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korte&langere dagwandelingen
wandelweekends&weken
acties voor voetpaden
natuur&wandelcentrum
• De Braeck Westerpark Amsterdam
• Nemoland Kopaniec Polen

Waarom zou je lid worden van Nemo?
Nemo is de enige vereniging in Nederland voor
wandelaars die houden van struinen, kuieren en
zwerven. Voor vrijbuiters en flaneurs, pelgrims en
landlopers, doorlopers en omlopers. Struinen is niet
alleen de gezondste manier van (traag) voortbewegen, maar ook de meest aardse manier van
kijken en beleven: stapsgewijs en buiten de
gebaande paden. Struinen is een kunst...
Wat doet Nemo?
* Wandelingen voor/door leden; elke week
dagtochten en regelmatig wandelweekends/weken
* Actiewandelingen voor het behoud en de
toegankelijkheid van voetpaden, tegen snelwegen
* Wandeltheater (wandelen gecombineerd met
mythen/legenden, theater en muziek)
* Zonnewende en Vollemaanwandelingen
* Maken van wandelroutes en het inventariseren
van knelpunten (Steunpunt Voetpaden)
* Lobby voor een betere Wegenwet en deelname
aan het Wandeloverleg Noord-Holland
* Voorlichting over wandelmogelijkheden en de
rechten van de wandelaar
* Tijdschrift de Vrije Wandelaar
* Aanbod van vrijwilligerswerk, reïntegratietrajecten
en stageplaatsen
* Natuur&Wandelcentrum de Braeck Westerpark
info, theetuin, verhalenpoel, nemokeuken, oertuin
* Natuur&Wandelcentrum Nemoland in Polen
- wandelen en eten bij boeren en kunstenaars
- vrijwilligerswerk, kinderactiviteiten,
workshops en evenementen
- studentenuitwisseling en stages
Waar wandelt Nemo?
Nemo zoekt de onbekende voetpaden in de marges
van het vergeten landschap: via sluipwegen,
achterommetjes, tuinpaden, grasdijken,
boerenerven, stegen, jaagpaden, vrijerslaantjes,
schapedriften, kerkepaden. Juist in de marges van
het (stads)landschap, in het achterland en onland
liggen het verleden en de dromen nog zichtbaar aan
de oppervlakte en is de toekomst eerder zichtbaar
dan elders. een wandelaar wordt in dit gebied een
tijdsreiziger in een mythisch landschap!

'Niemand’ mag hier lopen...
Nemo is Latijn voor niemand; zo heet elke
wandelaar als hij zich laat verrassen door het toeval
en zijn grenzen overschrijdt in het land van bordjes
en prikkeldraad. Net als Odysseus, de stripfiguur
Little Nemo en Captain Nemo van Jules Verne,
wordt de wandelaar een ontdekkingsreiziger in
Niemandsland waar alleen ‘Niemand’ mag komen,
te voet naar een onbekende horizon...
Wandelaars horen bij het landschap
Onverharde voetpaden zijn niet alleen belangrijk
voor wandelaars; ze zijn ook belangrijk als
ecologische (verbindings)zone. Door te wandelen
blijven paden behouden en daarmee de
natuurwaarden beschermd. Voetpaden horen bij het
cultureel erfgoed; door te wandelen lees je de
geschiedenis en de verhalen van het landschap en
de mensen die er liepen. Wandelen houdt de
verhalen levend en schept nieuwe verhalen. Een
landschap zonder voetpaden en (wandel)verhalen
verkommert als een mens zonder geheugen…
Wandelen om paden open te houden
Tijdens wandelingen merk je dat steeds meer
voetpaden afgesloten, opgeheven of geasfalteerd
worden. Als recreant is de wandelaar welkom op
uitgezette routes, maar als vrije wandelaar wordt hij
verjaagd door boze eigenaren, verbodsbordjes en
snelverkeer. Eenvoudige voorzieningen als
overstapjes en bruggetjes ontbreken. Nederland
verhekt. Langs prikkeldraad en schrikdraad zoekt de
wandelaar zijn weg. Nemo zoekt openingen waar
anderen omlopen en laat zich niet wegjagen door
onterechte verbodsbordjes. Ook in de politieke
wandelgangen en in de rechtszaal komt Nemo op
voor de belangen van de wandelaar
Nemoland Polen
In het Reuzengebergte ligt Nemoland. Juist in
Polen, omdat Polen staat voor het mooiste en
onbekendste wandelland van Europa. Omdat Polen
eeuwenlang het achterland van Europa was,
vergeten, van de kaart geveegd, laat het landschap
zich lezen als een verhaal en zijn wandelaars
welkom om dit wonderlijke Polen te ontdekken.

Zonder leden komt Nemo geen stap verder!
contributie: € 15 - steunlidmaatschap € 25 - stadspas € 10 - overmaken op giro 5713016 tnv Nemo
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de weg met de lichte mist
de weg met de dichte mist
de weg met de zachte wind
de weg met de harde wind
de weg in de warme nacht
de weg in de nacht die
tot over de schouders rilt
de weg die stil is als een blinde
de weg die wild zich beweegt

's Zondags liepen wij uren en uren ver over wegen,
waar zij nooit kwamen, en op kantoor dachten wij aan
de slootjes en weilanden, die wij gezien hadden.
Nescio (Titaantjes)

Inhoud
Belangrijke data!
zaterdag 8 maart Wandelcafé over de Stille
Omgang – De Boomsspijker 20.00 uur
vrijdag 21 maart
Verhalenwandeling v.a. Haarlemmerpoort 15u
Opening nieuw Nemocentrum Westerpark
door Wethouder Stadsdeel Westerpark
Dick Jansen – 17.00 uur
zaterdag 21 juni Midzomernachtfeest
zondag 21 september
feest 20 jarig bestaan Nemo
Algemene Ledenvergadering Vereniging Nemo
vr. 18 april 20.00 uur Nemocentrum de Braeck

Snel boeken!
* Weekend Achterhoek (Meddo/Woold)
12 en 13 april Ledenprijs € 89
* Hemelvaartweekend Drenthe do 1 – zo 4 mei
* Gasselte/Drente: € 125
* Pinksterweekend Ardennen 9 - 12 mei € 145
* Weekend Schiermonnikoog, met biologe
vr 20 - zo 22 juni.: € 95
* Wandelweek Polen do 1 mei - za 11 mei € 300
* Weekend Ameland 12 – 14 sept € 95
* Weekend Achterhoek 8 – 9 nov € 89

Nemo vereniging van vrije wandelaars
Overbrakerpad 2 – 1014 AZ Amsterdam
tel. 020-6817013 - nemo@pz.nl
www.struinen.nl
e
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Met bijlage over Nemocentrum de Braeck
Reacties op de inhoud en eigen bijdragen zijn welkom!

© teksten, foto’s en dtp: nemo

als rad van avontuur
de verwerkte weg
de weg waaraan gewerkt wordt
er gaat niets nergens recht af op
de helder kloppende ruimte
het paard draaft zijn manen vochtig
de vogel vliegt zijn vleugels vol
de mens sterft dorstig
lucebert 1952

Sommige wegen zijn onvoorspelbaar. Zelfs de aanleg van de
e
Westrandweg en de 2 Coentunnel lijkt onzeker te worden.
Ook de (snel)wegen van bestuurders blijken kronkelpaden te
zijn. Maar de weg van Nemo is helemaal een rad van
avontuur. Wie had vorig jaar kunnen voorspellen dat Nemo
een natuur&wandelcentrum zou opzetten met een grote
natuurtuin en een poel van verhalen midden in het
Westerpark? Uitgerekend in het jubileumjaar: 20 jaar Nemo
en 10 jaar pionieren in Polen. Dat was een lange wandeling
met veel omwegen, een stukje levensloop.
Maar de weg gaat verder, of is het de manier van wandelen
die steeds nieuwe wegen opent? Struinen is een manier van
wandelen waarbij je onderweg van alles en nog wat vindt en
meeneemt. Verhalen, mythen, sporen van een ver verleden,
maar ook verhalen van passanten en de realiteit van asfalt,
beton en (veel) hekken. Nemo komt op haar struintochten
niet alleen barrières tegen, maar ook de bronnen (poelen)
van inspiratie. Dat zijn niet de hoogtepunten uit de
wandelgidsen, maar eerder de lege plekken; onopvallende en
nutteloze tussengebieden. Wandelend cirkel je daar
ongemerkt omheen. De poel van Swawa bij het nieuwe
Nemocentrum in het Westerpark, en de put van Aga bij
Nemoland in Polen zijn van die plekken, waar steeds nieuwe
(wandel)verhalen en wandelroutes opborrelen.
In deze Vrije Wandelaar een uitgebreid wandelaanbod.
Nieuw zijn de vele natuurwandelingen en excursies. In
Lochem wordt nog actie gevoerd voor voetpaden. Maar ook
in Amsterdam timmert Nemo aan de weg. Op de ledenvergadering krijgt de Nemo-organisatie een stevige basis.
Achterin dit nummer het jaarverslag en het beleidsplan.
Zonder leden kan Nemo niet verder. Dus kom naar de
ledenvergadering! In de bijlage alles over het nieuwe
Nemocentrum de Braeck. Op 21 maart is de officiële opening
door Dick Jansen, de gedreven wethouder van Stadsdeel
Westerpark die ook het Cultuurpark verwezenlijkt heeft. Er is
ook een verhalenwandeling en het Wandeltheater treedt op.
Dus kom naar de opening van de nieuwe weg die Nemo
inslaat! Maar hou rekening met modderpaadjes…

