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Jaargang 6, nummer 3: september, oktober, november, december 2007 
 

De vakanties en de kermissen zijn weer achter de rug. De geneugten des levens 
(luieren/alcohol/overvloedige maaltijden) zijn bij de meeste mensen weer zichtbaar 
en voelbaar. Dat moet af en toe kunnen natuurlijk! Maar nu is een goed moment om 
een begin te maken het enigszins verslapte en uitgedijde lichaam weer in vorm te 
krijgen. Een fikse wandeling in de buitenlucht is goed en gezond voor jong en oud.  
We hebben weer een enorm aanbod aan wandeltochten; hieronder vindt u een ver-
kort overzicht. In het Landelijk Wandelprogramma en op de diverse websites vindt u 
uiteraard nog veel meer mogelijkheden. Wij wensen u weer heel veel wandelplezier!  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 september           Volendam                 **verenigingswandeltocht** 
8 september           Hippolytushoef          www.nhwb.nl (WKH) 
8 en 9 september   Medemblik                www.nhwb.nl 
8 en 9 september   Beverwijk                  www.wsvdezwervers.nl 
15 en 16 sept.        Amsterdam               www.pontania.nl 
22 september         Overveen                  www.nhwb.nl (WKH) 
22 september         Dam tot Dam            www.damtotdamwandeltocht.nl 
23 september         Zandvoort                 www.emmistof.nl 
29 en 30 sept.        IJmuiden                   www.nhwb.nl 
30 september         Den Helder               www.nhwb.nl  **verenigingsuitje !!** 
 
 

 
 
6 oktober                 Den Helder               www.wsvkm.nl 
7 oktober                 Volendam                ** verenigingswandeltocht ** 
6 en 7 oktober         Amstelveen              www.nhwb.nl 
6 en 7 oktober         Alkmaar                    www.dejeep.wandelt.nl 
7 oktober                 Wormerveer              www.nhwb.nl (WKH) 
13 en 14 oktober     Hoofddorp                 home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
13 en 14 oktober     Castricum                 www.nhwb.nl 
20 en 21 oktober     Kolhorn                     www.nhwb.nl 
27 en 28 oktober     Overveen                  www.nhwb.nl 
 

Aan de leden 

via email 
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4 november              Volendam                  **verenigingswandeltocht** 
3 en 4 november      Purmerend                 www.nhwb.nl 
10 en 11 november  A’dam-Noord             www.nhwb.nl 
10 en 11 november  Beverwijk                   www.wsvdezwervers.nl 
11 november            Den Hoorn (Texel)     www.hetgoudenboltje.nl 
17 en 18 november  Abbekerk                   www.nhwb.nl 
24 november            Den Helder                www.nhwb.nl 
24 november            Heerhugowaard         www.ws78.nl 
24 en 25 november  Bergen                       www.nhwb.nl 
 
 
 
 
 
1 december               Aalsmeer                     http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
2 december               Volendam                    **verenigingswandeltocht** 
1 en 2 december       Heemstede                  www.emmistof.nl 
8 en 9 december       Amstelveen                 www.nhwb.nl Winterwandeltocht 
15 en 16 december   Schagen                      www.nhwb.nl  
15 en 16 december   Amstelveen                 http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
16 december             Den Hoorn (Texel)      www.hetgoudenboltje.nl 
 
 
 
 

 

 Dam tot Dam wandeltocht 2007 : 22 september  

 Verenigingsuitje met de bus: 30 september 2007 

 Vierdaagse Reünie : zondag 21 oktober 2007 

 Algemene ledenvergadering: 18 januari 2008  

 De Winterseries: half november 2007 t/m half februari 2008 

 Alvast noteren: Provinciale Wandeldagen: 12/13 april 2008 (Heemskerk) 

 Vierdaagse Apeldoorn: 8 t/m 11 juli 2008 

 Vierdaagse Nijmegen: 15 t/m 18 juli 2008 
 
 
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:  
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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: voorzitter@nloopie.nl                                                                                   
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam.  

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

                               Telefoon: 0299-367562, email: penningmeester@nloopie.nl 
Leden-administrateur:  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 
 
** 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:voorzitter@nloopie.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:penningmeester@nloopie.nl
mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
mailto:bestuurslid@nloopie.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 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 
- ontvangen van de Nationale Sportpas!  
 
