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Jaargang 9, nummer 1: januari, februari, maart, april 2010 
 

Beste wandelaars, 

 

Natuurlijk wensen wij u allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2010! En hoe we 
dit nieuwe sportieve jaar gaan invullen bespreken we graag met ú op 29 januari a.s. 
tijdens de jaarvergadering van ’n Loopie. Natuurlijk houden we de ‘klassiekers’ erin, 
zoals o.a. de Rinus Laan wandeltocht van Volendam naar Marken en de Zuiderzee-
tocht. Maar we staan ook open voor nieuwe, frisse wandelideeën. Dus komt allen 
naar de algemene ledenvergadering! In het najaar van 2009 was onze verenigings-
website helaas een aantal weken uit de lucht, maar gelukkig heeft webbouwer Tim 
het probleem weer vakkundig weten op te lossen. Kijk voor het meest actuele nieuws 
dus weer regelmatig op www.nloopie.nl. En vergeet niet uw mooiste wandelfoto’s 
door te sturen voor plaatsing op deze site! Heel veel kijk-, lees- en natuurlijk vooral 
wandelplezier!   
 

            
              Foto: bron www.bloeiendzijpe.nl ; een aanrader!  

 

           
           BELANGRIJKE (WANDEL-) DATA 2010: 

 

 Algemene ledenvergadering: vrijdagavond 29 januari 2010. 

 Rinus Laan Wandeltocht: 10 april 2010. 

 Provinciale Wandeldagen N.H.: 24 en 25 april (Den Helder). 

 Bloembollentocht Bloeiend Zijpe: 1 mei 2010.  

 Zuiderzeetocht Volendam!!!! 22 en 23 mei 2010.  

 Oxfam Novib Trailwalker 2010: 5 en 6 juni.  

 Midzomernachtloop (70 km): 11 juni 2010. 

 Bake for Life sponsorloop: 12 juni 2010.  

 Vierdaagse Apeldoorn: 13 t/m 16 juli 2010. 

 Vierdaagse Nijmegen: 20 t/m 23 juli 2010. 

Aan de leden 

via email 

http://www.nloopie.nl/
http://www.bloeiendzijpe.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 
Ledenadministrateur:   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 
** Redactie clubblad en website:  
   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 periodiek verzorgen van nieuwsbrieven via e-mail, dit clubblad en publicaties in 
weekblad Nivo; informeren over georganiseerde tochten in de regio en/of elders in 
het land; uitzetten van wandelingen vanuit Volendam e.o.; organiseren van infor-
matieavonden over schoenen, kleding, kaartlezen, kompas lezen, blaren afplakken, 
enzovoorts; samenstellen trainingsschema voor de Vierdaagse; organiseren van 
bevoorrading tijdens de Vierdaagse; informeren over het vinden van slaapplaatsen 
tijdens de Vierdaagse; organiseren van wandelweekends en meerdaagse 
wandeltochten in binnen- en buitenland. Andere suggesties zijn van harte welkom!  
 
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 Schil-
der Vik, Thoom Smit, Klaas Springer, Ton Sterk, Cor Veerman, Evert Veerman (Job), 
Karin en Roel Veltman. Onze hartelijke dank voor de bereidwillige medewerking!  

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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CONTRIBUTIE 2010 VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
 

Eind 2009 is de contributie over het jaar 2010 geïncasseerd; dit is allemaal weer 
prima verlopen. Na de incasso zijn alle gegevens doorgestuurd naar de NHWB, 
zodat zij de nieuwe lidmaatschapspassen kunnen verzorgen.  
 

  

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            
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 het aanmeldingsformulier op de website 
www.nloopie.nl  

  
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 

                  www.theotol.nl                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 

http://www.nloopie.nl/
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VERENIGINGSUITJE 17 OKTOBER 2009: MET DE BUS NAAR SOEST! 
 
Voor 17 oktober jl. stond weer een verenigingsuitje met de bus gepland. Het bleef tot 
op het laatste moment spannend; wel of geen bus regelen, want de aanmeldingen 
druppelden helaas maar langzaam binnen. En ja hoor, op de allerlaatste aanmel-
dingsdag ineens bij Cor een roodgloeiende telefoon en een volle e-mail inbox. Pfff, 
de bus kon worden besteld. Op de dag zelf was Klaas Veerman (van Pietje) 
wandelaar, gastheer, leider, begeleider en animator; of hij nooit iets anders had 
gedaan. Rond half 9 vertrok de bus met inhoud, op naar Soest!  
De wandeling was natuurlijk waanzinnig mooi, door een gebied zo rijk aan 
weilanden, heide, duinen en bossen. Ook het weer zat gelukkig mee. In totaal waren 
er zo’n dertig deelnemers en deelneemsters, die na afloop dankzij Klaas allemaal 
weer heelhuids en een prachtige ervaring rijker, keurig in Volendam zijn afgeleverd.  
Alle aanwezigen en Klaas in het bijzonder: hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en 
de gezelligheid. Het was super!  
 
