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Jaargang 7, nummer 1: januari, februari, maart, april 2008 
 

Beste wandelaars,  
 
Om te beginnen wensen wij iedereen uiteraard een fantastisch, gelukkig, gezond, 
liefdevol en vooral wandelrijk 2008! Wij zijn er weer klaar voor en we hopen U ook! In 
dit clubblad kunt U terugvinden met welke prachtige tochten we het nieuwe jaar o.a. 
in kunnen wandelen. Naast ‘ons’ aanbod zijn wij razend benieuwd naar úw 
suggesties, tips en op- of aanmerkingen. Wij nodigen U dan ook van harte uit 
aanwezig te zijn tijdens onze ledenvergadering op 18 januari a.s. Een mooie 
gelegenheid om uw mede-leden/-wandelaars te ontmoeten, uw wensen en ideeën 
aan te geven of om gewoon eens te zien en horen wat ons bezighoudt en wat U van 
ons kunt verwachten. Heel graag tot dan! Verder wensen wij eenieder weer veel 
lees- en wandelplezier! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 en 6 januari         Amstelveen              www.nhwb.nl 
6 januari                 Volendam                 **verenigingswandeltocht!** 
6 januari                 Texel                        www.hetgoudenboltje.nl 
12 en 13 januari     Medemblik               www.nhwb.nl 
20 januari               Texel                        www.hetgoudenboltje.nl 
26 en 27 januari     Amstelveen              www.nhwb.nl 
 
 

 
 
 
2 en 3 februari        Heerhugowaard        www.nhwb.nl 
3 februari                Volendam                 **verenigingswandeltocht!** 
3 februari                Texel                         www.hetgoudenboltje.nl 
9 en 10 februari      Amstelveen               www.nhwb.nl 
23 februari              Huizen                       www.wsv-huizen.tk 

http://www.nhwb.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.wsv-huizen.tk/
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1 en 2 maart             Velserbroek                www.nhwb.nl 
2 maart                     Volendam                   **verenigingswandeltocht!** 
2 maart                     Texel                           www.hetgoudenboltje.nl 
8 en 9 maart             Oud-Amsterdam         www.nhwb.nl 
15 en 16 maart         Landsmeer                  www.nhwb.nl 
23 en 24 maart         Utrecht                        www.paaswandel2daagse.nl 
24 maart                   Texel                           www.hetgoudenboltje.nl 
 
 
 
 
5 april                       Volendam                     **verenigingswandeltocht!** 
5 en 6 april                Koog-Zaandijk             www.nhwb.nl 
12 en 13 april            Heemskerk                  Provinciale Wandeldagen!  
13 april                      Grootebroek                www.nhwb.nl 
19 april                      Geldermalsen             Verenigingsuitje met de bus! 
19 april                      Huizen                         www.wsv-huizen.tk 
19 en 20 april            Abbekerk                     www.nhwb.nl 
19 en 20 april            Purmerend                  www.nhwb.nl 
23 april                      Bovenkarspel              www.nhwb.nl 
26 en 27 april            Amsterdam-Noord      www.nhwb.nl 
 
 
 

 

 Algemene ledenvergadering: 18 januari a.s. om 20.00 uur; Schemerpit 

 De Winterseries: t/m half februari 2008 

 Provinciale Wandeldagen 2008: 12 en 13 april (Heemskerk) 

 Bloesemwandeltocht Geldermalsen: 19 april 2008 -> verenigingsuitje!!!!!! 

 Nordic Walking Dauwtraptocht 1 mei; www.nordicwalkingschool.nl 

 Kijk ook eens op www.kust6daagse.nl (België) 4 t/m 9 mei 2008 

 Zuiderzeewandeltocht: 24 en 25 mei 2008 

 De Bake for Life loop is op 31 mei 2008 

 Midzomernachtloop: 20 juni 2008 

 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 2008 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.hetgoudenboltje.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.paaswandel2daagse.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.wsv-huizen.tk/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nordicwalkingschool.nl/
http://www.kust6daagse.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.wandelkringholland.nl/
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                     ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JANUARI 2008 
 
 
Datum: vrijdag 18 januari 2008; aanvang: 20.00 uur (met koffie) 
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de tafeltennisvereniging, Harlingenlaan 25.  
 