nemo
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Nemo Natuur & Wandelcentrum Westerpark De Braeck
de poel van de waternimf Swawa
Wandelcentrum De Braeck is het ideale startpunt om het onbekende Westerpark te ontdekken. Nemo biedt de
wandelroutes en achtergrondinformatie. Ook voor langere wandelingen naar de Bretten, Oud Osdorp,
Spaarnwoude en parkenroutes in Amsterdam West; en alle groene wandelroutes die de Amsterdamse groene
scheggen met elkaar verbinden, en aansluiten op routes in het landelijk gebied.
De poel van de Braeck is de bron van verhalen over de waternimf Swawa en de aardegodin Freya.
De verhalen komen tot leven tijdens wandelingen en allerlei activiteiten zoals exposities over de oorsprong van
het landschap en de club voor ‘raadselkinderen’. Via voetpaden verbinden de verhaallijnen het stadslandschap
met haar mythische oorsprong.
NEMOCENTRUM DE BRAECK
1. wandelcentrum: startpunt voor wandelingen in het
Westerpark, de stad en het landelijk gebied
2. theetuin: ontmoetingspunt voor wandelaars
3. verhalencentrum: programma’s en expositie over
de ontstaansgeschiedenis van het veenlandschap en
de verhalen over Swawa, Freya en ‘Uko van
Okesdorp’
4. nemokeuken: je kunt elke vrijdag eten bij Nemo
ter ere van aardegodin Freya! Warme maaltijd (ook
vegetarisch) met een speciaal programma.
5. raadselkinderen: club voor kinderen die het
raadselachtige van de natuur willen ontdekken.
OPENINGSFEEST
21 MAART (GOEDE VRIJDAG)
Officiële opening 17.00 uur van de Braeck door
wethouder Stadsdeel Westerpark Dick Jansen
Wandeltheater speelt het verhaal over de waternimf
Swawa en Uko van Okesdorp tijdens de verhalenwandeling en aansluitend bij de poel van de Braeck
Verhalenwandeling
Start 15.00 uur Onder de Haarlemmerpoort
(tram 3, bus 18, 21, 22) Wandeling over de
geschiedenis van Nemo en de mythische
ontstaansgeschiedenis van het Westerpark.
- De poort van het leven. De geschiedenis van de
Haarlemmerpoort.
- Het beeld van de anarchist. Ode aan Domela
Nieuwenhuis.
- Elegie. Het afscheid van het oude kantoor van
Nemo.
- “De Verzonken Stad” Verhaal van verteller Arend
Wakker.
- Natuurgedichten van Lucebert voorgedragen met
muziek.
Programma
17.00 uur opening expositie over de
ontstaansgeschiedenis van het Westerpark
- opening expositie 156 verboden-toegangbordjes
18.00 uur Receptie en feest!
- Optredens van het Nemo Meezingkoor
- zangduo Mathilde en José en duo M&M
19.40 opkomst van de Volle Maan: het verhaal over
de aardegodin Freya als volle maan
De Vrije Wandelaar - 15e jaargang – nr 48 – maart 2008

Waar is de Braeck?
In het nieuwe Westerpark, op het terrein van de
Schooltuinen, tussen de Kinderboerderij, Begraafplaats
Barbara, Volkstuinen Nut&Genoegen, de Waternatuurtuin
en het Ruigspeelterrein. Het Nemocentrum ligt dichtbij de
Haarlemmerweg, ter hoogte van de Van Hallstraat. Het
Westerpark is een deel van de Westerparkscheg, een
groene zone die loopt van de Haarlemmerpoort via het
Westerpark en de Bretten naar Spaarnwoude en het
landelijk gebied van Oud-Osdorp.
Wandelen
Vanaf de Haarlemmerpoort 15 min. Neem het
hondenpaadje naast de ingang van het Westerpark, vlak
langs de spoordijk. Blijf zo dicht mogelijk bij de dijk. Je komt
vanuit het park in het nieuwe park en je ziet aan je
linkerhand het cultuurpark (de voormalige gasfabriek). Volg
het pad tussen de spoordijk en de weilandjes (De
waternatuurtuin). Ga op het geasfalteerde fietspad naar
links. Je ziet dan aan je rechter hand de kinderboerderij.
Vlak voor de kinderboerderij is een pad naar de
Schooltuinen. Het grote hek is meestal open, maar als het
dicht is kun je aanbellen. Loop tussen de schooltuinen en
het lesgebouw naar het Nemo-centrum. Het ligt verscholen
tussen de bosjes, rechts achteraan op het terrein.
Vanaf de Haarlemmerweg 5 min. Loop vanaf de Van
Hallstraat het park in. Je komt dan vanzelf uit bij de
kinderboerderij en daarnaast de schooltuinen. Volg de
richtingbordjes naar de Schooltuinen.
Vanaf de Spaarndammerdijk 5 min. Loop voorbij
Begraafplaats Barbara naar het park. Onder het
spoorviaduct zie je rechts het hek naar de schooltuinen.
Fietsen: Dezelfde route als de wandelaars, maar dan via
de fietspaden in het Westerpark. Op het terrein van de
schooltuinen mag je niet fietsen.
Openbaar vervoer:
tram 10 (eindpunt Van Hallstraat),
bus 21 (Haarlemmerweg, bij de van Slingelandstraat),
bus 48 (Transformatorweg, bij Begraafplaats Barbara).
Auto
Parkeren op de Spaarndammerdijk, voor Begraafplaats
Barbara (10 cent per uur). Vanaf de ring richting
Coentunnel/Zaanstad: afslag Havens West (Transformatorweg) en dan richting centrum. 250m vóór het spoorviaduct
rechtsaf de Spaarndammerdijk op. Er staat een bordje
langs de weg met Begraafplaats Barbara.

Pagina 4

Nemo

vereniging van de vrije wandelaars

Programma De Braeck Voorjaar/Zomer 2008
DAG VAN HET PARK
zondag 25 mei
Nemo doet samen met de Schooltuinen mee met de
Dag van het Park in het Westerpark. Er worden
presentaties en diverse optredens georganiseerd.
MIDZOMERNACHT
zaterdag 21 juni 20.00 uur. toegang € 5
-- Verhalen over de Zonnewende en de
Midzomernacht uit de Keltische, Germaanse en
Slavische mythologie
- Midzomernachtsdromen: theater en muziek over de
kortste nacht van het jaar
- Zonnewendevuur en nachtwandeling
FEEST NEMO 20 JAAR
zondag 21 september
Zet de datum in je agenda. Het programma is nog
een verrassing, maar reken er op dat het de hele dag
een groot spektakel wordt!
INFO OVER WANDELROUTES
EXPOSITIE EN THEETUIN
Vanaf 1 april elke werkdag van 10.00 - 17.00 uur
NEMOKEUKEN met een extra programma!
Elke vrijdag warme maaltijd met attractie
Omdat elke vrijdag gewijd is aan Freya, koken we op
vrijdag ter ere van de aardegodin een warme (ook
vegetarische) maaltijd om 18.00 uur met een speciaal
programma. Uiterlijk donderdag reserveren, maar
liever eerder. Kosten inclusief programma € 8,Programma
* 14 maart met het verhaal over Freya de aardegodin
* 28 maart met poëzie
* 4 april met vogelexcursie naar Begraafplaats
Barbara. Het eten is dan om 17.30 uur omdat het al
vroeg donker is.
* 11 april met het Nemo Meezingkoor
* 18 april met de Nemo Ledenvergadering
* 25 april met poëzie
* 16 mei met vogelexcursie in de Nemotuin en naar
Volkstuin Nut en Genoegen (de buren).
* 23 mei met het verhaal over de waternimf Swawa
* 30 mei met natuurexcursie door Arend Wakker
* 6 juni met het Nemo Meezingkoor
* 13 juni met vogelexcursie naar de Waternatuurtuin
in het Westerpark.activiteiten
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ACTIVITEITEN
werken in de tuin, klussen, koken, zingen,
toneelspelen enz. met andere Nemoleden en
vrijwilligers
●
Werken in de tuin. Heb je groene vingers,
vind je het leuk om te tuinieren maar heb je zelf geen
tuin of wil je gewoon lekker buiten werken, doe mee
met de tuinwerkgroep om onze natuurtuin te
onderhouden, voetpaden aan te leggen en andere
groene klussen.
●
Klussenteam: voor kantoor en karweien. Op
het Nemokantoor zijn altijd wel klussen waar we een
paar handen kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij
mailings, lichte administratieve taken, huishoudelijke
activiteiten of min of meer technische klussen. Je
hoeft geen ervaring te hebben.
●
Kookgroep: internationale keuken op
vrijdag: Elke vrijdag wordt er gekookt in de Braeck.
Het is een maaltijd gecombineerd met een
programma; een vogelexcursie een verhaal of een
optreden van het Nemokoor. We zoeken mensen die
zelf een maaltijd willen bedenken en willen
meehelpen met koken.
●
Nemo meezingkoor en Wandeltheater. Het
Nemo Meezingkoor (met Ton Verkroos op de piano)
luistert alle programma’s op met liederen waarbij
iedereen kan meezingen. Het Wandeltheater koppelt
wandelingen en wandelevenementen aan
(muziek)theater. We zoeken mensen die het leuk
vinden om te zingen, toneel te spelen, muziek te
maken of verhalen uit te beelden.
●
Natuurenergie: Heb je energie over? Help
Nemo met het opwekken van duurzame
natuurenergie. Het Nemocentrum moet letterlijk een
‘natuur-energiecentrale’ worden, en helemaal kunnen
draaien op natuurlijke duurzame energie, met bijv. de
houtkachel, zonnepanelen, vuurplaats, bakhuis, oude
ambachten enz. Daarvoor hebben we hulp nodig,
zoals het verzamelen van brandhout, het bouwen van
een oven en het opzetten van voorzieningen voor
oude ambachten.
Er zijn verschillende manieren om actief te worden bij
Nemo
- als deelnemer of lid van een werkgroep
- als vrijwilliger
- als sociale werkvoorziening via Pantar Amsterdam
- als sociale activeringsplek (SAP) of
maatschappelijke activeringsplek (MAP) via DWI
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Natuurwandelingen en excursies
Vogelwandelingen
Al jaren organiseert Mathilde vogelwandelingen voor
Nemo. Sinds vorig jaar doet ze dat samen met de
Vogelwerkgroep Westerpark en gaat er altijd een
deskundige vogelgids mee. De laatste twee
wandelingen, in januari in Friesland (met Michel
Koper) en in februari naar de Lepelaarsplassen, (met
Evert Pellenkroft) trokken veel deelnemers. Nu het
Nemokantoor in het vogelrijke terrein van de
schooltuinen is gevestigd, is dat een prima
uitgangspunt voor vogelexcursies. Evert Pellenkroft
inventariseert voor de vogelwerkgroep Amsterdam de
vogels in het Westerpark. Dus nu kan hij in de
Nemotuin en de schooltuinen ook de vogels
inventariseren. In overleg met hem gaan we meer
nestkasten ophangen in de tuin.
Natuurexcursies
Op zoek naar de nachtegalen
donderdag 22 mei
Excursie naar de Brettenzone.
Vertrek om 19 uur Sloterdijk NS.
Neem wel je fiets mee! (gratis!)
Burlende edelherten
vrijdag 3 oktober avondwandeling
Oostvaardersplassen.. Amstelstation 17 uur.
In de Oostvaardersplassen zijn op verschillende
plekken de burlende edelherten goed te bekijken en
vooral te horen! Dit diepe en zware geluid kun je
vooral horen in september, begin oktober. Dan is het
namelijk de bronsttijd van de edelherten. De
bronsttijd is de periode waarin de mannetjes op zoek
gaan naar geschikte vrouwtjes om mee te paren.
Alleen in die bronsttijd maken edelhertmannetjes dit
geluid, en dat noemen we burlen. Met het burlen
proberen de herten stoer te doen en vrouwtjes te
versieren. Vrouwtjesherten worden hinden genoemd.
Ze zijn kleiner dan de herten en hebben geen
geweien op hun kop. Als de edelherten het met
burlen niet van andere mannetjes kunnen winnen
vechten ze het uit met hun grote geweien. Meestal
wint het edelhert met de zwaarste en hardste burl de
strijd. Hij wordt de vader van de kalfjes! Vertrek
Nemobus Amstelstation 17 uur. Terug ca 22 uur €15
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Vogelwandelingen op vrijdagavond na het eten
Elke maand begeleidt Evert een vogelexcursie op
vrijdagavond, na de maaltijd op vrijdagavond in de
Braeck. De data zijn:
vrijdag 4 april naar Begraafplaats Barbara. Het eten
is dan om 17.30 uur omdat het al vroeg donker is.
vrijdag 16 mei in de Nemotuin en naar Volkstuin Nut
en Genoegen (de buren).
vrijdag 13 juni Naar de Waternatuurtuin in het
Westerpark.
Tuinparkwandelingen
zaterdag 24 mei en 28 juni
Ook dit seizoen organiseert Nemo weer een aantal
tuinparkwandelingen rondom Amsterdam.
zaterdag 24 mei wandelen we naar Tuinpark Klein
Dantzig, in Amsterdam Oost. Hier worden we
ontvangen door Wabien die ons haar tuin zal laten
zien en waar we na afloop op de borrel zijn
uitgenodigd.
Meer Nemoleden hebben hier een tuin dus we hopen
deze tuinen allemaal te kunnen bewonderen. Een
mooie wandeling door het Park Franckendael, de
Nieuwe Oosterbegraafplaats en ook Tuinpark Nieuwe
Levenskracht.
We lopen ook de wandelroutes die liggen in de
bossages van sportpark Drieburg.
zaterdag 28 juni wandelen we naar de
Volkstuinparken De Eendracht, Tigeno en Tuinpark
Osdorp, gelegen in de Eendrachtpolder bij Osdorp.
We wandelen door het groengebied rond de
Sloterplas, en gaan ook naar een imker en zijn
bijenvolkjes. We krijgen een rondleiding over Tigeno
door Paul en eindigen de wandeling in zijn prachtige
tuin met soep!
Natuurwandeling Oost Voorne
zondag 25 mei: Voorne. (20 en 15 km)
Het duingebied van Voorne is het mooiste en rijkste
duingebied van Nederland. Er wordt geen drinkwater
gewonnen en daarom zijn hier nog veel vochtige en
natte duinvalleien met veel bijzondere planten. Een
groot deel van de duinen stamt uit de periode rond
1200 maar ook de afgelopen eeuw heeft er (tot 1936)
nog duinvorming plaats gevonden. Tussen de
verschillende duinenrijen ontwikkelen zich de
duinvalleien. De wandeling gaat door de prachtige
duinen van Rockanje en Oostvoorne. We worden
ontvangen door Jan en Regien Borren in Rockanje,
waar we ook de soep zullen eten. Jan Borren zal de
lange wandeling begeleiden. Mathilde de kortere
wandeling.
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Alle weekends en weken in 2008
Kort Weekend Achterhoek
Wandelweek Nemoland Polen
Wandelweek Nemoland Polen
Hemelvaartweekend Drenthe
Pinksterweekend Ardennen
Wandelen en vilten Polen
Weekend Schiermonnikoog
Hele zomer Nemoland Polen
Herfstweekend Ameland
Herfstweek Nemoland Polen
Weekend Achterhoek
Oud/Nieuwweek Wijlre
Oud/Nieuwweek Overijssel
Oud/Nieuwweek Nemoland Polen

