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Jaargang 7, nummer 2: mei, juni, juli, augustus 2008 
 

 
Beste wandelaars,  
 
De lente is reeds in het land en voor we het weten staat de zomer voor de deur.  
Er kan weer gewerkt worden aan een strak(ker) velletje met het oog op de 
naderende vakanties, alsook aan een betere conditie v.w.b. de Vierdaagse- 
deelnemers. Maar vergeet vooral niet “gewoon” te genieten van het lekkere weer, de 
gezonde buitenlucht en de prachtige omgeving, terwijl u wandelt! We hebben weer 
een flink aantal ‘loopies’ voor u op een rijtje gezet, die u ook terug kunt vinden in het 
LWP. Daarnaast vindt u in dit clubblad het verslag van de jaarvergadering en het 
inschrijfformulier voor de verzorging tijdens de 4-daagse van Nijmegen. 
 Wij wensen u heel veel lees- en wandelplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 mei                     Texel                        www.hetgoudenboltje.nl 
1 mei                     Bovenkarspel           www.nhwb.nl 
1 mei                     Nordic Walking        www.nordicwalkingschool.nl 
4 mei                     Volendam                ** verenigingswandeltocht ** Oudendijk! 
2, 3, 4 mei             Blokker/Hoorn          www.udi-sos.nl 
3 en 4 mei             Amstelveen              http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
4 mei                     Wieringen                 www.wsv-wieringen.nl 
9 op 10 mei           Aalsmeer                  http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
13 mei                   Zaanstad-P’rend      www.nhwb.nl 
16 op 17 mei         Hilversum                 www.delat.nl 
17 en 18 mei         Krommenie              www.wsvdelaatsteloodjes.nl 
22 mei                   Bovenkarspel           www.nhwb.nl 
24 en 25 mei         Volendam                 www.nloopie.nl  **Zuiderzeetocht!!** 
31 mei                   Monnickendam         www.wandel.nl 
31 mei                   Heiloo                       www.nhwb.nl 
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1 juni                      Volendam                   ** verenigingswandeltocht ** Etersheim! 
1 juni                      Heiloo                         www.nhwb.nl 
7 juni                      Bake for Life               www.voorafrikanaarvolendam.nl 
7 en 8 juni              Wijk aan Zee              www.wsvdezwervers.nl 
8 juni                      Zuidoostbeemster      www.beemsterswelvaart.nl 
14 juni                    Texel                          www.hetgoudenboltje.nl 
14 juni                    Overveen                    www.wandelkringholland.nl 
18 juni                    Bovenkarspel             www.nhwb.nl 
18-21 juni               Alkmaar 4-daagse     www.wandelvierdaagsealkmaar.nl  
20 op 21 juni          Midzomernachtloop   Spakenburg – Volendam!    
21 juni                    Heemskerk                 www.deheemskerksestappers.nl 
21 en 22 juni          Enkhuizen                  www.nhwb.nl 
28 op 29 juni          Blokker/Hoorn            www.udi-sos.nl 
28 en 29 juni          Bussum                      www.nhwb.nl 
28 en 29 juni          Den Helder                 www.wandelkringholland.nl 
 
 
 
 
 
5 juli                         Diemen                        www.delat.nl 
8 t/m 11 juli              Vierdaagse Apeldoorn www.nwb-wandelen.nl 
15 t/m 18 juli            Vierdaagse Nijmegen  www.4daagse.nl 
 vanaf 22 juli            3-daagse China           www.walkchallenge.nl 
                
 
 
 
6 augustus                IJmuiden (avond)      www.kennemerjagers.nl 
9 augustus                Santpoort                  http://rondjezandhaas.95mb.com/index.html 
24 augustus              Eilandspolder!           www.dejongeruiter.nl  -  aanrader!  
 
 
 
 

 

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

 Tweedaagse Amersfoort: 20 en 21 juni 2008 

 Dam tot Dam Wandeltocht: 20 september 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:  
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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 wandelweekends 
- organiseren van meerdaagse wandeltochten in binnen- en buitenland 

 
***   Andere suggesties zijn van harte welkom!  

mailto:voorzitter@nloopie.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
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mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
mailto:bestuurslid@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 
 

 
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 
 
 

                                                                                                                         

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

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 18 JANUARI 2008! 

 

Onze jaarvergadering over 2007 vond plaats op vrijdagavond 18 januari jl.  

Het verslag van deze vergadering treft u aan in dit clubblad. Het was een gezellige,  

leerzame bijeenkomst en er zijn o.a. weer diverse wandelideeën uitgewisseld.  

Langs deze weg willen wij graag bedanken: de vrijwilligers van de Schemerpit voor 

de perfecte verzorging en bediening deze avond, Jaap Zwarthoed voor zijn boeiende 

lezing over thermoletsels na afloop van de vergadering en uiteraard alle leden: onze 

hartelijke dank voor uw aanwezigheid, inbreng en belangstelling!  

 

 

mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
mailto:info@gebr-bont.nl
http://www.gebr-bont.nl/
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 VERSLAG  

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007  
 

 

Datum: vrijdag 18 januari 2008; aanvang: 20.00 uur 

 

 

Plaats: Kantine 'De Schemerpit' aan de Harlingenlaan. 

Agenda van de algemene ledenvergadering: 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en bestuursbeleid 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26-01-07 

4. Ingekomen stukken en uitgaande post 

5. Verslag van de penningmeester 

6. Verslag van de secretaris 

7. Verslag van de ledenadministrateur 

8. Bestuursverkiezing 

9. Benoeming kascontrolecommissie 

10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2008 

11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht 24 en 25 mei 2008 

12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 

13. Rondvraag. 

14. Wat nog meer ter tafel komt 

 

Aantal aanwezigen: 35.  

