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Contributie per jaar:

VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP
-

regelmatig ontvangen van onze Nieuwsbrief via e-mail met allerhande informatie, o.a.
over (georganiseerde) wandelingen
vrije deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van de vereniging
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 kregen bestuur en redactie de medewerking van een
aantal leden. Naast enkele bestuursleden gingen 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. Heel erg bedankt allemaal! Misschien doen we nog wel een enkele keer een
beroep op jullie voor de bezorging van andere poststukken. Voor het clubblad hoeven jullie
i.i.g. de deur niet meer uit.
Foto voorpagina: met binnenkort de 100ste 4-daagse, willen we met het plaatsen van
deze foto, ook eens stilstaan bij het vele werk dat door de vrijwilligers van de verzorgingsposten wordt verricht.. Hier in beeld; Ton de Wit, Marga Steur en Ria Kras.

VAN DE REDACTIE
Dit is ‘m dan: het allerlaatste (papieren) clubblad. We gaan digitaal verder in de vorm van
een e-Nieuwsbrief, zo kunnen we veel sneller inspringen op veranderingen en nieuws. De
komende maanden is er weer genoeg te doen op wandelgebied:
- Van 19 t/m 22 juli kunnen de Vierdaagse liefhebbers weer hun hart ophalen in Nijmegen;
dit jaar wordt de Nijmeegse Vierdaagse voor de 100e keer georganiseerd! Het
aanmeldingsformulier voor de catering via ’n Loopie vindt u elders in dit clubblad.
- Maar eerst op 14 en 15 mei natuurlijk nog onze prachtige Zuiderzeetocht, een mooie
trainingsloop voor de Vierdaagse, maar ook zonder Vierdaagse gewoon prachtig!
- Tevens is de estafetteloop van Volendam naar Barcelona in volle gang; alle verslagen
met foto’s komen in de Nivo en daarna worden ze op onze website geplaatst en bewaard.
Kijk dus geregeld even op onze site!
De rest van de wandelagenda staat ook weer bol, hieronder slechts een kleine greep uit
de collectie.
Namens het bestuur: heel veel lees- en vooral wandelplezier gewenst!

*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA MEDIO 2016:






















1 mei: bloembollentocht Bloeiend Zijpe, www.bloeiendzijpe.nl
3 t/m 7 mei: de Elfstedenwandeltocht, www.elfstedenwandeltocht.nl
14 en 15 Mei 2016: Zuiderzeewandeltocht Volendam, www.nloopie.nl
23 t/m 26 mei: avond4daagse Monnickendam
24 t/m 27 mei: avond4daagse Graft De Rijp
5 Juni: verenigingstocht: rondje Ilpendam
7 t/m 12 juni: de Almeerdaagse www.almeerdaagse.nl
11 juni: de Kippen en Kuikenloop Katwijk, www.kippenloop.nl
13 t/m 16 juni: avondvierdaagse Purmerend
15 t/m 18 juni: Vierdaagse van Alkmaar, www.pluswandel4daagsealkmaar.nl
22 t/m 25 juni: Vierdaagse ’t Gooi, www.wandelvierdaagsehetgooi.nl
24 en 25 juni: de Amersfoortse Tweedaagse, www.amersfoortse2daagse.nl
2 Juli: Heineken wandel- en fietsdag: www.wsvheineken.nl
3 Juli: verenigingstocht vanuit Oudendijk
12-15 Juli: vierdaagse van Apeldoorn, www.4daagseapeldoorn.nl
19-22 Juli: 100ste vierdaagse van Nijmegen, www.4daagse.nl
12 t/m 15 September: Mastermate Divema Avondwandelvierdaagse Volendam
17 september: de Dam tot Dam wandeltocht, www.damtotdamwandeltocht.nl
2 oktober: verenigingstocht Purmerend/Purmerbos
6 november: verenigingstocht (nieuwe route)
11 december: verenigingstocht vanuit Zuiderwoude

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.

