
 

 

 

 
 

 

Jaargang 9, nummer 3: september, oktober, november, december 2010 
 

Beste wandelaars, 
 

Na alle prachtige, zomerse (waaronder de vierdaagse) wandeltochten, de kermissen 
en hopelijk een mooie vakantie gaan we alweer richting herfst/winter. Tijd om het luie 
zweet eruit te werken. Uiteraard hebben we weer talloze wandeltips en -suggesties    
voor u. Ook is de datum van de jaarvergadering over 2010 al bekend: deze zal 
worden gehouden op vrijdagavond 28 januari 2011. Wilt u goed geïnformeerd blijven 
op wandelgebied, kijk dan regelmatig op de verenigingswebsite www.nloopie.nl  
 
Wij wensen u heel veel lees- en vooral wandelplezier!   
 

 
    De Nijmeegse Vierdaagse 2010 is weer prima verlopen!  

 

 

BELANGRIJKE WANDEL DATA 2010/2011: 
 
 18 september 2010: Dam tot Dam wandeltocht; 
 3 oktober 2010: verenigingstocht; 
 10 oktober 2010: Vierdaagse reünie in Café de Vrijheid;  
 21 november 2010: Schoorl; verenigingsuitje met de bus;  
 12 december 2010: verenigingstocht; 
 9 januari 2011: verenigingstocht; 
 28 januari 2011: jaarvergadering 'n Loopie 
 21 en 22 mei 2011: Zuiderzeetocht 

 

Aan de leden 

via email 

http://www.nloopie.nl/


 

 

 

* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 JANUARI 2011 
 
 

Datum: vrijdag 28 januari 2011; 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  
14. Sluiting  

   
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 28 januari a.s.! 

 
 



 

 

 

 
 
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


 

 

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                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
HET MIDZOMERNACHTLOOPIE 2010 
 
Nagenoeg alles was perfect tijdens het midzomernachtloopie 2010; de sfeer, de 
route van Wijk aan Zee naar Volendam, de verzorging onderweg, natuurlijk het 
wandelen zelf én het weer. Met als slagroom op de cake ook nog eens een prachtige 
volle maan! Mede dankzij de goede zorg en voorbereiding van Ton, Evert, Jack en 
Dik kunnen we terugkijken op een prachtige tocht! Alle lopers, organisatoren en 
verzorgers hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en inzet!  
 
 
 

http://www.nloopie.nl/


 

 

HET DONDERDAGOCHTENDLOOPIE 
 
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 iedere donderdagochtend om  
09.30 uur bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg. Probeer het ook eens; de  
wandeling is gratis en 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:  
 
** 18 september : de Dam tot Dam wandeltocht;  
** 3 oktober        : erg mooie route o.a. door Purmerend, start 8.30 uur;       
** 21 november  : Schoorl; verenigingsuitje met de bus! 
** 12 december  : rondje Ilpendam, start 8.30 uur;  
** 9 januari 2011: verenigingstocht (datum alvast noteren). 
 

Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg;  
vertrek: 08.30 uur. Meedoen aan bovengenoemde wandeltochten is gratis, uitgezon- 
derd de consumptie(s) tijdens de rustpauze. Ook niet-leden zijn van harte welkom!  
Zelf de tocht inkorten (3 oktober en 12 december) is uiteraard altijd mogelijk!  
 

 

 

 

 



 

 

 

18 SEPTEMBER: DE DAM TOT DAM WANDELTOCHT  
 
Op zaterdag 18 september vindt de 8e editie van de Dam tot Dam wandeltocht  
plaats. Dit sfeervolle wandelevenement trok in 2009 bijna 14.000 deelnemers naar  
onze hoofdstad. Met op het programma een 9 km (ook nordic walking), 17 km (ook  
nordic walking), 25 en 40 km is de Dam tot Dam wandeltocht een van de grootste  
eendaagse wandelevenementen van Nederland. De deelnemers en toeschouwers  
creëren een unieke sfeer langs de verschillende parcoursen. Inschrijven was moge- 
lijk t/m 29 augustus; er is géén na-inschrijving! Zie: www.damtotdamwandeltocht.nl 
 
Alle deelnemers van de 17 en 25 km starten tussen 8.00 en 11.00 uur, waarbij  
nordic walkers op de 17 km alleen tussen 7.30 en 8.00 uur kunnen starten. De  
deelnemers aan de 40 km kunnen alleen tussen 7.00 en 9.00 uur starten. Allen  
vanaf de Dam in Amsterdam.  
 