 

Ad 1 

Om 20.03 uur wordt de algemene ledenvergadering geopend door Cees Jonk. Cees bedankt allereerst de 

aanwezigen voor hun komst, ondanks het slechte weer. Hij meldt dat voorzitter Dick Veerman helaas niet 

aanwezig kan zijn wegens privé-omstandigheden. Tevens is bestuurslid Ton Tol afwezig vanwege andere 

werkzaamheden. Aangegeven wordt dat de vergadering zal worden gehouden in één sessie, gevolgd door een 

pauze. Penningmeester Cor meldt dat hij de eerste consumptie voor ‘zijn’ rekening zal nemen, misschien ook 

wel de tweede, maar daar moet hij nog even over nadenken.  

 

Ad 2 

Secretaris Paul Moormann krijgt het woord. Van een aantal mensen heeft hij een afbericht voor de vergadering 

ontvangen, te weten: Els Bloem, Clemens en Lida Tol, Kees Runderkamp, Jan Tol (Bout) en Ton Tol. Over 

laatstgenoemde wordt opgemerkt dat afwezige bestuursleden vaak de beste bestuursleden zijn. Onze leden zijn 

uitgenodigd de jaarvergadering van de NHWB bij te wonen. Deze zal worden gehouden op zaterdag 16 februari 

2008 te Haarlemmerliede. Erg leerzaam én leuk deze vergadering eens mee te maken en uw aanwezigheid en 

betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld! Wilt U erheen, geef dit even door aan Paul, tel: 06-24593990.  

 

Ad 3 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 januari 2007; deze worden 

dan ook, met dank aan Candy Smit, vastgesteld. De notulen van de vergadering d.d. 18 januari 2008 zullen 

worden verspreid onder de leden bij het eerstvolgende clubblad.  

 

Ad 4 

Behoudens de eerdergenoemde afberichten voor de vergadering is er geen binnengekomen en/of uitgaande post.   

 

Ad 5 

Penningmeester Cor neemt het woord m.b.t. de financiën. Het financiële fundament van de vereniging is goed. 

Cor kan ons mededelen dat het verslag over 2007 door de kascontrole-commissie is goedgekeurd en dat er zelfs 

nog ruimte is om iets extra’s van te doen. Wij staan geheel open voor uw ideeën. Dus weet U iets leuks, geeft U 

dit dan vooral aan ons door! Op de vraag of er nog vragen zijn komt vanuit de zaal de opmerking dat het 

financiële overzicht er zo keurig uit ziet, met als gevolg een spontaan en terecht applaus voor Cor! Onze 

ledenadministrateur Cees benadrukt nog eens dat we geen armlastige vereniging zijn en dat we onze ‘buffer’ 
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liever willen besteden aan iets leuks in verenigingsverband dan dat het op de bank blijft staan, dus nogmaals: uw 

suggesties zijn van harte welkom!  

 

Ad 6 

En dan is het woord weer aan secretaris Paul Moormann. Het jaar 2007 was wederom een zeer geslaagd 

wandeljaar. Zo was het nieuw in het leven geroepen fenomeen ‘De Provinciale Wandeldagen’ met 1244 

deelnemers een groot succes. Onze vereniging is er heengegaan met de bus. Ook het Bake for Life-project is 

weer prima verlopen, met 220 deelnemers hebben we   Є 10.350 bijeengewandeld voor een goed doel, namelijk 

een school voor weeskinderen in Uganda. De Zuiderzeetocht trok in 2007 zo’n 1200 wandelaars; geen slechte 

opkomst gezien het op zondag ook nog eens moederdag was. De midzomernachtloop was weer onvergetelijk, de 

tocht ging in 2007 van Uithoorn naar het stadion in Volendam, alwaar de lopers als vorsten werden 

binnengehaald tijdens de Kids Club Dag (Paul: “Het leken wel de Olympische Spelen”). Ook de Vierdaagse van 

Nijmegen was weer grandioos, volgens secretaris Paul Moormann wordt de catering steeds professioneler, de 

groep is super, het afgelopen jaar was er zelfs een koelcel gehuurd en men beschikte over een eigen opslagplaats, 

etc. Het was zó leuk en goed geregeld, dat we in 2008 misschien wel ‘teveel’ mensen hebben die zich als 

cateraar hebben aangeboden.  

 

Wat nog moet komen: teveel om op te noemen, maar o.a.:  

5 april: de Rinus Laan Wandeltocht V’dam – Marken      

12 en 13 april: de Provinciale Wandeldagen, Heemskerk 

19 april: de Bloesemtocht Geldermalsen (uitje met de bus 

24 en 25 mei: de Zuiderzeetocht; 

31 mei: Bake for Life wandeltocht   

20 juni: de midzomernachtloop; 

15 – 18 juli: de Vierdaagse van Nijmegen  

 

* Geldermalsen: voor het verenigingsuitje vragen we een bijdrage van 5 euro p.p. (= busrit). In principe gaat de 

bus om 17.00 uur terug naar Volendam. Bij veel deelnemers rijden er twee bussen. In dat geval kan één bus evt. 

eerder huiswaarts keren.  

* Driedaagse China: er is grote belangstelling voor de wandeldriedaagse in China dit jaar. De organisatie meldt 

in januari al 600 inschrijvingen. Een aantal leden van ’n Loopie is voornemens deel te nemen aan dit 

wandelspektakel. Uw foto’s zijn na afloop van harte welkom! Op de vraag of er nog ‘iets’ wordt georganiseerd 

door ’n Loopie met het oog op deze Driedaagse probeert Cor: “We kunnen wel organiseren dat het bestuur er 

gratis heen kan?” Helaas wordt dit voorstel door de aanwezige leden volledig in de wind geslagen..  