Deel van de groep estafettelopers V’dam-Barcelona, foto: 28/02/2016

JAARVERGADERING OVER 2015
Op vrijdagavond 22 januari jl. vond onze algemene ledenvergadering plaats in De
Schemerpit, de kantine van de tafeltennisvereniging. Het verslag van deze vergadering
vindt u op onze website onder “archief” (klik vervolgens op “jaarvergaderingen”). Graag
bedanken wij nogmaals Evert Drum voor de overheerlijke cake van Ab van Pooy, de
vrijwilligers van De Schemerpit voor de goede verzorging, Paul Moormann voor zijn grote
inzet als secretaris en voorzitter van ’n Loopie, Ankie en Ron van Pied à Terre voor de
leuke presentatie na afloop van de vergadering en natuurlijk alle aanwezigen voor hun
komst, inbreng en de gezelligheid!
Voor de lezers via e-mail: direct naar het verslag

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!

NOTULIST(E) GEZOCHT
Voor het notuleren & maken van het verslag van de
jaarvergadering van ’n Loopie – eenmaal per jaar, altijd op
een vrijdagavond in januari – zijn wij op zoek naar een
notulist(e). Geïnteresseerd? Neem dan even contact op
met 1 van de bestuursleden.

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.

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











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
12 t/m 15 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!

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

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

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.

AANTAL LEDEN 'N LOOPIE
Eind maart 2016 telde onze wandelvereniging

651 leden!

INHAKEN -> RONDJE ILPENDAM
Regelmatig is ons gevraagd, bijvoorbeeld wanneer we naar Ilpendam lopen, of het
mogelijk is aan te geven hoe laat we ongeveer in de buurt van Monnickendam zijn, zodat
een aantal wandelaars mee kan lopen vanuit Monnickendam. Een leuk idee!
Om deze reden zullen we voortaan van tevoren aangeven wie de verenigingstocht leidt
(naam en telefoonnummer). Het is bijna onmogelijk om een week van tevoren een tijdstip /
indicatie te geven; dat is geheel afhankelijk van het tempo van de groep. Wel kunnen
geïnteresseerden zelf even bellen met de persoon die via onze wandelvereniging
meeloopt.
Het is handig zelf een inschatting te maken (Volendam – Monnickendam is ongeveer 6
km): wanneer de groep om 08.30 vertrekt vanuit Volendam, bel dan even rond 09.00 uur.
Dan is duidelijk 1) of er daadwerkelijk een groep aan het lopen is 2) waar de wandelaars
op dat tijdstip zijn en 3) wat het tempo is van de groep. Vervolgens kan afgesproken
worden hoe laat (bij benadering) en waar men elkaar kan treffen.

NIEUW E-MAILADRES?
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 al verzonden via
Mailchimp. Het clubblad wordt vanaf heden volledig vervangen door deze zogenaamde
e-nieuwsbrieven, waarin ook ruimte wordt gecreëerd voor onze sponsors. Heeft u zelf tips,
geef ze vooral aan ons door! Met Mailchimp is het mogelijk alle wandelnieuwtjes snel
onder onze leden te verspreiden. Uw bevindingen vernemen wij graag!

ZONDAG 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 / VRIJWILLIGERS
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

ETAPPE 9 VAN HET NOORDHOLLAND PAD: KROMMENIE – HALFWEG (25 km)
Op 26 maart liepen Anita en Candy (red.) weer een etappe van het NH pad. Vanwege een
weigerend navigatiesysteem werd 8.15 uur in Halfweg niet gehaald. Routenet was een
prima alternatief, alleen er bleek een Haarlemmerstraatweg en een Haarlemmermeerstraat
te zijn.. Dat was de volgende vertragende factor. In de auto van Anita werkte het GPSsysteem wel, maar we vergaten “niet via pontjes” aan te klikken. Dus we werden naar Pont
Buitenhuizen geleid, waar we een kwartier moesten wachten op het pontje. Veel later dan
gepland, rond half 10, waren we bij het startpunt in Krommenie. Waar we direct de
verkeerde kant op liepen. Na al deze ‘opstartproblemen’ is verder gelukkig alles goed
gegaan. We wandelden op de Lagendijk langs Fort aan de Ham en Fort Veldhuis,
onderdeel van de Stelling van A’dam. Bij Buitenhuizen bracht de veerpont ons voor de
tweede maal naar de overkant van het Noordzeekanaal.