12 - 13 april
26 april – 4 mei
1 – 11 mei
1 - 4 mei
9 - 12 mei
31 mei - 8 juni
20 - 22 juni

2 dagen
8 dagen
11 dagen
4 dagen
4 dagen
9 dagen
3 dagen

12 - 14 sept
18 - 26 okt
8 - 9 nov
28 dec - 2 jan
28 dec - 2 jan
26 dec - 3 jan

3 dagen
9 dagen
2 dagen
6 dagen
6 dagen
9 dagen

Hemelvaartweekend
Gasselte/Drente
do 1 – zo 4 mei 4 dagen. (zie pag. 8)
Ledenprijs: € 125; Inclusief: 3 overnachtingen, alle
maaltijden, wandelroutes en begeleiding;
Pinksterweekend
Belgische Ardennen,
Coo Stavelot vr 9 - ma 12 mei 4 dagen (zie pag 8)
Ledenprijs: € 145,- Inclusief 3 overnachtingen, alle
maaltijden, wandelroutes en begeleiding.
Weekend Achterhoek (Meddo/Woold)
2 dagen: 12 en 13 april
2 dagen wandelen door de prachtige natuur rondom
Winterswijk. 1e dag wandelen rondom Meddo, ten
noorden van Winterswijk, over het Kerkepad en
dwars door het Meddose Veen.
2e dag wandelen door het Woold, ten zuiden van
Winterswijk met bossen, beken, zandpaden en kleine
landbouwpercelen, op de grens met Duitsland.
Overnachting in hotel (2-persoons kamers, 1 pp
kamer € 20 extra) met groot binnenzwembad. Vlakbij
de Duitse grens. Ledenprijs € 89 inclusief vervoer,
wandelroutes, ontbijt en lunchpakket. Exclusief:
lunchpakket 1e dag, warme maaltijden, consumpties.
Begeleiding: Mathilde Andriessen
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€ 89

€ 125
€ 145
€ 350
€ 95
€ 95
€ 300
€ 89

Lang weekend Schiermonnikoog,
met biologe Marian Hulscher.
3 dagen vr 20 - zo 22 juni.
Drie dagen wandelen en uitwaaien op dit unieke
Waddeneiland. Het rijkste vogeleiland met kwelders,
strand en bos. Al in het jaar 1166 bewoond door de
schiere (grijze) monniken, nu een Nationaal Park,
beheerd door Natuurmonumenten.
Voor de natuurliefhebbers is er de enthousiaste
begeleider van biologe Marian Hulscher-Emeis.
2 overnachtingen en maaltijden op prachtig gelegen
(sobere) kampeerboerderij.
Begeleiding: Peter Buijsman en Nelleke Breukink.
Excursies: Marian Hulscher-Emeis.
Wandelingen van 20 km en excursies.
Ledenprijs: € 95 Inclusief 2 overnachtingen, alle
maaltijden, wandelroutes, bagagevervoer van en naar
de boerderij, en begeleiding.
Exclusief vervoer, boot en warme maaltijd laatste dag.
Lang weekend Ameland.
vr 12 - zo 14 september 3 dagen:
Dit jaar voor het eerst in het najaar naar Ameland.
Voorgaande jaren gingen we altijd in het voorjaar. De
natuur ziet er nu heel anders uit, misschien is het een
mooie nazomer. Beboste duinen en vochtige
duinvalleien. Uitgestrekte stranden, met natuurlijk ook
de strandtent voor de warme chocola..We wandelen
ook naar het meest oostelijke deel van het eiland, het
Oerd, met hoge duinen en kale zandvlaktes.
Wandelingen 20 km, ook kortere routes.
Ledenprijs: € 95 Inclusief 2 overnachtingen, alle
maaltijden, wandelroutes en begeleiding. Zeer ruime
en riante accomodatie. Begeleiding: Mathilde
Andriessen. Exclusief vervoer, boot en warme
maaltijd laatste dag.
Nemobus retour € 35 (beperkt plaats).
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Lang Hemelvaartweekend
Gasselte/Drente
do 1 – zo 4 mei 4 dagen.
Een mooie accommodatie in de prachtige
wandelprovincie Drente. We verblijven in een
ruim en gloednieuw groepsverblijf aan de rand
van het esdorp Gasselte en daarmee op de
grens van de hoger gelegen Hondsrug met het
lager gelegen veengebied. Gasselte maakt deel
uit van de gemeente AA en Hunze, en is zo'n
echt typisch Drents dorp met ongeveer 1000
inwoners, gelegen in een schitterende bosrijke
omgeving. De accommodatie grenst aan de
beroemde Drentse Staatsbossen, met
uitgestrekte bossen en zandverstuivingen. De
accommodatie heeft ook een manege, dus je
kunt er ook paardrijden.
We wandelen over de Hondsrug met zijn vele
bossen en heidevelden, maar verkennen ook de
weidse veengebieden daarachter. Uiteraard
worden de vele hunebedden van Borger niet
overgeslagen. Begeleiding: Vincent Rottier.
Ledenprijs: € 125; Inclusief: 3 overnachtingen,
alle maaltijden, wandelroutes en begeleiding;
Exclusief: vervoer en warme maaltijd laatste
dag. Nemobus retour € 30 (beperkt plaats).
Deelnemers met openbaar vervoer worden
opgehaald in Gieten.
Nemobus vertrekt 7 mei om 9 uur vanaf het
Amstelstation.

Pinksterweekend Belgische Ardennen,
Coo Stavelot
vr 9 - ma 12 mei 4 dagen
Nemo keert dit keer, na vele jaren Zuid-Limburg,
weer terug naar zijn traditionele
Pinksterweekenden in de Belgische Ardennen.
We hebben een nieuwe locatie gevonden, direkt
buiten het bekende plaatsje Coo. Dit ligt in de
noord-oostelijke Ardennen, tussen middelhoge
heuvels en aan de rand van de hoogste delen.
Coo ligt vlak bij Trois-Ponts aan de Amblève,
daar waar de Salm in deze rivier stroomt. De
grootste plaats in de buurt is de kultuurstad
Stavelot. Iets verder weg liggen Remouchamps,
Spa en Malmédy. We wandelen over middelhoge
en hogere heuvels, maar ook langs de rivier.
Veel bos uiteraard, maar ook weidegebieden en
rivierdalen. Natuurlijk bezoeken we Stavelot,
terwijl de befaamde watervallen van Coo om de
hoek liggen. Coo ligt aan het spoor Luik –
Luxemburg en is, via het station in Trois-Ponts,
uitstekend met de trein te bereiken. De ruime
accommodatie is rustig gelegen
Ledenprijs: € 145,- Inclusief 3 overnachtingen,
alle maaltijden, wandelroutes en begeleiding.
Exclusief vervoer en warme maaltijd laatste dag.
Nemobus retour € 35,- (beperkt plaats).
Deelnemers met openbaar vervoer worden
opgehaald in Stavelot. De Nemobus vertrekt 9
mei om 9 uur vanaf het Amstelstation.

