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Jaargang 4, nummer 3: september, oktober, november, december 2005. 
 

 
 

Beste leden en mede-wandelaars,  

 
Na een waardige afsluiter van het wandelseizoen met de Vierdaagse van Nijmegen en voor 
velen wellicht een heerlijk genoten vakantie, gaan we weer uitgerust en fris van start! U leest 
alweer de derde uitgave in 2005 van het clubblad van wsv. ’n Loopie. Wij wensen eenieder 
wederom heel veel kijk-, lees- en vooral wandelplezier. En dit laatste moet zeker lukken, 
want de wandelbonden en –verenigingen hebben u weer heel wat moois te bieden!   
De hieronder met een donkere letter aangegeven tochten kunnen beschouwd worden 
als onze verenigingswandelingen, waaraan we met zoveel mogelijk leden van ‘n 
Loopie willen deelnemen. Die zijn in principe iedere eerste zondag van de maand. De 
aangegeven wandelingen in de tussenliggende weekends zijn bedoeld als wandeltips! 
Vanzelfsprekend mogen ook niet-leden aan onze wandeltochten deelnemen en we 
wensen daarbij iedereen veel plezier! 
 
Om te beginnen organiseren we natuurlijk ook dit seizoen weer 1 keer per maand een 
verenigingswandeltocht; gebruikelijk de eerste zondag van de maand. Echter het weekend 
van 3 en 4 september zullen we maar niet opperen (kermis); het wordt een weekend later.  
 
Voor de kermisontwijkers is er van 3 op 4 september 2005: de 21e Internationale 
Nachtwandeltocht ‘De Nacht van Blokker’ met afstanden van 20-30-40-50 km.  
Starttijden: voor alle afstanden 24.00 uur precies. Het startbureau is vanaf 22.00 uur 
geopend en blijft ook de gehele nacht geopend. Inlichtingen: K. van Aartsen, Karos 21, 1625 
HM  Hoorn, tel. 0229-211267 of kijk op www.udi-sos.nl 
 
Op zondag 11 september: onze eerste verenigingswandeltocht van dit nieuwe 
wandelseizoen; we gaan met de auto naar Zuiderwoude en wandelen vervolgens o.a. 
door Durgerdam en Ransdorp. Vertrek: 8.30 uur. Startplaats: Sporthal Opperdam aan 
de Heideweg. Wanneer u zelf geen auto heeft, kunt u altijd wel met iemand anders 
meerijden. Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom!  
 
Op zaterdag en zondag 10 en 11 september: Radboudwandeltocht, wsv. Radboud, Café 
West, Meerlaan 1, 1671 ED  Medemblik, bus 39 vanaf NS-station Hoorn. Afstanden: 5, 10, 
15 en 25 km. Starttijden: 5, 10 en 15 km van 09.30-13.00 uur, 25 km van 09.30 tot 11.00 uur.  
Voor meer informatie: tel. 06-23998701 of renmkorsuize@quicknet.nl 
 

http://www.udi-sos.nl/
mailto:renmkorsuize@quicknet.nl
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Op zaterdag 17 september: 3e DAM TOT DAM WANDELTOCHT, met afstanden van 9, 
17 en 26 km. Start 17 en 26 km: Dam Amsterdam van 08.00-11.00 uur. Start 9 km: 
Sporthal De Vang, Zaandam van 09.00-11.00 uur. Finish alle afstanden: Sporthal De 
Vang te Zaandam, tot 17.00 uur. Meer informatie vindt u elders in dit blad of kijk op: 
www.damtotdamwandeltocht.nl!  
 
Op zaterdag en zondag 17 en 18 september: Pontania 56 wandeltocht, S&O Pontania, 
Clubgebouw Pontania, Roomtuintjes 233, 1093 TD  Amsterdam (NS-station Amsterdam- 
Muiderpoort). Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. Starttijden: 5, 10 en 15 km van 10.00-13.00 
uur, 25 km van 09.00-11.00 uur. Voor meer informatie: tel. 020-6327014. 
 