* Er komt weer een pelgrimstocht in 2009! De eerste vergadering is inmiddels alweer achter de rug. Het bestuur 

laat nog niet veel los, wel wordt een tipje van de sluier opgelicht: we zullen deze keer vertrekken én eindigen in 

Volendam en er zullen meerdere bedevaartsplaatsen in de route worden opgenomen!  

 

Ad 7 

Ledenadministrateur Cees Jonk deelt de aanwezigen mede dat onze vereniging op dit moment 417 leden telt. 

Met dit prachtige aantal zijn we de grootste wandelvereniging van Noord-Holland! Bij de Noordhollandse 

Wandel Bond waren er het afgelopen jaar wat problemen met het ledenbestand en het verzenden van de (Sport-) 

passen, maar met de aanstelling van een aantal nieuwe vrijwilligers, die zich op deze klus hebben gestort, zullen 

deze problemen spoedig zijn verholpen. Vervolgens meldt Cees dat hij een overzicht heeft gemaakt van onze 

leden; zo bestond onze vereniging vorig jaar uit 159 vrouwen en 208 mannen. Dit jaar zijn dat er 184 resp. 233. 

Ons oudste mannelijke lid is 78 jaar en ons oudste vrouwelijke lid telt 73 lentes. Bij dit verslag vindt u het 

bovengenoemde overzicht. Tenslotte nog een verzoek van Cees: is er bij U sprake van een wijziging (adres, 

telefoonnummer, e-mail), geef dit dan even aan hem door.    

 

Ad 8 

In het bestuur zijn dit jaar geen aftreders, er zijn derhalve ook geen (her-) verkiezingen.  

 

Ad 9 

Ook de kascontrolecommissie mag nog een jaartje blijven. 

 

Ad 10 

Het bestuur stelt voor de contributieregeling, zoals die is  vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 

vorig jaar, te handhaven. Hier is iedereen het mee eens, behalve Klaas Jonk (Drop). Ondanks de tegenwerpingen 

van Klaas  besluit het bestuur wederom de contributie niet te verhogen.   
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Ad 11 

De voorbereidingen m.b.t. de Zuiderzeetocht zijn inmiddels weer in volle gang. De werkgroep heeft zich weer 

volop gestort op het logo voor de medaille, de routes, de promotie, enz. Voor het weekend zelf (24/25 mei) 

kunnen we nog een aantal vrijwilligers gebruiken! Lijkt het u wat? Meldt U dan aan bij Paul Moormann!  

 

Ad 12 

Suggesties vanuit de ledenvergadering: Bart en Mary de Block hebben aangegeven dat de 30 km wandelaars 

tijdens de Vierdaagse de warme maaltijd altijd mis lopen. Secretaris Paul Moormann verzorgt de catering tijdens 

de Vierdaagse al ruim 10 jaar en hij geeft aan dat er inderdaad steeds meer 30 km wandelaars bij komen. Een 

goed idee dus hier voortaan rekening mee te houden!  

Webmaster Henk Keizer vraagt zich af of er nog petten zijn (met nekbedekking) met het logo van ’n Loopie 

erop. Deze petten hebben we inderdaad jaren geleden laten maken. Nu hadden we gehoopt dat veel leden van ’n 

Loopie deze pet ook zouden dragen tijdens de Vierdaagse, maar helaas, we zagen ze nauwelijks terug. Nu willen 

we onszelf natuurlijk wel graag laten zien, wie heeft nog andere suggesties (uitgezonderd t-shirts met het logo 

erop)? Wij horen het graag!  

Dik Mooijer vraagt even aandacht voor ‘zijn’ wandelbibliotheek. Er zijn nog weinig kaarten, reacties en 

suggesties binnengekomen. Heeft u nog (wandel) kaarten die U zelf niet meer gebruikt, geef even een seintje, 

Dik wil ze zelfs komen halen! Alle wandel info is van harte welkom, dus ook adressen van mooie sites, verhalen 

en foto’s van mensen die tochten hebben gemaakt – waar dan ook in Europa, alsook tips waar mensen die een 

wandelvakantie willen gaan maken informatie kunnen vinden (internet, adressen van speciale wandelreisbureaus, 

noem maar op). Weet u mooie gebieden of nuttige adressen: geef ze door aan Dik Mooijer 

(dmooijer@quicknet.nl). Wilt u geen verslagen of foto’s doorsturen maar bent U wel bereid andere mensen op 

weg te helpen, kaarten/boeken uit te lenen, of thuis dingen (foto’s/kaarten/videofilms) te laten zien, dan kunt U 

ook alleen uw naam/adres doorgeven en de artikelen waarover U beschikt, dan kan Dik deze gegevens opslaan. 

Het zou natuurlijk mooi zijn als we op termijn allemaal gebruik kunnen maken van dit fantastische initiatief. Het 

is de uiteindelijke bedoeling dat we straks bijvoorbeeld kunnen vragen aan Dik: “Ik wil gaan wandelen in 

Frankrijk, heb je daar informatie over?” En dan kan Dik zeggen: “Dan heb ik wel een paar mooie kaarten/boeken 

voor je en ik weet ook nog iemand die daar al eens heeft gewandeld!” 