Agenda van de algemene ledenvergadering:  
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en bestuursbeleid 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 januari 2007 
4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
5. Verslag van de penningmeester 
6. Verslag van de secretaris 
7. Verslag van de leden-administrateur 
8. Bestuursverkiezing 
9. Benoeming kascontrole-commissie 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2008 
11. Organisatie Zuiderzee-wandeltocht 24 en 25 mei 2008 
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
Toelichting op de agenda: 
 
Punt 3: De notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar zijn ter lezing 
vooraf beschikbaar bij Cees Jonk, Jan Platstraat 16 te Volendam. Ook tijdens de 
vergadering van 18 januari a.s. zijn deze notulen beschikbaar.  
 
Punt 8: Dit jaar zijn er geen aftreders.  
 
Punt 9: Dit jaar zijn er geen aftreders.   
 
Punt 10: Het bestuur stelt voor de contributieregeling, zoals die is vastgesteld tijdens 
de algemene ledenvergadering van 2006/2007, te handhaven.  
 
We verwachten voor de behandeling van de gehele agenda ongeveer 1 tot 
anderhalf uur nodig te hebben. Na het sluiten van de vergadering komt er nog 
een spreker met een zeer interessant wandel-thema (EHBO). Daarna is er nog 
gelegenheid om even gezellig na te zitten. U komt toch ook? 
 
 
 
 

                                    Met vriendelijke groeten, het bestuur.  
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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, Wim en Griet Kras, Jan 
Schilder (Vik), Thoom Smit, Klaas Springer, Ton Sterk, Cor Veerman, Evert Veerman 
(Job), Karin en Roel Veltman. Onze hartelijke dank voor de bereidwillige 
medewerking!  

http://www.nloopie.nl/
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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 

    

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam          

                                            

 
 
CONTRIBUTIE VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Voor 2008 is de contributie onlangs via de automatische incasso’s geïnd.  
Ter informatie: eind december 2007 telde de vereniging 417 leden!  
 

 

OPNIEUW EEN BEDEVAARTSTOCHT C.Q. ESTAFETTELOOP? 

 

Het enthousiasme m.b.t. de in het verleden georganiseerde estafettelopen, 

waaronder de tochten van Volendam naar Santiago de Compostela en Assisië,  was 

enorm groot. Terwijl de tocht naar Assisië nog aan de gang was, werd al gevraagd: 

“Wanneer kunnen we weer?” Al deze positieve uitingen laten ons uiteraard niet koud.  

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen, maar wel kunnen wij u mededelen 

dat we voornemens zijn binnenkort weer eens ‘rond de tafel gaan’ om te kijken naar 

de mogelijkheden. Zodra wij over meer informatie beschikken, leest u dat van ons!  

Uiteraard is het zo dat de leden van ’n Loopie voorrang hebben op niet – leden als 

het gaat om deelname of keuze in de verschillende onderdelen. Wij hebben al enige 

suggesties, maar mocht u nog een ‘heilige’ bestemming binnenvallen, kunt u die 

altijd aan een van de bestuursleden van ’n Loopie kenbaar maken. 
 
  

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

mailto:secretaris@nloopie.nl
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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. Na afloop van de vergadering zal er een 

interessant en leerzaam praatje worden gehouden door Jaap Zwarthoed, met als 

thema ‘eerste hulp bij wandelletsel’.  

Wij hopen u te mogen begroeten in De Schemerpit op vrijdagavond 18 januari 

a.s. om 20.00 uur! 

 

 
16e NATIONALE BLOESEMWANDELTOCHT: UITJE MET DE BUS!!! 
 
Op zaterdag 19 april 2008 gaan we bij voldoende belangstelling met de bus naar 
Geldermalsen om de schitterende bloesemwandeltocht te lopen! Meer informatie 
volgt op de website en zult u ontvangen via onze Nieuwsbrief via e-mail!! 
 

                                                                                                                         

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

 

 

WILLIBRORDUSWANDELPAD  NWB  (NIEUW!) 

Op zaterdag 2 juni 2007 werd een gloednieuw NWB-wandelpad geopend: het 
Willibrorduswandelpad. Dit wandelpad loopt van Utrecht naar Alkmaar over een 
afstand van 225 kilometer. De route is in beide richtingen beschreven (gids) en 
geel/blauw gemarkeerd. De grote lijn van de route is van Utrecht via Bilthoven, 
Amersfoort, Baarn, Bussum, Weesp, Amsterdam (Amsterdamse Bos), Haarlem, 
Buitenhuizen, Assendelft, Krommenie, Uitgeest, Castricum en Heiloo naar Alkmaar 
en vice verca. Tevens is een vijftal rond-wandelingen opgenomen met een totale 
lengte van nog eens circa 100 kilometer. Dit wandelpad is daarmee de langste route 
tot op heden van de NWB en biedt wandelaars elk wat wils qua natuur en 
bezienswaardigheden. Op de website  www.nwb-wandelen.nl vindt u meer informatie 
en kunt u desgewenst de gids bestellen.  