In het weekend van 24 en 25 september 2005: De J. Jansen Memorialwandeltocht, De 
Kennemer Jagers, vanuit IJmuiden. Speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a, 1971 
JE  IJmuiden. Vanuit Amsterdam bus 82, halte Hema. Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. 
Starttijden: 5, 10 en 15 km van 10.00-13.00 uur, 25 km van 10.00-11.00 uur. Voor meer info 
tel. 0255-530640. 

 
Op zondag 2 oktober is het weer tijd voor een verenigingswandeltocht: dit keer gaan 
we richting Ilpendam. Deelname aan een verenigingswandeltocht is altijd gratis. 
Gezamenlijk vertrek: 8.30 uur. Startplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg. En 
ook niet-leden zijn uiteraard weer van harte welkom!  

 
Op zaterdag en zondag 1 en 2 oktober: Langs Amsterdams Groene Randen, wandelclub 
ABN-AMRO, Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM  Amstelveen, sneltram 51 
tot halte De Meent of bus 66 of 199. Afstanden: 5, 10, 15, 20 en 25 km. Vertrektijden: 5, 10 
en 15 km van 10.00-13.00 uur, 20 km van 10.00-12.00 uur, 25 km van 10.00 tot 11.00 uur.  
Meer info: tel. 020-6413899 of e-mail: w.t.vd.heuvel@freeler.nl 
 
Op zaterdag en zondag 22 en 23 oktober a.s.: NHWB Herfstwandeltocht Overveen, 
Sportcomplex Tetterode, Tetterodeweg 15, 2051 EG  Overveen (NS-station). Met afstanden 
van 5, 10, 15, 20 en 25 km. Starttijden: 5, 10 en 15 km van 10.00-13.00 uur, 20 km van 
10.00-12.00 uur, 25 km van 10.00-11.00 uur. Meer info: tel. 075-6175592.  
 
Op zaterdag 29 oktober: SGWB-winterwandeling vanuit Soest. Clubgebouw AV Pijnenburg, 
Wieksloterweg O.Z. 10, 3766 LS  Soest. Afstanden: 5, 10, 15 en 20 km. Starttijden: 5, 10 en 
15 km van 10.00-13.00 uur, 20 km van 10.00-12.00 uur. Inlichtingen: tel. 035-6018270 (na 
19.00 uur) of 06-22011122, via e-mail: gjvandenhoed@planet.nl 
 
Op zondag 6 november: weer zo’n prachtige verenigingswandeltocht; natuurlijk mag u 
er niet één missen, maar deze zeker niet! We starten in Oudendijk, waar we eerst heen 
rijden met meerdere auto’s; wanneer u zelf geen auto heeft kunt u altijd wel met 
iemand anders meerijden. Vertrek: Sporthal Opperdam, Heideweg, om 8.30 uur.  
 
In het weekend van 5 en 6 november: NHWB Najaarswandeltocht, Café Oude Munt, 
Middenweg 169, 1462 HJ  Middenbeemster, met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. 
Starttijden: 5, 10 en 15 km van 10.00-13.00 uur, 25 km van 10.00-11.00 uur. Info: tel. 0299-
681678 of info@beemsterswelvaart.nl 
 
Op zondag 13 november 2005: NHWB Najaarswandeltocht Texel; Havenrestaurant Texel, 
Pontweg 3, 1797 SN  ’t Horntje. Teso-boot van 12.30 uur; start op loopafstand vanaf pont. 
Afstanden: 5, 10 en 15 km. Starttijden: alle afstanden van 13.00 tot 14.00 uur. Voor 
inlichtingen: tel. 0222-313087 of via e-mail: info@hetgoudenboltje.nl 
 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
mailto:w.t.vd.heuvel@freeler.nl
mailto:gjvandenhoed@planet.nl
mailto:info@beemsterswelvaart.nl
mailto:info@hetgoudenboltje.nl
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Op zaterdag 19 november: SGWB-winterwandeling, Van Dalen Sports, IJsselmeerstraat 5b, 
1271 AA  Huizen. Met afstanden van 5, 10, 15 en 20 km. Starttijden: 5, 10 en 15 km van 
10.00-13.00 uur, 20 km van 10.00-12.00 uur.  
Info: tel. 035-5240119, secretariaat@WSV-Huizen.tk 
 

Op zondag 20 november: NHWB St. Nicolaaswandeltocht, ’t Oude Raethuys, 
Raadhuisstraat 2-4, 1861 KG  Bergen. U begrijpt het al: ons befaamde 
verenigingsuitje met de bus!! Houd de Nivo, Kabel-TV en de website t.z.t. goed 
in de gaten voor meer informatie! 
  

