
 
Jaargang 12, nummer 1: januari, februari, maart, april 2013.

Beste wandelaars, 

Winter 2012/2013 alweer: in dit clubblad een heerlijk stukje leeswerk over de alternatieve 
vierdaagse te Marbella met een paar foto's waar je het vanzelf warm van krijgt. Verder natuurlijk 
een uitnodiging voor onze jaarvergadering op 18 januari met na afloop een praatje verzorgd door 
Lou Snoek, en meer informatie over de bedevaartstocht Volendam-Rome, die van start zal gaan 
op 9 maart a.s. Ook hebben we een nieuwe rubriek "interview met ...." waarbij ons lid Hans 
Peperkamp het spits afbijt. Voor de sentimentelen onder ons: voor penningmeester Cor zit de 
maximale diensttijd erop, hij mag niet meer worden herkozen, dus 18 januari wordt voor Cor de 
laatste jaarvergadering als penningmeester. 

Namens het bestuur heel veel lees- en vooral wandelplezier 
en natuurlijk de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar !! 

                                                                                                                        
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  2013:
 

− 13 januari 2013: verenigingstocht vanuit Oudendijk
− 18 januari 2013: algemene ledenvergadering 'n Loopie
− 26 januari 2013: www.egmondwandelmarathon.nl
− 3 februari: verenigingstocht Ilpendam
− in februari: start inschrijving 4-daagse Nijmegen 
− 3 maart: verenigingstocht rondje Warder/Etersheim
− 9 maart 2013: startschot estafette-bedevaartstocht Volendam-Rome (t/m 26 juni)
− zaterdag 6 april: Rinus Laan wandeltocht Volendam-Marken-Volendam
− 20 april: Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen
− zondag 28 april: www.bloeiendzijpe.nl
− 28, 29 en 30 april: de 9e en laatste (!!) Julianatocht (Tsjechië), www.aktief.cz 
− 18 & 19 mei 2013: de 11e Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam 
− Volendam in Beweging editie 2, in juni of juli (datum volgt)
− 8 juni: de Kippen/Kuikenloop Katwijk
− 19 t/m 22 juni 2013: Vierdaagse Alkmaar
− 19 t/m 22 juni 2013: Vierdaagse 't Gooi
− 21/22 juni 2013: Amersfoortse Tweedaagse
− 29 juni: Heineken Wandeldag, 's-Hertogenbosch
− Vierdaagse Apeldoorn: 9 t/m 12 juli 2013
− Vierdaagse Nijmegen: 16 t/m 19 juli 2013
− 16-19 september 2013: 3e Divema Avond Wandelvierdaagse
− 21 september: de 11e Dam tot Dam wandeltocht 

http://www.egmondwandelmarathon.nl/
http://www.aktief.cz/
http://www.bloeiendzijpe.nl/


    

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

* Toelichting bij punt 8: onze penningmeester Cor is al tweemaal herbenoemd en is 
derhalve aftredend en ex. artikel 12 lid 5 niet meer herkiesbaar. 

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 (deze keer Lou Snoek!) 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 tot   Cor Veerman, De Poel 12, 1132 AK  Volendam.

 18 januari 2013!   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! 

mailto:redactie@nloopie.nl
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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

We beginnen het jaar met 560 leden, op naar de 600! 

18 JANUARI 2013: ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2012

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdagavond 18 januari 2013. 
Wij hopen natuurlijk op uw aller komst. Het is ook deze keer weer zeer de moeite waard 
om na de vergadering nog even te blijven zitten, na de pauze volgt namelijk een 'praatje' 
verzorgd door Lou Snoek! 

Lou: "In de afgelopen jaren ben ik een aantal keren gevraagd om mijn verhaal te doen  
voor bedrijven, organisaties of verenigingen. Een paar jaar terug ben ik m'n verhaal uit  
gaan werken tot een presentatie/lezing. De presentatie begint op 1 januari 2001 en vertelt  
mijn verhaal vanaf die periode, hoe ik het beleefd heb, wat mijn ervaringen waren en wat  
mijn drijfveer was om toe te gaan werken naar het beklimmen van de Mont Blanc en later  
de Kilimanjaro. De presentatie zal worden ondersteund door enkele videobeelden en 
daarbij zal ik ook het een en ander toelichten over mijn ervaringen tijdens beide  
beklimmingen."

