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Jaargang 9, nummer 2: mei, juni, juli, augustus 2010 
 

Beste wandelaars, 

De maanden mei, juni en juli zijn altijd veelbewogen, met lekker veel (meerdaagse) 
wandeltochten én hopelijk lekker weer. Er is dus weer behoorlijk wat nieuws op 
wandelgebied. Maakt u gebruik van de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nij-
megen, lees dan het stukje hierover heel goed door! Maar eerst hopen wij natuurlijk 
te gaan knallen met onze prachtige Zuiderzeetocht. En noteer de Divema Avond-
vierdaagse alvast in uw agenda! Hierover kunt u meer lezen in het volgende club-
blad. Wij wensen u voor nu heel veel kijk-, lees- en natuurlijk vooral wandelplezier!   
 

 
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. Eind 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!  
 
           
BELANGRIJKE WANDEL DATA 2010: 

 

 Bloembollentocht Bloeiend Zijpe: 1 mei 2010.  

 Avondvierdaagse: in de maanden mei en juni.  

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

 Tweedaagse Diekirch Luxemburg: 29 en 30 mei.  

 Oxfam Novib Trailwalker 2010: 5 en 6 juni.  

 Midzomernachtloop 11 juni (70 km): gaat niet door!  

 Kippen/kuikentocht: 12 juni 2010.  

 Bake for Life sponsorloop: 13 juni 2010.  

 Vierdaagse Alkmaar: 16 t/m 19 juni 2010. 

 Vierdaagse ’t Gooi: 16 t/m 19 juni 2010.  

 Amersfoortse Tweedaagse: 18 en 19 juni 2010.  

 Vierdaagse Apeldoorn: 13 t/m 16 juli 2010. 

 Vierdaagse Nijmegen: 20 t/m 23 juli 2010. 

 Heuvelland Vierdaagse: 12 t/m 15 augustus 2010.  

 Eilandspoldertocht : 22 augustus 2010. 

 Divema Avondwandelvierdaagse: 14 t/m 17 september. 

 Dam tot Dam Wandeltocht: 18 september 2010.  

Aan de leden 

via email 

http://www.nloopie.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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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 

                                                                                                                            
 
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                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 2010 
 
De  94e Vierdaagse van Nijmegen zal plaatsvinden van 20 t/m 23 juli 2010. Het 
maximaal aantal deelnemers/inschrijvingen (45.000) is inmiddels bereikt! Er zal 
dus een loting plaatsvinden tussen alle personen die zich in de tweede periode, t/m 9 
april, hebben ingeschreven en die lopen voor beloning 1. Alle informatie kunt u terug-
vinden op www.4daagse.nl. Iedereen die is ingeloot én uitgeloot krijgt ook persoonlijk 
bericht via e-mail of via de post. Elders in dit clubblad kunt u meer lezen over de 
verzorging tijdens de Vierdaagse.  
 

http://www.nloopie.nl/
http://www.4daagse.nl/
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RUBRIEK ‘EUROPA’ OP DE WEBSITE 
 
De website is uitgebreid met een nieuwe rubriek onder de inhoudsopgave: “Europa”. 
Op deze pagina willen we zoveel mogelijk nuttige informatie plaatsen over wandelen 
in bijv. België, Frankrijk, Duitsland en overige Europese landen. We hopen dat onze 
leden een beetje met ons meedenken; kent u een goeie website? Geef deze dan 
s.v.p. even aan ons door! Ook andere ideeën en tips voor de website zijn van harte 
welkom.   

 

 
NIEUW: ONZE MIDWEEKSE WANDELTOCHTEN !!!! 
 