Via het mooie Spaarnwoude, door het Noorderbos en over de Spaarndammerdijk – met
een fikse tegenwind – kwamen we weer uit bij Halfweg. Sommige wandelaars vinden
etappe 9 wat minder, vanwege de vele overvliegende vliegtuigen. Maarja, wat wil je als je
vlakbij Schiphol loopt. Wij hebben er geen woord minder om gekletst en heerlijk gelopen.
In augustus gaan we voor etappe 10, van Halfweg naar Ouderkerk aan de Amstel.

Anita bij het NH-pad paneel, met op de achtergrond Sugar City (Halfweg)
3 – 7 MEI: DE FRIESE ELFSTEDENWANDELTOCHT
Van 3 t/m 7 mei 2016 wordt de 70ste Elfsteden Wandeltocht georganiseerd! U wandelt vijf
dagen lang door mooi Fryslân. Het is een geweldige uitdaging en tegelijkertijd een
heerlijke ontspanning om de Tocht der Tochten zelf af te leggen en die prachtige elf Friese
steden te ‘bedwingen’. De tocht start en eindigt als vanouds in de hoofdstad Leeuwarden
met als doel het felbegeerde Elfstedenkruisje te bemachtigen.
Eén of meerdere dagen wandelen? Is een vijfdaagse tocht nog net iets te veel van het
goede of ontbreekt u de tijd? Er is een mogelijkheid om één, of meerdere etappes te
wandelen. Mocht u al eens één etappe hebben gewandeld dan kunt u dit jaar gewoon een
andere etappe doen, klik voor meer informatie op www.elfstedenwandeltocht.nl

24-25-26 JUNI: HET VECHTDAL WANDELWEEKEND
De Vechtdal Wandelvierdaagse gaat voortaan verder als het Vechtdal Wandelweekend.
Drie dagen lang worden er verschillende wandelingen georganiseerd, deze vinden plaats
op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni in het Overijsselse Vechtdal. Elke dag staat
een andere plaats centraal. Op vrijdag Dalfsen, op zaterdag Hardenberg en het weekend
wordt op zondag in Ommen afgesloten. Voor een ieder is er een passende tocht. Voor de
fanatieke en recreatieve wandelaar. Voor natuurliefhebbers, avonturiers en Boergondiërs.
Meer weten over het Vechtdal Wandelweekend of meteen inschrijven? Ga dan naar de
site: http://www.vechtdalwandelweekend.nl.

8-11 AUGUSTUS: STRAND-4-DAAGSE
Loop mee met deze zomerse 4-daagse wandeltocht van Hoek van Holland naar Wijk aan
Zee. De strand-4-daagse is vier dagen heerlijk genieten van de Noordzeekust. Onbezorgd
wandelen over het strand! STOURS regelt overnachtingen in hotels, maaltijden in
restaurants, lunchpakketten voor onderweg, drankjes in strandpaviljoens en vervoer van je
bagage. De route is zeer eenvoudig, want die loopt slechts over het strand.
Dag 1: Hoek van Holland – Scheveningen ca. 20 km.
Dag 2: Scheveningen – Noordwijk aan Zee ca. 20 km.
Dag 3: Noordwijk aan Zee – Zandvoort ca. 15 km.
Dag 4: Zandvoort – Wijk aan Zee ca. 25 km. Zie verder www.strand-4-daagse.nl

17 SEPTEMBER: 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
Als gevolg van het aftreden van een van de bestuursleden per januari 2017 (voor Ton is
het maximum aantal jaren in het bestuur dan bereikt), is ‘n Loopie op zoek naar
kandidaten, die deze openvallende plaats in het bestuur willen invullen. Omdat de
bestuursfuncties opnieuw zullen worden toebedeeld is niet precies aan te geven welke
functie en taken ingevuld dienen te worden. Daarom vragen wij iedereen die interesse
heeft te reageren. We zouden 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, wie zin heeft in een (onbetaalde) leuke en interessante bestuursfunctie of wie
behoefte heeft aan meer informatie -> neem gerust even contact op met 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

*** WANDELEN IN HET DONKER

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 mogelijk via de website
http://www.4daagseapeldoorn.nl
19 – 22 JULI: DE 100ste VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
De inschrijving voor de 100ste Vierdaagse is gesloten met 54.325 inschrijvingen. Omdat de
inschrijflimiet van 50.000 inschrijvingen overschreden is, zijn de beschikbare startbewijzen
door loting toegewezen. De uitslag van de loting en alle overige informatie is te vinden op
de website www.4daagse.nl

’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 contactgegevens, een inschrijfformulier om lid te worden van 'n
Loopie, informatie over de verenigings-tochten, de Zuiderzeetocht, de
Vierdaagse, de estafettetocht van Volendam naar Barcelona, etc..

