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SOELENKRAAM
& PROEVERIJ

BUURTTUINHUIS
NEMOLAND WESTERPARK
WORKSHOPS

Elke donderdag 12-16u kraam met biologische groentes
uit de Soelentuin en natuurproducten uit Nemoland
Polen; langs het Overbrakerpad bij de kinderboerderij;
gratis thee. Op maandag, dinsdag en vrijdag 10-17u
afhalen in buurttuinhuis Nemoland Westerpark.
VAN DE SOELENBOER
Biologische groenten en kruiden, verse oogst uit de
buurtmoestuin, verschilt per seizoen. Gratis voor
voedselbankklanten of vrijwillige bijdrage
UIT NEMOLAND POLEN
Pruimen powidla
Ambachtelijke biologische pruimenmoes, gemaakt door
Ola uit Antoniów. Powidla is een typisch Pools gerecht
van kwetsen (kleine blauwe pruimen) uit de boomgaard
van Nemoland die eind augustus rijp zijn. De pruimen
worden dagenlang op een houtoven gekookt zonder
gelei of conserveermiddelen zodat een heerlijke pure
pruimenmoes ontstaat. 500 gram pruimen is nodig voor
100 gram powidla. € 2,50 per pot
Pruimenjam
Ambachtelijke biologische pruimenjam, gemaakt door
Mathilde van de pruimen uit de boomgaard van
Nemoland. € 2,50/3,50 per pot
Appelmoes
Voor het eerst in jaren zat de oude appelboom in de
boomgaard van Nemoland vol appelen. Er is hard
gewerkt om de appels te verwerken tot heerlijke
appelmoes, met weinig suiker.
Grote potten € 1,75 per pot
Boekweit
Boekweit is geen graan, maar de (glutenvrije) vrucht van
een kruidachtige plant uit de duizend-knoopfamilie die
het beste groeit op arme grond zonder mest. Tot de
komst van de aardappel was boekweit eeuwenlang het
belangrijkste volks-voedsel. Polen is het belangrijkste
Europese productieland van boekweit als voedselgewas.
Geroosterde boekweit is extra smakelijk. Geroosterd en
ongeroosterd: € 1,50 per pond met gratis recepten
Barszcz
Traditionele Poolse bietensoep. Kan ook als bouillon
gedronken worden. Hoort vooral bij het kerstdiner. Extra
lekker als je room, paddestoelen en dille toevoegt.
Flesje geconcentreerde barszcz 300 ml. voor 2,7 liter
soep € 1,25
Bigos
Bigos is het meest traditionele gerecht van Polen. Het is
een stoofpot van witte kool, wortels, gedroogde pruimen,
paddestoelen en verschillende soorten vlees, vaak
dagenlang gestoofd, met een mengsel van kruiden dat
per familietraditie kan verschillen. Pot 500 gram € 2,50

Tai-chi, qigong, mindful bewegen en yiquan
woensdagavond elke woensdag t/m 2 nov. 19.30-20.30u:
http://movingisart.weebly.com/
Kruidenworkshop zaterdag 22 okt en 5 nov:
www.degroenezon.com
Drumcirkel vrijdag 28 okt, 25 nov, 16 dec:
www.sjamaan.nl
Klankconcert Soundhealing dinsdag 27 sept, 25 okt,
29 nov: www.soundandhealing.nl
Sjamanistische training: www.sjamaan.nl
Boeddhistische Dzogchen community:
www.dzogchen.nl