 

BEZORGERS VAN HET CLUBBLAD  
 

Voor de bezorging van het clubblad 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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BEZORG(ST)ER GEZOCHT MIDDENGEBIED 
 
Voor het verspreiden van een aantal clubbladen zijn wij op zoek naar een nieuwe 
bezorg(st)er. Zoals bekend wordt het clubblad drie keer per jaar gedrukt voor de 
leden die niet beschikken over een computer. De stapel gedrukte exemplaren wordt 
door Ton Tol keurig gesorteerd en afgeleverd bij de verschillende bezorg(st)ers. 
Onze welgewaardeerde bezorg(st)ers gaan vervolgens op pad om de clubbladen 
verder te verspreiden. Lijkt het u wat om drie keer per jaar wat clubbladen af te 
leveren bij uw medeleden die woonachtig zijn op het Middengebied? Meld u dan aan 
bij Paul Moormann of Ton Tol. Als dank krijgt u een eervolle vermelding in het 
clubblad én u heeft weer een goed doel voor een loopie bij u in de nabije omgeving!  
 

IDEEENBUS! 
 
Ons vijfkoppig bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeën, verbeteringen en 
suggesties! Heeft u zelf een mooie wandeltocht gemaakt of ontdekt, wilt u andere 
leden attenderen op een nog niet zo bekende tocht of heeft u ideeën over hoe wij 
bepaalde zaken anders of beter kunnen organiseren: laat het ons weten! Alle tips 
voor medewandelaars óf voor ons zijn van harte welkom!  
 

Adres ideeënbus: Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam  

                  of via e-mail: secretaris@nloopie.nl 
 
     

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

 
 
CONTRIBUTIE VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Voor 2007 is de contributie in november 2006 via de automatische incasso’s geïnd. 
Deze manier van innen heeft ons een heleboel tijd en werk bespaard. Ook voor u is 
het handig: u heeft er zelf geen omkijken meer naar. Uit praktische overwegingen zal 
de contributie voor 2008 eerder automatisch worden geïnd, namelijk om en nabij 10  
oktober a.s. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2008, kunnen 
dat tot uiterlijk 30 september per e-mail doen bij onze ledenadministrateur Cees 
Jonk. Wij kunnen onze leden voor 2008 dan eerder en in één keer aanmelden bij de 
NHWB, die op haar beurt het aantal wandelboekjes beter af kan stemmen op onze 
behoefte. Tevens kunnen zo de pasjes eerder besteld worden, zodat wij u deze op 
tijd kunnen toesturen. Ter informatie: op 24 juli 2007 telde de vereniging ’n Loopie 
412 leden!  
 
                                                                                                                          

mailto:secretaris@nloopie.nl
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Mr. Muhrenlaan 73                                            info@gebr-bont.nl 
1132 CC  Volendam                                          www.gebr-bont.nl 
Tel: 0299-368022  

 

ZATERDAG 30 JUNI JL.: TWEEDE VOLENDAM VOOR AFRIKA LOOP! 

 

Op zaterdag 30 juni jl. werd de tweede “Volendam voor Afrika”-loop georganiseerd.  

Met 220 wandelaars was deze wandeltocht voor het goede doel weer een enorm 

succes! Na afloop was er een supergezellige avond met muziek in het stadion van 

Volendam. We hebben met z’n allen maar liefst 10.350 euro (!!!) bij elkaar gewandeld 

voor de bakkers in Afrika! Kijk op www.voorafrikanaarvolendam.nl voor meer 

informatie (en klik vooral even op “historie” voor de mooie foto’s!).  
 
KORTE TERUGBLIK MIDZOMERNACHTLOOP – PAUL MOORMANN 
 
Ook de midzomernachtloop was weer grandioos! We zijn gestart in Uithoorn; van 
daar uit zijn we langs de Amstel naar Amsterdam gelopen. Vervolgens via het Twiske 
naar Purmerend en via het Purmerbos terug naar Volendam. Daar aangekomen 
werden we verwelkomd in het stadion van FC Volendam, waar 250 kinderen ons 
opwachtten met de ouders waar wij als wandelvereniging het startschot mochten 
geven van ‘hun’ sportdag. In één woord geweldig!!! Het leken wel de Olympische 
Spelen! De vermoeidheid na een tocht van 70 km was hierdoor onmiddellijk 
verdwenen.  
 
