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Aan de ontvangers van dit clubblad via e-mail 
 

Beste wandelaars, 

 

In het clubblad staat normaal gesproken alle informatie over het bestuur, lid worden 
van ’n Loopie, de bezorgers van het clubblad, de sponsors, enzovoorts. Eigenlijk is 
dit voor de ontvangers van het blad via e-mail enigszins overbodige informatie; laatst-
genoemde leden beschikken immers over een computer en kunnen al deze infor-
matie gemakkelijk terugvinden / opzoeken op onze website www.nloopie.nl  
Om deze reden gaan we het voortaan anders doen.  
 
De ontvangers via e-mail blijven het actuele wandelnieuws ontvangen, zoals in het 
papieren clubblad, maar met weglating van:  
 
- informatie over het bestuur van ’n Loopie  
- de namen van onze bezorgers 
- de voordelen van het lidmaatschap  
- lid worden, kosten lidmaatschap, enz.  
- kortom: al wat terug te vinden is op onze site 
 
De sponsors blijven we vermelden, echter zonder logo. De plaatjes nemen nl. veel 
ruimte in beslag, waardoor het binnenhalen van het clubblad via e-mail soms langer 
duurt dan wenselijk. Bij de sponsors met een eigen website, zullen wij het adres van 
de betreffende website er wel bij vermelden:  
 
Theo Tol Intersport & Shoefashion                      www.theotol.nl 
Divema IJzerwaren & Gereedschappen              www.divema.nl  
Vishandel Lekkers aan de Haven te Volendam   www.lekkers.nu  
Stukadoorsbedrijf Veerman en Kemper               www.veermanenkemper.nl  
Molenaar & Zwarthoed Adviseurs                        www.molenaarenzwarthoed.nl 
Klaas Jonk (Drop) Timmerwerken, Jo Spierstraat 12, tel: 06-53658241 
Aris Kroon Machinaal Stucadoor, info via:            aris.stukadoors@wanadoo.nl 
Regina’s Voetensalon                                           www.reginasvoetensalon.nl 
Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V. (Peter Gokker) www.ass-hoofdstad.nl 
J. Rijkenberg Groente en Fruit, Hyacintenstraat 26, tel: 363386 
 
Het aankondigen van een wandeltocht of een Vierdaagse kan op deze manier ook 
worden ingekort, door vermelding van: “Kijk voor meer informatie op de website,” 
bijvoorbeeld www.4daagse.nl.  
  
 

Aan de leden 

via email 

http://www.nloopie.nl/
http://www.theotol.nl/
http://www.divema.nl/
http://www.lekkers.nu/
http://www.veermanenkemper.nl/
http://www.molenaarenzwarthoed.nl/
mailto:aris.stukadoors@wanadoo.nl
http://www.reginasvoetensalon.nl/
http://www.ass-hoofdstad.nl/
http://www.4daagse.nl/
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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. 
 
 
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.  
 
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!  
 
 
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!  
 
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! 
 
 
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!  
 
 
BLOEMBOLLENTOCHT BLOEIEND ZIJPE  (CALLANTSOOG/PETTEN) 2010 
 
Een schitterende wandeling dwars door de bloembollenvelden! Datum 1 mei 2010. 
Kijk voor alle informatie op: www.bloeiendzijpe.nl 
  

 
 

http://www.4daagse.nl/
http://www.bloeiendzijpe.nl/
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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. Kijk voor meer 
informatie op: www.oxfamnovib.nl/trailwalker  
 
 

                        
 
 
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!  
 
 

                                       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.oxfamnovib.nl/trailwalker
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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!  
 
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!  
 
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!   

 
 
 
 
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. Klik op: www.nloopie.nl onder ‘vereniging/vergadering’. 
Graag tot dan!!!                             

 

http://www.nloopie.nl/
http://www.nloopie.nl/