Nog wel een verzoekje: wij begrijpen best dat iedereen wil weten of het mooi weer 
wordt op de dag van zo’n wandeltocht. Maar een bus moet enige tijd van tevoren 
worden gereserveerd. Het is voor ons een stuk overzichtelijker en plezieriger als we 
bijtijds weten hoeveel mensen er mee willen, zodat we eerder kunnen beslissen of 
we wel of geen bus laten rijden. Alvast onze hartelijke dank voor uw begrip en 
medewerking!   
 

 

 
25 OKTOBER 2009: BEDEVAARTSREUNIE IN DE AMVO! 
 
Ook de bedevaartsreünie in oktober jl. was weer zeer geslaagd met een mooie 
opkomst; een Amvo’tje vol. Alle aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst, wij 
vonden het erg gezellig. Op de volgende pelgrimstocht zullen we helaas weer een 
paar jaartjes moeten wachten, maar.. gelukkig hebben we de foto’s nog! Deze zijn 
nog steeds te bewonderen op onze website.  
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FEBRUARI: INSCHRIJVING VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2010 
 
De  94e Vierdaagse van Nijmegen zal plaatsvinden van 20 t/m 23 juli 2010. 
Inschrijven voor deze Vierdaagse is al mogelijk vanaf februari! Kijk voor alle 
informatie op de website www.4daagse.nl. Op onze eigen website en in het volgende 
clubblad kunt u meer lezen over de verzorging tijdens de Nijmeegse Vierdaagse!  
 

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam, tel: 06-53658241    
                                            

 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN 
 
* 3 Januari: een prachtige tocht o.a. door Middelie, Etersheim en Edam.  
* 7 Februari: wandeltocht vanuit Zuiderwoude (naar Zuiderwoude met de auto)!  
   Start: Sporthal Opperdam aan de Heideweg om 08.30 uur. Wanneer u zelf niet  
   beschikt over een auto, dan kunt u altijd wel met iemand anders meerijden.  
   Afstand: ongeveer 25 km. Zelf de tocht inkorten is uiteraard mogelijk. 
* 7 Maart: deze keer gaan we o.a. door Ilpendam!   
* 10 April: Rinus Laan wandeltocht van Volendam naar Marken, en weer terug met  
   de boot óf de benenwagen! Starttijd: half 9.  
 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; 
vertrek: 08.30 uur. Meedoen aan bovengenoemde wandeltochten is gratis, 
uitgezonderd de consumptie(s) tijdens de rustpauze en het boottochtje tijdens de 
Rinus Laan tocht. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Zelf de tocht inkorten is 
uiteraard altijd mogelijk!  
 

 

                                              

MACHINAAL STUKADOOR 

 
NIEUW E-MAILADRES? 
 
Zoals bekend sturen wij onze leden geregeld een nieuwsbrief via e-mail. Heeft u een 
nieuw e-mailadres of had u bij uw aanmelding nog geen e-mailadres en nu wel? 
Geef dit dan s.v.p. ook even aan ons door! Dan kunnen wij u altijd van de meest 
recente informatie en eventuele wijzigingen op de hoogte houden! 

http://www.4daagse.nl/
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RINUS LAAN WANDELTOCHT:  10 APRIL A.S.! 
 

Op 10 april 2009 organiseren wij weer de Rinus Laan Memorial wandeltocht.  
Een schitterende loop van Volendam naar Marken, in principe met de boot terug, 
maar de echte liefhebbers gaan ook op de terugweg voor de benenwagen!   
 
Deelname aan deze wandeltocht is gratis. Gezamenlijk vertrek: 8.30 uur. 
Startplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg te Volendam. Ook niet-leden 
zijn uiteraard altijd van harte welkom!  
 

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

 
BLOEMBOLLENTOCHT BLOEIEND ZIJPE  (CALLANTSOOG/PETTEN) 2010 
 
Eens per jaar stellen de bloembollentelers hun kwetsbare land ter beschikking aan 
de nieuwsgierige burger. Alleen op zaterdag 1 mei 2010 geven vijftig landeigenaren 
toestemming om dwars door hun velden te wandelen. Er worden rayonhoofden 
aangesteld en families van de bollenkwekers zorgen voor gezellige koek-en-zopies 
langs de route. Zij kunnen de nodige uitleg geven over de bollenteelt.  
Afstanden: 7½- 15 - 20 - 30 kilometer. De verschillende afstanden brengen de 
wandelaars door diverse natuurgebieden zoals “Het Wildrijk” en het “Nollenland van 
Abbestede”. De liefhebber die 40 kilometer wil lopen, kan op eigen initiatief een extra 
route door het natuurreservaat “Het Zwanenwater” lopen. (Houdt er rekening mee dat 
wandelen over  bollenland veel zwaarder is dan gemiddeld!) 
  