ZUIDERZEETOCHT 2007 WEER EEN SUCCES!  
 

Ondanks de weersvoorspellingen, Moederdag op zondag en veel concurrentie van 
andere wandeltochten en evenementen, heeft weer een groot aantal wandelaars 
deelgenomen aan de Zuiderzeetocht op 12 en 13 mei jl.! De routes waren weer met 
veel zorg uitgezet en de deelnemers aan de langere afstanden konden weer van het 
schitterende boottochtje van Marken terug naar Volendam genieten. Heeft u op 12 of 
13 mei mooie foto’s gemaakt? U kunt ze doorsturen naar webmaster@nloopie.nl 
voor evt. plaatsing op de website! Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en 
sponsors, die dit prachtige wandelweekend samen met ons mogelijk hebben 
gemaakt! Uiteraard ook alle wandelaars: bedankt voor uw aanwezigheid en 
deelname. Heel graag tot volgend jaar!  

 
 

        
 

mailto:info@gebr-bont.nl
http://www.gebr-bont.nl/
http://www.voorafrikanaarvolendam.nl/
mailto:webmaster@nloopie.nl
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TOPVERZORGING TIJDENS DE VIERDAAGSE 2007  (BRON: DE NIVO) 
 

 

Door wandelvereniging 'n Loopie werd ook dit keer gezorgd voor een optimale 
verzorging van de lopers onderweg. Er waren voor de lopers van de 40 en 50 km 
telkens drie stops. Met acht personen werden in totaal 136 leden van 'n Loopie "in de 
watten gelegd". Koffie, broodjes, een lekkere snack, drinken en fruit werden 
aangeboden aan de wandelaars. Het "cateringteam" leverde een topprestatie. 
Wandeldag 3 "De Dag van Groesbeek" werd o.a. gelopen over de Zeven-
heuvelenweg. Ook deze dag was het weer stralend mooi weer. Het gros van de 
wandelaars beleefde vrijdag een natte finish in Nijmegen. Alleen Piet Snieder en 
Evert Veerman (Jop) kwamen voor de plensbui over de eindstreep aan. Om elkaar te 
feliciteren op het plein van de Wedren in Nijmegen, daar kwam weinig van, want het 
was een natte bedoening en snel werden de hotels weer opgezocht. Het was toen 
even bedakken geblazen, want door een blikseminslag reden er vele treinen niet. Het 
grootste wandelevenement ter wereld was weer een belevenis voor de lopers.  
Namens het bestuur van ’n Loopie: alle vrijwilligers hartelijk bedankt!!! Zonder 
uw hulp waren wij nergens geweest. Het was weer helemaal top!   
 

 

 
 

 

22 SEPTEMBER 2007: DAM TOT DAM WANDELTOCHT! 

 

Op zaterdag 22 september 2007 vindt de 5e editie van de Dam tot Dam Wandeltocht 

plaats. Eén dag voor 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 9.158 

deelnemers van jong tot oud naar het hart van de hoofdstad en de verwachting is dat 

de groei van dit evenement de komende editie zal doorzetten richting de 10.000 

wandel- en Nordic Walking-liefhebbers. Deelnemers aan de 18, 26 en 40 km 

vertrekken vanaf de Dam met bezienswaardigheden als het Paleis op de Dam, de 

Nieuwe Kerk en het Nationaal Monument. Sporthal De Vang is de startplaats voor de 

route van 9 km. Voor de Nordic Walkers zijn er 2 routes (9 en 18 km).  

