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Jaargang 6, nummer 2: mei, juni, juli, augustus 2007 
 

De eerste letters van dit nieuwe clubblad zijn getypt op zondag 25 maart jl. 
Schitterend weer! Dat maakt het wandelenthousiasme nog iets groter dan dat ’t al 
was. Niet dat het wandelen bij sneeuw of regen minder lekker gaat, maar een 
zonnetje voegt toch iets toe. De mensen zijn nog vrolijker dan anders, de witte 
armpjes en beentjes komen tevoorschijn en de (evt. van huis meegebrachte) lunch 
kan buiten genuttigd worden. De wekelijkse wandeltocht wordt zo een heerlijk dagje 
uit. Er zijn weer volop mogelijkheden voor de komende periode! Een verkort 
wandeloverzicht vindt u verderop in dit clubblad. Voor het complete aanbod kunt u 
tevens het Landelijk Wandelprogramma, het boekje van de WKH en uiteraard de 
websites raadplegen.  
 

Wij wensen u heel veel lees- en vooral wandelplezier!  
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4/5/6 mei                Blokker (Hoorn)         www.udi-sos.nl 
12/13 mei               Volendam!                 www.nloopie.nl 
17 mei                    Bovenkarspel             Dauwtrapperswandeltocht 
17 mei                    Texel                          www.hetgoudenboltje.nl 
19/20 mei               Krommenie                www.wsvdelaatsteloodjes.nl 
25 op 26 mei          Aalsmeer                   Schiphol bij nacht 
26 op 27 mei          Anna Paulowna         www.wsvkm.nl (80 km) 
 
 
 

 
 
 
3 juni                       Zuidoostbeemster     www.beemsterswelvaart.nl 
9/10 juni                  Heiloo                        Nijenburghwandeltocht 
15 op 16 juni           Volendam                  Midzomernachtwandeltocht 
16 juni                     Overveen                   Vierdaagse Trainingstocht 
16/17 juni                Heemskerk                 NHWB-Jubileumwandeltocht 
16 op 17 juni           Blokker                       www.udi-sos.nl 
22/23 juni                Amersfoort                 Tweedaagse 
23/24 juni                Enkhuizen                  Drommedariswandeltocht 
23/24 juni                Den Helder                 Eén- of Tweedaagse tocht 
30 juni                     Volendam                   Bake for Life, Volendam voor Afrika 
30 juni/1 juli             Bussum                      Gooi-wandeltocht 
 
 
 

 

 
 
4 juli                          Aalsmeer                    http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
7 juli                          Diemen                       Ronde van Amsterdam (40/60 km) 
10-13 juli                   Apeldoorn                   Vierdaagse 
17-20 juli                   Nijmegen                    Vierdaagse 
27 juli                        Aalsmeer (avond)       http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
 
 
 
 
 
 
1 augustus                 IJmuiden                     Zomeravondwandeltocht 
4 augustus                 Santpoort                    http://rondjezandhaas.95mb.com/index.html 
15 augustus               Aalsmeer                    http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
19 augustus               Eilandspolder             www.dejongeruiter.nl 
25 augustus               Texel                          www.hetgoudenboltje.nl 

http://www.udi-sos.nl/
http://www.nloopie.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.wsvdelaatsteloodjes.nl/
http://www.wsvkm.nl/
http://www.beemsterswelvaart.nl/
http://www.udi-sos.nl/
http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
http://rondjezandhaas.95mb.com/index.html
http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
http://www.dejongeruiter.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
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* Zuiderzeewandeltocht:12 en 13 mei  
* Midzomernachtloop 70 km: van 15 op 16 juni 
* Amersfoortse Tweedaagse: 22 en 23 juni 
* Volendam voor Afrika, Bake for Life: 30 juni 
* Vierdaagse Apeldoorn 2007 : 10-13 juli  
* Vierdaagse Nijmegen 2007  : 17-20 juli  
 