In februari 2010 kwam Paul met het voorstel eens per maand een midweekse 
wandeltocht te organiseren. Gewoon een lekker loopie van anderhalf tot 2 uur door 
Volendam, voor leden én niet-leden. De eerste midweekse wandeling vond plaats op 
donderdagochtend 18 februari. Dit was zó leuk dat al snel werd besloten voorlopig 
elke week zo’n wandeling te organiseren. We starten vooralsnog iedere donderdag-
ochtend om 09.30 uur bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg. Om het wandel-
bereik uit te breiden kán het zijn dat we af en toe uitwijken naar een andere start-
plaats! Houd voor deze informatie de Nivo en onze website goed in de gaten! 
Probeer het ook eens; iedereen is van harte welkom!   
 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n 
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 
** 22 en 23 mei : natuurlijk onze Zuiderzeetocht!   
** 13 juni           : de Bake for Life sponsorloop!       
** 22 augustus  : de Eilandspoldertocht, op eigen gelegenheid.   
** 18 september: de Dam tot Dam wandeltocht!   
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BAKE FOR LIFE SPONSORLOOP: 13 JUNI 2010      
 

Op zondag 13 juni a.s. wordt voor de vijfde maal de Voor Afrika naar Volendam loop 
georganiseerd. Dit is een wandeltocht van Avenhorn naar Volendam (25 km) met 
tussenopstapplaatsen in Oosthuizen en Middelie, resp. 15 en 10 km. De kosten voor 
deelname zijn 10 euro p.p. Door het opzetten en inrichten van bakkerijen geeft deze 
stichting jonge gehandicapten in de derde wereld een kans. De sponsorloop start in 
Avenhorn bij Bakkerij Pater en het eindpunt voor alle afstanden is het FC Volendam 
stadion, waar aansluitend een feestavond plaatsvindt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Theo Tol, Garage Molenaar en bij het FC Volendam Stadion. Elektronisch aan-
melden kan via de site www.bakeforlife.nl. Start: 25 km in Avenhorn van 11.00-12.00 
uur, start 15 km in Oosthuizen van 13.00-14.00 uur, en de 10 km route start van 
14.00-15.00 uur vanuit Middelie. Let op: al deze informatie is onder voorbehoud, 
houd de website en de Nivo goed in de gaten voor het meest actuele nieuws, e.e.a. 
was tijdens het maken van dit clubblad nog niet beschikbaar!   
 

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

 
10e EILANDSPOLDERTOCHT: 22 AUGUSTUS 2010 
 
Dit skeeler-, wandel- en fietsfestijn kent een grote populariteit. Daarom wordt op 
zondag 22 augustus 2010 vanuit het hele land wederom een enorme toeloop 
verwacht. Maar de ijsclubbestuurders van de 7 ijsverenigingen zijn er klaar voor en 
willen u graag bij de inschrijftafels ontmoeten. Het gaat er bij de verschillende tochten 
niet om wie de snelste tijd boekt, het recreatieve element staat voorop. Gewoon 
lekker genieten van het Eilandspoldergebied met zijn nagenoeg ongerepte 
schoonheid van eeuwenoude veenweidegebieden. Dit alles heeft iets van een goed 
bewaard geheim. Buiten de grote doorgaande routes, bijna verborgen tussen de 
steden, Alkmaar, Hoorn en Purmerend, ligt hier in het hart van Noord-Holland een 
groene oase, boordevol frisse lucht, met kronkelende dijkjes en prachtige 
vergezichten, goed bewaarde historische dorpen in een bijzondere natuur. 
De tochten over diverse afstanden zijn voor een groot gedeelte gelijk aan de 
bekende Eilandspolderschaatsroute, de nummer 1 onder de schaatstoertochten! 
Doelstelling is dan ook dat men niet alleen tijdens de winter, maar ook in de zomer 
van onze prachtige polder kan genieten. Het genieten begint al in Oost-Graftdijk,  
alwaar het officiële startschot van de 30 en 35 km wandeltochten om 9.00 uur zal 
plaats vinden. Door de organisatie wordt uw speciale aandacht gevraagd voor de 
wandeltocht van 17 km, die dwars door het natuurgebied van de Eilandspolder 
gaat, over verharde en onverharde paden en dijken. Dus goede wandelschoenen zijn 
gewenst. In dit schitterende natuurgebied kunt u volop genieten van de rust, de 
rondkuierende koeien, alsmede van de vele vogelsoorten die de Eilandspolder rijk is. 
De Eilandspolder is een ware oase in het hart van Noord-Holland, want voor wie van 
landschappelijk schoon, van kerkjes, gemalen, molens en historische dorpjes 
houdt, is deze wandeltocht een aanrader, ook voor nordic walkers. Afstanden: 12-15-
17-20-30-35 km. De starttijden vindt u in het LWP-boekje, zie ook www.nhwb.nl  
 

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

 

                                              

MACHINAAL STUKADOOR 

 
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! 
 
