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Jaargang 7, nummer 3: september, oktober, november, december 2008 
 

 
Dat wandelen gezond is, is eenieder bekend. Door regelmatig te wandelen kunt u o.a. 
bepaalde hartaandoeningen voorkomen en het lichaamsgewicht op peil houden.Bovendien 
kan wandelen helder denken stimuleren - geen overbodige luxe na de kermis(sen)!  
Verderop in het clubblad vindt u nog meer voordelen. Dus snel aan de slag! We hebben 
weer een aantal prachtige tochten voor u op een rijtje gezet:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 en 7 september     Beverwijk                  www.wsvdezwervers.nl 
13 september           Hippolytushoef          www.wsv-wieringen.nl 
13/14 september      Amsterdam-Oost      www.pontania.nl 
20 september           Overveen                  www.wandelkringholland.nl 
20 september           A’dam/Zaandam       www.damtotdamwandeltocht.nl 
20/21 september      Medemblik                www.nhwb.nl 
21 september           Zandvoort                 www.emmistof.nl 
27/28 september      IJmuiden                   www.nhwb.nl 
27/28 september      Den Helder                www.nhwb.nl 
 

 

 

 
 
 
4/5 oktober               Amstelveen               www.nhwb.nl 
4/5 oktober               Alkmaar                     www.dejeepwandelt.nl 
5 oktober                  Wormerveer              www.wandelkringholland.nl 
11 oktober                Heemskerk                www.deheemskerksestappers.nl 
11/12 oktober           Castricum                  www.nhwb.nl 
11/12 oktober           Hoofddorp                 home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
19 oktober                Den Helder                www.wsvkm.nl 
25/26 oktober           Overveen                  www.nhwb.nl 
 

Aan de leden 

via email 

http://www.wsvdezwervers.nl/
http://www.wsv-wieringen.nl/
http://www.pontania.nl/
http://www.wandelkringholland.nl/
http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.emmistof.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.dejeepwandelt.nl/
http://www.wandelkringholland.nl/
http://www.deheemskerksestappers.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
http://www.wsvkm.nl/
http://www.nhwb.nl/
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1/2 november           A’dam Noord                www.nhwb.nl 
8/9 november           Beverwijk                      www.wsvdezwervers.nl 
9 november              De Cocksdorp (Texel)  www.hetgoudenboltje.nl 
15 en 16 november  Abbekerk                      www.nhwb.nl 
23 november            Bergen                         www.nhwb.nl ** verenigingsuitje! ** 
29 november            Aalsmeer                      home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
29 november            Den Helder                   www.nhwb.nl 
29/30 november       Heemstede                   www.emmistof.nl 
 
 
 
 
 
6/7 december            Amstelveen                  www.nhwb.nl 
13/14 december        Schagen                       www.nhwb.nl 
13/14 december        Amstelveen                  home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer 
14 december             Den Hoorn (Texel)       www.hetgoudenboltje.nl 
21 december             Amsterdam                   www.delat.nl 
 
 
 
 

 

 Dam tot Dam wandeltocht     : 20 september 2008 

 Vierdaagse Reünie                : 19 oktober 2008 

 Verenigingsuitje met de bus  : 23 november 2008 

 Algemene ledenvergadering : 23 januari 2009  

 De Winterseries: half november 2008 t/m half februari 2009 

 Alvast noteren: Provinciale Wandeldagen: 25/26 april 2009 (Schagen) 
 
 
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 2008/2009 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.wsvdezwervers.nl/
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
http://www.nhwb.nl/
http://www.emmistof.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer
http://www.hetgoudenboltje.nl/
http://www.delat.nl/
http://www.nhwb.nl/
http://www.wandelkringholland.nl/
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Het bestuur van wandelsportvereniging ‘n Loopie bestaat uit de volgende personen: 
  
Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam. 
                                     Telefoon: 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 informatieavonden over schoenen, kleding, kaartlezen, kompas 

lezen, 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
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 redactie 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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WANDELDRIEDAAGSE IN CHINA 2008 
 

De Walk Challenge China 2008 zit er alweer op, en zij waren erbij: 
 

 

 
     “Het was zwaar, maar ook erg mooi en gezellig. Kijk maar!” 
                   