Op zaterdag en zondag 26 en 27 november: NHWB Winterwandeltochten West-Friesland 
vanuit Abbekerk met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. Startplaats: Café ’t Bonte Paard, 
Dorpsstraat 54, 1657 AD  Abbekerk. Voor meer informatie: tel. 0299-582001. Starttijden:  
5, 10 en 15 km van 09.30-13.00 uur, 25 km van 09.30-11.00 uur. 
 

We hebben er zin in: op zondag 4 december nóg een werkelijk schitterende    
verenigingswandeltocht; het befaamde culinaire snertloopie! Mmmm!  
Speciaal voor de échte liefhebbers hebben we ook een wat kortere route (hoe eerder 
aan de snert, hoe beter). We starten dit keer om 9.00 uur (!) in Café ’t Havengat aan de 
Haven.  
 
Op zaterdag en zondag 10 en 11 december: NHWB Winterwandeltochten Amsterdam, 
Sportcentrum VU, Uilenstede 100, 1183 AM  Amstelveen (sneltram 51 en tram 5, halte 
Uilenstede), met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. Starttijden: 5, 10 en 15 km van 10.00-
12.30 uur, 25 km van 10.00-11.00 uur. Info: tel. 075-6156845.  
 
Op zaterdag en zondag 17 en 18 december: NHWB Winterwandeltochten West-Friesland, 
Café Spoorzicht, Nieuwe Laagzijde 75, 1741 CC  Schagen. Met afstanden van 5, 10, 15 en 
25 km. Starttijden: 5, 10 en 15 km van 09.30-13.00 uur, 25 km van 09.30-11.00 uur. Meer 
info: tel. 06-23998701 of via e-mail renmkorsuize@quicknet.nl 
 
Ook op zondag 18 december: NHWB Winterwandeltochten Texel, Happerij ’t Turfveld, Natte 
Vlakweg 2, 1791 PB  Den Burg, Texel. Afstanden: 5 en 10 km. Starttijden: beide afstanden 
van 13.00-14.00 uur. Info: tel. 0222-313087 of via e-mail: info@hetgoudenboltje.nl 
   

Voor nog meer wandeltochten elders in het land: raadpleeg het boekje “Wandelprogramma 

2005-2006” van de NWB. Heeft u als lid dit boekje nog niet ontvangen, neem dan even 

contact op met Paul Moormann: tel. 06-24593990.  
 

 

**** BEWAAR DIT PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE WEKEN *** 
 
**** EN HOUD HET PLAATSELIJK WEEKBLAD NIVO IN DE GATEN! *** 

 
 
 
 
 
Zoekt u een wandelmaatje? Wandelschoenen maat 49? Wilt u andere wandelaars tippen over een 

bijzonder mooie wandeltocht of –omgeving? Al uw oproepjes, aanraders, tips en suggesties voor de 

website zijn van harte welkom! Stuur ze naar: webmaster@nloopie.nl 

 

Heeft u foto’s, tips en/of suggesties voor het clubblad, stuur ze naar: candy.smit@hetnet.nl 
 

 

mailto:renmkorsuize@quicknet.nl
mailto:info@hetgoudenboltje.nl
mailto:candy.smit@hetnet.nl
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Het bestuur van wandelsportvereniging ‘n Loopie bestaat uit de volgende personen: 
  
Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam. 
                                     Telefoon: 363741.                                                                                                      
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam.  

                               Telefoon: 06-24593990 (adres gewijzigd!).  
Penningmeester:         Cor Veerman, De Poel 12, 1132 AK  Volendam. 

                               Telefoon: 367562. 
Leden-administrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam. 

                               Telefoon: 320707. 
Nieuw bestuurslid:       Ton Tol, Galjoen 43, 1132 GM  Volendam. 
                                     Telefoon: 350094.  
 