Kort Weekend Achterhoek

Wandelweek Nemoland
Voorjaar in Pools Reuzen/Isergebergte
Polen
za 26 april – zo 4 mei
do 1 mei - za 11 mei
Met de trein, Nemobus of met eigen vervoer.
Wandelen en werken in de tuin of gewoon een
weekje lekker uitrusten en genieten van de
prachtige omgeving. Eten bij boeren in de buurt.
Reissom afhankelijk van slaapplaats en vol
pension of zelf koken

Woold, Henxel en Huppel
za 8 – zo 9 november 2 dagen
2 dagen wandelen door de prachtige natuur rondom
Winterswijk. 1e dag rondwandeling vanuit het hotel in
Meddo, naar de buurtschappen Henxel en Huppel, oost en
noordoost van Winterswijk. Ongerept platteland, met veel
zandpaden en graspaden langs beekjes. We lopen door
het Dottinkrade, Döttenkrö voor de Winterswijkers, een
prachtig oud loof bos waar de Ratumse Beek meanderend
doorheen stroomt.
2e dag wandelen door het Woold, ten zuiden van
Winterswijk met bossen, beken, zandpaden en kleine
landbouwpercelen, op de grens met Duitsland. Ook voor
deelnemers die al eerder met het weekend naar Meddo zijn
meegeweest, nu met nieuwe wandelingen!
Begeleiding: Mathilde Andriessen
Overnachting in hotel (2-persoons kamers, 1 pp kamer € 20
extra) met groot binnenzwembad. Vlakbij de Duitse grens.
Ledenprijs € 89 inclusief vervoer, wandelroutes, uitgebreid
ontbijt en lunchpakket. Exclusief: lunchpakket 1e dag,
warme maaltijden, consumpties.

Het voorjaar is de mooiste tijd om Polen te
bezoeken. Overal staan bomen in bloei en je
beleeft het begin van de lente op een manier die
in Nederland niet kan. In de bergen ligt nog
sneeuw, maar in de zon is het zeer aangenaam.
.
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De omgeving van Nemoland Polen
Wat is zo bijzonder aan de streek?
* Het struinlandschap Een waardevol natuurrijk
cultuurlandschap in de uitlopers van de bergen, met een
schat aan monumenten en bijzondere natuurgebieden. Een
ideaal wandellandschap waar veel te ontdekken valt en je
eindeloos kunt struinen.
* De grenzeloze geschiedenis De gemengde Poolse,
Oostenrijkse, Duitse geschiedenis van het grensgebied
heeft veel sporen nagelaten in het landschap, de vele
monumenten en in de verhalen van de bewoners.
Wandelend lees je de geschiedenis.
* De rijke geologie Door de bijzondere geologische
ontwikkeling van dit oudste gebergte van Europa zijn er
veel vindplaatsen van mineralen en kristallen.
* De locale verhalen en legenden Een schat aan legenden
vertelt de ontstaansgeschiedenis van het landschap en hoe
de mensen gedacht en geleefd hebben. Je kunt de
legenden gebruiken als wandelgids.
* Ambachten en agrarische bedrijvigheid Nieuwe vormen
van bedrijvigheid zijn een grote uitdaging en de voorwaarde
voor een levende dorpseconomie. Dorpstoerisme,
vrijwilligerswerk en stages kunnen daaraan bijdragen.
* Kunstenaarskolonies De vele kunstenaars in de regio zijn
de pioniers en vormgevers van nieuwe betekenissen voor
het gebied. Ze vertonen graag hun werk en geven
workshops.
* Actieve dorpsorganisaties Als verzet tegen schadelijke
mijnbouwprojecten zijn de laatste jaren allerlei
dorpsorganisaties opgericht die ook activiteiten voor
toeristen organiseren.
* De dorpsbewoners die opkomen voor hun landschap De
dorpsbewoners verzetten zich actief tegen de
mijnbouwplannen. Ze verwelkomen dorpstoerisme als een
bijdrage om het landschap te beschermen en de
dorpscultuur te behouden. Toeristen zijn daarom meer dan
welkom.
* Het Poolse geheim De Poolse taal, keuken en cultuur is
voor de meeste mensen een gesloten wereld die van harte
uitnodigt om ontdekt te worden.

Geschiedenis van het gebied
Het Isergebergte en Reuzengebergte in het Sudetengebied
van Pools Neder-Silezië werd al vroeg bewoond door
Kelten, Sorben en Walen. Sinds de vroege Middeleeuwen
was het een deel van resp. het Poolse Piastenrijk,
Bohemen, Oostenrijk, Pruisen en tot 1944 van Duits
Silezië. Al deze ontwikkelingen hebben zichtbare sporen
nagelaten en maken het gebied tot een Europees
monument.
Na de laatste oorlog werden de grenzen weer verschoven:
de Duitsers werden verdreven, en de verdreven Polen uit
het toenmalige Oost-Polen (nu Oekraïne) namen hun
plaats in. Omdat in het communistische Polen de kleine
boeren niet ‘weggecollectiviseerd' werden, zoals elders in
het Oostblok, bleef het kleinschalige cultuurlandschap in
tact. Door de bossterfte, als gevolg van milieuvervuiling in
de communistische tijd, werd het gebied ‘de zwarte
driehoek' genoemd. Na de Wende van 1989 herstelt de
natuur, maar wordt de vanouds agrarische streek bedreigd
door verwaarlozing, werkloosheid, verbossing en open
mijnbouw, omdat de boeren het niet redden. De streek is
niet alleen slachtoffer van de oorlog en het communisme,
maar ook van de nieuwe economie van de EU die voor
elkaar krijgt wat vroeger nooit lukte: de ontwrichting van de
lokale economie en daarmee het zelfrespect van de
mensen en de waardering voor het levende landschap. De
laatste jaren wordt de streek en met name Nemoland
bedreigd door rampzalige mijnbouwplannen. Maar de
dorpsbewoners zetten zich in voor het behoud van het
unieke landschap. Duurzaam toerisme kan een belangrijke
bijdrage leveren om de natuur en cultuur van de streek te
waarderen en te behouden.
Wil je Nemoland ondersteunen?
Zonder ondersteuning zijn de plannen van Nemoland niet
mogelijk. Je kunt participeren door donateur,
obligatiehouder of participant te worden, of natuurlijk door
het bieden van praktische steun als actieve gast of
vrijwillige medewerker.

Hoe kom ik er?
Miedzylesie/Ramberg (gem. Stara Kamienica) is een gehucht tussen de dorpen Chromiec en Kopaniec, 900 km. van
Amsterdam, 120 km. van Praag, Dresden en Wroclaw en 20 km. van Jelenia Góra.
Per auto: Hannover, Magdenburg, Dresden, Görlitz. Na Görlitz 71 km. Volg borden Jelenia Góra. Even voorbij Pasiecznik (13
km voor Jelenia Góra) linksaf naar 'Stara Kamienica'. Rij naar beneden en sla meteen rechtsaf, volg rechterkant van rivier, naar
Stara Kamienica en Kromnów. Daar bij driesprong rechtsaf naar Kopaniec. Bij kruispunt naar rechts. Ca. 10 meter vóór het
bordje Chromiec bij kruispunt asfaltweggetje naar rechts: Rechts aanhouden tot einde weg.
Per bus: Op werkdagen gaat 5x per dag een bus van Jelenia Góra naar Chromiec (eindpunt). Loop richting Kopaniec, voorbij
het dorp 1e weg naar links, rechts aanhouden.
Per trein: Vanuit Nederland dagtrein via Görlitz, en via streekbus naar Stara Kamienica. Loop naar Mala Kamienica, links
aanhouden. Even voorbij het laatste huis, waar telefoonleiding naar links gaat, voetpad naar links, brug over beek, links/rechts
voetpad naar boven (45 min).

De Nacht van het Mirakel
zat. 8 maart 2008 Boomsspijker Rechtboomssloot 52 Amsterdam - aanvang 20.00 uur - toegang 4 euro

Nemo organiseert op zaterdag 8 maart “de Nacht van het Mirakel”, een avond en nachtvullend programma voor
iedereen die het Wonder van Amsterdam wil beleven. Voor heidenen en gelovigen. Waarom zou je naar Santiago
lopen, als je eigen stad al een bedevaartsoord is? Ontdek het Mirakel van Amsterdam!
- Geschiedenis en achtergronden het Mirakel, de Heilige Stede en de Stille Omgang: door kunsthistoricus Vincent Rottier
- Heilig en heidens. Voordracht historische en literaire teksten over het Mirakel
- Het Mirakel van Amsterdam. Verhaal van verteller Arend Wakker - liederenprogramma Duo Mathilde en José
- 22.30 Bezoek aan R.K. kerken van de binnenstad
- 24.00 uur - De Stille Omgang: nachtwandeling via de middeleeuwse route, met andere pelgrims
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Vilten en wandelen in het Reuzengebergte

.

Viltworkshop Nemoland Polen 31 mei - 8 juni 2008 - 9 dagen
Nemo organiseert een viltworkshop op een unieke
locatie met een gevarieerd programma:
's Ochtends viltworkshop. Er wordt gebruik gemaakt
van wol van de eigen schapen en van schapen van
boeren uit de omgeving. Ervaring is beslist niet nodig,
in deze week kun je al een behoorlijk werkstuk
maken.
's Middags excursies naar boeren en de schapen
waar de wol vandaan komt, en wandelen in de
omgeving. Bezoek aan een wevershuis en het
streekmuseum in Jelenia Góra met een historische
weefkamer.
Docent Erica Rietema. Organisatie: Mathilde
Andriessen (Nemo). Reissom € 350,- all in. excl. reis
Nemobus € 120,- retour.
Erica Rietema heeft ruim 30 jaar lesgegeven in het
basis -en middelbaarberoepsonderwijs o.a. in
handvaardigheid en textiele werkvormen. De laatste
5 jaar heeft ze zich gespecialiseerd in het wolvilten,
volgde masterclasses en maakte reizen naar Nieuw
Zeeland, Kirgistan en Turkije om daar de
verschillende manieren van werken met vilt te
bestuderen en praktisch te leren doen.
Nemoland is een bijzondere belevenis voor mensen
die van wandelen houden in een ongerept en
verruigd landschap. Daar ligt Nemoland, op de
overgang van een groot bergachtig natuurgebied en
een oud kleinschalig boerenlandschap, met veel
schilderachtige dorpen. Overal zijn voetpaden en
wildsporen. We gaan niet alleen vilten en wandelen,
maar ook de Poolse sfeer opsnuiven. Letterlijk.
Regelmatig eten we bij Poolse boeren en

kunstenaars uit de buurt, die de heerlijkste Poolse
gerechten klaarmaken.
In de streek (Silezië) is van oudsher vlas verbouwd
en tot linnen geweven. In de regio van Nemoland
staan nog vele wevershuisjes en in elk museum staat
wel een weefgetouw. Behalve het weven, werd er
ook veel gewerkt met schapenwol. In de Karpaten,
ook in Zuid Polen, worden nog steeds vilten hessen
gemaakt.