 

Een gevarieerd en aantrekkelijk parcours, gratis verzorging met versnaperingen, 

bandjes langs de kant en bij de finish, een wandelmarkt en een feestelijke maaltijd na 

afloop vormen slechts een greep uit datgene wat u ontmoet tijdens de Dam tot Dam 

Wandeltocht. Online voorinschrijving is mogelijk tot en met 2 september 2007. Kijk 

voor meer informatie op: www.damtotdamwandeltocht.nl 

 
 
 
 

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
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30 SEPTEMBER A.S.: VERENIGINGSUITJE MET DE BUS      
 
Het is weer de hoogste tijd voor ons verenigingsuitje met de bus! Op 30 september 
a.s. is er een prachtige jubileumwandeltocht vanuit Den Helder. Deze tocht hebben 
wij op het oog. Het zou natuurlijk mooi zijn als we daar die dag aankomen met een 
bus vol dolenthousiaste wandelaars namens wandelvereniging ’n Loopie! Gaat u met 
ons mee? Meld u dan z.s.m. aan! We gaan er weer een gezellig dagje van maken!  
 
Verzamelen: 08.30 uur bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg te Volendam. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom! Aan hen wordt een busbijdrage van 5 euro 
gevraagd. Voor aanmelden en meer informatie kunt u zich wenden tot Thoom en 
Margriet Smit, tel: 0299-364435 (na 18.00 uur) of via e-mail: tm.smit@wanadoo.nl 
Wanneer u zich heeft aangemeld en er komt op de dag zelf onverhoopt iets tussen, 
geeft u dit dan ook a.u.b. even aan ons door, anders staan wij voor niets te wachten. 
Heel graag tot 30 september a.s.!  
 
 
21 OKTOBER A.S.: NIJMEEGSE VIERDAAGSE – REUNIE 
 
Heeft u de Vierdaagse gelopen of wilt u 'm in 2008 gaan lopen? Noteer dan  
snel in uw agenda: zondag 21 oktober 2007 om 15.00 uur de jaarlijks  
terugkerende Vierdaagse Reünie. Plaats: kantine FC Volendam. Voor  
informatie, het uitwisselen van foto's, een prachtige foto(dia)presentatie  
én een beregezellig nazitje en -praatje! Komt allen! Uw foto’s op CD kunt u  
liefst vóór eind september inleveren bij Cees Jonk; hij zal er dan een fraaie 
totaalpresentatie van maken. Heel graag tot dan! 

 

 

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam          

                                            

 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 18 JANUARI 2008! 

 

Onze jaarvergadering over 2007 zal worden gehouden op vrijdagavond 18 januari 

2008. Deze vergadering is er speciaal voor u. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer 

gewaardeerd! Na de ontvangst met koffie bieden wij u een kijkje achter de schermen 

van onze wandelvereniging; hoe gaat het met de club, waar houden wij ons mee 

bezig, wat zijn onze verdere plannen, enzovoorts. U krijgt ruimschoots de 

gelegenheid tot het stellen van vragen en we zijn zeer benieuwd naar uw ideeën, 

opmerkingen en eventuele verbeteringen. Informatie over de lokatie van de 

vergadering volgt nog!  

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 18 januari a.s. om 19.30 uur.  

mailto:tm.smit@wanadoo.nl
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VERENIGINGSWANDELTOCHTEN! 

 
Op zondag 2 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 zondag 7 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 zondag 4 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.  
 
En dan alweer de laatste verenigingswandeltocht van het jaar 2007: op zondag 2 
december natuurlijk het befaamde culinaire snertloopie! Mmmm!  
Verzamelplaats: De Schemerpit om 09.00 uur, alwaar na afloop de zelfverzorgde 
snert voor de liefhebbers klaarstaat!  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONZE NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL 
 
Naast het clubblad sturen wij onze leden geregeld een nieuwsbrief via e-mail.  
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 e.d. toesturen. Sommige zaken zijn namelijk nog niet bekend 
tijdens het maken van het clubblad. Dus wilt u volledig up-to-date blijven: geef uw e-
mail adres even door aan Cees Jonk: ledenadministratie@nloopie.nl 

 

 

mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
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WINTERSERIES 2007/2008!  