 
 
 
** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Paul Moormann 
   Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam, tel: 06-24593990 
 
** Redaktie clubblad:  
   Candy Smit, St. Lambertusstraat 1, 1131 GR  Volendam 
   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 ** 

 
 
CONTRIBUTIE VIA INCASSO??    -    door: Ton Tol 
 
Het ledenbestand van de vereniging groeit nog steeds en dat is natuurlijk een goede 
zaak. Inmiddels zitten we op zo’n 330 leden (!). Meer leden betekent echter ook meer 
werk. Het innen van de contributie is hierbij een belangrijk punt. De huidige manier 
van contributie innen is voor de penningmeester een behoorlijke klus. Daarnaast 
hebben vele leden in het verleden al aangegeven dat zij liever via acceptgiro of per 
incasso willen betalen.  
Het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de contributie via incasso te 
gaan innen. Binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie.                                                                                        
 
BEZORGERS VAN HET PERIODIEK 
 

Voor de bezorging van het periodiek krijgen bestuur en redaktie de medewerking van 
een aantal leden. Naast enkele bestuursleden gaan de volgende personen voor u 
door weer en wind de deur uit: Thoom Smit, Bep Moolenschot, Karin en Roel 
Veltman, Afra Koning, Ina Koning, Ton Sterk en Evert Veerman Job. Onze hartelijke 
dank voor de bereidwillige medewerking!  
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WAT WIL DE VERENIGING DOEN VOOR HAAR LEDEN: 
 
- het verzorgen van een periodieke nieuwsbrief  
- publicaties in weekblad Nivo 
- informatie over georganiseerde tochten in de regio en/of elders in het land 
- uitzetten van wandelingen vanuit Volendam 
- organiseren van informatie-avonden over schoenen, kleding, kaartlezen, 

kompaslezen, blaren afplakken, enzovoorts 
- samenstellen trainingsschema voor de Vierdaagse 
- organiseren van bevoorrading tijdens de Vierdaagse 
- bemiddelen bij het vinden van slaapplaatsen tijdens de Vierdaagse 
- organiseren van wandel-weekends 
- organiseren van meerdaagse wandeltochten in binnen- en buitenland 
 

***    Andere suggesties zijn van harte welkom!  
 
 

HET LIDMAATSCHAP                                             
 
Nieuwe leden en jeugdleden heten wij natuurlijk graag van harte welkom. 
Geïnteresseerden kunnen inschrijfformulieren (svp volledig invullen!) afhalen bij onze 
sponsor Sporthuis Theo Tol aan de Julianaweg, en inleveren bij een van de 
bestuursleden. Ook kunt u zich inschrijven via de website www.nloopie.nl middels een 
elektronisch aanmeldingsformulier! Op dit moment telt onze wandelclub ruim 300  
betalende leden!  
 
Aanvullende informatie voor geïnteresseerden & (nieuwe) leden: 
U kunt de contributie nog steeds betalen door zelf het bedrag over te maken op 
bankrekeningnummer 38.56.21.450 t.n.v. Wandelsportvereniging Volendam. Wij 
sturen dus géén acceptgiro’s of automatische incasso’s! (Hier wordt wel aan 
gewerkt!). Wij verzoeken u bij de omschrijving op het overschrijvings-formulier altijd 
uw naam en adres te vermelden, dit wordt namelijk niet automatisch op de afschriften 
vermeld. Zonder deze gegevens komen wij er nooit meer uit, wie nou wie is, met al 
die zelfde achternamen. Contant betalen (graag gepast) bij de penningmeester kan 
ook; De Poel 12, 1132 AK Volendam; vermeld ook in dit geval graag duidelijk uw 
naam en adres! Een ander verzoek is om, wanneer u het lidmaatschap wilt 
beёindigen, dit even door te geven. We zullen hier echt niet moeilijk over doen. Onze 
hartelijke dank voor de medewerking!  
 
Na betaling wordt u binnen 4 weken aangemeld bij de NHWB en ontvangt u de 
lidmaatschapskaart 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 ‘Voetnoten’ van de NWB, 10x per jaar 
- vaak korting bij deelname aan een wandeltocht bij inschrijving 
- ontvangen van NWB Landelijk Wandelprogramma, ieder jaar 

http://www.nloopie.nl/
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NIEUWSBRIEF ’N LOOPIE VIA E-MAIL?                    
 