 
 

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

 

http://www.oxfamnovib.nl/trailwalker
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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. Deze keer hebben we 
zelfs TWEE routes van 25 en 40 km! Met als insteek dat de langere afstandslopers 
dan kunnen kiezen voor een route mét of zónder boottocht. Voor de organisatie van 
de Zuiderzeetocht zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Wilt u ons een weekendje, 
een dagje, een ochtend, een middag of een paar uurtjes helpen? Meld u aan bij één 
van de bestuursleden! Zonder uw hulp is het onmogelijk onze Zuiderzeetocht vlekke-
loos te laten verlopen. Dus ook al heeft u maar even de tijd; héél graag!!!   

Rijkenberg Groente en Fruit voorziet de wandelaars altijd van overheerlijke appels!  

  

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. Ideeën voor de medaille van volgend jaar zijn welkom! 
 
MIDZOMERNACHTLOOP 11 OP 12 JUNI 2010 GAAT NIET DOOR 
 
In het weekend van de midzomernachtloop wordt ook de Bake for Life tocht 
georganiseerd. Hier willen veel midzomernachtlopers graag aan meedoen. Een week 
daarna vindt de Vierdaagse van Alkmaar plaats en tegelijkertijd de Vierdaagse 't 
Gooi. Het bestuur van 'n Loopie heeft daarom besloten de midzomernachtloop een 
jaartje over te slaan. In juni 2011 zal deze 70 km lange nachttocht weer gelopen 
kunnen worden. 
 
AANTAL LEDEN WSV. ’N LOOPIE 
 

Op 1 april 2010 telde onze wandelvereniging 469 leden!  
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WANDEL- EN OEFENTOCHTEN 

Het wandelen van een meerdaagse wandelprestatietocht zoals de Vierdaagse 
vereist een goede voorbereiding. Het is zeer verstandig om de voorbereiding 
systematisch op te bouwen zodat uw lichaam aan deze inspanningen kan wennen. 
Hierdoor voorkomt u blessures en teleurstellingen en wandelt u een stuk plezieriger. 

Hieronder vindt u een trainingsschema voor een goede opbouw naar meerdaagse 
wandeltochten. Om de twee weken wordt een adviesafstand vermeld. Train echter 
elke week. U kunt het hieronder vermelde schema aanhouden wat betreft de afstand. 
Voor de tussenliggende weken kiest u zelf de te lopen afstand. Kies een afstand 
waarbij u zich prettig voelt. Bijvoorbeeld: u vond de laatste wandeltocht zwaar, de 
laatste kilometers waren zelfs pijnlijk. Het is dan verstandig om een afstand te kiezen 
die minder is dan de laatst gewandelde wandeltocht, dit voorkomt blessures. Indien 
de laatst gewandelde tocht u gemakkelijk afging, dan kunt u deze afstand nogmaals 
lopen of misschien kan er nog wel 5 kilometer bij. Luister goed naar uw lichaam. 
Neem, wanneer uw lichaam er om vraagt, een stapje terug. Als uw lichaam weer 
hersteld is kunt u verder gaan met het schema. Wandelen dient vooral plezier te 
geven!! Denk eraan om onder alle weersomstan-digheden te trainen, en kijk ook 
eens naar de tips over voeding; www.4daagse.nl  

 

 

                                       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! 