BABCIA
TRADITIONELE POOLSE, OEKRAÏENSE EN
RUSSISCHE MAALTIJD MET EEN THEMA
op vrijdagavond 18u in de Boomsspijker,
Rechtboomssloot 52, Amsterdam-Nieuwmarkt - € 6 Reserveren bij Nemo.
ETEN MET VERHALEN
Elke maaltijd heeft een thema uit wat Polen, Oekraïne en
Rusland gemeenschappelijk hebben. In het najaar
komen minderheden aan bod die een groot stempel
hebben gezet op de slavische culturen: de jiddische en
Roma cultuur. En in december sluiten we het jaar af met
een authentieke Poolse kerstavond-maaltijd. Babcia is
een initiatief van Nemoland Polen, een Nederlands/Pools
ontmoetingscentrum in het Poolse Reuzengebergte,
bedoeld als brug tussen oost en west Europa, met
projecten voor duurzame ontwikkeling en
natuurbescherming: www.nemoland.org.
21 okt Roma-avond. Karpaten Ensemble:
Transsylvaanse Romadans met solo's en paardansen.
Inleiding over tradities uit de Hongaarse Romacultuur
rondom Kerst, huwelijk en rouw.
18 nov Jiddische avond met Yiddish koor Mokum Alef.
Inleiding over Jiddische taal en cultuur.
23 dec Traditionele Poolse kerstavond maaltijd (Wigilia
Bozego Narodzenia) met Poolse kerstverhalen en kolęda
(kerstliedjes).

SCHONE SCHIJN EN ZWARTE SUIKER AAN DE HAARLEMMERVAART
Langs de Haarlemmertrekvaart, dichtbij Nemoland
Westerpark, ter hoogte van de schooltuinen en
tuinpark Nut en Genoegen, stond in de achttiende
eeuw een groot buitenhuis met een uitgestrekte
tuin: de lusthof Soelen, van ca. 1715 tot 1724
eigendom van Christoffel Beudeker (1676-1756)
zoon van een Duitse suikerbakkersknecht uit Una
(West Falen). Na een tragisch ongeval van zijn
enige zoon Jantje verkocht hij Soelen. De aanleg in
1839 van de spoorlijn naar Haarlem betekende het
einde voor Soelen.
De migrantenzoon Christoffel is puissant rijk
geworden als suikerbakker, eerst in de Warmoesstraat als knecht en later op de Noordermarkt als
eigenaar. Hij woonde op de Herengracht en was als
kunstliefhebber een groot verzamelaar van prenten,
kaarten, atlassen en boeken.
De boekhouder van Beudeker, Claas Bruin, schreef
een prachtig lofdicht over de lusthof, met
uitgebreide historische aantekeningen van
Beudeker. Tegenwoordig is er weinig meer te zien
van Soelen.

Slechts de slotenpatronen herinneren nog aan de
rijke geschiedenis van deze plek. Nemo heeft het
lofdicht van Claas Bruin en oude prenten bij een
antiquariaat kunnen aanschaffen en organiseert een
historisch programma rond Soelen met film en
theater. De film wil de historie van deze bijzondere
plek en het verhaal over Beudeker en de 'zwarte'
suikerindustrie meer bekendheid in de buurt geven.
De grondstof voor de rijke Amsterdamse
suikerindustrie kwam vanaf eind 17e eeuw van de
slavenplantages in Suriname, waar onder
onmenselijke omstandigheden suikerriet werd
geoogst en verwerkt. De rijkdom van de
suikerbakkers en veel andere Amsterdamse
kooplieden ging dus ten koste van Afrikaanse
slaven via ingenieuze handelsroutes:
1. Naar de Afrikaanse kust met waardevolle
goederen om slaven te kopen.
2. Van Afrika naar Suriname en de Antillen met
schepen vol slaven.
3. Terug naar Nederland met o.a. de verwerkte
suikerriet. Amsterdam als 1/3 mede-eigenaar van
Suriname profiteerde het meest van de slavernij.