Heeft u nog nooit een e-mail van ons binnengekregen, dan zouden we
graag van u willen weten op welk e-mail adres u de e-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 kunt dit e-mailadres doorgeven aan onze ledenadministrateur Cor
Veerman, Jan Platstraat 52, 1132 HH Volendam, tel 0299-363265 of via
ledenadministratie@nloopie.nl (graag hierbij ook even uw naam en adres
vermelden). Alvast bedankt voor uw mede-werking, mocht u nog vragen
hebben, dan horen of lezen wij dat graag.

INTERVIEW MET………JACK BONT!

Deze rubriek bestaat uit 11 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie.
Deze keer is de eer aan Jack, onze goednieuwe voorzitter!
Naam: Jack Bont
Lid sinds: Toen ’n Loopie werd opgericht in 2001 zijn we gelijk lid geworden. Er kwamen
wat geruchten in het dorp dat ze bezig waren met de oprichting van een wandelvereniging.
Mijn vrouw en ik zeiden: meteen lid worden.
Hoe ben je bij ’n Loopie terechtgekomen?
Mijn vrouw ging in 2001 de vierdaagse voor de eerste keer lopen dus was het handig
als je lid werd van een wandelvereniging. Hierna gingen we steeds meer wandelen. Ikzelf
ging de vierdaagse in 2002 voor de eerste keer lopen. Wandelen is ontspanning. Even
alles van je afzetten. Heerlijk in de buitenlucht.
Voor welke (soort) wandeling kunnen we je s’nachts wakker maken?
De mooiste wandeling vind ik toch wel die van Diekirch . De tweedaagse van Luxemburg
Een prachtige omgeving en een fantastische route.
Wandel je het liefst georganiseerd of juist op eigen houtje, en waarom?
Het liefst wandel ik georganiseerd. De route uitgestippeld en met meerdere mensen.
Je kan dan een praatje maken met andere wandelaars. Altijd leuk.
Wat was je mooiste wandelmoment ooit?
Mijn mooiste wandelmoment was eigenlijk dat mijn oudste dochter finishte in Nijmegen.
Eerst werd ze gefeliciteerd door alle medewandelaars . Iedereen was trots op haar (ze
was nog maar 11 jaar). Daarna aangekomen in ons huisje (wij slapen altijd in een
bungalow van Landal) moest ze plaats nemen in een versierde stoel. Ze hield het niet
meer en barstte in tranen uit. Geweldig.
Heb je wel eens blaren of andere wandelongemakken en wat doe je er tegen?
Zelf heb ik nog nooit een blaar of ander wandel ‘ongemakken’ gehad. Ik moet er niet aan
denken dat je een vierdaagse of ander wandelevenement met diverse blaren moet lopen.
Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en waarom?
Het liefst neem ik na een wandeling een heerlijk koud pilsje. Dan heb je even genoeg
gehad van het vele water.
Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te krijgen?
Eigenlijk zou iedereen moeten wandelen. Het is heerlijk ontspannen en tevens goed voor
de gezondheid. Ga in het begin niet te hard van stapel. Begin met korte wandelingen. Trek
de juiste wandelsokken aan (sokken zonder naadjes).
Je grootste kick op het wandelgebied?
De grootste kick op wandelgebied is toch wel de ontspanning. Even alles van je afzetten
en zonder na te denken lekker op pad gaan.

En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen?
Het leukste wat ik heb meegemaakt tijdens het wandelen was tijdens de vierdaagse.