Paul Moormann geeft aan dat we nu al een tijdje dezelfde verenigingstochten lopen. Wij ontvangen heel graag 

nieuwe/andere routes in de buurt van Volendam! Suggesties, mooie rondjes, alle ideeën zijn van harte welkom!  

 

Ad 13 en 14 

Over de bedevaartstocht 2009 kan Cees Jonk nog vertellen dat de werkgroep (Bep Jonk, Henk Visser, Cees en 

Paul) al het e.e.a. aan het uitwerken is. “We willen starten in februari 2009 in Volendam, alwaar we medio juni 

ook weer eindigen. Het wordt iets aparts! Een rondje van plm. 2300 km door Europa. Alle groepshoofden 

hebben inmiddels al een brief ontvangen, in principe wil iedereen weer meedoen en 8 groepen hebben zich reeds 

aangemeld. In totaal willen we weer zo’n 25 groepen laten lopen; de groepshoofden moeten wel vóór 5 februari 

2008 reageren, anders mogen anderen meelopen,”aldus Cees. Of we zullen starten vanuit het Boelenszpark of de 

Vincentiuskerk e.d. kunnen we binnenkort lezen in de Nivo en op de site www.nloopie.nl 

* Het Landelijk Wandelprogramma wordt volgend jaar weer één boekje, dus inclusief de tochten van de 

KNBLO!  

Vanuit het publiek komt de vraag of er nog iets te melden valt over de Vierdaagse Nijmegen. Paul: “Dit jaar is 

het max. aantal deelnemers 45.000, dat is minder dan voorgaande jaren. Degenen die het afgelopen jaar en het 

jaar daarvoor hebben deelgenomen komen als eersten in aanmerking voor deelname in 2008, daarna kan de rest 

zich inschrijven. Zie: www.4daagse.nl. Er blijkt ook sprake te zijn van een 5e dag van de Vierdaagse! 

Binnenkort ontvangen we hierover meer informatie.  

 

 

Ledenadministrateur Cees Jonk sluit de vergadering om 20.45 uur. Na de pauze kunnen de aanwezige leden 

genieten van een zeer interessante lezing over thermische letsels, verzorgd door Jaap Zwarthoed (Troet). De 

aanwezigen wordt nog een consumptie aangeboden, onder goedkeuring van penning-meester Cor Veerman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmooijer@quicknet.nl
http://www.nloopie.nl/
http://www.4daagse.nl/
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 Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2008  

        

 Geboortejaar Vrouw  Man Totaal  

 1930 -> 1940 1 8 9  

 1940 -> 1950 27 46 73  

 1950 -> 1960 55 84 139  

 1960 -> 1970 67 65 132  

 1970 -> 1980 25 21 46  

 1980 -> 1990 7 8 15  

 1990 ->  2 1 3  

   184 233 417  

        

 Gemiddelde leeftijd 48,2        50,6         49,6   

        

 Leeftijd oudste lid 73 78    

 Leeftijd jongste lid 10 15    

      

      

 Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2007  

        

 Geboortejaar Vrouw Man Totaal  

 1930 -> 1940 1 8 9  

 1940 -> 1950 25 44 69  

 1950 -> 1960 49 71 120  

 1960 -> 1970 54 60 114  

 1970 -> 1980 20 19 39  

 1980 -> 1990 8 5 13  

 1990 ->  2 1 3  

   159 208 367  

        

 Gemiddelde leeftijd 47,5        50,0         48,9   

        

 Leeftijd oudste lid 72 77    

 Leeftijd jongste lid 9 14    
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RINUS LAAN WANDELTOCHT – BRON: HET WITTE WEEKBLAD 

 
Van Volendam naar Marken, 5 april 2008.  
 

 

     Foto: Johan W. Koopmans 

WATERLAND - Hoewel de Rinus Laan Memorialtocht van Volendam naar Marken 
weinig deelnemers kende, genoten de wandelaars volop. In het begin werkten de 
weersomstandigheden niet mee, maar later ging zelfs het zonnetje schijnen en was 
het heerlijk toeven aan de dijk naar Marken!  

 
PROVINCIALE WANDELDAGEN HEEMSKERK ZEER GESLAAGD 
 
In het weekend van 12 en 13 april werden voor de tweede maal de Provinciale 
Wandeldagen georganiseerd, een initiatief van de NHWB en de WKH. De 
parkoersen vanuit Heemskerk waren zeer afwisselend; de wandelaars werden door 
bossen en parken geleid, langs kastelen, fonteinen en andere waterpartijen en de 
langere routes liepen zelfs nog een stukje over de Zwarte Markt te Beverwijk. Met 
zo’n 1100 deelnemers kunnen we wederom spreken van een groot succes! 
 
 

 
                              Ingang Marquette. Foto: W. Croese  
 

Kijk voor meer foto’s op www.provincialewandeldagen.nl ! 

http://www.provincialewandeldagen.nl/


 

  7 

 

Z U I D E R Z E E W A N D E L T O C H T 

2 0 0 8 

 

Op 24 en 25 mei organiseert wandelvereniging ´n Loopie uit Volendam alweer voor 
de zesde maal haar jaarlijkse wandeltocht om en nabij de voormalige Zuiderzee. Ook 
dit jaar lopen wij via de oude kernen van Volendam, Edam en Monnickendam met 
hun prachtige gebouwen en karakteristieke havens. Daarnaast kunt U genieten van 
de wonderschone natuur van Waterland en de oevers van het IJsselmeer. 
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 
Clubhuis De Schemerpit 

Tafeltennisvereniging Victory ’55,   Harlingenlaan 21,   1131 JP  Volendam    
(nabij Sporthal De Seinpaal). Hier staan de palingsound, diverse stands en een leuke 

loterij garant voor een gezellige sfeer !! 