Een paar weken geleden kreeg ik via een fanatiek wandelaar een nieuwsbrief 
doorgestuurd, uitgegeven door wandelvereniging “De Laatste Loodjes”. De leden van 
deze wandelclub ontvangen geregeld zo’n nieuwsbrief via e-mail. Toevallig werd een 
dergelijk idee onlangs ook gelanceerd door één der bestuursleden van wsv. ’n 
Loopie. Uiteraard is een clubblad een prachtig medium om wandeltochten en 
bijeenkomsten die ver vantevoren zijn gepland aan te kondigen, echter in zo’n 
nieuwsbrief kunnen wij veel actuelere zaken kwijt. Denk bijvoorbeeld aan correcties, 
wijzigingen, aanvullende informatie c.q. details omtrent bijeenkomsten, workshops, 
wandelingen, enzovoorts. Zo’n nieuwsbrief is voor ons natuurlijk een geknipte manier 
om u te informeren, wanneer wij hebben beloofd ergens nog op terug te komen.  
Maar dan hebben wij wel uw e-mailadres nodig. Op dit moment spelen wij met de 
gedachte een apart bestand te maken van e-mailadressen: 1) leden die het clubblad 
via e-mail willen ontvangen en 2) leden die via e-mail zo’n nieuwsbrief willen 
ontvangen. Wanneer wij het bovenstaande idee volledig hebben uitgewerkt… u raadt 
het al... dan komen wij er nog op terug!  
 
3e DAM TOT DAM WANDELTOCHT; ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2005 
 
Zaterdag 17 september a.s. organiseert Le Champion de 3e Dam tot Dam 
Wandeltocht. Eén dag vóór Nederlands grootste hardloopevenement, de Dam tot 
Damloop, staat met de Dam tot Dam Wandeltocht één van Nederlands sfeervolste 
en grootste wandelevenementen op het programma. Afgelopen editie trokken maar 
liefst 7000 wandelaars van jong tot oud naar het kloppend hart van de hoofdstad en 
de verwachting is dat de groei van dit jonge evenement de komende editie door zal 
zetten richting de 9000 wandelliefhebbers.  
 
Het parcours van zowel de 9 als de 26 km is dit jaar vernieuwd. Centraal blijven 
uiteraard de Dam in Amsterdam en de Dam van Zaandam, gelegen nabij de finish. 
Het parcours van de Dam tot Dam Wandeltocht is extra sfeervol door gezellige 
bandjes langs de kant, versierde straten en horecagelegenheden die extra feestelijk 
uit zullen pakken. Onderweg treft u bij de wandelevenementen van Le Champion 
een aantal verzorgings- en stempelposten, alwaar u consumpties ontvangt. Ook 
maken bij elke post Rode Kruis, sanitaire voorzieningen en kilometeraanduiding 
deel uit van het aanbod. Inschrijven voor de 17 en 26 km is mogelijk op zaterdag 17 
september tussen 8.00 en 11.00 uur op de Dam in Amsterdam. Inschrijven voor de 
9 km kan in het Dam tot Dam-dorp naast Sporthal De Vang in Zaandam, tussen 
9.00 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 9,= voor de 26 km; € 7,50 voor de 17 
km en € 5,= voor de route van 9 km. Bij de inschrijving is o.m. inbegrepen: 
startkaart, organisatiekosten, attenties op verversingsposten, medaille en een 
bijdrage aan de Stichting Witte Bedjes. Kijk voor meer informatie op: 
www.damtotdamwandeltocht.nl 
 
 

WANDELEN IN HET DONKER 
 

Let op: denk aan verlichting aan bovenlichaam, armen en/of benen  

wanneer u ’s avonds in het donker gaat wandelen!  

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
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AVONDJE KAART- EN KOMPAS LEZEN!        
 