U begrijpt het al: dit mag u niet missen! Dus graag tot de 18e! 

http://www.nloopie.nl/


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

FEBRUARI: INSCHRIJVING VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2013

De  97e Vierdaagse van Nijmegen zal plaatsvinden van 16 t/m 19 juli 2013.
Inschrijven voor deze Vierdaagse is al mogelijk vanaf februari! Kijk voor alle informatie op 
de website www.4daagse.nl. Op onze eigen website en in het volgende clubblad kunt u 
meer lezen over de verzorging tijdens de Nijmeegse Vierdaagse! 

CONTRIBUTIE 2013 VIA AUTOMATISCHE INCASSO

Eind 2012 is de contributie over het jaar 2013 geïncasseerd; dit is allemaal weer prima 
verlopen. Na de incasso zijn alle gegevens doorgestuurd naar de NHWB, zodat zij de 
nieuwe lidmaatschapspassen kunnen verzorgen. 

IBAN

De komende jaren gaan consumenten, bedrijven, maar ook verenigingen gebruik maken 
van IBAN (International Bank Account Number). Het is een langer rekeningnummer; u 
kunt dit IBAN nummer al vinden op uw bankafschriften of op de site van uw bank. IBAN 
bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer voorafgegaan door 
de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met 
nullen. Vanaf februari 2014 zijn betalingen namelijk alleen nog maar mogelijk met het 
langere rekeningnummer IBAN en gebruikt iedereen de nieuwe standaarden voor 
overschrijvingen en incasso’s. Voor het incasseren van de contributie hebben wij straks 
ook uw IBAN-nummer nodig. Weet u uw nummer al? Geef het dan alvast door aan onze 
penningmeester! Dat scheelt ons straks een heleboel uitzoekwerk. 

http://www.4daagse.nl/


INTERVIEW MET....... HANS PEPERKAMP!

Deze nieuwe rubriek bestaat uit 10 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie. De  
11e vraag is elke keer anders en zal worden gesteld aan de volgende geïnterviewde.

1. Naam? Lid sinds....... (ongeveer)? Hoe ben je bij 'n Loopie terechtgekomen?
Mijn naam is Hans Peperkamp. Bijna 60 jaar geleden geboren in Tuindorp Oostzaan. Tot 
mijn 23e veel wezen stappen op de Dijk. Verliefd geworden op Marian en woon sindsdien 
in Deest midden in het Land van Maas en Waal. Paul & Jan verzorgden een aantal 
Volendammers tijdens de 4Daagse. Hun bussen reden achter de verzorging van TOB 
aan.Toen de TOB-ers met de verzorging stopten werd een Loopie opgericht. Daan (mijn 
zoon) en ik zijn toen gelijk lid geworden.
2. Waar komt je passie voor het wandelen vandaan?
In 1984 was mijn broer Bert (een fanatiek Volendam aanhanger) tijdens de 4Daagse bij 
ons en ontstond het idee om in 1985 samen mee te lopen. Ondanks ruim 600 km training 
was dit mijn slechtste 4Daagse. Blaren, een scheenbeenontsteking kortom lichamelijk 
alleen maar ellende. Het jaar daarna met Bert en een groep TOB-ers proberen om te zien 
of het ook zonder pijn kon. Dat lukte en vooral de laatste jaren loop ik zeer ontspannen. 
3. Voor welke (soort) wandeling kunnen we je 's nachts wakker maken?
Een slaapwandeling.
4. Wandel je het liefst georganiseerd of juist op eigen houtje, en waarom?
Samen met mijn vriend Derk lopen wij elk jaar een georganiseerde wandeltocht door 
Amsterdam en de Dam tot Dam wandeltocht. Trainen voor de 4Daagse doe ik op eigen 
houtje.
5. Wat was je mooiste wandelmoment ooit?
Tijdens de eerste 4Daagse liepen Bert ik op de 2e dag, samen met 2 brandweerlieden uit 
Amsterdam, over de brug van het Maas & Waal kanaal. Peter liet zijn startkaart vallen en 
deze vloog over de reling van de brug het Maas & Waal kanaal in. Een duik in het kanaal 
was het gevolg. Met een nat pak kon Peter, met zijn startkaart, samen met ons de weg 
vervolgen.