 

 
 

Voor meer informatie en foto’s: www.walkchallenge.nl. Van de deelnemers  
alleen maar lovende woorden: perfect georganiseerd, schitterende wandel- 
tochten en volop entertainment. Kortom het was een unieke belevenis!  
 
Ton Runderkamp, hartelijk dank voor het doorsturen van de mooie foto’s!  

http://www.walkchallenge.nl/
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Het bestuur van ’n Loopie stelt uw ideeën, verbeteringen en suggesties zeer op prijs, 
maar helaas moet onze secretaris niet al te vaak door de knieën voor uw post! Het 
zal toch niet zo zijn dat wij alles goed doen? Heeft u ideeën over hoe wij bepaalde 
zaken anders of beter kunnen organiseren, wilt u andere leden attenderen op een 
nog niet zo bekende tocht of wilt u iets anders op wandelgebied aan ons kwijt: alle 
tips voor medewandelaars óf voor ons zijn van harte welkom!  
 

Hét adres voor al uw ideeën: Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam  

                           of via e-mail: secretaris@nloopie.nl 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*VOORDELEN VAN WANDELEN*                     Bron : www.wandel-abc.nl 
 
 
- Wandelen bevordert het prestatievermogen en het uithoudingsvermogen; 
- Wandelen voorkomt hartaandoeningen (zie website hartstichting); 
- Wandelen versterkt de spieren en het weefsel en stimuleert de bloedsomloop; 
- Wandelen helpt om gewicht en lijn te controleren en een dieet vol te houden;  
- Wandelen neemt spanningen en angsten weg en helpt om stress de baas te  
  worden/blijven; 
- Wandelen bevordert een beter zuurstofverbruik; 
- Wandelen kan creativiteit en helder denken stimuleren; 
- Met wandelen leer je een nieuwe omgeving, dorpen of natuurgebieden kennen; 
- Wandelend kom je tot jezelf; 
- Wandelen kan een sociale bezigheid zijn; je ontmoet nieuwe mensen; 
- Wandelen belast de knieën en benen minder dan andere takken van sport  
  (zolang je vlak en verhard loopt!);  
- Wandelen kan het begin zijn van of de brug naar een andere vorm van sport; 
- Wandelen houdt je jong en fris. 
 

 

mailto:secretaris@nloopie.nl
http://www.wandel-abc.nl/
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CONTRIBUTIE 2009 VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Voor 2008 is de contributie geïncasseerd ergens om en nabij 10 oktober 2007. 
Direct daarna hebben wij de NHWB deze gegevens doorgegeven. Er is echter 
gebleken dat dit voor de NHWB te laat was om er voor te zorgen dat alle 
ledenpassen voor het einde van het jaar werden bezorgd. Daarom willen wij de 
incasso drie weken eerder uitvoeren om de Bond meer tijd te gunnen. De incasso is 
gepland in de week van 24 september a.s. Leden die zich willen afmelden voor het 
verenigingsjaar 2009, kunnen dat tot uiterlijk 18 september per e-mail bij onze 
ledenadministrateur Cees Jonk melden. Leden zonder e-mail kunnen een briefje bij 
Cees inleveren (Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam). 
 
Ter informatie: op 15 augustus 2008 telde onze vereniging 'n Loopie 449 
leden! Wie gaat ons 450e lid aanmelden? 

    

                                                                 

                                       WANDELEN IN HET DONKER 
Let op: denk aan verlichting (reflectiebandjes) aan bovenlichaam, armen en/of  benen 

                               wanneer u ’s avonds in het donker gaat wandelen! 