DE SOELENMOESTUIN
Hoewel dit het 1e jaar van de moestuin is, na de
interne verhuizing op het terrein van de schooltuinen,
is er toch al een fantastische oogst. Elke donderdag
staat de oogst in de groentekraam langs het
Overbrakerfietspad en zijn we helemaal ‘ los' mede
door een aantal fans die er speciaal voor langskomen.
Met de vrijwilligers is er donderdag een mooie
taakverdeling ontstaan. Oogsten, de kraam opzetten,
alles vervoeren, en om 12 uur klaar. En altijd is er
gratis kruidenthee en kruidenwater. Het is ook nog
eens heel gezellig, dus lijkt het je wat om volgend jaar
mee te werken dan ben je heel erg welkom!
Meld je aan bij Mathilde op 020-6817013 of
voetpaden@gmail.com
Dankzij een subsidie van Groen en Doen konden we
een aantal workshops organiseren zoals fruitbomen
snoeien, eetbare wilde planten vinden, zaaien,
oogsten, permacultuur, geneeskrachtige planten en
een les met Meester Bert, de voormalige meester van
de schooltuinen en bewoner van ons tuinhuis.
Wat is er nu, in september, zoal op de kraam te
vinden? De laatste pompoenen en courgettes,
kropsla, snijbiet, groenlof, palmkool, andijvie, en heel
veel kruiden zoals peterselie, bieslook, oregano,
mosterdzaad, munt, maggiplant, raapsteel, rucola,
potjes basilicum, en altijd zijn er wel verse frambozen
en veel bloemen! Straks veel aardperen, daar gaan
we lekkere hapjes van maken om te proeven. Van het
stdasdeel kregen we toestemming om ook een
picknicktafel te plaatsen bij de kraam dus je kunt er
ook nog eens lekker bij gaan zitten.
Kom ook eens kijken in de moestuin naar de
Indianenaardappel, de Apios americana tuberosa, met
lichte complexe chocoladesmaak en-kleur
viooltjesgeur, Hokkaidopompoen, Butternutpompoen,
Kardoen, en de Bokashi-emmer met wormen.
Op 8 juli was er bezoek van Wethouder Choho van de
centrale stad. De ons omringende tuinparken zoeken
naar mogelijkheden om beter toegankelijk te zijn. Ze
lieten de wethouder zien dat het misschien mogelijk is
om het hek naar de Schooltuinen en Nemo ook te
kunnen gebruiken als toegang naar de Tuinparken Nut
en Genoegen en Sloterdijkermeer, omdat hun ingang
ver weg is van de bewoonde wereld. Maar er zitten
nog vele haken en ogen aan zo' n openstelling.
De moestuinen van Nemoland Polen zijn veel lastiger
om te beheren. In een moestuin is continu werk dus
daar moet je heel regelmatig zijn. Een aantal vaste
kruiden doen het er wel goed, vooral veel bieslook,
lavendel en oregano. Deze zomer was er
overweldigende oogst van appels en pruimen. Helaas
geen frambozen, want de reeën hebben alle bloesems
opgegeten! Dat is een strop want de frambozenjam
was ongekend populair. Volgend jaar weer ,want we
gaan een beter hek plaatsen rond de frambozentuin.

In mei is de boomgaard fink gesnoeid door een
medewerker van de Pomologische Vereniging, met
hulp van een aantal Nemovrijwilligers. Veel werk,
maar ook veel voldoening want er is nu een grote
oogst van de appelboom en de pruimenbomen.
Ook te koop in de Soelenkraam: pruimenmoes/poolse
powidla, en appelmoes!
Zoals elk jaar heeft de ijsvogel dit jaar wederom
3 nesten uitgebroed in de Nemopoel en 2 nesten in de
wand langs het fietspad. Ze houden van traditie.
Er zijn nu nog kuikens in het nest, die zullen over
enkele dagen wel uitvliegen. De hele winter blijft de
ijsvogel in zijn territorium dus de kans dat je hem te
zien krijgt is groot!
In de Bostuin wordt weinig onderhoud gepleegd, er
mag gewoekerd worden, alleen de paadjes houden
we netjes begaanbaar. Behalve de vogelkjikhut is er
nu ook een boshoekje waar de jongens van
Leefnatuur hun buscraftworkshops geven. Maar
verder kan de natuur daar gang gaan..want waar vind
je dat nog in Amsterdam?
Mathilde
Roads bezoekt Nemoland Westerpark
We zijn gewend dat mensen uit de buurt of van verder
weg langskomen op Nemoland Westerpark om eens
een kijkje te nemen in het kantoor en de verschillende
tuinen of te wachten totdat de ijsvogel eens actief
wordt. Maar op vrijdag 12 augustus jl was het even
heel anders. Een complete activiteitengroep van
Roads bezocht gewoon maar meteen al onze
bezienswaardigheden. Roads is een organisatie die
mensen met verschillende problematieken bijstaat en
begeleidt. Onder leiding van Pim van Galen, onder de
Babcia-bezoekers bekend als een van de gezichten
van buurtcentrum de Boomsspijker, kwam een groep
van ongeveer 15 mensen ons terrein op. En Nemo
zou zichzelf niet zijn, als we de gasten niet ontvingen
met koffie, thee en koek.
Een mooie gelegenheid om ons bekend te maken via
een inleidend praatje, maar vooral door middel van
een uitgebreide excursie over onze tuinen door Nemotuinman Andreas. Ja, dan kun je alleen maar
enthousiast worden. En dan ook nog dat prachtige
weer!
Alsof men niet een forse reis vanaf de Boomsspijker
(jawel, in de Nieuwmarktbuurt) achter de rug had en
daarna dus ook nog de excursie door de tuinen, werd
tot slot ook maar eventjes het Soelenpad gelopen. En
dat alles met hetzelfde enthousiasme en
belangstelling voor Nemo en de natuur. En dan
moesten ze ook nog doorlopen naar de Buurtboerderij
voor een pannenkoekenmaaltijd.
Wij bleven achter, verbluft over zoveel activiteit. Maar
dit is wel waar Nemoland voor bedoeld is: mensen (al
dan niet met een rugzakje) ontvangen en ze wijzer
maken over Nemo en zijn tuinen.
Vincent