De 9 km start vanaf de Burcht in Zaandam tussen 9.00 en 11.00 uur. Er kan tot  
18.00 uur worden gefinisht op de Burcht in het centrum van Zaandam (alle afstan- 
den). Deze finishlocatie is op 900 meter wandelen van NS station Zaandam.  
 
 

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

 
 

CONTRIBUTIE OVER 2011 
 
De automatisch incasso v.w.b. de contributie over het jaar 2011 is gepland in de 
week van 20 oktober. Leden die zich willen afmelden voor het verenigingsjaar 2011  
kunnen dit tot uiterlijk 15 oktober 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). 
 
 
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.damtotdamwandeltocht.nl/


 

 

 

 

                                              

MACHINAAL STUKADOOR 

 
WANDELPADEN IN NEDERLAND 
 
Door ons hele land lopen (lange afstands-) wandelpaden die op ieder moment van  
de dag en op elke dag van het jaar op eigen gelegenheid te belopen zijn. Zo vindt u  
in Noord-Holland “De Duinweg” (72 km), de Omringdijk (140 km) en de Historische  
Driehoek (beide omgeving Hoorn) en het Willibrorduswandelpad (Alkmaar-Utrecht).  
Vaak lopen wandelaars deze paden in delen. Een compleet overzicht van alle  
wandelpaden vindt u op: www.nwb-wandelen.nl  
 

 

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

 
 
AANTAL LEDEN WSV. ’N LOOPIE 
 

Eind augustus 2010 telde onze wandelvereniging 504 leden! 

 

  

  

 

 

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!! 

 
 

http://www.nwb-wandelen.nl/


 

 

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 
 

                                                                                              

 
 

VERENIGINGSUITJE 21 NOVEMBER: MET DE BUS NAAR SCHOORL! 
 
Op zondag 21 november 2010 wordt vanuit Schoorl de Sint Nicolaaswandeltocht  
georganiseerd. Een prachtig bosrijk gebied! Wat ons betreft een mooie locatie om  
gezamenlijk op af te stappen. Bij voldoende belangstelling (minimaal 32 lopers)  
regelen wij een bus. De te wandelen afstanden zijn: 5-10-15-20 en 25 km en dan  
gaan wij in principe voor de 15 en 25 km.   
Verzamelen: 08.30 uur bij Sporthal Opperdam aan de Heideweg te Volendam.  
Ook niet-leden zijn van harte welkom! Aan hen wordt een busbijdrage van 5 euro  
gevraagd. Voor aanmelden en meer informatie kunt u zich vóór 16 november  
wenden tot onze penningmeester Cor, bij voorkeur middels een briefje (De Poel 12,  
1132 AK  Volendam) of via e-mail: penningmeester@nloopie.nl  
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 niets te wachten. 
 
Heel graag tot 21 november a.s.!  
 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

http://www.reginasvoetensalon.nl/
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1e DIVEMA AVONDVIERDAAGSE   
 
Er is 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! We hadden  
gehoopt in september 2010 van start te kunnen gaan, maar aangezien er zóveel bij  
komt kijken, zal de Divema Avondvierdaagse naar alle waarschijnlijkheid voor het  
eerst gelopen kunnen worden in 2011. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle  
ontwikkelingen!  
 
JUBILEUM VOOR 'N LOOPIE IN 2011! 
 
Het komende jaar bereikt onze wandelvereniging alweer de respectabele leeftijd van 
10 jaar! Dit willen wij niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. We willen graag 
iets leuks, iets extra's doen voor jullie, onze leden. Er is al een suggestie binnenge-
komen die te maken heeft met de Heineken wandeltocht te Den Bosch in juli. Graag 
zouden we van u willen weten wat jullie leuk zouden vinden. Bijvoorbeeld een 
attentie of een mooie tocht die we gezamenlijk zouden kunnen lopen. Maar wellicht 
heeft u heel andere ideeën; wij horen ze graag!  
 

