
beslist niet missen, dus houd deze dag in ieder geval vrij!

 

VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2012

De  96e Vierdaagse van Nijmegen zal plaatsvinden van 17 t/m 20 juli 2012. Inschrijven 
voor deze Vierdaagse was mogelijk van 6 februari t/m 5 april. De inschrijfperiode is ge-
sloten met bijna 50.000 aanmeldingen, dus er zal worden geloot! Kijk voor alle informatie 
op de site www.4daagse.nl. Elders in dit clubblad kunt u meer lezen over de verzorging 
tijdens de Vierdaagse.

http://www.4daagse.nl/


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

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!

17-20 SEPTEMBER 2012: 2e DIVEMA AVONDVIERDAAGSE!
In september 2011 vond de allereerste Divema Avond Wandelvierdaagse plaats; onge-
veer 260 wandelaars hebben hier vol enthousiasme aan deelgenomen. Dit jaar zal de 
Divema Avondvierdaagse, vanuit het stadion FC Volendam, worden gelopen van 17 t/m 20 
september. Meer informatie zal natuurlijk o.a. te vinden zijn in het volgende clubblad, maar 
noteer de data alvast in uw agenda! 

Julianaweg 117, 1131 DH  Volendam

WEER EEN PELGRIMSTOCHT IN ESTAFETTEVORM IN 2013?
Tijdens het maken van dit clubblad was er nog niet veel bekend over een eventuele 
pelgrimstocht in 2013. Het bestuur van 'n Loopie was/is er volop mee bezig, alsook de 
Werkgroep. 
Wilt u meer weten en op de hoogte blijven, houd dan weekblad Nivo goed in de gaten, 
alsook onze verenigingswebsite. In het volgende clubblad volgt absoluut meer informatie!



REGINA’S VOETENSALON – KORTING VOOR LEDEN ’N LOOPIE!

Voor probleemloze wandelvoeten kunt u een afspraak maken bij Regina! 
Kijk voor meer informatie op haar website: www.reginasvoetensalon.nl. 
Het adres van de voetensalon is: Meester Muhrenlaan 3, 1132 CA  Volendam. 
Tel.: 0299-367484 of 06-40230731, e-mail: info@reginasvoetensalon.nl
Op de foto: een greep uit de collectie artikelen, verkrijgbaar bij Regina.  

Aanbiedingen v.a. mei 2012: blaren voorkomende creme door ouderwetse toevoeging van 
glycerine,kamfer en tea tree; een week van tevoren beginnen met smeren en blaren 
blijven weg: van € 9.85 voor € 9.00. Teenbeschermers hele buis: van € 12.50 voor € 11.95 
Regina kan tevens leuke cadeautjes/pakketjes maken, zoals bijvoorbeeld een volledig 
voetverzorgingspakket vanaf € 12,95 en misschien is een cadeaubon ook een leuk idee?

                          Dode Zee zout
                                                                                         

VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN & VERZORGING 

Zoals bekend mogen wij ons al jaren zeer gelukkig prijzen met een groep enthousiaste-
lingen die onze leden tijdens de Vierdaagse van Nijmegen voorzien van eten, drinken, 
gezelligheid en bemoedigende woorden. Door het succes van deze goede verzorging 
heeft het bestuur sinds 2010 een grens moeten stellen aan het aantal personen dat 
gebruik kan maken van deze verzorging. 
 
Ook voor dit jaar geldt een grens; de 'limiet' is net als vorige jaren vastgesteld op 125 
personen. Er kunnen dus maximaal 125 leden gebruik maken van de verzorging van ’n 
Loopie tijdens de Vierdaagse. Let wel: als we minder dan 125 aanmeldingen ontvangen, 
dan is er natuurlijk helemaal niets aan de hand. Als er méér dan 125 aanmeldingen 
binnenkomen, dan zullen we aan de hand van een aantal criteria gaan kijken welke leden 
wel/niet in aanmerking komen voor de verzorging. Belangrijk criterium hierbij is het aantal 
jaren lidmaatschap van 'n Loopie. 
 
Het is dus zaak het aanmeldingsformulier (zie de achterzijde van dit clubblad) op tijd in te 
leveren! De uiterste inleverdatum is 10 juni. Dan moet het formulier in het bezit zijn van 
de penningmeester. Om het op de meest eerlijke wijze te doen, moeten wij ons strikt 
houden aan de inlevertermijn. Levert u uw formulier niet op tijd in, dan bent u sowieso niet 
verzekerd van deelname aan de verzorging! 

Op het aanmeldingsformulier vragen wij u deze keer om uw kledingmaat. Waarom  
wij dit vragen..... blijft nog even een verrassing.....!
 
Mocht u verder nog vragen hebben of mocht iets u niet helemaal duidelijk zijn,  
aarzel dan niet contact op te nemen met één van de bestuursleden! Bij voorbaat  
dank voor uw medewerking en begrip! 

mailto:info@reginasvoetensalon.nl
http://www.reginasvoetensalon.nl/


HET NOORDHOLLAND PAD: etappe 1

Op donderdag 29 maart liepen wij, Anita en Candy (red.) de eerste etappe (18 km) van het 
Noord Holland Pad, een pad van Texel naar Het Gooi in 13 etappes. Midden in de nacht 
opgestaan, wandelmaatje opgepikt in Hoorn en om half 9 zaten we op de Teso boot van 
Den Helder naar Texel. Na nog een busrit van bijna een uur begonnen wij onze wandeling 
bij strandpaviljoen Kaap Noord, tevens ambassadeur van het NH pad, dus onze eerste 
stempel was meteen binnen voor onze stempelkaart. 