WANDELEN
De loop zit er nog steeds in
Heeft Nemo zich aan zijn belofte gehouden, zoals we
die opschreven in de Vrije wandelaar van april dit
jaar? We barstten toen van het optimisme over de
wandelingen en de toekomstige ontwikkeling daarvan.
Het aantal wandelaars zou toenemen op alle
wandeldagen, Nemo zou weer een beetje een
reisbureau worden en de autobezitters zouden zich
aanmelden om te rijden op de zondag. Ja, dat klopt
allemaal. De zondagwandelingen met autovervoer
gaan nog aan kop wat het aantal deelnemers betreft,
maar de OV-wandelingen op zowel zondag als de
vrijdag volgen op steeds kleinere afstand.
Dat betekent twee dingen. Ten eerste heeft Margreet
op vrijdag een vaste groep met steeds weer
nieuwelingen, wat dus betekent dat ze in een behoefte
voorziet. De zondag is misschien nog wel heilig, maar
de vrijdag wordt ook steeds meer een wandeldag.
Ten tweede is ook de auto niet meer de heilige koe.

Op zondag en vrijdag wordt er ook flink gewandeld
met het openbaar vervoer, wat overigens ook steeds \
weer nieuwe routes oplevert. En dan hebben we nog
de zaterdag met Mathilde, maar ook met Margreet die
het Westerborkpad loopt. En ja, Nemo heeft ook weer
een weekend Winterswijk achter de rug, net als een
Jacobsroute in Polen, beide begeleid door Mathilde.
En dat naast Anneke, die weer succesvolle reizen met
Gerhart Hauptmann (in Polen) en Simone de Beauvoir
(in Frankrijk) aangeboden heeft. Dus toch weer een
beetje reisbureau.
Wie ons volgt op Facebook leest de verslagen van de
zondagwandelingen, met de prachtige foto's van onze
(bijna) vaste fotografes. Veel regen, ja, net wat u
zegt. Is het dan niet des te verwonderlijker dat de
wandelaars (net als de regen) maar blijven
toestromen? En dan de laatste belofte: de chauffeurs;
zeg maar gerust chauffeuses. Ook die blijven trouw
opdagen als er (elke vier weken) op zondag naar de
wandeling gereden wordt met auto's. Wordt je
wanhopig van dit alles? Kijk dan gewoon op ons
wandelprogramma, daar staat alles keurig op.
Vincent