     

 

ZATERDAG 7 JUNI JL.: DERDE VOLENDAM VOOR AFRIKA LOOP! 

 

Langs deze weg willen wij, van de stichting Bake for Life, u bedanken voor het 

mogelijk maken van de derde loop voor Afrika, van Avenhorn naar Volendam. Het 

was een prachtige dag, misschien iets te warm weer, maar voor de lopers maakte 

het niet zo veel uit. De start werd om 14.30 uur door Marleen Pater verzorgd en zo’n 

225 deelnemers vertrokken de poort uit. Tijdens de eerste stop, bij de familie Pauw, 

kregen de wandelaars een heerlijk glas koude melk; de lopers vonden het heerlijk. 

Daarna liepen ze door naar Oosthuizen, waar dit jaar voor het eerst de 15 km van 

start ging. Wij hopen volgend jaar meer mensen voor deze verkorte afstand aan te 

trekken. In Oosthuizen konden de lopers heerlijk suikerbrood met verse aardbeien 

verorberen, en dat ging er zeker in. Door naar Middelie, waar we dit jaar gebruik 

mochten maken van de kantine van de ijsvereniging. Een prachtige locatie, we 

konden daar lekkere soep warmen, hetgeen door de mensen erg gewaardeerd werd. 

Vervolgens door naar Edam, de Harmonie, altijd gezellig. De deelnemers konden 

daar iets drinken en even uitrusten. Maar toen nog 5 km naar de FC Volendam, en 

dat zijn dan net de laatste loodjes. Daar stond Dick met een waterslang waarmee de 

mensen getrakteerd werden op een voetenbad, en dat was natuurlijk heerlijk. De 

loterij 's avonds met erg leuke prijzen was ook een groot succes. Een aantal mensen 

bleef daarna gezellig een borreltje drinken en degenen die met de bus mee wilden, 

werden vanaf 20.30 uur opgehaald met kleine busje en om 22.30 uur kwam er nog 

een grote bus.  

Het was weer een geweldige dag! Er is € 6000,-- opgehaald oftewel 

bijeengewandeld, mede dankzij u. Wij hopen dat wij volgend jaar op de tweede 

zaterdag in juni weer op u kunnen rekenen! 

 

Bron: www.bakeforlife.nl 
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ZUIDERZEETOCHT 2008 WEER GESLAAGD!  
 
 

 
 
Op 24 en 25 mei jl. wisten toch weer zo’n 1150 wandelaars onze Zuiderzeetocht te 
vinden. Er stond een straf windje maar gelukkig liet de zon zich ook geregeld zien.  
In de Schemerpit hing als altijd een gezellig sfeertje en de vele vrijwilligers hebben, 
ook als altijd, bergen werk verzet om alles in goede banen te leiden. Het was weer 
een succes! Langs deze weg willen wij graag alle mensen bedanken die hun steentje 
hebben bijgedragen aan de Zuiderzeetocht, zonder al deze zeergewaardeerde 
vrijwilligers zijn wij simpelweg nergens! Ook willen we graag bedanken: alle 
wandelaars, de mensen van de Schemerpit, TSN voor het verfrissende water, VEMA 
en Gebr. Bont voor de bus, groente- en fruithandel Rijkenberg voor de sappige 
appels, Ab van Pooy voor de overheerlijke krentenbollen, Gerrit van Pooy voor de 
oppeppende Sportenergy, Veerman & Kemper en HNG Tegelzetbedrijf voor hun 
financiële bijdrage en Ton van Slagerij Runderkamp Havenhof voor de niet te 
versmaden gehaktballen!  
Op internet staan overigens een aantal erg leuke verslagen van wandelaars over de 
Zuiderzeetocht, waaronder:  
1) www.danyell.nl/teksten-w/2008/080524-volendam.html 
2) www.mijnvierdaagsevannijmegen.punt.nl/?r=1&id=441940 (archief: mei 2008) 
3) www.vierdaagsetoppers.blogspot.com/2008/05/zondag-25-mei-zuiderzeetocht-    
volendam.html (google: Zuiderzeetocht 2008). Er zitten ook een aantal prachtige 
foto’s bij, dus echt even kijken!  
 