 
Verderop in dit clubblad kunt u meer lezen over de eerstvolgende verenigingswandeltochten.  
Aanvullende informatie over de bovengenoemde - en nog veel meer - wandeltochten kunt u 
tevens vinden in het Landelijk Wandelprogramma 2006 en het Wandelprogramma van de 
NHWB en WKH (Wandel Kring Holland) of op de internetsites: www.nhwb.nl en 
www.wandelkringholland.nl en niet te vergeten onze enige echte eigen site:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhwb.nl/
http://www.wandelkringholland.nl/
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Z U I D E R Z E E W A N D E L T O C H T 
 

 
Op 12 en 13 mei 2007 organiseert wandelvereniging ´n Loopie uit Volendam voor de 
vijfde maal haar jaarlijkse wandeltocht om en nabij de voormalige Zuiderzee. Tijdens 
de tocht kunt U genieten van de oude kernen van Volendam, Edam en 
Monnickendam met hun prachtige gebouwen en karakteristieke havens. Ook 
ontbreken de wonderschone natuur van Waterland en de oevers van het IJsselmeer 
niet. De routes van 25 en 40 km gaan naar het eiland Marken en varen met de boot 
terug naar de gezellige haven van Volendam. Voor de overtocht Marken – Volendam 
per boot wordt EUR 1,-- extra gevraagd. 

 

De afstanden zijn  5 – 10 – 15 – 25 – 40  km 
 

Nordic Walkers zijn van harte welkom op alle afstanden. 
Het parcours is niet rolstoel vriendelijk 

 

De starttijden   
40 km:  07.30 - 09.00 uur 
25 km:  09.00 - 11.00 uur 

   5-10-15 km:  09.00 - 13.00 uur 

  Afmelden kan tot 18.00 uur 
 

Start en finish 
In Clubhuis De Schemerpit, waar de palingsound, diverse stands en een leuke loterij 

garant staan voor een gezellige sfeer. 
Adres:  Tafeltennisvereniging Victory ’55,   Harlingenlaan 21 

   1131 JP  Volendam   (nabij Sporthal De Seinpaal) 
 

 

Meer informatie: 
                      
                     met uitgebreide routebeschrijving, kijk op onze website:                                              
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Het bestuur van wandelsportvereniging ‘n Loopie bestaat uit de volgende personen: 
  
Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam. 
                                     Telefoon: 0299-363741, e-mail: dicksr@divema.nl                                                                                       
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam.  

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

                               Telefoon: 0299-367562, email: cor.corveerman@hetnet.nl 
Leden-administrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam. 

                               Telefoon: 0299-320707, e-mail: fam.jonk@wanadoo.nl 
Bestuurslid:                  Ton Tol, Galjoen 43, 1132 GM  Volendam. 
                                     Telefoon: 0299-350094, e-mail: ae.tol@worldonline.nl 
 
 
 
 
** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Paul Moormann 
   Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam, tel: 06-24593990, secretaris@nloopie.nl 
 
** Redaktie clubblad:  
   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 ** 

 
 
WAT WIL DE VERENIGING DOEN VOOR HAAR LEDEN: 
 
- het verzorgen van periodieke nieuwsbrieven via e-mail 
- het verzorgen van dit clubblad 
- 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!  

mailto:dicksr@divema.nl
mailto:jac.plat@planet.nl
mailto:cor.corveerman@hetnet.nl
mailto:fam.jonk@wanadoo.nl
mailto:ae.tol@worldonline.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:redactie@nloopie.nl
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LID WORDEN? 
 
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 de website www.nloopie.nl middels een 
elektronisch aanmeldingsformulier!  

  
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 

                                                                                                                                                                                                     

 

 
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 
- ontvangen van de Nationale Sportpas!  
 
 

BEZORGERS VAN HET CLUBBLAD  
 

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: Bep Jonk, Afra Koning, Ina Koning, 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!  
 
 

http://www.nloopie.nl/
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KEES RUNDERKAMP NIEUWE SPONSOR VOOR VERZENDEN POSTSTUKKEN! 
 