NEMOLAND POLEN
Hete zomer voor Nemoland Polen
Ook in Nemoland Polen werden de zomerrecords
gebroken, niet alleen wat betreft de temperatuur, maar
ook door het enthousiasme en de betrokkenheid van
actieve gasten. Twee groepen Waalse scouts uit
België hebben enorm veel werk verzet met met
praktische klussen (brandhout aanvullen, zeisen,
voetpaden herstellen) en het bouwen van hutten.
Hannibal uit Vlaams België kwam dit jaar voor de 2e
keer met een actieve groep die een kruidenspiraal
maakte, de brug repareerde en de Hollands/Belgische
Dag organiseerde met veel zang en dans. Anneke
Hesp presenteerde haar boekje ‘Wandelen met
Hauptmann’ in het Hauptmannhuis en organiseerde
een wandelweek. Mathilde liep met een groep het
Poolse Jacobspad en sjamaan Peter de Haan
organiseerde een vision quest. Machiel en Leon
boden de hele zomer hun programma met bushcraftactiviteiten aan.
Het was een hele afwisselende zomer met zeer
uiteenlopende gasten, vanaf juni druppelden ze
binnen. De meesten kwamen per trein naar Stara
Kamienica waar wij ze ophalen. Een hele goede
treinverbinding tegenwoordig en altijd leuk om mensen
op te halen op dat oeroude stationnetje.
Ook waren er dit jaar veel jeugdige kampeerders, die
gingen wandelen of uitstapjes maken.En het
bushcraftgroepje van Machiel en Leon was de hele
zomer aanwezig om iedereen die maar wilde, te
helpen met vuur maken zonder lucifers en ze maakten
heerlijke stoofpotjes op het kampvuur.
Ook dit jaar kwam weer de "Kapelgroep', een groep
volwassenen met een beperking uit Wroclaw, die
komen elk jaar met hun begeleiders en pastoor naar
de Kapel in het dorp vakantie houden.

Maar de kapel is vreselijk donker en somber dus we
hadden enkele jaren geleden de groep al eens
uitgenodigd bij Nemo en dat is nu traditie.
Ze kunnen zelf lopen van de Kapel naar Nemo, langs
het winkeltje. Nu komen ze al meerdere dagen
genieten van de rust en de dieren bij Nemo. Ook
willen ze graag klussen en dat was nu heel hard nodig
omdat er een gigantische appeloogst was, dus konden
ze appeltjes schillen met de pastoor! De meesten
zitten het liefst bij de kippen of gaan knuffelen met de
konijnen. 1 oudere heer bleek goed te kunnen tekenen
en heeft een tekening gemaakt van ons huis, ook was
er een tentoonstelling van zijn tekeningen
georganiseerd in het buurthuisje van Chromiec. Altijd
met taart.
En natuurlijk was onze vaste groep (met een
beperking) van Hannibal uit Belgie ook weer present.
Zoveel hartelijkheid en speelsheid, bovendien hebben
ze op de Hollandse Dag de aanwezigen vermaakt met
liedjes en dansjes. En zeker 3 x per dag werd de oude
hond Banjer uitgelaten naar de beek.
En Mathilde heeft nog een week met een groepje het
Poolse Jacobspad naar Santiago gelopen. Een
ontzettend mooie stille afwisselende route, we komen
nooit iemand tegen, zelfs geen pelgrim. Overnachten
tussen de visvijvers of in een berghut aan een meer.
Rustige wandelingen met allerlei uitjes onderweg, en
heerlijk gezwommen in een groot meer.
Hond Banjer is nog altijd stokoud en doof, maar altijd
blij met aandacht en als hij wordt uitgelaten. Hij kan
erg zielig kijken en daar kan echt niemand tegen...
Hond Saba, ook bewoner van Amsterdam, is een
echte terreinhond gebleken. Hij kan altijd loslopen en
gaat niet het terrein af, loopt altijd
mee met Banjer naar de beek, en is
soms een tijdje verdwenen als zij
achter reetjes aanzit maar komt altijd
weer terug. Nu moet zij weer wennen
in Amsterdam maar gelukkig kan ze
elke dag mee naar het Westerpark
en Kai laat haar daar ook weer
lekker lopen en rennen. Ook is ze
present bij de groentekraam.
Verder lopen er nogal wat poesen
rond, nakomelingen van poes Zosja.
En dan nog de 3 schapen en
binnenkort de geiten. Helaas is Ko
de Haan aangevallen door een
verwilderde hond en dat heeft hij niet
overleefd. Er is alweer een nieuwe
Ko.
Mathilde

Zomer in Nemoland Polen

PROGRAMMA WINTER 2016/17
NEMOLAND
WESTERPARK
Groene oase in het Westerpark bij de
poel de Braeck. In dit wonderlijke
niemandsland heeft de natuur de regie
overgenomen. Nemoland ligt in de
Overbraeck op het terrein van de
schooltuinen, tussen de Kinderboerderij
en het Woeste Westen. OV bus 21, 48
tram lijn 10 eindpunt van Hallstraat.