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

http://www.danyell.nl/teksten-w/2008/080524-volendam.html
http://www.mijnvierdaagsevannijmegen.punt.nl/?r=1&id=441940
http://www.vierdaagsetoppers.blogspot.com/2008/05/zondag-25-mei-zuiderzeetocht-%20%20%20%20volendam.html
http://www.vierdaagsetoppers.blogspot.com/2008/05/zondag-25-mei-zuiderzeetocht-%20%20%20%20volendam.html
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VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2008                          Uit: De Nivo  
 

“Ondanks het feit dat de eerste week van de bouwvakvakantie gelijk viel met de 
Vierdaagse van Nijmegen, waren er toch nog veel Volendamse deelnemers. Op 
maandag arriveerden de Volendamse wandelaars, gelijk met de bijna 40.000 overige 
deelnemers, in Nijmegen om de startkaarten op te halen. De eerste wandeldag, met 
de route naar Elst, was het prachtig zomerweer en behaalden alle Volendammers de 
finish. Uit Volendam namen zo’n 50 wandelaars deel aan de Vierdaagse. Voor de 
eerste keer liepen o.a. Jan Braan en Arie Tuijp (Pet) mee. Zijn zoon Martijn kon 
woensdag niet starten vanwege een knieblessure. De verzorging onderweg was 
weer in de vertrouwde handen van het cateringteam van ‘n Loopie. Zij zorgden voor 
eten en drinken voor ruim 100 wandelclubleden. Op donderdag en vooral vrijdag 
kregen de lopers met regenbuien te maken.”     
Namens het bestuur van ’n Loopie: alle vrijwilligers hartelijk bedankt!!! Zonder 
uw hulp waren wij nergens geweest. Het was weer geweldig!    
 

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam          

                                            

 

 

20 SEPTEMBER 2008: DAM TOT DAM WANDELTOCHT! 

 

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 deelnemers 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 parkoersen. Meer informatie over de 

wandelafstanden, parkoersen, starttijden, inschrijfgelden etc. is medio maart 

beschikbaar op www.damtotdamwandeltocht.nl  

Let op: na-inschrijving is dit jaar voor het eerst niet meer mogelijk!  

 

Sfeervol wandelen van Dam tot Dam ; start- en afmeldtijden  

Alle deelnemers van de 40 km starten tussen 7.00 en 9.00 uur en van de 18 en 26 

km tussen 8.00 en 11.00 uur, waarbij nordic walkers op de 18 km alleen tussen 7.30 

en 8.30 uur kunnen starten, hetgeen een half uur eerder is dan vorig jaar. Beide 

vanaf de Dam in Amsterdam op 20 september 2008. De 9 km start vanuit het Dam 

tot Dam dorp naast Sporthal De Vang in Zaandam (tussen 9.00 en 11.00 uur). Er kan 

tot en met 18.00 uur worden gefinisht in het Dam tot Dam dorp in Zaandam (alle 

afstanden).     

                                    

http://www.damtotdamwandeltocht.nl/
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19 OKTOBER A.S.: NIJMEEGSE VIERDAAGSE – REUNIE 
 
Voor de deelnemers en de deelnemers in spé aan de Vierdaagse organiseren wij op 
zondagmiddag 19 oktober a.s. om 15.00 uur een gezellig samenzijn! Heeft u ‘m 
gelopen of wilt u ‘m gaan lopen, alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! Er is 
een beamer met groot scherm aanwezig voor de fraaie fotopresentatie. Uw foto’s op 
CD kunt u liefst vóór eind september inleveren bij Cees Jonk. Verder kunt u deze 
zondagmiddag informatie inwinnen en foto’s en ervaringen uitwisselen. En dat alles 
in de sfeervolle ambiance van Café Centraal op de dijk (Haven 94a). Tot dan!  