Het wandelcentrum Nemoland is project voor
duurzaam toerisme en dorpsontwikkeling in zuidwest
Polen, op een eigen natuurterrein van 30 ha. Behalve
een natuurcamping zijn er verschillende
gastenverblijven (caravans, slaapzolders, kamers,
blokhut), een centrale ontmoetingsruimte met
kampvuurplek, een theater en het verhalencentrum.
Sinds 2007 is er ook een ambachtencentrum voor
workshops. Het weefgetouw staat er al en de ruimte
werd geopend met een viltworkshop. We zoeken nog
een kaardemolen. Wie kan ons helpen?

Wandelen met
met Chaucer naar Canterbury
Thanne longen folk to goon on pilgrimages
And palmeres for to seken straunge strondes
To ferne halwes, kowthe in sondry londes
And specially from every shires ende to Caunterbury they wende

Vanaf de twaalfde tot de vijftiende eeuw gebeurden
er talloze wonderen bij de tombe van Thomas-aBecket in de kathedraal van Canterbury. Dat bracht
enorme aantallen pelgrims op de been die in heel
Engeland hun sporen nalieten. De middeleeuwse
dichter Geoffrey Chaucer heeft de verhalen
opgeschreven van pelgrims die van Londen naar
Canterbury op weg waren. Anneke Hesp heeft deze
middeleeuwse route van Londen naar Canterbury
verkend en er een meerdaagse wandeling van
gemaakt, speciaal voor Nemoleden. De wandeling
voert door de bossen en boomgaarden van Kent,
langs hopvelden op de heuvels en stille dorpjes met
eeuwenoude pubs. Vooral in de maanden april en
mei zijn de bloesems van de boomgaarden en de
ontluikende natuur van Kent een grote attractie.
De Vrije Wandelaar - 15e jaargang – nr 48 – maart 2008

Individueel wandelarrangement
Nemo biedt een individueel wandelarrangement op
basis van openbaar vervoer, wandelen en verblijf in
2 hostels en 3 bed-and-breakfast-mogelijkheden.
Per dag ongeveer 15 km lopen. Ook zijn er delen
van de route te overbruggen met de bus.
Het boekje met alle praktische informatie over het
vervoer ernaar toe, routekaartjes en
routebeschrijving, is verkrijgbaar bij Nemo voor
€ 35,- Ook met dvd's met beeldmateriaal van de
BBC over een soort moderne pelgrimages, aan de
hand van de wandeltocht van Chaucer.
Bekijk ook de site: walkingwithchaucer.nl.

Pagina 10

Nemo

Nemoland

vereniging van de vrije wandelaars

ontdek het Poolse geheim!

het hele jaar open: Miedzylesie 5 - 58-512 Stara Kamienica - Polen tel. (0048) 75-7693605 - www.nemoland.org
informatie, reserveren: Nemo - Overbrakerpad 2 – 1014 AZ Amsterdam tel. 020-6817013 - polen@pz.nl

Nemoland is een wandelcentrum voor Nemoleden. Je bent het hele jaar door welkom om te wandelen, Pools te
eten en af en toe mee te helpen. Gasten kunnen bij aankomst lid worden; verblijven op basis van zelfverzorging
en dragen met kleine klussen bij aan het onderhoud van het centrum en de projecten van Nemo.
Je kunt kamperen in de boomgaard, of overnachten in een caravan, de blokhut, de groepsruimte of in het
woonhuis. Het woonhuis is op een kwartier lopen van een dorp, met een winkel en een bus naar de stad
(Jelenia Góra; 20 km.). We eten vaak bij boeren en kunstenaars in de buurt en er kookt regelmatig een Poolse
kok bij ons. Ook kunnen gasten zelf koken. De oude hooischuur is ingericht als café. Nemoland is goed
bereikbaar met openbaar vervoer. Er is geen ruimte om eigen campers of caravans te plaatsen.
Prijslijst op aanvraag.
Waar ligt Nemoland?
Nemoland ligt in het onbekende berggebied van zuidwest Polen (ooit bekend als het Toscane van
Midden-Europa) rond het keteldal van Jelenia Góra
met een schat aan oude dorpen, kuuroorden,
monumenten en unieke natuurparken, omringd door
de bergketens van het Reuzengebergte en
Isergebergte.
Nemoland ligt volledig afgelegen en toch maar 15
min. lopen van het dichtstbijzijnde dorp, op 550m.
hoogte in een heuvel- en bosachtig landschap, om de
Heksenberg, langs de beek de Kamienica.
Het eeuwenoude landschap bestaat uit veel kleine
akkers, grasweiden, kleine boomgaarden, beken,
verruigde percelen en bossen.
De vele voetpaden, houtwallen en stenen muren zijn
oude sporen van een zeer waardevol historisch en
natuurrijk cultuurlandschap.
Wat is er te doen?
* Eindeloos dwalen: genieten van de stilte en de wilde
natuur
* Keuze uit tientallen dagwandelingen en meerdaagse
wandelingen van boerderij naar boerderij/berghut
* De mogelijkheid voor gasten om mee te werken aan de
opbouw en het onderhoud van Nemoland en de projecten
van dorpsorganisaties.
* Eten bij boeren en kunstenaars in de buurt
* Aanbod van wandelroutes, kaarten en uitgebreide ,
achtergrondinformatie
* Tochtjes naar het Reuzengebergte en Isergebergte,
kastelen, historische steden, kuuroorden, kloosters,
natuurparken, museum ‘concentratiekamp Gross Rosen’ of
kunstenaarskolonie Kopaniec en Wolimierz
* Workshops bij kunstenaars in de streek: glas in lood,
keramiek, schilderen, muziek, theater
* Paard rijden, kristallen zoeken
* Beleven van sagen, legenden en rituelen van het
Isergebergte bij de Verhalenput en op de Heksenberg
* Avonturen voor kinderen (4 tot 88 jr): speurtochten,
spoorzoeken, hutten bouwen in het Kinderbos, zoektocht
naar berggeest en heks Aga, dammen bouwen in de beek
* Begeleide Nemo-wandelingen
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Wat biedt Nemoland?
Gasten verblijven op basis van zelfverzorging en
dragen met kleine klussen bij aan het onderhoud van
het centrum. De filosofie is dat toerisme bijdraagt aan
duurzame lokale ontwikkeling en dat gasten ook een
persoonlijke bijdrage leveren.
* Overnachten in kamers of op slaapzolders, in
caravans, blokhut of met de tent in de boomgaard of
op het weiland
* Sanitaire basisvoorzieningen met warme douches
* 32 ha. eigen terrein met moestuin, boomgaard,
beken, weilanden, heuvels en bos
* Dagelijks de mogelijkheid tot Pools eten bij de boer,
kunstenaars of in het Nemohuis zelf, of:
* Zelf koken. Er is een keuken met alle
voorzieningen, en de winkel is op 15 min. loopafstand
* Ontmoetingsruimte met terras en vuurplaats waar
veel gezongen wordt
* Echte stilte en rust; en 's nachts heel donker
* Werkvakanties: Een combinatie van vakantie en
werken in en rond Nemoland. Er wordt gemiddeld 20
uur per week gewerkt. Het werk hangt af van je
interesse en je deskundigheid en wat er in die
bepaalde periode te doen is. Zoals werken in de
bouw, in de moestuin, in de natuur (snoeien en
maaien), helpen op de boerderij in het dorp,
schilderen enz.
* Workshops en stages: Er zijn veel mogelijkheden
voor workshops (bijv. glas in lood, brood/kaas/honing
maken), stages en educatieve programma’s.
* Kinderprogramma: In de vakanties is er veel te
doen voor kinderen: verhalenprogramma’s,
speurtochten, hutten bouwen, paardrijden, dammen
bouwen en nog veel meer.
* Bivak: Machiel (15) organiseert een bivak voor
survivalliefhebbers.
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Ons laantje is weer versperd
Nemolid in Lochem voert actie voor oude voetpaden in Lochem
In de oude villawijk Berkeloord in Lochem is een jaar
geleden een rel ontstaan omdat een aanwonende
een deel van een prachtig oud kerkepad had
afgesloten. Buurtbewoners die veel van het laantje
gebruik maakten waren woedend en organiseerden
een harde actie. Met een betonschaar werd een stuk
van de versperring weggeknipt, terwijl televisie en
politie toekeken. De man met de schaar werd
opgebracht naar het bureau, maar de actie had
effect: enkele dagen later waren de hekken
verdwenen.
Er leek een nieuwe modus vivendi te ontstaan ,
zeker omdat de aanwonende bordjes bevestigde met
verboden voor honden – dus toegestaan voor
wandelaars was de algemene uitleg. Iedereen
tevreden dus?
Meer dan een jar later, maandag 18 februari was het
zover: met zware en definitief ogende hekken, veel
roodwit panieklint was het Staringlaantje weer
versperd. De oude actiegroep OPO is er weer
opgesprongen – en zag dat er gelukkig nog steeds
animo was om in de buurt door te gaan met de strijd.
Juist door de media-aandacht van een jaar terug
lijken veel mensen zich bewust geworden van de
prachtige omgeving en willen zich dat niet meer laten
afpakken.
Juridisch is er op korte termijn niet veel te halen.
Actie kan een oplossing bieden, waar de afsluiters
zich notabene graag op gemeenschapsgevoel laten
voorstaan. Het gaat om het gepensioneerde echtpaar
Finster dat altijd Hotel Hof van Gelre heeft geleid en
daar nu achter in het lommer woont, in een riante
bungalow. Hun argument om af te sluiten zijn naar
verluidt privacy en overlast van hondendrollen en ook
vrijende stelletjes. Ook die schijnen overlast te
bezorgen, hoewel die zich toch niet graag laten zien.

