Nemo

vereniging van vrije wandelaars

NEMO WANDELAGENDA winter/voorjaar 2021
Sliertwandelingen met
M
Margreet op vrijdag ca 10 km.
Math Mathilde op zaterdag ca 8 km
V
Vincent op zondag (en feestdagen) 10-15 km

zo 7 feb

za 13 feb
vr 19 feb
zo 28 feb
za 6 mrt
vr 12 mrt
zo 21 mrt

vr 2 apr
ma 5 apr

za 10 april
zo 18 apr

V Amsterdam-Noord: Vliegenbos,
Nieuwendam, Noordhollandsch
Kanaal
Math Nieuwendam, Molenpad,
Schellingwouder Breek
M Haarlem, Spaarndam, VelsenZuid
V Purmerend – Twiske –
NDSM/Amsterdam-Noord
Math Diemerzeedijk, Nieuwe Diep
M Gein, Nederhorst den Berg
V Abcoude – De Hoge Dijk –
Hollandse Kade – Gaasperzoom –
Gaasperplas
M Durgerdam, Ransdorp
V Tweede Paasdag.
Abcoude(r Meer) – de Holendrecht
– Ouderkerkerplas –
Holendrecht/Amsterdam Zuidoost
Math Noorderpark, Vliegenbos,
Noordhollandsch Kanaal
V Abcoude – Gein – AmsterdamRijnkanaal – (Nigte)Vecht –
Aetsveldsche Polder – Weesp

vr 23 apr
zo 2 mei
vr 14 mei
zo 16 mei

ma 24 mei

M Buitenhuizen, Spaarndam,
Haarlem
V Halfweg – Geuzenbos – Houtrak
– Spaarndammerdijk – Halfweg
M Weesp, Muiden, IJburg
V Halfweg – Osdorper Polders –
Ringvaart Haarlemmermeer –
Halfweg
V Tweede Pinksterdag.
Haarlem(er Liede) – Spaarnwoude –
Spaarndammerdijk - Halfweg

Opgeven:
voetpaden@gmail.com; 020-6817013
Meer info:
-www.struinen.nl
-route en info over de wandelingen:
http://voetpaden.blogspot.nl/
-Facebook: nemo.wandelaars
Volgend programma verschijnt mei 2021

WANDELEN MET NEMO
IN TIJDEN VAN CORONA
Door de Corona-beperkingen voor groepsactiviteiten moest Nemo helaas de wandelingen
stopzetten, voor het eerst in 33 jaar. Terwijl juist buiten zijn en gezond bewegen van levensbelang
zijn als antivirus. Daarom gaat Nemo weer wandelen, maar wel aangepast aan de huidige
mogelijkheden.
Vincent, Margreet en Mathilde nodigen je van harte uit om mee te wandelen!
Als je je opgeeft hoor je waar en hoe laat de start is. Je komt op eigen gelegenheid naar het
startpunt. Daar krijg je een routekaartje en betaal je een kleine onkostenvergoeding. De wandeling
loop je individueel, alleen of met z’n tweeën. Afhankelijk van nieuwe regels na 8 feb, kan dat
misschien weer met 4 mensen. Maar dat is nu nog niet zeker.
De begeleiders lopen voorop en je volgt ze op flinke afstand, dus niet als groep. Je bent zelf
verantwoordelijk voor het afstand houden. Je loopt dus eigenlijk in een sliert, vandaar het motto
‘sliertwandeling’ in plaats van groepswandeling. Een nieuwe vorm van wandelen; alleen en toch
samen. Zo wandelen we op een gezonde manier weg uit de pandemie!