Sommige leden van ’n Loopie staan erom bekend dat ze heel goed kunnen 
verdwalen. Heeft u ook altijd ruzie met uw kaart/plattegrond? Bent u er ook vaak van 
overtuigd dat u de wandelroute beter eigenhandig had kunnen schrijven? Of wilt u 
gewoon eens weten hoe u tijdens het wandelen uw kompas kunt gebruiken? Het 
bestuur van onze wandelsportvereniging is voornemens binnenkort een workshop 
kaart-/kompas lezen te organiseren. Zodra hierover meer bekend is, laten wij het u 
weten! En bent u nu al laaiend enthousiast, dan kunt u dit natuurlijk ook bij voorbaat 
al te kennen geven aan onze secretaris Paul Moormann. 
 
 
VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2005; bron: Nivo van woensdag 27 juli jl. 
 
“Van 19 t/m 22 juli jl. vond alweer de 89-ste Vierdaagse van Nijmegen plaats. Een 
record aantal Volendammers nam er aan deel. Onder de plm. honderd (!) 
dorpsgenoten, die de Vierdaagse allemaal uitliepen, waren een tiental lopers die voor 
de eerste keer meededen. Allen wisten de eindstreep op de Via Gladiola te halen om 
hun welverdiende medaille in ontvangst te nemen.  
 
Cor van ’t Hoff liep voor de 33e keer mee en zijn zoon Marcel voor de 25e keer. Een 
topprestatie werd eveneens geleverd door de verzorgingsploeg van 
wandelvereniging ’n Loopie. Zo’n 120 leden van de actieve wandelclub maakten 
tijdens de Vierdaagse gebruik van de verzorging onderweg die aangeboden werd. 
Elke vier wandeldagen werden drie verzorgingsposten bemand waar de wandelaars 
eten en drinken kregen aangeboden. Het werd weer en zeer geslaagde Vierdaagse 
van Nijmegen, ook voor de deelnemers uit Edam-Volendam”.  
Het uitgebreide verslag kunt u binnenkort lezen op www.nloopie.nl 
 
 

Aanbieding van Theo Tol: 
Theo Tol Shoe Fashion aan de Julianaweg           
biedt de leden van ‘n Loopie, op vertoon 
van de lidmaatschapspas, een korting aan 
van 10% bij de aanschaf van wandelschoe- 
nen, sokken en wandelstokken. 

 
 
REUNIE VOOR ALLE VIERDAAGSE DEELNEMERS EN DEELNEEMSTERS 
 
Op zondagmiddag 9 oktober a.s. organiseert wsv. ’n Loopie weer een gezellig 
samenzijn voor alle deelnemers en deelneemsters aan de Vierdaagse van Nijmegen 
2005. Dé gelegenheid om nog even lekker na te praten, foto’s uit te wisselen, etc.  
Ook wanneer u meer informatie wilt over bovengenoemd evenement of als u gewoon 
eens de sfeer wilt proeven bent u uiteraard van harte welkom! Aanvang: 15.00 uur in 
café ’t Havengat aan de Haven. Noteer de datum en het tijdstip alvast in uw agenda. 
Heel graag tot dan!  
 

http://www.nloopie.nl/
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DEELNAME ZUIDERZEETOCHT VOLENDAM VANAF 2003 
 
Het was weer fantastisch, onze trots; de Zuiderzee-wandeltocht vanuit Volendam.  
Voor de liefhebbers een overzichtje:  
 
* 1e Zuiderzeetocht 2003 
   Afstanden            10 mei          11 mei             totaal aantal deelnemers 
    5 km                      59                 72                          131 
  10 km                     212               172                         384 
  15 km                     244               149                         393 
  25 km                     247               152                         399 
Totaal:                      762               545                        1307 
 
* 2e Zuiderzeetocht 2004 
  Afstanden             22 mei          23 mei             totaal aantal deelnemers 
   5 km                       25                 50                           75 
 10 km                      110               126                        236 
 18 km                      149               216                        365 
 25 km                      155               181                        336 
 40 km                      116                 78                        194 
Totaal:                     555                651                      1206 
 
* 3e Zuiderzeetocht 2005 
  Afstanden             28 mei          29 mei            totaal aantal deelnemers 
   5 km                       62                 51                          113 
 10 km                      132               153                         285 
 15 km                      122               180                         302 
 25 km                      244               329                         573 
 40 km                      181               153                         334 
Totaal:                      741               866                        1607 (!) 
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SPONSORING 
 