     
 

DE DAM TOT DAM LOOP: 18 SEPTEMBER 2010  
 

Op zaterdag 18 september vindt de 8e editie van de Dam tot Dam wandeltocht 
plaats. Inschrijven is al mogelijk! Meelopen voor een goed doel? Kijk dan op:  
www.hartstichting.nl/actueel/nieuwsoverzicht en klik vervolgens op "HARTlopers 
gezocht voor Dam tot Damloop". In het volgende clubblad vertellen wij u meer over 
de Dam tot Dam loop, welke tevens is bestempeld tot verenigingswandeltocht! 

wanneer  4x30 km 4x40 km 4x50 km 

1e wk  10 km 10 km  10 km 

3e wk  15 km 15 km 15 km 

5e wk  20 km 20 km 20 km 

7e wk maart 20 km 25 km                                  25 km 

9e wk 25 km 35 km 40 km 

11e wk  25 km 40 km 50 km 

12e wk  30 km 30 km 40 km 

13e wk 30 km  40 km 50 km 

15e wk 2 x 20 km dagen         2 x 30 km (2 dagen) 2 x 40 km(2 dagen 

17e wk 35 km  45 km 60 km 

19e wk 2 x 30 km (2 dagen) 2 x 40 km (2 dagen) 2 x 50 km (2 dagen) 

21e wk  25 km 30 km 35 km 

http://www.4daagse.nl/
http://www.hartstichting.nl/actueel/nieuwsoverzicht
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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 
 

                                                                                              

 
 

 

14 SEPTEMBER: 1e DIVEMA AVONDVIERDAAGSE   
 
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!  
                        
  
VERSLAG JAARVERGADERING OVER HET JAAR 2009 
 
In dit clubblad vindt u het verslag van de jaarvergadering die op vrijdagavond 29 
januari is gehouden in De Schemerpit. Er zijn weer een heleboel leuke en nuttige 
zaken besproken deze avond, dus leest u vooral het verslag even rustig door. Na 
afloop van de vergadering werd door Ton Tol een presentatie gehouden over zijn 
wandelvakanties en –ervaringen in Engeland. Ton, nogmaals hartelijk dank voor je 
bijdrage, we hebben genoten! Inmiddels zijn ook een aantal jaarvergadering 
verslagen van voorgaande jaren terug te vinden op onze website. Nieuwsgierig? Kijk 
dan op www.nloopie.nl onder de inhoudsopgave (Archief).             
 
 

 

 
 

       =  Julianaweg 117,  1131  DH   Volendam,  tel:  06-55178657  = 
 

http://www.reginasvoetensalon.nl/
mailto:info@reginasvoetensalon.nl
http://www.nloopie.nl/
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VERZORGING VIERDAAGSE NIJMEGEN 2010 
 

Sinds vele jaren mogen wij, als leden van ’n Loopie, ons gelukkig prijzen met een 
groep dol enthousiastelingen die ons tijdens de Vierdaagse voorzien van eten en 
drinken met een glimlach. Steeds meer wandelaars willen graag verzorgd worden 
door de vrijwilligers van/via 'n Loopie tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Zóveel 
zelfs, dat wij m.i.v. dit jaar ook genoodzaakt zijn een limiet in te stellen met betrek-
king tot de verzorging. Het moet immers ook leuk en "te doen" blijven voor de 
vrijwilligers!  
  

Het bestuur van 'n Loopie heeft de bovengenoemde 'limiet' inmiddels bepaald: in 
2010 kunnen maximaal 125 leden van 'n Loopie gebruik maken van de verzorging 
tijdens de Vierdaagse. Let wel: als we minder dan 125 aanmeldingen ontvangen, dan 
is er natuurlijk helemaal niets aan de hand.  Maar mocht het zo zijn dat wij méér dan 
125 aanmeldingen binnen krijgen, dan zullen we aan de hand van een aantal criteria 
gaan kijken welke leden wel/niet in aanmerking komen voor de verzorging. Het 
belangrijkste criterium is het aantal jaren lidmaatschap van 'n Loopie.  
  

Het is dus belangrijker dan ooit uw aanmeldingsformulier op tijd in te leveren! De 
uiterste inleverdatum vindt u op het formulier op de achterzijde van dit clubblad. Om 
het op de meest eerlijke wijze te doen, moeten wij ons strikt houden aan de inlever-
termijn. Levert u uw formulier niet op tijd in, dan bent u sowieso niet verzekerd van 
deelname aan de verzorging! 
  
Mocht u nog vragen hebben of mocht iets u niet helemaal duidelijk zijn, aarzel 
dan niet contact op te nemen met één van de bestuursleden! Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking en begrip!  
 
 

  


