
 
 
Jaargang 11, nummer 3: september, oktober, november, december 2012. 
 
Beste wandelaars,  
 
Allereerst hopen wij natuurlijk dat jullie allemaal met volle teugen hebben genoten van de 
zomer, vierdaagse, vakantie en/of kermis. Wij pakken de draad gewoon weer op, want er 
is altijd iets te doen op wandelgebied. Van 17 t/m 20 september wordt de tweede Divema 
Avond Wandelvierdaagse georganiseerd; een grote opkomst zou natuurlijk mooi zijn! In de 
tussentijd wordt achter de schermen ook hard gewerkt, o.a. aan de organisatie van de 
bedevaartstocht van 9 maart t/m 26 juni 2013. Onze algemene ledenvergadering zal 
worden gehouden op vrijdagavond 18 januari a.s. Wat er verder nog te doen en te beleven 
valt, w.o. een aantal prachtige herfsttochten, kunt u lezen in dit clubblad en op onze site!  
 
Namens het bestuur heel veel lees- en vooral wandelplezier gewenst!  
 
 
                                                                                                                                                      
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA 2012/2013: 
 

 17 t/m 20 september: 2e Divema Avond Wandelvierdaagse 
 22 september: de Dam tot Dam Wandeltocht  
 29 september: jubileumwandeling De Zwervers (50 jaar) 
 7 oktober: verenigingstocht rondje Ilpendam 
 13/14 oktober: populaire wandeltocht in Castricum 
 4 november: verenigingstocht met de auto: wandeling in Zuiderwoude 
 9 december: verenigingstocht o.a. door Purmerend 
 13 januari 2013: verenigingstocht (noteer datum alvast) 
 18 januari 2013: algemene ledenvergadering 'n Loopie 
 26 januari 2013: PWN Egmond Wandelmarathon 
 9 maart 2013: startschot estafette-bedevaartstocht Volendam-Rome 
 mei 2013: de 11e Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam  

 
 

 



 
      
 
 
 
 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JANUARI 2013 

 
Datum: vrijdag 18 januari 2013; 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 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 18 januari a.s. ** 
 



                                                              
 
 

 
 
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!  
 
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 
Eind augustus 2012 telde wandelvereniging 'n Loopie 564 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 

 
18 JANUARI 2013: ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2012 
 
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdagavond 18 januari 2013.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Wij gaan weer op zoek naar een spreker (of 
sprekers) die na afloop van de vergadering een praatje wil(len) houden over 'iets' op 
wandelgebied. Heeft u zelf suggesties, bent of kent u iemand die hier geknipt voor is, dan 
kunt u ons dat natuurlijk altijd even laten weten.  
 
 

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



BEDANKT NAMENS 'BAKE FOR LIFE'! 
 
Zondag 15 juli 2012 werd de 1e Volendam in Beweging georganiseerd. 's Morgens vroeg 
verzamelde men bij het Marina park te Volendam, de zon scheen over het IJsselmeer. Het 
beloofde een mooie dag te worden. Volendam in beweging staat voor wandelen, hard-
lopen, wielrennen, fietsen en zwemmen. Een nieuw sportief evenement was een feit, met 
totaal 327 deelnemers. Prachtig om al die deelnemers te aanschouwen rondom en in de 
Gouwzee, de sportievelingen kwamen elkaar hier en daar tegen, hetgeen erg gezellig 
was. Na afloop verzamelden deelnemers zich in de Jozef in Volendam om nog even na te 
praten en te genieten van een hapje en een drankje. Ook was er een verloting met 
schitterende prijzen. Dit evenement gaat zeker zijn vervolg krijgen, gezien de vele 
enthousiaste deelnemers, blije vrijwilligers en tevreden sponsoren. Bake for Life schenkt 
50% van de opbrengst van deze dag aan de stichting ALS. Deze stichting heeft veel geld 
nodig voor onderzoek naar deze verwoestende ziekte. De totale opbrengst van de eerste 
editie van Volendam in Beweging is geworden 5000 euro. Wij willen eenieder bedanken 
voor de inzet, op welke manier dan ook, op deze sportieve dag! 
 

CLUBBLAD 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.  
Het is de bedoeling dat alle oude clubbladen zullen 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 mei t/m augustus verhuist dan naar 'archief 2012'.  
 

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.  
 

  
 
 

Kijk ook eens op de website : www.lekkers.nu 



ZUIDERZEETOCHT 2012 
 
Op 26 en 27 mei jl. vond de 10e editie van onze prachtige Zuiderzeewandeltocht plaats, 
met maar liefst 7 verschillende routes. Alle wandelaars, hartelijk dank voor uw komst, wij 
hopen dat u heeft genoten! Graag bedanken wij ook alle vrijwilligers en sponsors, zonder 
hen is het simpelweg niet mogelijk zo'n prachtig wandelweekend te organiseren. Op 
zaterdag hebben 706 wandelaars deelgenomen aan de Zuiderzeetocht en op zondag nog 
eens 570. Helemaal geweldig!  
 