Onze vereniging telt momenteel 9 bedrijven die zich spontaan hebben aangemeld als 
sponsor, te weten:  
1. DIVEMA – ijzerwaren/gereedschappen 
2. ARIS KROON – machinaal stukadoor 
3. THEO TOL – sport- & schoenenmode 
4. KIEFT & VAN DER LINDEN – assurantiekantoor 
5. BONT – aannemingsbedrijf 
6. TVG  - administratie- en belastingadvieskantoor (Clemens Tol) 
7. VEERMAN & KEMPER BV - stukadoorsbedrijf 
8. HOOFDSTAD - verzekeringsmakelaar (Peter Gokker) 
9.  KLAAS JONK TIMMERWERKEN 
 

De sponsoring van Assurantiekantoor Kieft & Van der Linden bestaat uit een voor 
alle leden van ‘n Loopie gratis verzorgde ongevallenverzekering. Dankzij het lidmaat-
schap van de NHWB is ieder lid, bij door de NHWB georganiseerde wandelingen (!), 
W.A. verzekerd. Onze sponsor Clemens Tol heeft toegezegd voortaan gratis zorg te 
dragen voor het kopiëren van ons clubblad! De andere 7 bedrijven doneren een 
geldbedrag. Onze hartelijke dank aan onze sponsors! Vergeet ze niet wanneer u 
eens iets moet aanschaffen of regelen of repareren.  
 
WEBSITE N.H.W.B.! 
 
Sinds een paar maanden heeft de Noord Hollandse Wandelsport Bond ook een 
eigen website! Op www.nhwb.nl vindt u o.a. de door de NWB, NHWB en WKH  
georganiseerde wandeltochten, informatie over diverse wandelpaden in ons land, 
maar ook foto’s genomen tijdens wandeltochten en algemeen nieuws over de door u 
zo geliefde wandelsport. Kortom teveel om op te noemen: een kijkje op deze site is 
dan ook zeer zeker de moeite waard!  
 
WAAROM EEN EIGEN NWB WANDELPROGRAMMA? 
 
Wat eerder dan gebruikelijk is dit jaar het ‘Wandelprogramma 2005-2006’  
uitgegeven en verspreid onder al onze leden. Wellicht is het u opgevallen dat in het 
boekje dit keer uitsluitend NWB-wandeltochten zijn opgenomen.  
De NWB is van mening dat een gezamenlijk wandelprogramma in het belang is van 
alle aangesloten verenigingen en alle wandelaars. Echter onlangs is de 
samenwerking tussen de KNBLO en de NWB beëindigd door de KNBLO-NL,  
dus helaas is er na 36 jaar een einde gekomen aan één gezamenlijk LWP.  
Over het hoe en waarom kunt u meer lezen in het wandelboekje van de NWB op 
pagina 3 en 4. 

http://www.nhwb.nl/
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PONTANIA 56 WIL U EVEN WAT VERTELLEN 
 
“Ook dit jaar bieden wij U weer de mogelijkheid om een fijne wandeling te maken in 
een oerhollandse omgeving. Daarbij laten wij U een vleugje van de stad en een 
vleugje van de landelijke omgeving zien. En om het nog Hollandser te maken, krijgt U 
van ons na de wandeltocht een portie overheerlijke poffertjes aangeboden. Wist U 
dat de poffer, ook wel bollebuisje of broedertje genoemd, oorspronkelijk uit Frankrijk 
komt? Maar toch noemen wij onze poffertjes een oudhollands produkt.  
U komt toch ook wandelen en proeven??? Op zaterdag 17 en zondag 18 september 
a.s.; een prachtige wandeltocht!” Aanvullende informatie vindt u op pagina 2 van dit 
clubblad.   
 
 

Stukadoorsbedrijf                                                Edisonstraat 6     
                                                                            1131 KA  Volendam 
                                                                            Tel: 0299-366225 
                                                                            Gespecialiseerd in alle voorkomende 
                                                                            stuc-, sierpleister- & spuitwerk 

 
 
ONTVANGEN VAN HET CLUBBLAD VIA E-MAIL  
 
Hedendaags beschikken de meeste mensen thuis of op het werk over een computer.  
Wij streven ernaar dit clubblad zoveel mogelijk via e-mail onder onze leden te 
verspreiden.  
 