DE ZORGCIRKEL: WANDELING LANGS DIVERSE ZORGINSTELLINGEN 
 

U gaat vanuit de Schemerpit linksaf en dan rechtsaf richting de dijk van Volendam.  
Op de dijk gaat u rechtsaf. Over de dijk loopt u langs het verzorgingshuis de Gouw- 
zee en tussen de huizen door ziet u het Bejaardenhuis St. Nicolaashof liggen.  
U loopt langs de haven en gaat bij de Zeestraat naar beneden. U steekt over bij  
partycentrum de Amvo en gaat via het Edammerpad richting de Saturnusstraat. U  
steekt bij de rotonde over en loopt de Saturnusstraat in, richting de voormalige  
Kennedyschool, waar ten tijde van de Rinus Laan Avondvierdaagse (wanneer deze  
route is gelopen, 2004, red.) tijdelijk de bewoners van In de Meer gevestigd waren. 
Sla bij de Plutostraat linksaf en loop langs het voetbalstadion door de Schoolstraat.  
Via de hoofdingang van de FC loopt u door de Meidoornstraat en vervolgens achter  
de kunstgrashal langs richting de RKAV. U vervolgt het voetpad langs de voetbalvel- 
den en gaat aan het einde rechtsaf. U passeert het Behandelcentrum Waterland  
Oost. U vervolgt de Heideweg en steekt de Leendert Spaanderlaan over. Hierna  
gaat u linksaf. Bij de Vincent Karregatstraat gaat u rechtsaf en loopt door langs het 
verzorgingshuis de Driemaster. U vervolgt de weg rechtdoor en via het Enkhuizer- 
zand komt u aan op de Christiaan van Abcoudestraat. Deze steekt u over. U loopt  
rechtdoor de Jan Platstraat in en passeert een gehandicaptenflat aan u rechterhand. 
U vervolgt de Jan Platstraat en als u om een groenparkje bent heengelopen gaat u  
tussen nummer 72 en 74 door naar het voetpad naast de weilanden tussen Edam en  
Volendam. U slaat linksaf en voor de brug rechts. U vervolgt het zandpad richting 
 Edam en gaat na het voetbalveldje rechtsaf. U loopt langs de school en aan het  
einde slaat u linksaf en loopt via de Pieter Claesstraat door naar de Paulus Pieter- 
straat. U loopt nu langs het verzorgingshuis de Meermin. U steekt daar de weg over. 
Vervolgens loopt u via de Burg. Versteeghsingel door tot aan de Nohol. Hier gaat u  
rechtsaf en loopt via de Broekgouw weer terug naar de Schemerpit.   
 
Wees voorzichtig, de wandeling is geheel voor eigen risico!  
 



 

 

 
 

 
 
 
ZONDAGMIDDAG 10 OKTOBER: VIERDAAGSE REUNIE 
 
Op zondagmiddag 10 oktober organiseren we als in voorgaande jaren een gezellige en informatieve 
'Vierdaagse reünie". Deze bijeenkomst is bedoeld voor de deelnemers en deelneemsters aan de 
Vierdaagse, maar ook voor alle overige belangstellenden. Lekker even napraten over al uw 
Vierdaagse ervaringen onder het genot van een drankje, hapje én een prachtige Vierdaagse film / 
fotopresentatie, samengesteld door Jack Koning (Joep). U kunt deze middag ook al uw vragen op ons 
afvuren.  
 
Wij zien u dus heel graag op zondagmiddag 10 oktober 15.00 uur in Café de Vrijheid aan de 
Haven van Volendam. Tot dan!  

 
Klaas Jonk (Drop) heeft het logo van 'n Loopie op zijn bus laten zetten.  

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden; geweldig toch?  
Met dank aan weekblad Nivo voor de mooie foto!                   

 
 