 

mailto:info@gebr-bont.nl
http://www.gebr-bont.nl/
http://www.nwb-wandelen.nl/
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Bert van Kampen en Mien te Nijenhuis uit Enkhuizen organiseren op 28, 29 en 30 
april 2008 op het grensgebied Noord-Tsjechië en Polen, nog geen 1000 km van 
Nederland, voor de 4e keer een driedaagse bergtocht van in totaal 100  km. Deze 3-
daagse is bestemd voor geoefende wandelaars, want in 3 dagen moet er 100 km 
worden afgelegd over diverse ondergronden met behoorlijke hoogteverschillen. Dit 
maakt de tocht anders en zwaarder dan de gemiddelde tocht. Het is een traditie 
geworden om rond Koninginnedag deze tocht te organiseren. 
  
Vertrekpunt is Vernerovice in Noord-Tsjechië, het dorp waar het echtpaar een aantal 
huizen en een minicamping heeft. Bij toeval kwamen Bert en Mien, die deels in 
Enkhuizen en deels in Tsjechië wonen, erachter dat er vlak bij Vernerovice vroeger 
een luxe berghut was waar Koningin Wilhelmina en haar dochter Juliana in de vorige 
eeuw tijdens een wintersportvakantie van 14 – 28 februari 1936 verbleven. Deze 
berghut met de naam Andreasbaude blijkt nog steeds te bestaan. Hij dient nu als 
restaurant en jeugdherberg onder aan de skipiste van Andrelowsko in het Silesiche 
wintersportgebied Sokolowsko, op slechts 10 km afstand van hun boerderij. Het 
wandelgebied wordt enorm gewaardeerd en zij werden meermalen met de vraag 
geconfronteerd, waarom er geen georganiseerde wandeltocht was. Er zijn plannen 
gemaakt en uitgewerkt, het resultaat is de Julianatocht. Bert en Mien willen graag 
veel mensen kennis laten maken met deze prachtige omgeving, waar het prijspeil 
nog heel goed is .  
  
In 2008 is er de mogelijkheid om de halve afstand te doen, er kan ook per dag 
worden gelopen en Nordic Walkers zijn van harte welkom. Voor de aanhang van de 
lopers is er een alternatief programma samengesteld. Ook is er een busreis 
georganiseerd; opstapplaatsen Enkhuizen , Apeldoorn, Hengelo en in overleg. 
De 3 dagen worden afgesloten  met een slotfeest in de berghut waar de koninklijke 
familie destijds verbleef. Deze tocht wordt overigens ondersteund door het Poolse en 
Tsjechisch bureau voor Toerisme en Univé verzekeringen. Voor informatie, foto’s  en 
inschrijvingen kunt u terecht op de website www.aktief.cz onder het kopje Juliana-
tocht. U kunt Bert en Mien bereiken via telefoonnr. 00420 491 582 138 of 0228-
513538, e-mail: bertenmien@hetnet.nl (adres: Westeinde 18d, 1601 BJ  Enkhuizen. 

   

 

                             

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.aktief.cz/
mailto:bertenmien@hetnet.nl
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12 EN 13 APRIL 2008: PROVINCIALE WANDELDAGEN HEEMSKERK! 
 
 
In het weekeinde van 12 en 13 april 2008 zullen voor de tweede maal de Provinciale 
Wandeldagen worden georganiseerd.  

Tijdens deze dagen staat het georganiseerd wandelen weer centraal en krijgen de 
onontbeerlijke wandelsportvereniging de aandacht die zij verdienen. 
Wandelsportverenigingen zijn immers de fundamenten van de georganiseerde 
wandelsport. Zonder verenigingen zou een overkoepelende bond geen 
bestaansrecht hebben. Alle bij de genoemde bonden aangesloten verenigingen, met 
in totaal meer dan 12.000 leden, krijgen volop de gelegenheid zich te presenteren. 
Bij voldoende belangstelling wordt hiervoor in de startgelegenheid en mogelijk 
onderweg ook bij de rustgelegenheden ruimte vrijgemaakt.  