6. Heb je wel eens blaren of andere wandel'ongemakken' en wat doe je ertegen?
De eerste jaren wel. Maar de afgelopen 10 jaar weinig problemen. Goed schoeisel, extra 
T-shirts en uierzalf. 
7. Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en waarom? 
Een of meer ijskoude biertjes. Na een flinke inspanning is het prettig te ontspannen met 
een biertje. 
8. Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te krijgen?
Bewegen is goed voor ieder mens en wandelen is gezond voor jong en oud. Je leert 
mensen kennen en krijgt veel (wisselende) kontakten.
9. Je grootste kick op wandelgebied?
De finish.
10. En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen?
De 4Daagse van 2006. Wandelen met 4 gezellige meiden in de extreme warmte, gillende 
ziekenwagens, wandelaars die omvielen, maar toch de finish bereikten. Het overlijden van 
2 wandelaars en het na de eerste dag aflasten van deze 4Daagse. Dit hoop ik nooit meer 
mee te maken.

En tenslotte vraag 11: Welke gekke vraag zou je willen stellen aan de volgende  
geinterviewde wandelaar?
Loop je ook zo goed op alcohol !!

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 

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!!

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/


ZATERDAG 6 APRIL: DE RINUS LAAN WANDELTOCHT

Een prachtige wandeltocht van Volendam naar Marken (+/- 15 km) en met de boot óf te 
voet (dan dus totaal 30 km) weer terug. Start: Sporthal Opperdam, Heideweg 4 te 
Volendam, vertrek: 8.30 uur. De wandeling is gratis, uitgezonderd het boottochtje en evt. 
consumpties onderweg, en ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom!

ZUIDERZEETOCHT 2013

Op 18 en 19 mei organiseren wij voor de 11e maal onze prachtige Zuiderzeetocht vanuit 
Volendam. Noteer de data alvast in uw agenda! 

3e ETAPPE NOORD HOLLAND PAD 

Op donderdag 27 september 2012 liepen Anita en Candy (red.) de derde etappe van het 
Noord-Hollandpad, van Den Helder naar Julianadorp. De route was maar 15 km maar er 
kwam nog wat bij (ong. 3 km) van de vorige keer. Op de heenweg was er een mega file 
(omleiding) bij Kolhorn waardoor we veel later aan de wandel konden dan gepland.. 
We vertrokken vanaf de parkeerplaats bij TESO, op exact dezelfde plaats waar we de 
vorige keer onze auto ook hadden geparkeerd. Eerst maar weer onze stempel 
(bewijsmateriaal) gehaald, deze keer bij het Marine Museum te Den Helder. 

De route ging o.a. over de liniedijk in de Stelling van Den Helder, 
Fort Dirksz. Admiraal met bovenop de bunkerheuvel een prachtig 
uitzicht. Hier volgden we een deel van de Napoleonroute. 
Vervolgens gingen we het recreatiegebied Mariëndal in. Alles ging 
vrij goed, behalve op het eind. We moesten 'langs Toko en 
Restaurant' naar het eindpunt (infopaneel); we hebben ze allebei 
nooit kunnen vinden. Een ezel stoot zich geen twee keer aan 

dezelfde steen. Wij wel. We bleven zoeken en liepen vrolijk alweer een deel van de 
volgende etappe. Waardoor we pas rond 17.30 uur aan onze welverdiende 'zeer late lunch 
met koffie' zaten in het sfeervolle lunchcafé Njoy - Jachthaven Willemsoord. 
Op de 4e dag van de 4e maand lopen wij de 4e etappe van Julianadorp naar Kolhorn (22 
km). 



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!

NIEUWS M.B.T. DE 6e BEDEVAARTTOCHT VOLENDAM - ROME

Zo net voor de jaarwisseling krijgen we nog de laatste wijzigingen door. Zoals het er nu 
naar uit ziet, gaan 138 lopers de etappe tocht van Volendam naar Rome volbrengen. 
Overal waar je komt en met wie je er ook over praat; het enthousiasme is enorm. 
Van de 22 groepen hebben er 5 aangegeven te zullen gaan vliegen en de overige 17 
groepen gaan gebruik maken van de luxe bus die bij Garage Molenaar tegen een hele 
scherpe prijs is gehuurd.

De 6e Bedevaarttocht begint met een korte heilige mis op 9 maart 2013 om 9.00 uur in 
de St. Vincentiuskerk en iedereen wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
Uiteraard is het ook mogelijk de eerste etappe samen met groep 1  te lopen. In de 
plaatselijke media en via onze eigen site zullen wij jullie op de hoogte houden.