ZONDAG 23 NOVEMBER A.S.: VERENIGINGSUITJE MET DE BUS      
 
Op zondag 23 november is het weer tijd voor speculaas én ons verenigingsuitje met 
de bus! U raadt het al: we gaan weer naar Bergen! Altijd héél erg gezellig en een 
schitterend wandelgebied, dus meld u nu alvast aan bij Cor! Het liefst via e-mail maar 
u kunt ook een briefje bij hem door de brievenbus doen (De Poel 12) onder 
vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en geef ook even aan dat het om 
het verenigingsuitje met de bus gaat. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Aan hen 
wordt een busbijdrage van 5 euro gevraagd. Voor leden van ‘n Loopie is de busrit 
gratis. In de bus mag worden gezongen. Bij minimaal 25 deelnemers gaat de bus 
rijden, maar we rekenen natuurlijk op minimaal het dubbele aantal aanmeldingen.  
En vol = vol! Er zijn wandelroutes in Bergen van 5, 10, 15, 20 en 25 km.  
 
Verzamelen: 08.30 uur bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg te Volendam 
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 niks te wachten.  
Heel graag tot dan!  
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING: 23 JANUARI 2009! 

 

Onze jaarvergadering over 2008 zal worden gehouden op vrijdagavond 23 januari 

2009. Deze vergadering is er speciaal voor u! Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer 

gewaardeerd. Na de ontvangst met koffie hoort u van ons hoe het gaat met de 

vereniging, waar we ons mee bezig houden, want onze verdere plannen zijn, enz. 

U kunt eindelijk al uw vragen op ons afvuren en wij zijn natuurlijk zeer benieuwd naar 

uw ideeën, opmerkingen en/of verbeteringen. In het volgende clubblad leest u meer 

over de invulling van de avond. We beginnen om 20.00 uur. De eindtijd bepaalt u 

zelf.. Wij zien u graag in de Schemerpit op 23 januari a.s. om 20.00 uur.   
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5e BEDEVAARTSTOCHT IN 2009 GAAT DEFINITIEF DOOR!  
 
Op basis van de ingediende voorkeuren van de groepen, heeft de Werkgroep begin 
juni 2008 een voorstel aan alle groepshoofden gestuurd met, in hun ogen, de beste 
verdeling van de etappes over de 25 groepen (187 deelnemers). In de bespreking 
ervan op 24 juni jl. in de Schemerpit bleek echter dat een aantal keuzes van de 
Werkgroep niet de goedkeuring van alle groepshoofden kon wegdragen. Door een 
constructieve, positieve houding van alle groepen, ontstond er een grote 
ruilcaroussel van etappes. Een week later was het pleit beslecht en waren er 24 van 
de 25 etappes ingevuld. De enige nog niet ingevulde etappe was……… De eerste! 
Door de onvermoeibare zoektocht van Bep Jonk, die ook de etappe indeling en 
verdeling voor het grootste gedeelte voor haar rekening heeft genomen, is ook de 
resterende groep gevonden. We kunnen dus nu zeggen dat de tocht definitief 
doorgaat! Na Kermis worden de groepshoofden nog één keer uitgenodigd voor de 
laatste details en dan begint het lange wachten tot 21 februari 2009; de dag van de 
start! 
 
TRAININGSTOCHT EN GROEPSFOTO 
 
Uiteraard zullen wij nog een trainingstocht organiseren voor de deelnemers aan het 
bovengenoemde rondje ‘van Volendam naar Volendam’, waarbij ook een groepsfoto 
zal worden gemaakt. In het volgende clubblad zullen wij u hierover nader informeren.  
 