CONTRIBUTIE OVER 2013 
 
De automatisch incasso v.w.b. de contributie over het jaar 2013 is gepland rond half 
oktober. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2013 kunnen dit tot 
uiterlijk 10 oktober per e-mail bij onze ledenadministrateur Cees Jonk melden. Leden 
zonder e-mail kunnen een briefje bij Cees inleveren (Jan Platstraat 16, 1132 HG te  
Volendam). 
 
               
 
VRIJWILLIGERS, SPONSORS & VERZORGERS VIERDAAGSE NIJMEGEN 
 
Langs deze weg willen we alle vrijwillig(st)ers, sponsors en verzorg(st)ers nog een keer 
hartelijk bedanken; jullie inzet tijdens de Nijmeegse Vierdaagse was weer grandioos!  
Men zegt wel eens 'niemand is onmisbaar', maar jullie zijn onbetwist een uitzondering op 
deze regel!  
 
 

  

 
 
VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2012  (bron: weekblad Nivo) 
 
"Zo’n zestig Volendammers hebben meegedaan aan de Vierdaagse van Nijmegen. 
Maandag was de inschrijving en was er ‘s middags regen. De meeste lopers uit Volendam 
namen deel aan de 40 km. Er was een opvallende stijging van het aantal 30 km-lopers. Bij 
de 50 km waren er 12 Volendammers. Ongeveer tien lopers namen voor de eerste keer 
deel. De verzorging onderweg werd geregeld door het cateringteam van ‘n Loopie. Van 
deze gelegenheid maakten zo'n 150 leden gebruik".  

Cijfers van bestuurslid Ton Tol: om precies te zijn waren er 145 deelnemers aan de 
verzorging, waarvan 60 uit Volendam en Edam. Er waren 10 verzorgers. 



INTERVIEW DICHTBIJ.NL  (maart 2012) 
 

Zie : http://www.swsa.nl/nieuws/20120301/wandelen-is-gezond-en-heel-leuk 

 

VOLENDAM – Als de dagen beginnen te lengen en het voorjaar steeds dichterbij komt, 
groeit het aantal hardlopers en wandelaars zienderogen. Een wandeling maken als het 
lekker weer is, is immers veel aantrekkelijker dan lopen in een regenbui. Maar leden van 
wandelvereniging ‘n Loopie trekken zich niet zo heel veel aan van de weersomstandig-
heden. Want een fanatieke wandelaar wandelt eigenlijk het hele jaar door. En bij ‘n Loopie 
zijn ze behoorlijk fanatiek. Bovendien kunnen ze er zo enthousiast over vertellen dat zelfs 
een leek op wandelgebied zin krijgt in een fikse wandeling. 

Ruim elf jaar geleden besloot een groep Volendammers, die zich al warm liep voor de 
Wandelvierdaagse in Nijmegen, iets te doen voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsramp. 
‘We wilden als wandelaars iets betekenen’, legt Dick Veerman uit. Hij is voorzitter en een 
van de oprichters van ‘n Loopie. ‘Zo’n tachtig fanatieke wandelaars, met het hart op de 
goede plek, togen naar Nijmegen om daar, gesponsord door familie en vrienden, vier 
dagen lang heel veel kilometers te maken. Het leverde uiteindelijk maar liefst 322.000 
gulden op voor de slachtoffers van de ramp. Toen duidelijk werd dat het enthousiasme 
onder de lopers zo groot was, besloten we een wandelvereniging op te richten.’ 
Wandelvereniging ‘n Loopie telt nu (maart 2012) 540 leden, wat het tot de grootste 
wandelvereniging maakt van Noord-Holland. 

Mentale opkikker 

Secretaris Paul Moormann vertelt dat veel wandelaars lid zijn geworden om gezamenlijk 
mee te kunnen doen aan de Vierdaagse van Nijmegen. ‘Onze vereniging staat bekend om 
de goede verzorging onderweg. Gewoonlijk gaan zo’n 120 leden van ‘n Loopie in de 
maand juli richting Nijmegen waarvan zeker tien mensen in de groep verzorging zitten.’ 

‘Zonder die verzorgers is het bijna niet vol te houden’ zegt Jaap Veerman – door Dick 
Veerman en Paul Moormann bestempeld als ‘meest fanatieke loper’. ‘Als je zo’n twintig 
kilometer in de benen hebt, is het heerlijk als je eindelijk het busje in het vizier krijgt. Daar 
zitten bekenden in die klaar staan met eten en drinken en niet onbelangrijk: ‘een hand op 
je schouder plus wat bemoedigende woorden.’ Een mentale opkikker. En dat heb je dan 
juist zó nodig. Dan kun je daarna weer drie uur verder wandelen. Je loopt dus eigenlijk van 
stop naar stop.’ 