Het was even zoeken naar het info paneel; de etappe begint op de Eierlandse Zeedijk, 
een brede grasdijk met vergezichten over het Eierlandsegat en de Waddenzee. Bij het 
paneel over het hekje geklommen bevonden wij ons op de dijk tussen de schapen en.. 
volop lammetjes. Bij De Cocksdorp en het Deltamonument verlieten we de dijk en gingen 
we de polder in, dwars door een natuurreservaat. Via een onverhard pad kwamen we bij 
een touwtrekpontje, waarop we onszelf over moesten trekken naar de Binnendijk. 

Ondanks het boekje met routebeschrijving én kaart én de 
pijlen op de route zelf zijn we in het natuurreservaat 
Dorpzicht toch even een klein beetje verdwaald. Maar 
gelukkig kwamen we na een minuut of 20 weer terecht op 
het juiste pad. Het weer zat niet echt mee, het was koud met 
geregeld een dun motregentje, met daarbij een straffe wind. 
Vooral bovenop de vele dijkjes was het af en toe best een 
beetje afzien. Vlak voor natuurreservaat Waal en Burg was 

het nog even schrikken, op een bord stond: "vanaf 15 maart gesloten i.v.m. het 
broedseizoen". Wij hadden juist de wandeldata afgestemd op het broedseizoen, dat 
volgens ons boekje begon op 1 april. Na een paar honderd meter bij de werkelijke ingang 
van het natuurgebied stond gelukkig weer de datum 1 april, dus we zijn mooi het gebied 
ingegaan. 
Onze laatste misser kwam op het eind. We waren al in De Waal, het eindpunt van etappe 
1. Onze gedachten gefixeerd op het hotel dat we hadden geboekt, keken we even niet 
meer in het boekje, maar om ons heen. We liepen 'op de pijlen/stickers'. Een paar minuten 
later zagen we een bordje "De Waal: 1 km". Vreemd, maar de pijl van net wees ons echt 
deze kant op. We liepen op een groot dorp af. Ook gek, want mijn collega's hadden nog 
verteld dat De Waal een heel klein dorpje is. Bij het bord "De Waal: 2 km" beseften we dat 
we toch terug moesten. Ineens viel het muntje: we waren al het eerste deel van de 2e 
etappe aan het lopen! De grote plaats voor ons was niet De Waal maar Den Burg! En zo 
werd onze eerste etappe er een van ruim 23 km (in plaats van 18 km). Het verblijf in hotel 
Rebecca was de slagroom op de taart; bij aankomst een heerlijke kop koffie, gevolgd door 
een warme douche en de dag werd afgesloten met een topmaaltijd in het restaurant van 
het hotel. In het volgende clubblad een verslagje van etappe 2. 

22 SEPTEMBER: DE 10e DAM TOT DAM WANDELTOCHT

Op zaterdag 22 september vindt de 10e Dam tot Dam Wandeltocht plaats. Een eendaags 
evenement met afstanden over 9, 18, 26 en 40 km, dat bekend staat om zijn gezelligheid. 
De Dam in hartje Amsterdam is deze dag de startlocatie voor de drie langste routes. De 9 
km start vanaf de Burcht in het centrum van Zaandam, waar tevens alle afstanden 
finishen. De 9 en 18 km routes zijn ook toegankelijk voor nordic walkers. Meer informatie 
vindt u op de website www.damtotdamwandeltocht.nl of u kunt contact opnemen met Le 
Champion, tel: 072-5338136 (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur). 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/


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!!

WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! 

--------------

KIJK VOOR MEER NIEUWS REGELMATIG OP WWW.NLOOPIE.NL
 

EN HOUD WEEKBLAD DE NIVO GOED IN DE GATEN! 

http://WWW.NLOOPIE.NL/


Deelname aan verzorging 4-daagse Nijmegen 2012

Onderstaand lid van ’n Loopie wil graag gebruik maken van de verzorging tijdens de
4-daagse van Nijmegen. De kosten voor deze verzorging bedragen voor de 30 km lopers EUR 
35,---  per persoon en voor de 40 km en 50 km lopers EUR 43,-- per persoon. Voor dit bedrag word 
je elke wandeldag onderweg van eten, drinken en veel gezelligheid voorzien. 

lidnummer ……..

naam ………………………………………

adres ………………………………………

pc woonplaats ……….. ……………………

loopt afstand 30 km 40 km 50 km  (s.v.p. omcirkelen)

slaapt in …………………..

kledingmaat                S   M   L   XL   XXL    (s.v.p. omcirkelen)

De kosten voor bovengenoemde persoon worden als volgt betaald:

O contant, gelijktijdig bij inlevering van dit formulier
of

O via onderstaande machtiging

Hierbij machtig ik ’n Loopie éénmalig de kosten ad. EUR ……... voor de verzorging tijdens de 4-
daagse 2012 af te schrijven van onderstaand rekeningnummer: 

Bankrekeningnummer          …………….

t.n.v                     …………….

           …………….

Handtekening ……………………………

Dit formulier dient geheel ingevuld én ondertekend vóór 8 juni 2012 te zijn ingeleverd bij Cor 
Veerman of een van de overige bestuursleden. Digitaal doorsturen is helaas niet mogelijk in 
verband met de vereiste handtekening op de machtiging! 

Inleveradres 
Cor Veerman, 
Penningmeester ‘n Loopie
De Poel 12, 1132 AK  Volendam
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