ROUTEKAARTEN PELGRIMSTOCHT 2009 

 
De deelnemers aan de estafettewandeltocht 2009 raden wij aan een kaart (of 
kaarten) aan te schaffen van het te bewandelen gebied. Dit is wel zo handig voor de 
veelverdwalers onder ons. Voor uw gemak zijn de routegegevens doorgestuurd naar 
Pied á Terre in Amsterdam. Deze kaartenwinkel voor wandelaars en fietsers is dus 
voorbereid op uw vragen over de kaarten! De winkel is gevestigd op Overtoom 135-
137, Amsterdam, tel: 020-6274455. Te bereiken vanaf het Centraal Station met 
tramlijn 1, halte 1e Constantijn Huygensstraat.  
 

WANDELBIBLIOTHEEK              

 
Het idee een verenigingsbibliotheek op te zetten met informatie over diverse 
wandelzaken is helaas niet aangeslagen. Er zijn geen ideeën aangedragen of 
kaarten aangeboden uit de grote hoeveelheid aanwezige informatie. De poging om 
een bibliotheek op te zetten wordt derhalve niet voortgezet. 
  
Wél wordt gewerkt aan het koppelen van wandelsites uit heel Europa aan de website 
van 'n Loopie. In de herfst zullen de eerste koppelingen zichtbaar zijn. 

Ook nu is uw hulp van belang en welkom. Wandelorganisaties zijn wel te vinden op 
het web. Minder voor de hand liggen tochten die door privé-personen in Europa 
worden georganiseerd, meestal gekoppeld aan een pensionverblijf. Heeft u ervaring, 
kent u tochten, komt u ze op het web tegen? Geef ze door aan D. Mooijer, via de 
mail: dmooijer@quicknet.nl.  

mailto:dmooijer@quicknet.nl


 12 

 
                
            Even voorstellen: Regina van Regina’s Voetensalon 

 
 
WINTERVOETEN EN ANDERE ONGEMAKKEN   
 
Bij te lange blootstelling aan kou of door een slechte doorbloeding van de 
haarvaatjes van de huid kunnen wintervoeten of wintertenen ontstaan. De voeten 
en/of tenen vertonen rode, gezwollen plekken, die bij kou erg pijnlijk kunnen zijn.  
Eén en ander vaak gepaard gaand met blaren, kloven, ontstekingen of zweren.  
Dergelijke problemen kunnen zeer hinderlijk zijn, ook tijdens het wandelen. Herkent u 
deze klachten? Of heeft u last van ingegroeide teennagels, wratten, eeltpitten of 
schimmelnagels? Regina weet er raad mee!  
 
U kunt bij Regina terecht voor diverse behandelingen, voethulpmiddelen, 
magnetische sieraden, nail art stickers en zelfs overheerlijke ‘voetendrop’.  
Overigens werkt haar nieuwste produkt tegen wintervoeten ook prima tegen 
winterhanden!  
 

    
   Regina's Voetensalon                      Telefoon: 0299-367484 

   Meester Muhrenlaan 3                     Mobiel: 06-40230731 

   1132 CA Volendam                           Email: info@reginasvoetensalon.nl 

 
 
U als lid van ’n Loopie krijgt op alle artikelen maar liefst  
op vertoon van uw lidmaatschapspas!  
 
Kijk voor meer informatie dus snel op: www.reginasvoetensalon.nl 
  
 

mailto:info@reginasvoetensalon.nl.
http://www.reginasvoetensalon.nl/
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PCD SPONSORLOOP! 
 
Primaire Ciliaire Dyskinesie (afgekort PCD, de zgn. trilhaarziekte) is een aangeboren, 
erfelijke, niet veel voorkomende aandoening. Echter, deze aandoening komt wél veel 
voor in Volendam! Onze secretaris Paul Moormann is voornemens samen met een 
aantal andere mensen/organisatoren een PCD sponsorloop te organiseren. De 
geplande datum voor deze loop is 21 februari 2009 (onder voorbehoud), met als doel 
zoveel mogelijk geld bij elkaar te wandelen, voor onderzoek naar en een remedie 
tegen PCD. Hoewel deze sponsorloop volledig los staat van ’n Loopie, willen we toch 
alvast uw aandacht vragen voor dit goede doel. In de media kunt u hierover 
binnenkort meer lezen. Een grote opkomst/deelname zou natuurlijk heel mooi zijn!  
 