 
 

Meer informatie: 
            Ondermeer met een uitgebreide route beschrijving op onze website. 

 

www.nloopie.nl 

 

http://www.nloopie.nl/
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24 EN 25 MEI 2008: 6e ZUIDERZEEWANDELTOCHT VOLENDAM 
 
In het weekend van 24 en 25 mei willen we weer gaan knallen met onze 
prachtige Zuiderzeetocht, met een vijftal oogstrelende routes vanuit 
Volendam! Voor leden van 'n Loopie is deelname aan de Zuiderzeetocht 
geheel gratis, inclusief de boottocht (!) van Marken naar Volendam én de  
medaille! Alleen de eventuele consumpties onderweg zijn voor eigen 
rekening. Geen tijd? Er is ook een route van 5 km. Geen zin om te lopen? 
Meldt u dan aan bij Paul als vrijwilliger en geniet mee van de gezelligheid! 
Wij zien u heel graag op 24 en/of 25 mei! 

7 JUNI 2008: BAKE FOR LIFE – VOLENDAM VOOR AFRIKA 

 

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”. Uiteraard gaat het om het wandelen en de opbrengst voor dit zeer goede 

doel, maar we willen van de finish ook weer een groots en gezellig festijn maken. 

Hoe en waar, dat zijn we allemaal nog aan het bekokstoven. Binnenkort kunt u meer 

lezen op de site www.voorafrikanaarvolendam.nl of www.bakeforlife.nl. Daarnaast 

zullen wij u verder op de hoogte houden via de Nivo, de website en onze nieuwsbrief 

via e-mail, maar de datum kunt u alvast noteren!  
 

20 JUNI 2008: MIDZOMERNACHTLOOP (70 KM) O.L.V. PAUL MOORMANN! 
 
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 loop gaat deze keer vanuit Spakenburg, via Eemnes, Laren, 
Naarden en Muiderberg naar Volendam.  
Het vertrek op vrijdagavond is uiterlijk om 18.30 uur (!!) in verband met een pontje op 
de route dat ’s avonds niet meer vaart. Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
dus contact opnemen met onze secretaris: tel. 06-24593990. Ook zullen wij binnen-
kort een uitgebreider stuk over deze uitdagende tocht plaatsen op onze website.  
 
                                               

 

 

 

aris.stukadoors@wanadoo.nl 

stukadoor voor 

binnen, buiten 

en decoratief 

http://www.voorafrikanaarvolendam.nl/
http://www.bakeforlife.nl/
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4 MEI EN 1 JUNI: VERENIGINGSWANDELTOCHTEN! 

 

Op zondag 4 mei organiseren we weer zo’n schitterende verenigingswandeltocht  

en we gaan deze keer eerst met de auto naar Oudendijk, alwaar onze wandeling 

start! Afstanden: 18 of 25 km. Een werkelijk prachtige omgeving! We gaan o.m. door 

Beets, Ursem en Avenhorn. De 25 km wandelaars gaan ook nog door Grosthuizen.  

Verzamelplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 08.30 uur.  

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

Deelname aan de verenigingswandeltochten is gratis. Ook niet-leden zijn 

uiteraard altijd van harte welkom!  

  

De volgende verenigingswandeltocht hebben we gepland op 1 juni 2008. U kunt op 

deze eerste zondag van de maand niet alleen prachtig wandelen; ook de rustplaats 

is echt zeer de moeite waard! We wandelen o.a. via Middelie en Oosthuizen naar 

Etersheim. Langs de dijk, aan de Etersheimer Braakweg, tussen Warder en 

Schardam, ligt een bezoekerscentrum (www.debreek.com) naast een prachtige 

gerestaureerde molen. In het bezoekerscentrum – of buiten, bij mooi weer - wordt 

desgewenst koffie geserveerd, evt. met een overheerlijk, vers stuk appeltaart.  

Als u wilt kunt u ook nog de molen van binnen bezichtigen! Hiervoor wordt een kleine 

bijdrage gevraagd. Na deze bijzondere pauze wandelen we terug naar Volendam.  
 

         
 
 
AVONDVIERDAAGSE: MEI / JUNI 2008 
 
Ook dit jaar in mei en/of 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 (in de linkerkolom: Avondvierdaagse).  
Wij noemen – redelijk in de buurt:  
 
- Kwadijk:                       26 t/m 29 mei 
- Monnickendam:           26 t/m 29 mei 
- Amsterdam-Noord:        2 t/m 5 juni 
- Oosthuizen:                   2 t/m 5 juni 
- Graft/De Rijp:                 3 t/m 6 juni   
- Purmerend:                   9 t/m 12 juni 

 

    

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam          

                                            

http://www.debreek.com/
http://www.nhwb.nl/
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8 T/M 11 JULI 2008: VIERDAAGSE APELDOORN 

Op 1 mei 2008 is de inschrijving voor deelname aan de Vierdaagse van Apeldoorn 
gesloten. Bent u ingeschreven, zoekt u meer informatie of wilt u foto’s zien, kijk dan  
op: http://www.nwb-wandelen.nl/vierdaagse_actueel.htm 