Start- & finishplaats: 7½ - 20 - 30 kilometer: Camping Tempelhof, Westerweg 2, 1759 
JD te Callantsoog; 15 kilometer:  Camping Watersnip, Pettemerweg 4, 1755 KK te 
Petten. Op beide plaatsen is er volop gratis parkeergelegenheid. 
Vertrektijden: Nordic walkers: tussen 7.30 en 8.00 uur; 20 en 30 kilometer: tussen 
8.00 en 12.00 uur, 7½ en 15 kilometer: tussen 8.00 en 14.00 uur 
 
Tarieven op zaterdag 1 mei 2010 (indien er nog voldoende startkaarten beschikbaar 
zijn): volwassen: € 7,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar: € 4,00 per persoon 
Voorinschrijven is vanaf januari 2010 mogelijk op www.bloeiendzijpe.nl. Tarieven bij 
voorinschrijving zijn: volwassenen: € 5,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar: € 3,00 
per persoon. Schrijf u snel in, want vol = vol! Maximale aantal deelnemers is 5.000. 
 
Let op: Honden mogen niet meewandelen! Deelnemers wordt ook verzocht geen 
bloemen te plukken, zo kunnen wij zorgen dat deze tocht de volgende jaren ook weer 
mogelijk is. Meer informatie via: info@bloeiendzijpe.nl of VVV Callantsoog 0224-
581541. Dichtstbijzijnde NS-station is Schagen of Alkmaar. Via www.9292ov.nl vindt 
u informatie over het openbaar vervoer. 
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ZUIDERZEEWANDELTOCHT VOLENDAM 2010 - NIEUWS 
 
In het weekend van 22 en 23 mei organiseert wsv. ’n Loopie weer de befaamde 
Zuiderzeewandeltocht, met routes van 5, 10, 15, 25 en 40 km. Noteer deze data 
alvast in uw agenda! In 2010 streven wij ernaar TWEE routes van 25 en 40 km uit te 
zetten. Met als insteek dat de langere afstandslopers straks kunnen kiezen voor een 
route mét of zónder boottocht. Of dit allemaal is gelukt kunt u lezen in het volgende 
clubblad of t.z.t. op onze website. Rijkenberg Groente en Fruit voorziet de 
wandelaars altijd van overheerlijke appels!  

  

 
5 EN 6 JUNI: OXFAM NOVIB TRAILWALKER 2010 
 
Teamwork, zandpaden, afzien en één gezamenlijk doel: dat is Oxfam Novib Trail-
walker, de zwaarste non-stop wandeltocht ter wereld! Oxfam Novib Trailwalker vindt 
op 5 en 6 juni 2010 voor de tweede keer in Nederland plaats. Teams van vier 
personen lopen 100 kilometer binnen 30 uur voor onderwijsprojecten van Oxfam 
Novib, dwars door het prachtige natuurgebied de Veluwe. Langs onverharde paden, 
zandverstuivingen, bossen en heidevelden. Bij hoge uitzondering geeft Staatbos-
beheer toestemming om ook ’s nachts door het natuurgebied te lopen. Net als vorig 
jaar zoeken alle teams sponsors: bedrijven, familie, vrienden. Ze zamelen minimaal 
3.000 euro in voor onderwijsprojecten van Oxfam Novib. In juni 2009 haalden 600 
deelnemers samen maar liefst 630.000 euro op. En daarmee konden 25.000 
kinderen een jaar naar school. Vanwege dit grote succes heeft Oxfam Novib voor de 
tweede editie een nóg mooier doel, namelijk: 30.000 kinderen naar school! Voor 
inschrijven en meer informatie; kijk snel op: www.oxfamnovib.nl/trailwalker  
Inschrijven is mogelijk tot en met 1 juni, maar aangeraden wordt niet zo lang te 
wachten. Als je ingeschreven staat heb je namelijk toegang tot de verschillende 
toolkits, die ondersteunen met onder andere training en sponsorwerving! 
 
 

                        

http://www.oxfamnovib.nl/trailwalker
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                                       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! 

     
 
WANDELWEEKEND 
 
Het idee is al eens eerder ter sprake geweest; het lijkt ons geweldig het komende 
jaar een wandelweekend te organiseren! Bijvoorbeeld van vrijdagmiddag t/m 
zondagochtend, dus met twee overnachtingen. Onze secretaris Paul heeft een 
schitterend wandelgebied in Noord-Frankrijk ontdekt, maar ook andere ideeën zijn 
uiteraard van harte welkom! Wij vernemen uw suggesties graag tijdens de algemene 
ledenvergadering. U kunt uw voorstel natuurlijk ook al eerder aan één van de 
bestuursleden doorgeven!  
 