Na de succesvolle start in Overveen (april 2007) kunt u dit jaar meewandelen, -kijken 
en –genieten in Heemskerk! Heel graag tot 12 en/of 13 april!  

Afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 km (t.z.t. meer informatie op www.nhwb.nl). 

  

 
 

Een NHWB/WKH initiatief, dit jaar i.s.m. wsv. ’n Loopie, wsv. AWV-Aalsmeer,  
                  wsv. De Zwervers en wsv. De Heemskerkse Stappers 

 

http://www.nhwb.nl/
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VERENIGINGSWANDELTOCHTEN! 

 

We starten het nieuwe jaar meteen goed: op zondag 6 januari 2008  

organiseert wsv. 'n Loopie een schitterende verenigingswandeltocht en we  

gaan deze keer naar Ilpendam! Deelname is gratis en ook niet-leden zijn uiteraard 

altijd van harte welkom. Gaat u voor een wat kortere afstand, dan kunt u bijvoorbeeld 

tot Monnickendam meewandelen en vervolgens aldaar weer terugkeren naar 

Volendam. Startplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 08.30 uur.  

Een fantastische tocht; meedoen dus!  

 

Ook de daarna volgende verenigingstochten kunt u alvast noteren in uw agenda:  

- zondag 3 februari : Zuiderwoude, half 9 bij Opperdam verzamelen * 

- zondag 2 maart    : Purmerend, vertrek half 9, Sporthal Opperdam 

- zaterdag 5 april    : Rinus Laan Memorial (Marken) 
 

* Wanneer u zelf geen auto heeft, kunt u altijd wel met iemand anders meerijden.  

 
Deelname aan de verenigingswandeltochten is gratis. Gezamenlijk vertrek: 8.30 
uur. Startplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg te Volendam. Ook niet-
leden zijn uiteraard altijd van harte welkom!  
 
 

 
 
 
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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BAKE FOR LIFE – VOLENDAM VOOR AFRIKA: 31 MEI 2008 

 

Vanwege het enorme succes van vorig jaar en voorgaande jaren komt er opnieuw 

een loop van Avenhorn naar Volendam, waarvan de opbrengst weer gaat naar “Bake 

for Life”. Binnenkort kunt u meer lezen op de site www.voorafrikanaarvolendam.nl of  

www.bakeforlife.nl. Natuurlijk zullen wij u ook uitgebreider informeren in het volgende 

clubblad. De datum van dit wandelspektakel kunt u in ieder geval alvast noteren!   

 
 

    
   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 
 
 

NOG EEN PAAR REIS- EN WANDELCITATEN    
 

** Het baat niet of men hard loopt, men moet op tijd vertrekken (La Fontaine). 

** De volgende stap die u doet, is de eerste van uw reis. 
** Wandelen is stappen en de gedachten vrij laten lopen.  
=  Kent u er zelf nog een paar? Laat het ons weten! =  
 
 
 

http://www.voorafrikanaarvolendam.nl/
http://www.bakeforlife.nl/
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
http://www.reginasvoetensalon.nl/
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20 JUNI 2008: MIDZOMERNACHTLOOP (70 KM) O.L.V. PAUL MOORMANN! 
 
 

 
Foto: Midzomernachtloop 2007 
 
Voor de echte bikkels organiseert Paul Moormann ook dit jaar weer het 
Midzomernachtloopie. Uitsluitend zeer goed getrainde lopers (!) kunnen zich weer  
aanmelden bij Paul voor deze voornamelijk nachtelijke wandeltocht met een afstand 
van ongeveer 70 km. De startplaats is bij het maken van dit clubblad nog niet 
bekend, de datum wel, nl: 20 juni 2008! (De week daarvoor is het vrijdag de 13e dus 
dat gokken we maar niet). In het volgende clubblad zullen wij u meer kunnen 
vertellen over de route, de startplaats en het aankomsttijdstip (voor de juichende 
menigte).  
 