Op de laatste dag kwam ik in de lus van de 50 km een slenterende Duitser tegen. Hij had
een ontsteking aan zijn scheenbeen en kon niet meer. In het Duits vertelde hij mij dat
hij absoluut niet meer de vierdaagse ging lopen. Volgend jaar ga ik televisie kijken zei hij.
Het jaar erna kwam ik dezelfde kerel op dezelfde plek weer tegen . Hij had weer een
ontsteking aan zijn scheenbeen. Ik dacht dat je niet meer de vierdaagse ging lopen zei ik.
Hij lachte en zei wederom dat dit echt de laatste keer was.
Wat is jouw wandeling van het jaar?
De vierdaagse is toch wel de wandeling van het jaar. Wat een topevenement.
Dit jaar hoop ik mijn 10e vierdaagse te volbrengen.
Welke vraag zou je willen stellen aan de volgende geinterviewde wandelaar of aan
wandelaars in het algemeen?
Je gaat met je gezin naar Schoorl voor een wandeling. Je gaat op slippers hierheen. Je
zoon of dochter heeft jouw wandelschoenen ingeladen. Aangekomen in Schoorl trek je je
schoenen aan. Je hebt echter 2 rechter schoenen (je hebt namelijk 2 paar wandelschoenen). Wat doe je??

Wandeling in Indonesië naar de vulkaan Rinjani
De vraag van Paul Moormann (vorige interview) was: hebben jullie nog leuke ideeën voor
‘n Loopie om mensen aan het wandelen te brengen?
Antwoorden op deze vraag zijn nog steeds welkom!
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Hoe mooi het ook alweer was

Regels omtrent deelname aan de verzorging tijdens de Vierdaagse 2016.
Deelname is alleen mogelijk voor leden van ’n Loopie.
Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 125. Bij overschrijding van het
maximum aantal is de duur van het lidmaatschap bepalend.
Inschrijving is alleen mogelijk via de mail ( verzorging4daagse@nloopie.nl ):
aanmelding per mail betekent tevens toestemming voor een eenmalige incasso van
het bankrekeningnummer waarvan de reguliere contributie wordt afgeschreven.
Er wordt een mail terug gestuurd ter bevestiging van ontvangst van de inschrijving. Let
op: dit betekent NIET dat de aanmelding automatisch wordt goedgekeurd, want dit
is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen per 31 mei. Er wordt alleen een
mail gestuurd naar de aanvrager en deze dient de personen, waarvoor hij of zij de
verzorging mede heeft aangevraagd, zelf te informeren
De inschrijvingstermijn sluit op 31 mei. Na deze datum kan alleen nog maar worden
ingeschreven via de mail en wordt direct aangegeven of er nog plaats is. Als er nog
plaatsen beschikbaar zijn, wordt er € 10 extra berekend en dit bedrag dient direct
gestort te worden op de bankrekening van ’n Loopie. Pas na ontvangst van het geld
wordt een Verzorgingspas verstrekt.
Indien een lid van ’n Loopie, dat zich heeft aangemeld voor de Verzorging, voor 4 juni
geen mail ontvangt waarin staat dat hij of zij niet kan deelnemen aan de Verzorging,
betekent dit dat de inschrijving is gehonoreerd.
Jaarlijks wordt het verschuldigde bedrag voor de Verzorging per afstand door het
bestuur vastgesteld. Voor 2016 bedraagt de bijdrage voor 50/55 km en 40 km: € 43
en voor de 30 km: € 35. Op 5 juni wordt het verschuldigde bedrag via automatische
incasso geïnd. Uiterlijk 25 juni wordt de Verzorgingspas aan de Vierdaagse lopers
verstuurd, alsmede de gedragsregels waaraan de deelnemer aan de Verzorging
zich dient te houden.

In de mail naar: verzorging4daagse@nloopie.nl moet het volgende zijn opgenomen:
Naam
Adres
Postcode / woonplaats
Lidnummer KWBN of lidnummer ’n Loopie
Hoeveel km er wordt gelopen.
Het is mogelijk in één mail meerdere personen op te geven en dan dienen van elke
persoon bovenstaande gegevens te worden vermeld. Het te betalen bedrag wordt dan
per persoon van zijn of haar bankrekeningnummer afgeschreven.

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