Namens de werkgroep Zesde Bedevaarttocht,
Cees Jonk



MARBELLA  4  DAYS  WALKING – door: Peter Tol (Gokker)

Op dinsdag 9 oktober 2012 vertrokken wij in de vroege,  regenachtige, morgen met een 
groep van 23 personen ) waaronder 4 Monnikendammers’  naar Schiphol voor het lopen 
van de tweede editie van de alternatieve 4 daagse in Marbella. Na een ´Bourgondische´ 
uitrustdag welke zich grotendeels afspeelde op het strand, aan het zwembad of aan de 
bar, kon gekozen worden uit een wandelroute van 20 en 30 km. 
Er werd deelgenomen door 1700 lopers waarvan uiteindelijk ca. 200 de 30 km. route 
hebben uitgelopen. De start van de wandeling was tussen 9 en 9.30 uur vanuit de start- 
en finishtent  op een zonovergoten Terrazas del Puerto Deportivo aan de haven van 
Marbella.

Impressie van de start-  en finishtent aan de haven van Marbella

Dag 1 
De eerste dag ging de route vanaf de haven bijna in zijn geheel langs de zee naar Puerto 
Banus en San Pedro de Alcantara. De terugweg ging grotendeels over het zelfde traject. 
Een bijzonder mooie route langs de opgeknapte, oneindig lange, boulevard langs de kust 
met onbeperkt restaurantjes en terrasjes.

Dag 2
De tweede route gaat door de groene buitenwijken van Marbella: Sierra Blanca, Terrazas 
de Marbella en Xarblanca. Een deel ging over het terrein van Arboretum Marbella. De dag 
eindigt in het oude centrum van Marbella met zijn ontelbare schilderachtige pleintjes waar 
tot ’s avonds laat kan worden gedineerd en gedronken in heerlijke temperaturen van dan 
nog ca. 22 graden.

Dag 3 
Via de alom bekende toegangsboog bij de ingang van Marbella gaat de tocht verder naar 
Altos de Marbella. Het is een forse klim, maar vanaf het hoogste punt hebben we een 
prachtig uitzicht over de kust van Marbella en zelfs tot Afrika. Het laatste deel gaat weer 
over vlak gebied langs het strand naar de Terrazas del  Puerto Deportivo. 



Impressie van de natuur en schoonheid van omgeving Marbella.

Dag 4 
De vierde dag staat in het teken van de natuur. De route gaat eerst weer een stuk langs 
de boulevard en dan via de buitenwijken de bergen in. De Via Verde gaat langs het het 
grote stuwmeer van Istan en Lago de Tortugas (schildpaddenmeer) waar bankjes staan 
om even uit te rusten. Via de wijk Nueva  Andalucia loopt de route vervolgens weer 
richting het centrum, naar de voor deze dag omgedoopte Via Gladiolo en de finish.

Impressie van het schildpaddenmeer in de bergen van Marbella.

De gladiool is het Romeinse symbool voor de overwinning. De deelnemers krijgen een 
bloem (gladiool) en een medaille omdat ze de 4 dagen hebben overwonnen. De dag 
eindigt met een geweldig feest aan de haven met dweilorkesten welke speciaal zijn 
ingevlogen vanuit Nijmegen. 
Al  met al een geweldige organisatie met routes in een mooie omgeving met fantastische 
vergezichten onder heerlijke temperaturen. Voor herhaling vatbaar!



 10% KORTING OP ALLE VOETPRODUCTEN VOOR LEDEN VAN ’N LOOPIE!
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN BEGIN 2013

Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n 
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking: 
**  zondag 13 januari 2013: verenigingstocht vanuit Oudendijk
**  zondag 3 februari: verenigingstocht Ilpendam
**  zondag 3 maart: verenigingstocht rondje Warder/Etersheim
**  zaterdag 6 april: Rinus Laan wandeltocht Volendam-Marken-Volendam
**  weekend 18 & 19 mei 2013: de 11e Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam

Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek:
08.30 uur (dit geldt ook voor 13 januari, en dan rijden we eerst met de auto naar  
Oudendijk, een ritje van ongeveer 20 minuten). Meedoen aan de wandeltochten naar/in  
Oudendijk, Ilpendam, Warder/Etersheim, Rinus Laan (Marken) is gratis, uitgezonderd de  
consumptie(s) tijdens de rustpauze. Zelf de tocht inkorten is uiteraard altijd mogelijk!
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom!

= 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.nloopie.nl/
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