Het hotelechtpaar Finster is op zich best sympathiek,
organiseerde veel voor de gemeente en is heel
bekend in het stadje - toen een ander gedeelte werd
afgesloten door een villabewoner hebben ze als
hoteleigenaar 26 jaar toegelaten dat mensen via hun
hotelparkeerplaats toch over het laantje konden. het
is dezelfde doorgang die ze nu, na al die tijd, dicht
willen timmeren, nu ze gepensioneerd zijn en tijd
hebben zich te ergeren aan wandelaars, honden en
vrijers.
Ideeën om nu weer de hekken weg te krijgen kunnen
het best ludiek zijn. Een ketting, een trekhaak en veel
gas geeft wel kort een oplossing, maar het hek staat
er toch zo weer. Maar een verkiezing in de media tot
Hufter van Lochem kan ook de buurtargumenten wat
kracht bijzetten, vindt de actiegroep. Dat zou
trouwens niet zozeer dit echtpaar winnen, als wel de
bekende kaasfabrikant Den Hollander, die het Jonker
Emilepad bij kasteel Ampsen heeft afgesloten en nu
nota bene het Pieterpad daar ter plaatse heeft
onderbroken met hekwerk. Privacyredenen
waarschijnlijk
Een handtekeningenactie bij de plaatselijke
middenstand met ´wij verkopen niet meer aan Den
Hollander – u bent hier niet welkom – verboden voor
DH -- zal geen direct effect hebben maar kan het
verharde gemoed van deze bullebak misschien doen
ontdooien. Mijn idee is toch mensen die de
gemeenschap benadelen zo mogelijk met gelijke
munt terug te betalen: de gemeenschap lust u ook
niet zoals u zich gedraagt.
Humor is wel beter maar je bereikt er niet genoeg
mee en ik kan ook niet zoveel leuks bedenken waar
je jezelf als actievoerder niet mee belast. Hufterverkiezingen en anti-afsluitersborden zijn wat dat
betreft beter
Henri van Rooy

Na vele maanden van een ogenschijnlijke
nieuwe harmonie en vrij doorgang lag er
vrijdagmiddag een stapel hardhouten palen
en een hoeveelheid betonijzer - ik vermoedde
al het ergste . Dat werd werkelijkheid
– de hele tuin van de familie Finster is een dag
later afgegrendeld over het pad heen tot aan
een hoge buxushaag (die kan wel afgeknipt
om doorgang te geven, dat is wel een goede
speldeprik). veel roodwit panieklint om fietsers
te stoppen aan beide zijden.
Zie www.openbarepadenopen.nl
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Beleidsplan Vereniging Nemo 2008/2009
De grote lijnen
- Zelfde aanbod van zondagwandelingen, weekends
en weken
- Meer speciale wandelingen (natuur, vogels,
tuinparken, mythen/legenden)
- Meer acties voor voetpaden
- Nieuw Wandelcentrum Amsterdam: de Braeck in het
Westerpark
- Nemoland Polen breidt uit
- Nemofeest 20 jarig bestaan op 21 september
- Grote actie voor meer leden en donateurs
- Meer vrijwilligersactiviteiten
2008 is een jubileumjaar: Nemo bestaat 20 jaar, en
Nemoland in Polen 10 jaar. Dit jaar maakt Nemo
letterlijk een nieuwe start door de verhuizing van het
kantoor. Dit jaar is dus een jaar van feesten,
herdenken en een nieuwe start. Maar ook een jaar om
zich te bezinnen over de toekomst van Nemo. Daarom
is 2008 een overgangsjaar en trekken we een jaar de
tijd uit om ons voor te bereiden op een nieuwe periode.
Dit jaar wil Nemo een meerjarige visie 2009-2016
ontwikkelen en deze visie uitwerken tot een
bedrijfsplan. Het is absoluut noodzakelijk dat de
bedrijfseconomische basis van Nemo versterkt wordt.
Het Nemokantoor heeft 20 jaar gefunctioneerd als
kloppend hart van de vereniging en thuisbasis van alle
activiteiten. Nemoland in Polen is in 10 jaar
opgebouwd als gastenverblijf en activiteitencentrum.
Door de verhuizing van het kantoor naar de Braeck en
de afronding van de verbouwingen van Nemoland in
Polen, gaan de functies van beide centra de komende
jaren sterk veranderen. Er moet een kostendekkende
exploitatie komen voor beide centra. Noodzakelijk is
dat beide centra zich gaan profileren, niet op een wijze
die aansluit op wat anderen in de buurt ook doen,
maar juist door iets doen wat anderen niet doen. De
centra bieden bovendien veel mogelijkheden om de
leden meer te betrekken bij de vereniging. Verder is
het noodzakelijk dat Nemo partners en partnerorganisaties vindt om meer draagvlak te vinden voor
de exploitatie en het beheer van beide centra.
Mogelijke partners zijn bijv. onderwijsinstellingen en
reïntegratiebedrijven, maar ook het (toeristisch)
bedrijfsleven en culturele organisaties. Naast het
opzetten van activiteitencentra in Nederland en Polen
blijft Nemo wandelingen organiseren en opkomen voor
het behoud van voetpaden. Dat blijkt uit het volgende
beleidsplan.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING NEMO
vrijdag 18 april 2008 – 20.00 uur
Nemocentrum de Braeck
Agenda: jaarverslag 2007 en beleidsplan 2008
Discussie over de lange termijn visie van Nemo
Verkiezing nieuw bestuurslid
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1. Vereniging
De vereniging Nemo is het bindmiddel van alle mensen
met wie Nemo ideeën, diensten of producten deelt, en
die de doelstelling van Nemo (wandelen en het behoud
van voetpaden) passief of actief ondersteunen: (leden,
wandelaars, vrijwilligers, donateurs, klanten, bezoekers,
inloggers, sympathisanten) wordt versterkt. De
vereniging wil de betrokkenheid bij de vereniging
vergroten. Daarmee wordt ook het financiële draagvlak
van de vereniging vergroot om loonvorming te
genereren. Producten en diensten van de vereniging:
- De wandelcentra de Braeck in het Westerpark en
Nemoland Polen als kloppend hart van de vereniging
- Wandelingen voor/door leden: dagwandelingen,
weekends, weken en individuele arrangementen in
Nederland en Polen, vogelwandelingen,
tuinparkwandelingen.
- Maaltijden op vrijdagavond in de Braeck met een
speciaal programma.
- Lobby voor het behoud van voetpaden.
- Publicatie van tijdschrift de Vrije Wandelaar. Het
tijdschrift is het belangrijkste communicatiemiddel van
de vereniging.
- Nieuwe website in de loop van 2008.
- Het begeleiden en coachen van vrijwilligers, het
aanbieden van reïntegratietrajecten,zoals sociale en
maatschappelijke activeringsplekken via DWI,
(voormalige) IDers, sociale werkvoorzieningsplaatsen
via Pantar Amsterdam en stageplaatsen.
2. Wandelen
De dagwandelingen, weekends en weken worden op
dezelfde manier voortgezet. De kortere wandelingen
worden uitgebreid. Er komen ook meer themawandelingen, zoals vogel- en natuurwandelingen en
tuinparkwandelingen. Nieuwe wandelactiviteiten zijn het
Wandeltheater waarbij wandelen wordt gecombineerd
met verhalen.
3. Belangenbehartiging
Komen jaar gaat Nemo zich o.a. richten op de situatie in
en om Amsterdam, zoals de aantastingen van de
groene scheggen en de ontwikkeling van een
Amsterdams wandelnetwerk. Daarnaast wil Nemo ook
een landelijke lobby opzetten voor het recht om te
struinen en een betere wegenwet. In samenwerking met
Milieudefensie wil Nemo een wandelcampagne
opzetten in het kader van de Autovrije Dag.
In samenwerking met lokale actiegroepen wil Nemo
wandelknelpunten beter in beeld brengen en ludieke
acties organiseren.
4 Tijdschrift de Vrije Wandelaar
Het tijdschrift wordt steeds belangrijker als gezicht en
contactorgaan van de vereniging. Nemo besteedt
steeds meer aandacht aan de inhoud met
themanummers over uiteenlopende onderwerpen.
Uiteraard krijgen dit jaar het nieuwe Nemocentrum en
de jubilea (20 jaar Nemo en 10 jaar Polen) veel
aandacht.
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5. Projecten
1. Wandeltheater en Nemo Meezingkoor die
wandelingen combineren met theater, muziek en
verhalen; en die vervolgens koppelen aan
publieksmanifestaties, politieke campagnes,
evenementen en actuele thema's
2. Wandelcentrum de Braeck
Het nieuwe wandelcentrum van Nemo in het
Westerpark wordt net als in Polen een
bezoekerscentrum en startpunt van wandelingen
gericht op wat de omgeving te bieden heeft. Het
wandelaanbod wordt ontwikkeld op basis van mythen
en legenden over de omgeving. Doel van het
verhalenproject is om de ontstaansgeschiedenis en
natuurwaarde van het landschap in beeld te krijgen.
Het centrum wordt de basis van allerlei
ledenactiviteiten: zie elders in dit nummer.
3. Wandelcentrum Nemoland Polen
Het centrum van Nemo in Polen is een
bezoekerscentrum en dient als basis voor
verschillende projecten voor regionale ontwikkeling en
betere wandelmogelijkheden. Door de uitbreiding van
doelgroepen gericht op educatie en de koppeling van
toerisme met verhalen en theater wordt de exploitatie
van het centrum uitgebreid. Nemoland wil zich
profileren als cultureel centrum in nauwe
samenwerking met gemeente, lokale NGO's en
scholen.
Producten en diensten van Nemoland Polen:
1. ontwikkelen van het verhalencentrum
2. het opzetten en aanbieden van
wandelarrangementen met 'eten bij de boer'
3. opzetten van een vervolgproject voor het Matraproject van de gemeente Stara Kamienica
4. het organiseren van stages, workshops en
studenten-uitwisseling
5. organisatie van de Hollandse Dag met concerten
van Nederlandse muziekgroepen
6. lobby tegen de mijnbouwplannen
6. Middelen van de vereniging
1. Het menselijk kapitaal in de vorm van betrokkenheid
van medewerkers, sympathisanten, actieve leden,
bestuursleden, vrijwilligers, participanten en stagiaires.
2. De contributies en donaties.
3. Wandelcentrum de Braeck en Nemoland Polen
4. PR-middelen: tijdschrift de Vrije Wandelaar,
website, folders
7. Organisatie
De vereniging Nemo biedt de legitimatie voor de hele
werkorganisatie van Nemo. De vereniging bindt de
mensen die de werkorganisatie ondersteunen, daarin
actief of passief participeren, deelnemen aan
verenigingsactiviteiten of op andere wijze de
doelstelling ondersteunen. De verenigingsactiviteiten
worden georganiseerd voor/door leden.
De Nemo werkorganisatie bestaat uit de vereniging en
een aantal werkstichtingen die de ledenactiviteiten
faciliteren: een stichting voor de activiteiten in
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Nederland, een stichting voor het Polenproject in
Nederland en een Poolse stichting voor het beheer van
het huis en de activiteiten in Polen. De vereniging is het
hoogste orgaan en bepaalt het beleid dat op de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De
werkstichtingen voeren het beleid in opdracht van de
vereniging uit in het kader van hun statuten, op basis
van een raamovereenkomst en een jaarcontract.
Toezicht vindt plaats door de Kascommissie, de
Financiële Commissie en een accountant wat de
salarisadministratie betreft. De Nemo-werkorganisatie
(vereniging en stichtingen) treedt op als een 'gesloten
eenheid', d.w.z. er worden geen goederen of diensten
aan derden geleverd, alleen aan leden. De vereniging
Nemo is fiscaal gezien erkend als een 'algemeen nut
beogende instelling' zonder winstoogmerk. Met de
opbrengsten van de contributies en ledenactiviteiten
worden de activiteiten voor de diverse projecten van de
vereniging gefinancierd
7. Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit Cor Verheul
voorzitter, Jacqueline Ketel secretaris en Feiko van der
Veen penningmeester. Vanwege haar verhuizing naar
Drenthe treedt Jacqueline af op de volgende
ledenvergadering op 18 april. Het bestuur draagt als
nieuwe kandidaat voor: Johan Zoutberg. Johan heeft
veel bestuurservaring en is al heel lang een betrokken
Nemolid.
8. FEESTEN
Op 21 september wordt het 20 jarig bestaan van Nemo
groots gevierd met een spektakel in de Braeck.
Het 10 jarig bestaan van het Polenproject wordt in
Nemoland groots gevierd tijdens de Hollandse Dag op
3 augustus
Beide feesten worden opgeluisterd met een
themanummer van de Vrije Wandelaar.
8. Campagne voor meer leden en donateurs
De jubilea zijn aanleiding om dit jaar een grote
campagne te organiseren voor meer leden en
donateurs.
9. Vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid krijgt een nieuwe opzet. Vanuit het
nieuwe Nemocentrum de Braeck wordt het aantal
vrijwilligersactiviteiten aanzienlijk uitgebreid en
verbonden met de sociale- en maatschappelijke
activeringsplekken van DWI en de sociale
werkvoorziening van Pantar Amsterdam. Net als in
Polen worden ook meer stageplaatsen en werkervaring
aangeboden.
10. Nieuwe wandelproducten
Het komende jaar wordt niet alleen een nieuwe
beleidsvisie ontwikkeld, maar ook geëxperimenteerd
met nieuwe wandelproducten zoals de natuurexcursies, het Wandeltheater, de verhalenwandelingen
en de wandelingen op maat.
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Jaarverslag vereniging Nemo 2007
Hoogtepunten
42 zondagwandelingen, 10 wandelingen met Alies,
3 tuinparkwandelingen
6 Weekends naar o.a. Twente, Drenthe, Ameland,
Schiermonnikoog, Achterhoek
3 Oud/Nieuwweken naar Zuid-Limburg, Salland en
Nemoland Polen