Buurtmoestuin Soelen
Meehelpen in de biologische Soelentuin.

Soelen-kraam
Biologische en ambachtelijke streekproducten uit de Nemo-buurtmoestuin en
Nemoland Polen. Afhalen bij de kraam op donderdag van 12-16 uur en op
maandag, dinsdag en vrijdag 10-16u in Nemoland Westerpark.

Buurttuinhuis
Boeddhistische meditatie en Yantra yoga Stichting Dzogchen,
Sjamanistische training en Drumcirkel
Tai Chi en Klankconcert Soundhealing

Babcia buurtmaaltijd
Traditionele Poolse, Oekraïense en Russische maaltijd met een thema
op vrijdagavond 18u 21 okt, 18 nov, 23 dec. in de Boomsspijker,
Rechtboomssloot 52, A’dam-Nieuwmarkt - € 6 – Reserveren bij Nemo.

Bretten Walkabout
Eindeloos wandelen door Groot Westerpark en de Bretten op zoek naar
de verhalen en de oorsprong van het landschap.

DAGWANDELINGEN
Wandelen elk weekend met
begeleiding ca 10/15 km, op zoek
naar onbekende paden en routes.
Met openbaar vervoer in de
Omgeving van Amsterdam of met
de auto wat verder weg, op plekken
die niet bereikbaar zijn met ov.
- met Margreet: rustige wandeling (ca 10 km) op vrijdag om de week in
de omgeving van Amsterdam.
- met Mathilde: rustige wandeling (ca 10 km) op zaterdag eenmaal per
maand
- met Vincent stevige wandeling (15 km) op zondag om de week.

NEMOLAND POLEN
Natuur&wandelcentrum aan de voet van het Iser- en Reuzengebergte
in zuid-west Polen. Hele jaar open: studio/meditatieruimte, klimrots,
verhalen-paviljoen, atelier, theater, boerderij. Verblijf: natuurcamping,
kamers, blokhut, groepsruimte.
Vrijwilligers/stagiaires welkom.
Info: www.nemoland.org

Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
WWW.NEMOLAND.NL
Facebook:
- nemo.wandelaars
- nemolandwesterpark
- nemolandpolen
Wandelblog:
- voetpaden.blogspot.nl

voetpaden@gmail.com
IBAN NL59INGB0000527317
telefoon: 020-6817013
Mobiel tijdens wandeling:
06-21624367.
Buiten kantoortijd in dringende gevallen
06-53604513 of 020-6844331

Wandelingen voor/door leden
naar de achterkant van Nederland,
per auto of ov, met kleine groepen
en veel aandacht voor natuur en
landschap.
PRIJZEN
Lidmaatschap € 15 per jaar
Dagwandeling met auto
ledenprijs € 15
incl. vervoer/ koffie/route
Met eigen vervoer € 5
Openbaar Vervoerwandelingen
€ 3,50-5
Zondagwandelingen opgeven vóór
vrijdag 12 uur.
Annuleren bij dagwandelingen tot
24 uur voor de wandeling.
Bij te laat afzeggen of te laat
komen moet je toch betalen.
Voor weekends/weken gelden
andere regels, zie reisvoorwaarden
http://nemo.pz.nl/reisvoorwaarden.html

Volgende programma verschijnt in
maart 2017.

