Nemo

vereniging van vrije wandelaars

NEMO WANDELAGENDA zomer 2020 deel twee
M
V

zo 2 aug

zo 16 aug
vr 28 aug

zo 30 aug
zo 13 sept

vr 18 sep
zo 27 sep

wandeling met Margreet op vrijdag ca 10 km.
wandeling met Vincent op zondag 10-15 km

V Brettenwandeling door de Lange
Bretten, over de Spaarndammerdijk,
langs de Groote Braak en De Kluut.
Op de route zijn enkele trekpontjes.
Buiten het broedseizoen zijn een
paar bijzondere gebieden
toegankelijk
V Rondje Noordhollandsch
Kanaal Noorderpark, Het Schouw
M Landelijk Noord verzamelen in
Schellingwoude, wandelen naar
Durgerdam en door natuurgebied.
V Amsterdamse Bos Oeverlanden,
pontje Nieuwe Meer, De Poel
V Geuzenbos struinen zonder vaste
route door ruige natuur in de
Brettenzone Amsterdam
M Amstelveen Middelpolder
V Rondje en pontje Amstel
Laarzenpaden in de Groot
Duivendrechtse Polder, Amstelpark

Let op: mondkapje meenemen!
Opgeven:
voetpaden@gmail.com; 020-6817013
Meer info: www.struinen.nl
Route en info over de zondagwandeling:
http://voetpaden.blogspot.nl/
Facebook: nemo.wandelaars
Volgende programma verschijnt in september 2020

Nemo blijft wandelen!
Na het succes van ons eerste corona-wandelprogramma gaan we hier nog even mee door. Dat
betekent dat we in ieder geval weer een kort programma van twee maanden
aanbieden met wandelingen aan de groene randen van Amsterdam.
Regelmatig nemen we een pontje, zodat we een mondkapje mee moeten nemen. Uiteraard geldt
dat ook als je met het openbaar vervoer naar de wandeling komt.
Tijdens het lopen en in de horeca houden we ons aan de 1,5 meter afstand. En ga niet mee bij
verkoudheid of koorts en wanneer je je niet lekker voelt.
We werken nog even niet met de van vroeger bekende vaste vertrekplaats, maar bij opgave krijg
je uiteraard informatie over de plaats waar de groep verzamelt. In ieder geval blijven
de vertrektijden dezelfde als altijd: op de zondag 10.00 uur en vrijdag 12.00 uur.