NHWB-Winterwandeltochten  Amsterdam/Amstelveen                                                 
8 en 9 december 2007; 5 en 6 januari 2008; 26 en 27 januari en 9 en 10 februari 
2008: Sportcentrum VU. Uilenstede 100, 1183 AM Amstelveen 

NHWB-Winterwandeltochten Texel 
16 december 2007; 6 januari 2008, Restaurant ‘Bos en Duin’, Bakkenweg, 1797 RJ 
Den Hoorn 
20 januari en 3 februari 2008: Bospaviljoen ’t Turfveld, Nattevlakweg 2, 1791 PB Den 
Burg (Buitengebied) 

NHWB-Winterwandeltochten West-Friesland 
17 en 18 november 2007: Café ‘’t Bonte Paard’, Abbekerk                                                                            
15 en 16 december 2007: Café ‘Spoorzicht’, Schagen                                                                            
12 en 13 januari 2008: Café ‘West’, Medemblik                                                                          
2 en 3 februari 2008: Café ‘De Basserhof’, Heerhugowaard 

Winterserie  Aalsmeerse Wandelsport Vereniging (WKH) 
15 en 16 december 2007; 19 en 20 januari 2008 ; 16 en 17 februari 2008,        
Kantine A.S.V. ‘De Poelster’, Doorweg 21, 1182 WZ   Amstelveen 
 

Alle informatie over de winterseries kunt u vinden in het Landelijk Wandelprogramma 

óf kijk op www.nhwb.nl 

 

 

    
   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 
 

 

http://www.nhwb.nl/
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
http://www.reginasvoetensalon.nl/
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KLEDINGTIPS WANDELEN BIJ WINTERSE TEMPERATUREN 

 

Bron: www.atletiek.nl 

 

Neem bij het aanschaffen van je wandelkleding het gebruiksdoel als uitgangspunt.  

Als je gaat wandelen is het handig om meerdere lagen kleding aan te trekken. De 

lagen houden namelijk je lichaamswarmte goed vast. Een bekend principe bij het 

samenstellen van je wandelkleding is het drie lagen systeem.  

 

De drie lagen zijn: 

1. Vochtafvoerende laag 

2. Isolerende laag 

3. Wind- en waterwerende laag 

 

De vochtafvoerende laag draag je direct op je lichaam en wordt gevormd door je 

onderkleding. Met sportondergoed zul je een stuk minder last hebben van een nat en 

bezweet bovenlichaam, omdat het zweet makkelijker wordt afgevoerd. Thermische 

onderkleding houdt in de winter de lichaamswarmte goed vast. Wil je optimaal 

profiteren van thermische onderkleding, dan moet je uiteraard ook je bovenkleding 

aanpassen. Omdat de onderlaag vocht moet afvoeren is katoen niet geschikt. 

 

De belangrijkste functie van de tweede laag is om je warm te houden, het zal meestal 

een shirt of een trui zijn. Daarnaast moet ook deze laag vocht afvoeren. Sportshirts 

en -truien zijn er in diverse modellen en materialen. 

 

De derde laag moet het transpiratievocht afkomstig van de eerste en tweede laag 

verder afvoeren. Deze laag bestaat uit wind- en waterafstotende, ademende kleding. 

Dit zijn meestal jacks die in vele uitvoeringen verkrijgbaar zijn. 

 

Het is vooral ook belangrijk dat je kleding comfortabel zit. Je kleding moet je 

voldoende bewegingsvrijheid geven en mag niet knellen of schuren. 

 
 

                                               

 

 

 

aris.stukadoors@wanadoo.nl 

stukadoor voor 

binnen, buiten 

en decoratief 

http://www.atletiek.nl/
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WANDELBIBLIOTHEEK ’N LOOPIE! 

 
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 wandel-
zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wandelroutes, reisbeschrijvingen, wandel-
kaarten 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. 
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 je 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 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 
U kunt bij bovengenoemde personen ook uw evt. materialen kwijt!  
 

            
 

 

Nog een paar reis- en wandelcitaten:   

 

** In een auto zie je het landschap, lopend beleef je het (Jaap de Ruiter). 

** Er zijn meer vakantiebestemmingen dan vakantiedagen (Jan de Jong). 

** Wandel niet als een ijlbode, maar als een ontdekkingsreiziger (Jean Jacques 

   Rousseau).    
** En als eindklapper eentje van 4-daagse wandelaar Ron Plat toen hij in een  
   behoorlijke dip zat: de nieuwe naam van onze vereniging: ’n Sloopie!   

                               

WANDELEN IN HET DONKER 

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

wanneer u ’s avonds in het donker gaat wandelen! 

 

mailto:dmooijer@quicknet.nl
mailto:jac.plat@planet.nl
mailto:ae.tol@worldonline.nl