De deelnemers van de wandelingen zijn zonder
uitzondering enthousiast over de opzet van de
wandelingen. Er waren 42 zondagwandelingen, met in
totaal 506 deelnemers. (in 2006 587). Er waren 10
wandelingen met Alies op zaterdag, met in totaal
84deelnemers. De avondwandelingen zijn niet
doorgegaan, daar bleek geen animo voor te zijn.
De 3 tuinparkwandelingen hadden 35 deelnemers.

- Besluit Stadsdeel Westerpark over nieuw kantoor in
Schooltuinen Westerpark (de Braeck)
- Afronding bouwprojecten Nemoland Polen (sanitair,
theater, ambachtenruimte)

De weekends en weken in Nederland waren redelijk
volgeboekt. Er waren 3 oud/nieuwweken: in Wijlre Zuid
Limburg, in Salland/Drenthe en in Nemoland Polen.
Alleen het Pinksterweekend in Zuid Limburg moest
gecanceld worden omdat er (bijna) geen enkele
deelnemer was. Maar dat is niet zo gek omdat we al
zo'n 15 jaar naar dezelfde plek gaan.
De 6 wandelweekends hadden 66 deelnemers. Ook het
hotelweekend, 2x per jaar in de Achterhoek blijft
succesvol. Alle weekenden hebben nu een vaste
accommodatie. Alleen het Pinksterweekend wisselt nog
van locatie.