5e ESTAFETTELOOP IN 2009 

 
De werkgroep van de voorgaande bedevaarstochten is volop bezig met het  
organiseren van de 5e bedevaartstocht! Eén van de bijzonderheden van deze tocht is 
dat zowel de start als de aankomst in Volendam zal plaatsvinden. We zijn met nóg 
een aantal nieuwigheden bezig, maar willen dit nu nog niet allemaal verklappen. 
Voor het uitstippelen van de definitieve tocht is het van belang zo snel mogelijk het 
aantal groepen te kennen die aan deze onvergetelijke tocht willen deelnemen. Aan 
de groepshoofden van de vorige Assisi tocht is alweer enige tijd geleden een brief 
gestuurd en ook middels dit artikel willen wij u vriendelijk vragen e.e.a. zo snel 
mogelijk aan Cees Jonk door te geven. Nieuwe personen of groepen kunnen zich 
nog aanmelden voor deze unieke ervaring. Zij komen dan op de reservelijst en we 
kunnen nog kijken wie nog geplaatst kan/kunnen worden. Een briefje in de bus bij 
Cees Jonk, Jan Platstraat 16, is voldoende. In het volgende clubblad volgt meer 
informatie en zodra wij meer weten zullen we dit ook plaatsen op onze website 
www.nloopie.nl onder ‘Pelgrimstocht 2009’. 

 

 

             
 
 
WANDELFOTO’S WELKOM! 
 
Mooie foto’s gemaakt tijdens een wandeltocht? U kunt ze doorsturen naar 
webmaster@nloopie.nl of redactie@nloopie.nl, graag onder vermelding van de 
datum, plaats en naam van de wandeltocht. Dan kijken wij of we de foto (‘s)  kunnen 
plaatsen op de website of in het clubblad. Al uw leuke, mooie of gekke plaatjes zijn 
van harte welkom!  

 

HET ZUIDERZEEPAD EN ANDERE LAW’S 

 

U heeft het vast wel eens zien staan op de dijk, een bordje “LAW 8 – Zuiderzeepad”.  

Onze dijk is namelijk onderdeel van dit Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) met een 

totale lengte van 400 km. Maar er zijn nog veel meer LAW’s in Nederland. Veel 

wandelaars lopen deze paden in etappes en nemen daar maanden of zelfs jaren de 

tijd voor. Elke keer wordt begonnen op de plaats waar men de vorige keer is 

geëindigd. Wilt u meer weten over het Zuiderzeepad, de andere LAW’s en nog veel 

meer, kijk dan eens op: www.wandelnet.nl.  

http://www.nwb-wandelen.nl/vierdaagse_actueel.htm
http://www.nloopie.nl/
mailto:webmaster@nloopie.nl
mailto:redactie@nloopie.nl
http://www.wandelnet.nl/
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VERZORGING/CATERING TIJDENS DE 4-DAAGSE VAN NIJMEGEN 2008 

De 92e editie van de Vierdaagse zal plaatsvinden van 15 tot en met 18 juli 2008. Kijk 
op www.4daagse.nl voor meer informatie. Leden van ’n Loopie worden tijdens de 4-
daagse al jaren verwend bij onze goed ingerichte verzorgingsposten. Gezien het 
grote aantal lopers dat hier inmiddels gebruik van maakt, wordt het een steeds 
grotere klus om alle namen en het geld (op tijd) binnen te krijgen. Voor de organisatie 
is het echter van belang om bijtijds te weten hoeveel mensen zij moeten verzorgen. 
Gezien de goede ervaring van vorige jaren, maken we ook dit jaar weer gebruik van 
bijgaand registratieformulier. Om het de organisatie en de lopers makkelijker te 
maken vragen we iedereen die van de verzorging gebruik wil maken, dit via bijgaand 
formulier (zie laatste bladzijde van dit clubblad) aan ons door te geven.  
 
De kosten per persoon zijn voor 2008 als volgt vastgesteld:  
Voor de 30 km lopers  EUR 25,-- 
Voor de 40 km lopers  EUR 30,--  
Voor de 50 km lopers  EUR 30,-- 
 
Vul het formulier in en lever het bij penningmeester Cor Veerman of een van de 
andere bestuursleden in. Gelijktijdig met het formulier betaal je de kosten, contant of 
nog liever: gebruik de machtiging op het formulier. De aanmelding moet uiterlijk 10 
juni 2008 binnen zijn !!!!! 
 

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

 
EILANDSPOLDERTOCHT: 24 AUGUSTUS 2008 
 
Op zondag 24 augustus a.s. organiseren de zeven ijsclubs rondom de Eilandspolder 
voor de 8e maal de Eilandspoldertocht, onder auspiciën van de KNSB / de SBN 
(skeeler) en NHWB (wandel). U kunt starten in alle zeven dorpen van 10.00 tot 14.00 
uur: Graft, De Rijp, Oost Graftdijk, West Graftdijk, Driehuizen, Schermerhorn of 
Grootschermer. Er zijn skeeler-wandel-fietstochten van 12, 15, 17, 20, 30 en 35 km.  
De 17 km wandeltocht gaat door een schitterend natuurgebied en de wandeltochten 
zijn tevens geschikt voor Nordic Walkers. De tochten van 30 en 35 km starten in 
Grootschermer in verband met het 375-jarig bestaan van de Schermer. In dit 
weekend worden diverse aktiviteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op 
www.dejongeruiter.nl en klik vervolgens aan de linkerzijde op “Eilandspolder”.  
 