 
DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN IN 2008 
 

De 92ste Vierdaagse zal plaatsvinden van 15 tot en met 18 juli 2008. 
Inschrijven voor de Vierdaagse is mogelijk vanaf 4 februari, via de website of middels 
een inschrijfformulier dat vanaf 4 februari kan worden aangevraagd. De inschrijving 
van de Vierdaagse in 2008 is verdeeld in twee inschrijfperioden, zie www.4daagse.nl 
 

 

http://www.4daagse.nl/
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VRIJWILLIG(ST)ERS EN BEZORG(ST)ERS 
 
 
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. U gaat aan de wandel. Dan kijkt u natuurlijk 
vantevoren even in een boekje of op een site waar een wandeltocht is. Ter plaatse 
schrijft u zich in bij de starttafel, u ontvangt een routebeschrijving en wandelen maar. 
De route is keurig gepijld, onderweg wordt uw kaartje geknipt en soms krijgt u nog 
iets te eten of te drinken aangeboden. U komt mensen tegen die het verkeer regelen 
en/of u helpen oversteken, enzovoorts. Achter al deze schijnbare ‘normaliteiten’ 
schuilen vrijwilligers. Mensen die zich zonder er iets aan te verdienen inzetten voor 
de wandelsport, voor onze club en dus voor u!  
 
Langs deze weg willen we al onze vrijwillig(st)ers nog eens extra bedanken voor de 
tijd, de moeite en de belangeloze inzet. Geweldig! Zonder jullie hulp zijn wij helemaal 
nergens!  
Zonder anderen tekort te willen doen noemen we deze keer met name even Ina 
Koning en Wim en Griet Kras. Ina, hartstikke bedankt voor je hulp als bezorgster en 
voor het feit dat we jarenlang op je hebben kunnen rekenen! Wim en Griet Kras, 
onze hartelijke dank alvast voor het overnemen van deze sportieve klus!  
 

 

RINUS LAAN WANDELTOCHT: 5 APRIL 2008 
 

De Rinus Laan Memorial Wandeltocht was een groot succes in 2007, tot ons grote 
genoegen. Ook in 2008 kunt u weer meewandelen van Volendam naar Marken (en 
desgewenst ook te voet weer terug). Details over startplaats/tijdstip e.d. ontvangt u 
nog van ons via de nieuwsbrief per e-mail! Allemaal graag tot dan!  
 

                                               

 

 

 

aris.stukadoors@wanadoo.nl 

stukadoor voor 

binnen, buiten 

en decoratief 
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OOK INSCHRIJVING VIERDAAGSE APELDOORN BINNENKORT OPEN 

Begin januari 2008 wordt het reglement voor deelname aan de 55e Vierdaagse 
Apeldoorn verzonden aan alle deelnemers die in de jaren 2005, 2006 en/of 2007 
hebben deelgenomen. Uiteraard gaat dat reglement vergezeld van een 
inschrijfformulier in de vorm van een eenmalige machtiging. Vanaf het moment van 
de verzending van het reglement staat de inschrijving in principe open tot 1 mei 
2008. Indien voor die datum echter de maximale aantallen inschrijvingen zijn 
behaald, geldt voor de betreffende afstand een inschrijfstop. Het is dus zaak niet te 
lang te wachten met inschrijven als u ook in 2008 wilt deelnemen aan dat geweldige 
evenement, de Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn. Lees verder op  
http://www.nwb-wandelen.nl/vierdaagse_actueel.htm 

 

AVONDVIERDAAGSE 2008 
 
Ook dit jaar in juni kunt u weer meedoen aan één of meer van de georganiseerde 
meerdaagse avondwandeltochten. Een compleet overzicht vindt u op de website 
www.nhwb.nl (linkerkolom: Avondvierdaagse). Wij noemen – redelijk in de buurt:  
 
- Amsterdam-Noord: 4 t/m 7 juni 
- Kwadijk:                  4 t/m 7 juni 
- Monnickendam:      4 t/m 7 juni 
- Oosthuizen:            4 t/m 7 juni 
- Purmerend:           11 t/m 14 juni 
- Graft/De Rijp:        19 t/m 22 juni 

 
 
24 EN 25 MEI 2008: ALWEER DE 6e ZUIDERZEEWANDELTOCHT VOLENDAM 
 
In het weekend van 24 en 25 mei organiseren wij alweer voor de zesde maal de 
Zuiderzeewandeltocht. Het zou mooi zijn als wij u die dagen wederom allemaal 
mogen begroeten. U kunt weer kiezen uit de afstanden van 5, 10, 15, 25 of 40 km. 
Dus zelfs als u niet zoveel tijd heeft kunt u genieten van één van onze met zorg 
uitgezette wandelroutes! In het volgende clubblad en op de website volgt meer 
informatie. Heel graag tot ziens op 24 en/of 25 mei! Vrijwilligers kunnen zich nu reeds 
aanmelden bij Paul Moormann!  
 
 
TENSLOTTE WENSEN WIJ U ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nwb-wandelen.nl/vierdaagse_actueel.htm
http://www.nhwb.nl/