Tijdens de jaarvergadering januari jl. kwam aan de orde dat er toch nog wel een 
behoorlijke hoeveelheid brieven, wandelboekjes, etc. via de post moeten worden 
verzonden; letterlijk een behoorlijke ‘kostenpost’ voor de wandelvereniging. Spontaan 
wierp Kees Runderkamp zich op als sponsor voor het verzenden van alle 
poststukken! Kees, super! Bij voorbaat onze hartelijke dank!  
 
Overigens wordt er hard gewerkt aan het maken van een compact verslag van de 
laatste algemene jaarvergadering; binnenkort zult u de samenvatting kunnen lezen 
op onze website www.nloopie.nl 
 
 
JUBILEUM: 25e MOLEN- & MERENWANDELTOCHT -  KROMMENIE 

Wandelen in Laag Holland en over de Zaanse Schans! Als er een jubileum gevierd 
wordt, gaat dat vaak ook met iets bijzonders gepaard. En dat is nu ook het geval. Na 
24 keer vanuit de oude school aan de Fortuinlaan te zijn vertrokken is de start dit jaar 
vanuit het gloednieuwe gebouw van het Trias College aan de Saendelverlaan. De 
tweede bijzonderheid is dat dit jaar als experiment een parkoers zal worden uitgezet 
van ca. 12 km speciaal voor Nordic Wandelaars. De routes gaan door de polders 
rond Assendelft ten zuiden van Krommenie met als verste punt voor de twee langste 
afstanden het Noordzeekanaal en Nauerna. Men kan een blik werpen op het 
fortenstelsen van de Stelling van Amsterdam, de wegsloot van Assendelft met zijn 
vele bruggetjes en de hoge kranen in het westelijk havengebied van Amsterdam. 
Daarna loopt de route langs het natuurgebied De Reef met een scala aan 
weidevogels. Verder op het parkoers ligt de nostalgie van houten huisjes en fraaie 
molens op de Zaanse Schans voor het oprapen. Kortom, deze tocht mag u (evt. als 
oefening voor de komende vierdaagsen) absoluut niet missen! Mooi weer kan 
niemand u garanderen, een aantrekkelijk parkoers des te meer! Starttijden 40 km van 
8.00 tot 9.00 uur; 20 en 25 km van 8.00 tot 10.30 uur, overige afstanden van 9.00 tot 
13.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.wsvdelaatsteloodjes.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nloopie.nl/
http://www.wsvdelaatsteloodjes.nl/
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KLAAS SPRINGER: NIEUWE BEZORGER! 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering begin 2007 werd door het bestuur 
aangegeven dat we nog wel wat hulp zouden kunnen gebruiken voor de bezorging 
van de clubbladen in Edam. Tot ons grote genoegen hebben we Klaas Springer 
bereid gevonden deze dankbare taak vier maal per jaar op zich te nemen. Geweldig 
Klaas! Bij deze alvast onze hartelijke dank!  
 

 
15 OP 16 JUNI: MIDZOMERNACHTLOOP O.L.V. PAUL MOORMANN 
 
Ook deze zomer organiseert Paul Moormann natuurlijk weer zijn alom bekende 
midzomernachtloop. Zowel vrijwilligers (erg gezellig!) als getrainde lopers kunnen 
zich vóór 15 mei 2007 aanmelden bij Paul. Afstand van de tocht: 70 km.  
Vertrek: op vrijdagavond 19.00 uur bij Sporthal Opperdam. De midzomernacht-
wandeltocht start dit keer in Uithoorn, de route is wederom prachtig en het is weer 
eens vanuit een andere kant. We finishen op zaterdagmorgen, meestal rond 10.00 
uur, in Café ’t Havengat aan de Haven te Volendam. Dus wilt u de deelnemers 
enthousiast, met luid gejuich en een welverdiend applaus binnenhalen, noteert u de 
datum dan ook alvast in uw agenda!  
 