 

 
PROVINCIALE WANDELDAGEN 2009 

Na een tweetal fantastische provinciale wandelweekends, in 2007 vanuit Overveen 
en in 2008 vanuit Heemskerk, zal het komende jaar naar alle waarschijnlijkheid 
worden gestart in Schagen. Tijdens de Provinciale Wandeldagen werken de WKH, 
de KNBLO en de NHWB intensief samen. Een beetje concurrentie is nooit weg, maar 
een goede samenwerking gaat voor alles. Het doel van alle wandelverenigingen en –
bonden is immers dat de wandelliefhebber kan wandelen. Door er samen iets moois 
van te maken leert men elkaar beter kennen en leert men ook veel van elkaar. En dit 
komt u als wandelaar uiteindelijk weer ten goede. De concrete plannen en routes e.d. 
voor 2009 moeten nog worden uitgewerkt maar onder een klein beetje voorbehoud 
kunt u 25 en 26 april alvast in uw agenda noteren! 

                                                                                         
 

Alle informatie over de winterseries kunt u vinden in het Landelijk Wandelprogramma óf kijk op www.nhwb.nl 

 

 

http://www.nhwb.nl/
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ONZE NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL 
 
Als vereniging proberen we onze leden zo goed mogelijk te informeren over allerlei 
verenigingszaken. Via ons clubblad, dat elk kwartaal wordt verspreid, worden de 
leden op de hoogte gehouden van belangrijk verenigingsnieuws, de komende 
wandeltochten, terugblikken op de afgelopen periode en nog veel meer. 
Omdat het clubblad één keer per kwartaal uitkomt, is het soms lastig om in te spelen 
op actueel nieuws. Om dit ‘probleem’ te verhelpen verspreiden we sinds enige tijd 
ook een nieuwsbrief via e-mail. Via deze nieuwsbrief, die eens per maand uitkomt, 
worden in het kort onze leden op de hoogte gebracht van het laatste nieuws.  
 
Omdat we het liefst alle leden deze nieuwsbrief willen aanbieden zijn alle leden waar 
we geen e-mail adres hebben voor de zomer aangeschreven met het verzoek een e-
mail adres aan ons door te geven. Velen hebben dat inmiddels gedaan. 

Als je de nieuwsbrief ook wilt ontvangen, en je hebt nog geen e-mail adres aan ons 
doorgegeven kan dat alsnog via een mailtje aan onze ledenadministrateur, onder 
vermelding van je naam en ledennummer. Zijn e-mail adres is fam.jonk@wanadoo.nl  
of ledenadministratie@nloopie.nl. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan 
met de e-mail adressen van onze leden en deze alleen voor de wandelvereniging 
gebruiken.  

 

 

                                              

MACHINAAL STUKADOOR 

 

T-SHIRTS VAN ‘N LOOPIE 
 

Ze zijn er weer, de prachtige t-shirts van 'n Loopie! Deze keer in 2 verschillende 
kleuren, licht- en donkerblauw. De sportieve shirts zijn verkrijgbaar bij Theo Tol voor 
slechts € 14,95 ! Wellicht een leuke sinterklaastip? Kijk nog maar eens goed op 
pagina 5 van dit clubblad hoe mooi ze staan!  
 

 

    VEEL WANDELPLEZIER!! 
 

Een beetje vreemd om dit in september al te lezen, maar aan het einde van dit 
clubblad is het toch echt Kerst en Oud & Nieuw. Wij wensen u alvast veel geluk, 
liefde en gezondheid in 2009 en natuurlijk een fantastisch nieuw wandeljaar!!                   
      

mailto:fam.jonk@wanadoo.nl
mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
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