              
MIDZOMERNACHTLOOP: 11 OP 12 JUNI 2010 
 
Op vrijdagavond 11 juni gaan de deelnemers aan de midzomernachtloop (ongeveer 
70 km) weer van start. Goed getrainde lopers kunnen zich nú al aanmelden bij onze 
secretaris Paul Moormann. Waar we deze keer heen gaan kunt u lezen in het eerst-
volgende clubblad!  
 
 
NIEUWE SPONSOR! 
 

 
 

Per 1 januari 2010 hebben we er een nieuwe sponsor bij: Viskar ‘Lekkers’ aan de 
Haven te Volendam! Al onze zeergewaardeerde sponsors staan in dit clubblad en op 
onze website. Vergeet ze niet als u eens iets nodig heeft, wilt laten opknappen, 
repareren, óf gewoon bij trek in iets lekkers!  
 

 
DE WEBSITE VAN ’N LOOPIE – FOTO’S 
 
Nog steeds wordt keihard gewerkt aan www.nloopie.nl om deze website zo leuk, 
informatief en compleet mogelijk te maken. Foto’s zijn hierbij onmisbaar. In de 
tussentijd zijn foto’s gemaakt en geplaatst van de Zuiderzeetochtroutes van 5, 10 en 
15 km. In mei 2010 volgt een verslag met foto’s van de route van 25 km, incl. het 
boottochtje. Ook úw foto’s, tips en wandelverslagen zijn van harte welkom!  
 

http://www.nloopie.nl/
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REGINA’S VOETENSALON – KORTING VOOR LEDEN ’N LOOPIE! 
 

 
Voor probleemloze wandelvoeten kunt u een afspraak maken bij Regina!  
Kijk voor meer informatie op haar website: www.reginasvoetensalon.nl.  
Het adres van de voetensalon is: Meester Muhrenlaan 3, 1132 CA  Volendam.  
Tel.: 0299-367484 of 06-40230731, e-mail: info@reginasvoetensalon.nl 
 

 

                                                                                              
 
AANTAL LEDEN WSV. ’N LOOPIE 
 

Op 21 november 2009 telde onze wandelvereniging 452 leden!  
 

 

1e DIVEMA AVONDVIERDAAGSE IN 2010?  
 
Er wordt nog steeds keihard gewerkt aan het opzetten van onze eigen 
avondwandelvierdaagse, onder de naam: Divema Avondvierdaagse. Een nieuwe 
uitdaging voor de (school-) jeugd maar ook voor de rest van wandelend Volendam en 
omstreken! Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen!  
 

MEDAILLE  ZUIDERZEEWANDELTOCHT 2010 

Deelnemers aan de Zuiderzeetocht kunnen op het inschrijfformulier aangeven of ze 
willen wandelen met of zonder herinnering. Op onze medaille zal dit jaar “de klokken-
stoel” prijken. U kent ‘m allemaal wel, de houten klokkenstoel met trouwklok uit 1771, 
gelegen aan de haven. Binnenkort kunt u onze flyer mét foto van de klokkenstoel 
bewonderen op onze verenigingswebsite!   

  

 

 

http://www.reginasvoetensalon.nl/
mailto:info@reginasvoetensalon.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 29 JANUARI 2010! 
 
 

Datum: vrijdag 29 januari 2010; aanvang: 20.00 uur (met koffie) 
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de tafeltennisvereniging, Westerven 43.  

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een 
vrijdagavond in januari. Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit: 
                             
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en bestuursbeleid 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar 
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 het komende jaar 
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag en wat nog meer ter tafel komt  
14. Sluiting  
   
Toelichting bij punt 8: voorzitter Dick Veerman en ledenadministrateur Cees Jonk zijn 
deze keer aftredend én weer herkiesbaar!  

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing 
vooraf beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen 
beschikbaar.  

De vergadering zelf duurt meestal 1 tot anderhalf uur. Na het sluiten van de 
vergadering en een korte pauze komt er nog een spreker met een zeer interessant 
wandelthema. Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten.  

De bestuursleden waarderen de aanwezigheid van de leden tijdens de 
jaarvergadering altijd enorm, zij zijn er immers voor de leden! Het is zeker niet de 
bedoeling dat het bestuur alleen maar vertelt hoe het is gegaan het afgelopen jaar en 
wat de plannen zijn voor het komende jaar. Juist úw inbreng is van harte welkom! De 
leden van het bestuur zijn benieuwd naar uw tips, ideeën, commentaar, enz. Ook is 
er tijdens de algemene ledenvergadering ruimschoots gelegenheid voor het stellen 
van al uw vragen.  

   * Wij zien u dus heel graag op vrijdagavond 29 januari a.s.! * 