De voordelen van verzending per e-mail zijn:  
- er hoeven geen mensen/vrijwilligers meer op pad om de bladen te bezorgen 
- minder kopieerwerk en dus minder papierverspilling 
- snellere berichtgeving aan de leden, waardoor we in de toekomst wellicht een 

kortere nieuwsbrief vaker kunnen versturen aan de leden met meer aktuele 
zaken 

- leden kunnen per e-mail reageren of wellicht zelf een artikel insturen 
 
Wie zijn e-mailadres wil opgeven kan dat doen bij Clemens Tol: toladm@planet.nl  
(Het eerder opgegeven adres s.v.p. niet meer gebruiken!).   
Degenen die niet beschikken over een computer blijven hun clubblad uiteraard 
gewoon via de brievenbus ontvangen.  
 
 
KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER 
 
Heeft u af en toe eens een uurtje over en wilt u ook wel eens iets extra's doen voor 
onze wandelclub? Voor een aantal kleine klusjes, zoals sorteerwerk en het afleveren 
van de clubbladen bij de bezorgers, kunnen wij nog wel wat mensen gebruiken.  
We kunnen u evt. ook op een reservelijst plaatsen, voor wanneer een vaste 
bezorg(st)er of vrijwillig(st)er eens verhinderd is. Interesse? Neem dan even contact 
op met Paul, tel: 06-24593990.  
 
 

mailto:toladm@planet.nl
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ESTAFETTEVOETTOCHT VOLENDAM-ASSISI 2006 
 
Vanwege het enorme succes Volendam-Santiago de Compostela wordt er het komende jaar 
een vergelijkbare estafettevoettocht georganiseerd; deze keer gaat de tocht naar Assisi 
(Italië). 25 Groepen hebben zich inmiddels (opnieuw) aangemeld; op 2 groepen na zijn dit 
nagenoeg dezelfde wandelaars als de vorige keer. Helaas kunt u zich dus niet meer 
aanmelden voor deze estafettewandeltocht, sterker nog: om al deze 25 groepen te kunnen 
laten deelnemen is de route langer gemaakt dan in eerste instantie gepland! Groep 1 zal 
eind februari 2006 vanuit Volendam het spits afbijten. Van de verdere ontwikkelingen zullen 
we u op de hoogte houden!  

 

 
 
RECREATIEVE WANDELPADEN EN RONDWANDELINGEN IN NEDERLAND 
 
De NWB heeft een aantal recreatieve wandelpaden in verschillende delen van het land in 
beheer. Enige voorbeelden: de Veluweweg (in totaal 58 km), de IJsselweg (58 km), de 
Duinweg (72 km) en de route ‘Rondom de Dom’ (128 km). Van al deze wandelpaden zijn 
uitvoerige routebeschrijvingen gemaakt, waarin de rust- en overnachtingsgelegenheden, 
kilometerafstanden en verbindingen met het openbaar vervoer staan vermeld. Het begin- en 
eindpunt van alle NWB-wandelpaden ligt bij een NS-station. Alle routebeschrijvingen zijn 
voorzien van topokaartjes. Meestal zijn de paden geel-blauw gemarkeerd.  
De routebeschrijvingen zijn dermate duidelijk, dat een route zonder markering weinig of geen 
moeilijkheden bij het wandelen zal opleveren. Het is niet noodzakelijk om een wandelpad 
zonder enige onderbreking te lopen, u kunt hier meerdere dagen over doen. Het is ook niet 
noodzakelijk om op achtereenvolgende dagen te wandelen; het is bijv. mogelijk de route te 
verdelen over enkele weekeinden. Niemand hoeft dus op te zien tegen de lengte van een 
route, omdat u zelf bepaalt welke afstand u op een dag wilt afleggen en in welk tempo. De 
routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij de NWB, in veel ‘wandelwinkels’ en veelal bij de 
ANWB- en VVV-kantoren langs de routes. Zie ook: www.nwb-wandelen.nl 

 ***BEWAAR DIT CLUBBLAD DE KOMENDE WEKEN HEEL GOED!***   

http://www.nwb-wandelen.nl/