                                               

 

 

 

 

 

WANDELBIBLIOTHEEK ‘N LOOPIE! - DOOR: TON TOL 

 
Enige tijd geleden is het idee geopperd een soort bibliotheek op te zetten. 
Het blijkt dat er onder de leden veel informatie aanwezig is over diverse 
wandelzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wandelroutes, reisbeschrijvingen, 
wandelkaarten enz. Het gebeurt regelmatig dat onze leden tijdens het wandelen op 
wandel ideeën worden gebracht door andere leden. Of dat leden ergens willen gaan 
wandelen en wat meer informatie willen over een bepaalde streek. Wat zou het leuk 
zijn als je die informatie uit onze eigen bibliotheek kan halen. 

 

 

aris.stukadoors@wanadoo.nl 

stukadoor voor 

binnen, buiten 

en decoratief 
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Voor het opzetten van die bibliotheek heeft Dick Mooijer uit Warder zijn 
diensten aangeboden. Maar we hebben ook jouw/jullie hulp nodig. 
Als je zaken hebt die af wilt staan voor onze bibliotheek zijn we je zeer 
dankbaar. Wij zijn op zoek naar alles wat met wandelen te maken heeft. 
Wandeltochten, landkaarten, reisbeschrijvingen, eigen ervaringen, 
enz enz. We kunnen van alles gebruiken. 
 
Als je wat hebt voor de bibliotheek, laat het ons weten. Meer informatie bij is te 
verkrijgen bij Dick Mooijer, tel: 0299-401847 of e-mail: dmooijer@quicknet.nl 
Paul Moorman, tel: 06-24593990 of e-mail: jac.plat@planet.nl 
Ton Tol, tel: 0299-350094 of e-mail: ae.tol@worldonline.nl 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN JANUARI T/M APRIL 2007! 
 

-  07-01-2007    Tocht vanuit Zuiderwoude (naar Zuiderwoude met de auto). 
-  04-02-2007    Rondje Volendam – Warder – Middelie.  
-  04-03-2007    Rondje Volendam – Ilpendam. 
-  07-04-2007    Dit keer op zaterdag (!): de Rinus Laan Wandeltocht – Marken. 
 
Wanneer we starten/verzamelen bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg is dat altijd 
om 08.30 uur. Voor de tochten met de auto geldt: wanneer u zelf niet beschikt over 
een auto, kunt u altijd wel met iemand anders meerijden. Heel graag tot ziens!   
** Afstanden: ongeveer 25 km, zelf de tocht inkorten is uiteraard mogelijk.  
 
** Deelname is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom!  
 
 

ONZE NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL 
 
De meeste leden van wsv. ’n Loopie ontvangen het clubblad eens per kwartaal via e-
mail. Er zijn een aantal mensen die geen e-mail adres hebben en een aantal mensen 
die het clubblad gewoon liever in papiervorm ontvangen, maar die wél een e-mail 
adres hebben. Behoort u tot deze laatste categorie, dan willen wij u vragen tóch uw 
e-mail adres aan ons door te geven. U kunt dan desgewenst het clubblad blijvend in 
papiervorm ontvangen, maar als wij uw e-mail adres hebben kunnen wij u tevens 
voorzien van onze nieuwsbrieven. Via deze nieuwsbrieven blijft u steeds op de 
hoogte van het laatste nieuws, wij herinneren u op deze manier aan de mooiste 
tochten én wij kunnen u snel en gemakkelijk wijzigingen en aanpassingen toesturen.  
Sommige zaken zijn namelijk nog niet bekend tijdens het maken van de clubbladen.  
Dus wilt u volledig up-to-date blijven: geef uw e-mail adres even door aan Cees Jonk! 

mailto:dmooijer@quicknet.nl
mailto:jac.plat@planet.nl
mailto:ae.tol@worldonline.nl
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DE NATIONALE SPORTPAS! 

 

Begin 2007 ontvangen alle leden van ’n Loopie via de NHWB de ‘Nationale 

Sportpas’. Op www.nationalesportpas.nl (klik op ‘info’ en dan op ‘uitleg sportpas’) kun 

je je aanmelden om te profiteren van de vele voordelen die deze pas met zich 

meebrengt. Ook is de Nationale Sportpas direct te gebruiken om korting te sparen. 