Sommigen zullen zich af vragen wat iemand bezielt om zo’n tien uur per dag, in behoorlijk 
hoog tempo, te wandelen. Paul Moormann weet het ook niet precies. ‘Het is puur de sfeer 
die daar hangt. Prachtig om mee te maken. Al die mensen die datzelfde gevoel delen. Dat 
zorgt voor een bijzondere chemie. Maar ik zal niet ontkennen dat het echt de hél kan zijn. 
Vooral als je in de voorbereiding niet genoeg kilometers gemaakt hebt.’ 

Dat je getraind moet hebben om in vier dagen tijd tweehonderd kilometer te kunnen lopen, 
heeft Moormann zelf ervaren. ‘Het was enorm zwaar. Ik heb het op mijn tandvlees gered. 
Maar ook al is de wil zo groot om door te gaan, lichamelijk lukt het dan gewoon niet. 
Vooral als er pijn in de scheenbenen ontstaat. De meest voorkomende blessure onder 
wandelaars die niet voldoende getraind hebben. Ik heb die vier dagen volgehouden, maar 
toen ik thuis kwam was ik echt stuk. Twee weken ziektewet was het gevolg. En ja, waarom 
ga je dan het jaar daarop toch weer heen? Weet ik niet. Het blijft trekken. De tweede keer 
ging veel beter. Als je, zoals wij, regelmatig een wandeltocht maakt, is het goed te doen. 
Twee maanden voor Nijmegen probeer ik elke zaterdag vijftig kilometer te lopen.’ 

 



 

‘Een kwestie van gewoon doorlopen’ 

Ook Jaap heeft zo zijn herinneringen aan de Vierdaagse. ‘Soms ben je de uitputting nabij. 
Dan is het een kwestie van gewoon doorlopen. Op de automatische piloot. Maar het is 
enorm gezellig, een heel sociaal gebeuren. En wandelen is in het algemeen natuurlijk heel 
gezond. Het verbetert de kwaliteit van leven. Er gaat zelfs een therapeutische werking van 
uit. Als je lekker alleen wandelt, kun je je hele hoofd goed leegmaken. En als je met een 
groepje wandelt is het juist weer een heel sociaal gebeuren.’ 

Voorzitter Dick Veerman trok op 55-jarige leeftijd voor het eerst zijn wandelschoenen aan. 
‘Ik begon met 200 meter te lopen, langer kon ik niet. Na een tijdje probeerde ik van 
Volendam naar Edam te wandelen en zo ging ik door. Toen ik een paar maanden bezig 
was, ben ik de Vierdaagse in Nijmegen gaan lopen. Erg zwaar, nog iets te weinig 
kilometers in de benen. De keren daarop ging het beter. Ik heb ‘m nu 14 keer gelopen. 
Puur plezier is het.’ 

Maar de actieve leden van ‘n Loopie doen niet alleen mee met de Nijmeegse Vierdaagse. 
Dick Veerman vertelt met enige trots over de Zuiderzeewandeltocht en de Bedevaarts-
tochten. ‘De eerste Zuiderzeewandeltocht organiseerden we in 2003 en toen was het 
aantal aanmeldingen al enorm. Mensen kwamen met bussen tegelijk, overal vandaan. Tot 
op de dag van vandaag is de belangstelling om mee te doen heel groot. Wandelaars 
kunnen kiezen voor verschillende afstanden, van 5 tot en met 40 kilometer. Om zo’n 
evenement in goede banen te leiden, zijn veel mensen nodig die dit voorbereiden. Zeker 
dertig mensen zijn er bij betrokken. Feit is wel dat we deze wandeltocht landelijk op de 
kaart hebben gezet.’ Op 26 en 27 mei 2012 is het weer zo ver; dan wordt voor de tiende 
keer de Zuiderzeewandeltocht gehouden. 

Ook de zeer populaire bedevaartstochten, die de wandelaars al maakten naar onder meer 
Rome, Assisi en Lourdes, staat in 2013 weer op het programma. De zogeheten 
Pelgrimstocht wordt gelopen in estafettevorm, waarbij elk groepje wandelaars vijf dagen 
loopt. In totaal bestaat de monstertocht uit 25 etappes. ‘Een uniek gebeuren’, aldus Paul 
Moormann. ‘Het is onze mooiste vakantie. Je maakt zoveel dingen mee, het is 
onbeschrijflijk.’ 