In de maand augustus organiseren wij geen verenigingswandeltocht, zoals u 
die van ons gewend bent. Toch willen wij de Eilandspoldertocht aanbevelen als 
een soort verenigingstocht, maar dan op eigen gelegenheid. We willen graag 
met zoveel mogelijk leden én niet-leden deelnemen aan bovengenoemde tocht. 
Het is niet ver, u bent er zo en u kunt starten waar en hoe laat u zelf wilt. Dus 
heel graag tot dan!  

http://www.4daagse.nl/
http://www.dejongeruiter.nl/
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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! Voor meer informatie: 
 

    
   Regina's Voetensalon                      Telefoon: 0299-367484 

   Meester Muhrenlaan 3                     Mobiel: 06-40230731 

   1132 CA Volendam                           Email: info@reginasvoetensalon.nl. 

 
 
 
DAM TOT DAM WANDELTOCHT: 20 SEPTEMBER 2008 
 
Sfeervol wandelen van Dam tot Dam! Op zaterdag 20 september 2008 vindt de 6e 
editie van de Dam tot Dam Wandeltocht plaats. Dit sfeervolle wandelevenement trok 
in 2007 het aantal van 10.834 deelnemers naar onze hoofdstad. Onder de duizenden 
wandelaars bevond zich afgelopen editie een recordaantal van bijna 7.000 deel-
nemers aan 18 km / 18 km nordic walking afstand. Naast een 9 km (ook nordic 
walking), 26 km en een 40 km wandelafstand is de Dam tot Dam Wandeltocht 
hiermee een van de grootste eendaagse wandelevenementen van Nederland. De 
deelnemers en toeschouwers creëren een unieke sfeer langs de verschillende 
parcoursen. Meer informatie over de wandelafstanden, parcoursen, starttijden, 
inschrijfgelden etc. is medio maart beschikbaar op www.damtotdamwandeltocht.nl. 
Inschrijven voor de komende editie is mogelijk vanaf 1 april 2008. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
mailto:info@reginasvoetensalon.nl
mailto:info@reginasvoetensalon.nl
http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
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18 T/M 21 JUNI: WANDELVIERDAAGSE ALKMAAR 

De tweede Plus Wandelvierdaagse Alkmaar zal worden gehouden van woensdag 
18 juni t/m zaterdag 21 juni 2008. Online inschrijven is mogelijk t/m 1 juni a.s.  
In 2007 vond de eerste editie van de ‘Vierdaagse van Alkmaar’ plaats. Getuige de 
vele reacties van de 2542 deelnemers was een nieuw en geslaagd 
wandelevenement geboren, met prachtige, afwisselende routes door duinen, strand, 
bos, polders en karakteristieke dorpskernen rondom de vier windstreken van 
Alkmaar. Er zijn routes van 7,5 km t/m 45 km. Onderweg treft u uitgebreide 
verzorgingsposten aan. Op de vierde dag zullen alle wandelaars na het afronden van 
een fantastische prestatie op een sfeervolle manier worden binnengehaald met een 
feestelijke intocht door de binnenstad van Alkmaar en de finish op het Waagplein in 
hartje centrum Alkmaar. Kijk voor meer info op www.wandelvierdaagsealkmaar.nl 
 
 
WANDELEN IN TIROL?  
 
Via e-mail worden wij regelmatig benaderd door medewandelaars. Langs deze weg  
ontvangen wij vooral veel tips m.b.t. de meest prachtige wandelvakanties. Het idee is 
ontstaan al deze wandeltips door te sturen naar Dik Mooijer van de 
wandelbibliotheek. De verzameling begint al aardig te groeien! Bent u zelf ergens 
geweest waar het zo mooi was, dat u andere wandelaars er ook op attent wilt 
maken? Of bent u juist op zoek naar wandelmogelijkheden in Tirol, Ierland, Frankrijk 
of elders? Neem dan even contact op met Dik van de wandelbieb.  
Binnenkort ook te bereiken via: wandelbieb@nloopie.nl  
 

 

WANDELEN IN CHINA: EIND JULI 2008                  

Ruim 600 wandelaars hebben zich reeds definitief ingeschreven voor de unieke Walk 
Challenge China 2008! Dat betekent dat de reis zeker gaat plaatsvinden, maar dat 
betekent ook dat er nog voldoende plaasten beschikbaar zijn voor alle overige 
geïnteresseerden. Wilt u nog inschrijven? Dat kan via tel: 024-3655575 of via de 
website www.walkchallenge.nl 

 

  

http://www.wandelvierdaagsealkmaar.nl/
mailto:wandelbieb@nloopie.nl
http://www.walkchallenge.nl/
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WANDELEN EN TEKEN  
 
Let op: bij warmer weer worden teken weer aktief! Teken zitten meestal laag; in 
struiken, hoge grassen en soms in bomen. In bossen en duinen zijn veel teken te 
vinden, maar ook in uw eigen tuin! Wijk tijdens het wandelen nooit van de wandel-
paden af, vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Bedek alle lichaamsdelen. 
Stop in risicogebieden desnoods uw broekspijpen in de sokken. Controleer ’s avonds 
na verblijf in de natuur de huid op de aanwezigheid van teken. Neem een tekentang 
mee tijdens iedere wandeltocht. Meer informatie vindt u op internet via google onder 
“teken” en binnenkort ook op onze eigen website!  