Voorbeeld: als je iets koopt bij één van de deelnemende bedrijven krijg je op vertoon 

van je pas of pasnummer korting. De korting wordt op je persoonlijke Sportpastegoed 

gestort. Iedere keer als je iets koopt, groeit je tegoed. Je kunt het gespaarde 

kortingstegoed overboeken naar je eigen bankrekening of weer opnieuw besteden bij 

één van de winkels of een goed (sport-) doel steunen. Ook o.a. tanken met korting 

en aantrekkelijke kortingen bij sommige ziektekostenverzekeraars behoren tot de 

mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook even kijken op 

www.nhwb.nl (klik vervolgens op “lidmaatschap”).  
 
 

VIERDAAGSE VAN APELDOORN 2007 

 
De 54e Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn 2007 zal plaatsvinden 
van 10 tot en met 13 juli. Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op de 
'Vierdaagse Apeldoorn' pagina (zie ook: www.nwb-wandelen.nl). Let op: aan de start 
in Apeldoorn zal GEEN mogelijkheid zijn om in te schrijven! 
 
VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2007 
 
De 91e editie van de Vierdaagse zal plaatsvinden van 17 tot en met 20 juli. De 
inschrijving is gestart op 5 februari a.s. Kijk op www.4daagse.nl voor meer informatie.  

 
 
CONTRIBUTIE VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
 
In november jl. is de contributie voor 2007 via de automatische incasso’s geïnd. Dit 
was iets eerder dan in het vorige clubblad stond vermeld. De nieuwe werkwijze 
bespaart ons een heleboel tijd en werk. Ook voor u is het handig: u hoeft verder niets 
meer te doen.  
Ter informatie: per 20 november 2006 telde de vereniging ’n Loopie 363 leden! 
Hiermee behoren we tot de grotere wandelverenigingen van het land. 

http://www.nationalesportpas.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nwb-wandelen.nl/apeldoornse_vierdaagse_ned_2007.htm
http://www.nwb-wandelen.nl/
http://www.4daagse.nl/
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   Regina's Voetensalon                      Telefoon: 0299-367484 

   Meester Muhrenlaan 3                     Mobiel: 06-40230731 

   1132 CA Volendam                           Email: info@reginasvoetensalon.nl 

. 

 
 
 
REGINA’S VOETENSALON  
 
Heeft u last van schimmelnagels, een hallux valgus, ingegroeide teennagels, 
eeltpitten of andere voetproblemen? Dergelijke problemen kunnen zeer hinderlijk 
zijn, ook tijdens het wandelen. Regina weet er raad mee!  
Niet alleen kunt u bij haar terecht voor diverse behandelingen, Regina heeft ook een 
zeer uitgebreid assortiment aan “voethulpmiddelen”, van digitops tot voorvoetsokjes; 
meestal voorradig en anders voor u te bestellen.  
 
U als lid van ’n Loopie krijgt op alle artikelen maar liefst 10% korting, op vertoon van 
uw lidmaatschapspas! Kijk voor meer informatie snel op www.reginasvoetensalon.nl 

mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
http://www.reginasvoetensalon.nl/
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Stukadoorsbedrijf:                                             Edisonstraat 6     
                                                                            1131 KA  Volendam 
                                                                            Tel: 0299-366225 
                                                                            Gespecialiseerd in alle voorkomende 
                                                                            stuc-, sierpleister- & spuitwerk 
 
 

 

VOLENDAM VOOR AFRIKA LOOP 

 

U herinnert zich vast nog het enorme succes van de ‘Bake for Life’-loop in 2006.  

 

                                

WANDELEN IN HET DONKER 
 

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

wanneer u ’s avonds in het donker gaat wandelen!  

 

 

 

 
 
   

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam          

                                            

 

 
 
 
 
 

 