De echte trouwe leden van ‘n Loopie treffen we ook elke eerste zondag van de maand 
aan, tijdens de maandelijkse wandeltocht van 25 kilometer door de omgeving. En 
natuurlijk is er nog de Avondwandelvierdaagse, die aankomende september voor de 
eerste keer (corr: tweede keer) door ‘n Loopie zelf wordt georganiseerd. Voor meer 
informatie over alle activiteiten van wandelvereniging ‘n Loopie zie: www.nloopie.nl 

Bron: www.dichtbij.nl 

 
 

 
       =  JULIANAWEG 117,  1131  DH   VOLENDAM,  TEL:  06-55178657  =           
 
 



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).  
 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN EIND 2012 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 
** 17 t/m 20 september : de 2e Divema Avond Wandelvierdaagse 
**  22 september           : de Dam tot Dam wandeltocht (op eigen gelegenheid)  
** 7 oktober                   : rondje Volendam-Ilpendam-Volendam 
** 4 november               : wandeling vanuit Zuiderwoude 
** 9 december 2012      : verenigingstocht o.a. door Purmerend/Purmerbos 
** 13 januari 2013         : verenigingstocht (noteer de datum alvast) 
 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 
08.30 uur (dit geldt ook voor 4 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! 
Startplaats Dam tot Dam: zie: www.damtotdamwandeltocht.nl 
 
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom! 
 

  

            ARIS KROON   

MACHINAAL STUKADOOR 

 
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! 



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 
 
Aanbieding v.a. september 2012: het originele Dode Zeezout, nu van € 6,00 voor € 5,00 
Ook o.a. bij haar verkrijgbaar: zalf, shampoo en douchefris met Dode Zeezout. Heilzaam 
voor mensen met huidproblemen; de produkten werken prima tegen schimmels en 
bacteriën (die zul je in de Dode Zee ook niet tegenkomen).  
 
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 
 

BEDEVAARTSTOCHT VAN VOLENDAM NAAR ROME IN 2013 !!! 

Het komende jaar organiseert de Werkgroep i.s.m. 'n Loopie weer zo'n spectaculaire 
estafette-bedevaartstocht. Alle deelnemers en deelneemsters zal worden gevraagd of ze 
een stukje willen schrijven over hun belevenissen onderweg, bij voorkeur met foto's, zodat 
we weer een mooi verslag kunnen maken o.a. voor de website. Wandelvereniging 'n 
Loopie organiseert een bus waarvan het grootste gedeelte van de groepen gebruik wil 
maken. Nog niet alle informatie van alle deelnemers/-neemsters is binnen en na de Volen-
dammer kermis zal een avond worden georganiseerd om alle puntjes op de i te zetten.  
 

Volendam start datum  :  9 maart 2013  
Rome aankomst datum: 26 juni 2012  
Aantal dagen te lopen  110  

 

Verwacht aantal deelnemers:  
Mannen       89  
Vrouwen     51  
Totaal        140  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julianaweg 117, 1131 DH  Volendam 
 



HET NOORDHOLLAND PAD: kort verslagje etappe 2 
 
Op vrijdag 30 maart 2012 liepen wij, Anita en Candy (red.) het tweede traject (De Waal – 
Den Helder, 16 km) van het Noord Holland Pad, een pad van Texel naar Het Gooi in 13 
etappes. Verslag van dag 1: zie het vorige clubblad.  

Heerlijk uitgeslapen en na een voortreffelijk ontbijt verlieten wij het 
hotel, op naar het infopaneel waar we de vorige dag officieel waren 
geëindigd. Het weer was nóg iets minder aangenaam dan de dag 
ervoor; een vrij gure wind met een miezerig regentje. Omdat we 
aan het eind van de eerste etappe fout waren gelopen (we liepen 
per ongeluk al een deel van de tweede etappe) hoefden we tot aan 
Den Burg bijna niet in ons boekje te kijken; we kenden dit deel van 

de route immers al. Na Den Burg gingen we richting Oudeschild, over voetbruggetjes en 
door klaphekjes, langs prachtige boerderijen en over uitgestrekte weilanden vol narcissen. 
Vervolgens door natuurreservaat De Apotheek, waar we nog nét in mochten (vanaf 1 april 
gesloten wegens het broedseizoen). Godzijdank 'mochten' we later een stuk in de gras-
teen van een lange grasdijk lopen, want bovenop de dijken sneed de wind in onze 
gezichten. De laatste kilometers liepen we op een duinpad waar we de veerboot in de 
verte alweer konden zien. Na de overtocht met de TESO-boot besloten wij onze tocht te 
eindigen bij het infopaneel aan het Veerhavenplein in Den Helder, omdat hier onze auto 
stond. Eigenlijk begint de derde etappe pas bij het infopaneel bij het NS-station van Den 
Helder, dus wij plakken eind september 2012 het laatste stuk van etappe 2 aan de 3e 
etappe. Een verslagje van de 3e etappe (van Den Helder naar Julianadorp) vindt u in het 
volgende clubblad.  
 

 

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 Nivo goed in de gaten!  
        



 