28 OP 29 JUNI: DE NACHT VAN BLOKKER 

Het midzomernachtloopie (70 km) van Paul Moormann is altijd weer een unieke, 
bijzondere ervaring, echter helaas niet voor iedereen weggelegd. Als u toch eens 
zo’n nachtwandeltocht wilt meemaken, is er nog een optie: de nacht van Blokker! Met 
afstanden van 20-30-40-50 km, startlokaal: café Het Gouden Hoofd, Westerblokker 
80 te Blokker. Starttijd voor alle afstanden: 24.00 uur precies! Alle rustposten 
bevinden zich in een bollenschuur of boerderij en zijn in eigen beheer. Echt heel erg 
leuk en apart om eens mee te maken! Alle informatie vindt u op: www.udi-sos.nl 

THE LAST MARATHON - ANTARCTICA 

Op 27 februari jl. vertrokken Karina Bont-Schilder en Miranda Zwarthoed-Schilder 
naar de Zuidpool (Antarctica) om deel te nemen aan ‘the last marathon’ op 5 maart. 
Het verslag van al hun belevenissen, inclusief de ontknoping op welke plaats zij zijn 
geëindigd, heeft u kunnen lezen in de Nivo. Heeft u dit  ‘Dagboek van Antarctica’ 
gemist? Het is nog terug te vinden op internet! Kijk op www.nieuw-volendam.nl, tik 
onder “archief” aan de rechterkant het woord “zuidpool” in en klik vervolgens op 
[zoek]. Echt even lezen, zeer de moeite waard!    

 

 
                                            De finish ! 

 

http://www.udi-sos.nl/
http://www.nieuw-volendam.nl/
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AANBIEDING VOOR WANDELAARS !! 
 
Wandelen in het natuurpark de Morvan in de Bourgogne. 
25% korting op de wandelarrangementen! 
 
Wie Bourgogne zegt, zegt wijn, overvloed, goed eten.  
Want wat kan er Bourgondischer zijn dan Bourgogne zelf? 

 
De regio heeft echter nog veel meer te bieden. De 

wijnstreken zijn gezellig druk, maar nog geen paar 

kilometer daar vandaan, laat je de mensen achter je en ben 

je alleen met de natuur. De Morvan is het groene hart van 

de Bourgogne. Het is een ruig, dicht bebost gebied met 

woeste beken en riviertjes. In de Morvan, met zijn 

overweldigende natuur, zijn talloze parcours voor 

mountainbikers en wandelaars uitgezet. Chalet du Montal, 

dat beheerd wordt door Nederlanders richt zich vooral op de 

wandelaar. De arrangementen die in de loop van de jaren 

zijn samengesteld, worden zeer goed ontvangen. 

 

 

Standplaats-wandeling:  

Ons Hotel-restaurant is uw onderkomen, vanwaar uit u elke dag een mooie wandeling 

kunt maken. Vanuit het hotel loopt u zo de bossen in. De wandelingen variëren van 5  

tot 25 km. Veel variatie, licht heuvelachtig met prachtige vergezichten. Het verblijf is op 

basis van halfpension, en de duur is 7 nachten. 

Dit arrangement wordt u aangeboden voor 358 euro i.p.v. 477 euro. 

  

 

      Hotel trektocht met bagage nabreng  service:  

 

Tijdens dit wandel-arrangement slaapt u in drie 

verschillende hotels. Het principe is als volgt:  

U arriveert bij een hotel, u overnacht, maakt en 

rondwandeling en wandelt de volgende dag naar 

een volgend hotel, alwaar u de dag daarop ook  

weer een rondwandeling maakt. U slaapt dus 

minimaal  2 nachten in eenzelfde hotel. Het 

enige dat u meeneemt tijdens uw wandelingen 

is een wandelkaart en, indien u dat wilt, een 

lunchpakket. U wandelt ca 18  km per dag. 

Dit arrangement wordt u aangeboden voor 

           424 euro i.p.v. 566 euro.  

 

Voor een uitgebreide beschrijving en verdere info zie onze website : 

www.chaletdumontal.nl 
 
Voor de goede orde: het bovenstaande arrangement staat volledig los van wsv. ’n Loopie. Wij ontvangen 
geen vergoeding voor het plaatsen van deze advertentie en ook geen commissie als u besluit gebruik te 
maken van het arrangement. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Ann en Hubb Broxterman, 
hbroxter@xs4all.nl  (Geef dan wel aan dat u lid bent van wsv. ’n Loopie i.v.m. uw korting!).  

http://www.chaletdumontal.nl/
mailto:hbroxter@xs4all.nl
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Deelname aan verzorging 4-daagse Nijmegen 2008 
 
Onderstaand(e) lid / leden van ’n Loopie willen graag gebruik maken van de verzorging 
tijdens de 4-daagse van Nijmegen. De kosten voor deze verzorging bedragen voor de 30 km 
lopers EUR 25,---  per persoon en voor de 40 km en 50 km lopers EUR 30,-- per persoon. 
Voor dit bedrag word je elke wandeldag onderweg van eten, drinken en veel gezelligheid 
voorzien. 
  
 

 
 
lidnummer  …….. 

naam   ……………………………………… 

adres   ……………………………………… 

pc woonplaats  ……….. …………………… 

loopt afstand  30 km 40 km 50 km (doorhalen wat niet van toepassing is) 

slaapt in  ………………….. 

 

 
lidnummer  …….. 

naam   ……………………………………… 

adres   ……………………………………… 

pc woonplaats  ……….. …………………… 

loopt afstand  30 km 40 km 50 km (doorhalen wat niet van toepassing is) 

slaapt in  ………………….. 

  
 

 
De totale kosten voor bovengenoemde perso(o)n(en) worden als volgt betaald: 
 
O contant, gelijktijdig bij inlevering van dit formulier 
 of 
 
O via onderstaande machtiging 
 
Hierbij machtig ik ’n Loopie éénmalig de kosten ad. EUR ……... voor de verzorging tijdens de 
4-daagse 2008 van  ….. personen af te schrijven van onderstaand rekeningnummer:  
 
(Post)Bankrekeningnummer ……………. 

tnv                        ……………. 

              ……………. 

 

 
 
Dit formulier moet voor 10 juni 2008 zijn ingeleverd bij Cor Veerman of een van de overige 
bestuursleden. 

 