Nemo

vereniging van vrije wandelaars

NEMO WANDELAGENDA WINTER 2016 / 2017
M

Math

ov-wandeling met Margreet op vrijdag 10 km
ov-wandeling met Mathilde op zaterdag ca 10 km, rustig tempo

V

wandeling met Vincent op zondag (keuze uit:

za 24 sep
zo 25 sep
vr 30 sep
zo 9 okt

vr 14 okt
za 15 okt
zo 23 okt
vr 28 okt
zo 6 nov
vr 11 nov
za 12 nov
zo 20 nov
vr 25 nov
zo 4 dec
vr 9 dec
za 10 dec
zo 18 dec
vr 6 jan
za 14 jan
zo 15 jan
vr 20 jan
zo 29 jan
vr 3 feb
za 11 feb
zo 12 feb



SOELEN FESTIVAL
Nemoland Westerpark
V Klompenpad Griezeveense
pad, Boeschoten
M Halfweg, Eendrachtspark,
Sloterpark
V Oosthuizen, Schardam,
Etersheim. Pontjesroute en
polderdijken.
M Ilpendam via Purmerend,
Purmerland, den Ilp
Math Kalverpolder, Enge Wormer,
Zaanse Schans
V Groet, Hondsbossche, Camperduin. Duinen, zeedijk en polders
M Amsterdam Kalfjeslaan,
Schinkelbos, De Poel, Amstelveen
V Baarn, Hooge Vuursche,
Groeneveld. Bossen/ landgoederen
M Station Spaarnwoude,
Spaarndam, Santpoort Noord
Math Waterleidingduinen
V  De Rijp, Driehuizen, WestGraftdijk. Polderdijken/weilandpad
M Holendrecht via Gaasperplas,
Asd-Rijnkanaal, Weesp
V Voorschoten, De Horsten.
Landgoederen en polderpaden
M Waterleidingduinen (toegang € 1)
Math Santpoort Noord, Parnassia,
Bloemendaal strand
V Kerstwandeling met
kerstbrood en glühwein.
M Halfweg via Spaarnwoude,
Haarlemmerliede
Math Rond de Veerplas,
Binnenliede, Haarlemmerliede
V Klompenpad Beukenburgerpad.
Landgoederen Utrecht/Bilthoven
M Koningshof in Overveen
V Ilpendam, Broek in Waterland,
Watergang.
M Broek in Waterland, Ilpendam,
Purmerdijk, Monnickendam
t/m zo 12 feb Fiets- en Wandelbeurs
Jaarbeurs Utrecht
V  Austerlitz, Zeist, Pyramide. Bos
en heide op de Utrechtse Heuvelrug

 (auto) of ov-wandeling)

vr 17 feb
za 18 feb
zo 26 feb
vr 3 mrt
za 11 mrt
zo 12 mrt
vr 17 mrt
zo 26 mrt
vr 31 mrt
zo 9 apr
vr 14 apr
ma 17 apr

M Vinkeveen, Demmerik, Vreeland
Math Nederhorst den Berg, rond de
Spiegelplas, Kromme Googh
V Bunnik, Kromme Rijn, Lunetten.
Landgoederen, forten/jaagpad
M Spaarnwoude, Penningsveer
Spaarndam, Santpoort Noord
Math Broek in Waterland, Noordmeer, Varkenslandpad Watergang
V  Pijnacker, Delftse Hout,
Bieslandse Bos. Bossen/plassen
M Nes a/d Amstel, Waverveen,
Vinkeveen
V Zomertijd Woerden, Kockengen,
Breukelen. Kades Groene Hart.
M Vreeland, Overmeer, De Horn
(Fort Uitermeer)
V Onderdijk, Wervershoof.
Nieuwe natuur rond de
Zuiderzeedijk in Westfriesland
M Halfweg, Spaarnwoude,
Santpoort Noord
V Tweede Paasdag. Leersum,
Doorn. Bossen op de Heuvelrug.

Betalen
IBAN NL59INGB0000527317 tnv Nemo

Toelichting
Alleen de wandelingen met het auto-icoontje
zijn met auto’s. Alle andere wandelingen zijn
via openbaar vervoer.
Opgeven:
voetpaden@gmail.com tel. 020-6817013
voor de zondagwandeling uiterlijk vrijdag 12uur

Ophaalroute:
Haarlemmerpoort, Centraal Station, Amstelstation
Meer info: www.struinen.nl
Route en info over de wandeling:
http://voetpaden.blogspot.nl/
Facebook: nemo.wandelaars
Volgend programma verschijnt in maart 2017