19 jan. Feestelijke nieuwjaarsreceptie en 13 april
goedbezochte ledenvergadering
20 april Pools Café met Szymborska-vertaler Karol
Lesman en Slavisch koor Slavuj
11 mei Singalong Nemokoor in Wandelcafé
9 juni Pools Koor Accolada uit Jelenia Góra treedt op
in het Pools Café
3 juni Deelname aan manifestatie Duurzaam
Amsterdam met infostand en wandeling
3 juni Rouwtocht voor Oud Osdorp,
wandelmanifestatie tegen de Westrandweg
15 juli Hollandse Dag Nemoland Polen, opening
ambachtencentrum en theater, optreden Focus Vocaal
(koor uit Groningen)
Juli/Augustus 4 groepen Belgische en Franse scouts
werken/kamperen in Nemoland Polen en 15
internationale jongeren bouwen het verhalencentrum
23 sept Opening Wandelcentrum Amsterdam op de
Dam door wethouders Marijke Vos en Wil Codrington
23 sept De Nieuwe Gijsbrecht, Wandeltheater op/rond
de Dam door Theatergroep Cornu Cervi uit Kopaniec
Polen
26 okt Wandelcafé over pelgrimstochten naar Santiago
en Canterbury
Wandelingen
De zondagwandelingen waren ook dit jaar één van de
belangrijkste activiteiten van de Vereniging.
De wandeling elke laatste zondag van de maand waar
ook een kortere route gelopen wordt van 15 km, is een
succes geworden. Eerst liepen er ca 3 deelnemers
mee met de kortere route maar nu zijn de aantallen
kort/lang ongeveer gelijk. Mathilde begeleidt de kortere
route en Teun, een nieuwe vrijwilliger is dan de vaste
begeleider van de 20 km route. Het aantal wandelaars
van de 20 km.wandelingen wordt steeds minder. Op
deze wandelingen rijden de 2 Nemobusjes, de grote
en kleine bus, als die niet naar Polen is. De 2e grote
(witte) bus moest helaas verkocht worden omdat het
voor de zondagwandelingen niet meer nodig was.
Vincent en Mathilde begeleiden meestal de
wandelingen omdat er steeds minder vrijwilligers
beschikbaar zijn. Maar door het bundelen van krachten
is allemaal net mogelijk.
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De individuele wandelarrangementen liepen dit jaar
minder goed dan vorig jaar. De arrangementen zitten
erg goed in elkaar en zijn goedkoop, maar de
accommodaties worden steeds duurder dus Nemo zal
de prijs ook moeten verhogen.
Wandelcafé
Er waren drie Wandelcafé's met een zeer succesvolle
avond over pelgrimstochten naar Canterbury en
Santiago de Compostella, en ook de nieuwjaarsreceptie
en de ledenvergadering die erg goed werden bezocht.
Twee keer was er een Pools café, met de Poolse
vertaler Karol Lesman en het Slavische koor Slavuj, en
een avond met een Pools koor uit Jelenia Góra en een
verhalenprogramma over Schlemiel van Singer.
Nemoland Polen
Nemoland Polen trok dit jaar veel meer gasten dan
vorig jaar, maar minder betalende gasten. In 2005
waren er 329 gasten, in 2006 nog 150 gasten, in 2007
waren er 129 betalende gasten. Maar met de grote
groepen scouts en vrijwilligers kwam het totaal aantal
gasten uit op 233 (in 2006 149).
Dit jaar waren er uitzonderlijk veel groepen scouts uit
België en Frankrijk. Ook was er voor het eerst een
groep jongeren van een Pools Internationaal
werkkamporganisatie, dat een verhalencentrum heeft
gebouwd, onder professionele leiding van een
Nemovrijwilliger. In 2007 zijn veel verbouwingen
afgerond. Er is een multifunctionele ruimte bijgekomen
en een sanitair blok. Ook is er een caravan bijgekomen,
een geschenk van een Nemolid! De grote schuur is
verbouwd tot theaterzaal en veel ruimten zijn betegeld.
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Uitwisseling tussen Nederland en Polen
Nemo heeft in 2007 een levendige culturele
uitwisseling georganiseerd tussen Nederland en
Polen. Vanuit Polen kwam het koor Accolada en de
toneelgroep Cornu Cervi naar Nederland. En vanuit
Nederland trad het Groningse koor Cornu Cervi op in
Polen. Spontaan traden ook gasten in Nemoland op,
zoals het Zuid-Amerikaanse duo Sonero, een
soloprogramma van en het damesduo Erica en
Mathilde. Twee keer hebben de kinderen een
theatervoorstelling gegeven. Nemo organiseerde in het
dorpscentrum van Chromiec een schaaktoernooi voor
Nederlanders en Polen (de Polen wonnen glansrijk).
Vanuit Polen kwamen ook Ida en Rita hun presentatie
over Schlemiel van Singer geven in het Pools Café in
Amsterdam. En Nemo organiseerde het
verhalenprogramma Aga en Rübezahl in theatervorm
op een conferentie van Poolse leraren Engels in het
Poolse Reuzengebergte. Een Nederlandse en
Belgische student hebben stage gelopen in Nemoland
Polen. De Belgische en Franse scouts baarden veel
opzien in Polen, en ook de internationale jongeren van
Poolse werkkamporganisatie zorgden voor een
internationale uitstraling van Nemoland.
De verkoop van Poolse pakketten in Nederland uit de
dorpswinkel van Chromiec, Polen, om de lokale
economie van ons dorp te steunen was succesvol. Er
zijn twee pakketten verzorgd, met gemiddeld 12
kopers.
Rouwtocht Oud Osdorp
Op 3 juni organiseerde Nemo een rouwtocht tegen de
dramatische gevolgen van de Westrandweg voor het
historische cultuurlandschap van Oud Osdorp. Op het
kerkhof van Oud Osdorp werd de plaatselijke
patroonheilige Pancratius opgeroepen. Er waren ook
kamerleden aanwezig. Het gebeuren trok veel
publiciteit.
Nieuwe Gijsbrecht op de Dam
Op 23 sept. organiseerde Nemo een wandelmanifestatie op en rond de Dam. Nemo heeft de
Poolse theatergroep uit Kopaniec Cornu Cervi naar
Nederland gehaald om het toneelstuk De Nieuwe
Gijsbrecht op te voeren.
Het Nemo Wandeltheater organiseerde een wandeling
dwars door de stad langs mythische plekken waarover
verhalen bestaan.
Amsterdams Hoofdnet wandelen geopend
Tijdens de Autovrije Dag hebben de wethouders
Marijke Vos en Wil Codrington op de Dam het
“Amsterdams Hoofdnet Wandelen” geopend, een
initiatief van Nemo om het wandelen in Amsterdam
letterlijk op de kaart te zetten. Ze onthulden midden op
de Dam de ‘wandelwegwijzer’, met routes naar alle
Amsterdamse groene scheggen, en de ‘Amsterdamse
wandelaar’. Dit was José Arts die er een cabaret-act
van gemaakt had.
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Belangenbehartiging
Nemo neemt ook deel aan het Wandeloverleg Noord
Holland. Hier worden alle knelpunten vanuit Noord
Holland ingebracht en zonodig aangepakt.
Op verschillende manieren heeft Nemo zich verzet
tegen de aanleg van de Westrandweg, een snelweg
dwars door het landelijk gebied van Oud Osdorp: met
actiewandelingen, bezwaarprocedures en een
manifestatie (rouwtocht).
Tijdens wandelingen werden veel knelpunten
geïnventariseerd en doorgegeven aan het landelijk
Meldpunt Voetpaden.
Organisatie
Nemo kon in 2007 ook weer rekenen op het vaste team
van Mathilde, Vincent, Peter en Jaime, met Ton op
kantoor als vaste vrijwilliger. Voor het verzorgen van
mailings, het begeleiden van de wandelingen, de
bardienst van het Wandelcafé en het Polenproject
beschikt Nemo over een aantal vaste vrijwilligers.
Ondersteuning kreeg Nemo van 2 stagiaires voor een
langere periode.
Financieel
Omdat het aantal leden en wandelingen afneemt lopen
de inkomsten terug, terwijl de kosten toenemen, zoals
de huur van het kantoor en allerlei prijsverhogingen van
goederen en diensten. Per 1 januari 2007 heeft Nemo
een betaalde kracht in dienst, waardoor de kosten nog
meer toenemen. Stichting Nemo, de werkstichting van
de vereniging, eindigde 2007 met een verlies van bijna
€ 5000,-. Voor 2008 zullen de tekorten nog meer
toenemen omdat de kosten door het nieuwe kantoor
veel hoger zijn. Maar de reïntegratietrajecten die Nemo
aanbiedt als sociale- en maatschappelijke
activeringsplekken gaan wellicht ook inkomsten
opleveren. Aan de andere kant wil Pantar Amsterdam
de gesubsidieerde banen bij Nemo opheffen. Dit beleid
legt een zware hypotheek op de toekomst van Nemo en
is de noodzaak groot om naar nieuwe inkomsten te
zoeken.
Leden
Per 1 januari 2008 heeft Nemo 712 leden, weer een
teruggang tov vorig jaar, terwijl de opbrengst aan
contributies en donaties toeneemt. Dus het aantal leden
daalt, maar de betrokkenheid groeit.
Nemoleden solidair met vereniging
173 leden hebben meer betaald dan de gewone
contributie van € 15 om Nemo financieel te
ondersteunen.
140 leden hebben het steunlidmaatschap van 25 euro
betaald.
11 leden € 30; 4 leden € 35; 3 leden € 40; 8 leden € 50;
1 leden € 75; 5 leden € 100; 1 lid € 200
Namens bestuur en medewerkers hartelijk dank!
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Korte berichten
Poolse legende over Aga en Rübezahl op het
Groningse platteland.
Focus Vocaal, het Groningse koor dat vorig jaar optrad
op de Hollandse Dag in Nemoland in Polen, had een
muzikaal programma gearrangeerd rondom het thema
over Aga en Rübezahl. gebaseerd op het verhaal van
Peter Spruijt. Een voorproefje was er op het Groningse
platteland. Al wandelend maakten we kennis met de
personages uit de legende. In kerkjes, op bruggen en
in schuren was het verhaal en de zang te horen.
Expositie 156 verboden-toegangbordjes
Op 21 maart wordt in het nieuwe Nemocentrum de
Braeck een unieke verzameling verbodsbordjes
getoond. Het is de meeste complete verzameling
“verboden toegang” bordjes die er bestaat in
Nederland, verzameld tijdens wandelingen door een
Nemolid.
Sappers en mappers
Nieuwe vorm van werkervaring bij Nemo
DWI (voormalige Sociale Dienst in Amsterdam) heeft
15 MAP-plekken en 15 SAP-plekken toegekend aan
Nemo. Dit zijn z.g. sociale en maatschappelijke
activeringsplekken voor mensen zonder werkervaring
of die door allerlei redenen te ver af staan van de
arbeidsmarkt. Nemo verzorgt voor een of twee
dagdelen per week een reïntegratietraject waarbij ze
kennis maken met de vereniging en ook bepaalde
taken kunnen uitvoeren. Nemo zet de sappers en
mappers in bij verenigingstaken, het werk in de tuin en
op kantoor. Maar ook scholing, workshops en
wandelingen horen bij de activiteiten. Voor deze inzet
geeft DWI een vergoeding.
Nemo zoekt leden die als vrijwilliger regelmatig een
groep mappers of sappers wil begeleiden. Dat kan een
wandeling zijn, meewerken in de tuin of het geven van
een cursus.
Wandelroutekaarten op de Wandelzoekpagina
In samenwerking met de Topografische Dienst kunnen
vanaf de Wandelzoekpagina topografische
wandelkaarten afgedrukt. Op de kaarten is de
wandelroute ingetekend. Je kunt routebeschrijving en
wandelkaart afdrukken en direct op stap. Dat kan nu al
bij meer dan 200 wandelingen door heel Nederland.
Met een jaarabonnement voor € 12,- kun je een heel
jaar lang alle topografische wandelkaarten van de
Wandelzoekpagina afdrukken, of per stuk voor € 2,50
per afdruk. Als voorproefje kan gratis de wandelkaart
Kennemerduinen afgedrukt worden
(www.wandelzoekpagina.nl/abonnee/voorbeeldkaart.p
hp). De routebeschrijvingen van de Wandelzoekpagina
blijven gratis.
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Nieuwe website voor wandelaars:
www.wandelplanner.nl
De Wandelplanner is een digitaal platform waarop leuke
wandeltochten zijn te vinden. De wandelroutes zijn
ingetekend op de topografische kaart van Google-Earth.
Daarbij is het ook mogelijk om zelf routes te plannen.
De routes zijn in deelkaarten te printen, maar ook te
downloaden in GPS. Pictogrammen op de kaart
verwijzen naar locaties met horecagelegenheden en
cultuur- en natuurhistorische informatie. Om een indruk
te krijgen van de route en de omgeving zijn foto’s
afgebeeld. Voor wandelaars die hun eigen routes op de
kaart willen zetten, is er ook ruimte op de
Wandelplanner. Via de Wandelkring, een community,
kunnen zij routes op de kaart intekenen en deze
aanvullen met eigen foto’s en verhalen. Wie wil, kan zo
vrienden en bekenden laten delen in zijn of haar
wandelbelevenissen.
Harry Huisman
Nieuwe Nemowebsite
De huidige Nemowebsite is erg rommelig en
onoverzichtelijk. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan
een nieuwe website. Die is nu klaar en in de komende
maanden worden de inhoud ingevoegd. Voor de zomer
moet de website op het Internet staan.
Meld je aan bij Landroof!
De VPRO neemt bouwplannen en aantastingen van
natuur/landschap in Nederland onder de loep in het tvprogramma Landroof. Maak je je zorgen over een plek
in Nederland waar natuur en voetpaden verloren gaan
door bebouwing? Maak met foto's en video's zelf
melding van Landroof! Meld je aan op www.landroof.nl
Op tv Iedere donderdag, 19.25u, Ned.2

Vraag van een Nemolid
Wil je iets voor de ouderen betekenen? Hun sociaal isolement
verminderen? Voor het project Preventief Huisbezoek +75 van
Humanitas in Slotervaart, Amsterdam zijn wij op zoek naar
Gemotiveerde vrijwilligers (m/v) die met ouderen
willen/kunnen werken en problemen kunnen signaleren. We
bieden: Scholing; onkostenvergoeding; regelmatig overleg met
project coördinator; vrijwilligerscontract; WA-verzekering.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Agnieszka
Przygodzka, project coördinator 020 773 65 42 ma t/m vr van
10 tot 13 uur Humanitas, Afdeling Amsterdam. e-mail:
agnieszkaprzygodzka@yahoo.com. Het project is gericht op
ouderen van Slotervaart. Met een vragenlijst worden de 75
plussers bezocht. Het doel is het geven van voorlichting, het
verzamelen van informatie over het welbevinden van ouderen,
doorverwijzen en problemen signaleren op individueel niveau.
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Geheel verzorgde wandelarrangementen
opgave/informatie: Nemo - 020-6817013 - nemo@pz.nl - www.struinen.nl
1 overnachting / 2 wandeldagen € 65 - 2 overnachtingen / 3 wandeldagen: €115.Inclusief volpension (met lunchpakket), wandelroutes en informatie. Exclusief vervoer, ev. huur van fietsen, kano's etc.
Niet overal is volpension, dan eet je in een restaurant in de buurt en is de prijs € 10,- p.p. per dag minder.
Annuleringskosten: annuleren tot 1 week tevoren 100% van de Ledenprijs.
Wandelen is maatwerk: De meerdaagse wandeltochten kunnen in overleg worden aangepast aan de wensen van de
wandelaars, afhankelijk van het aantal dagen, gewenste kilometers, soort landschap, verhard/onverhard etc.

Mathilde heeft met veel zorg zeven
wandelarrangementen samengesteld vanuit
pensions van ecologische en/of ambachtelijke
boeren en kunstenaars.
Het zijn arrangementen op maat.

Nemo regelt de accommodatie, stelt de
wandelroutes samen, verzamelt
achtergrondinformatie en regelt ook vaak
maaltijden en vervoer.
Het arrangement is een bijzondere ledenservice,
en dus alleen bedoeld voor Nemoleden.

Grensgebied Zuid Oost Groningen – Duitsland
Gastvrij onthaal door de molenaar en zijn vrouw, die daar
tevens een theehuis heeft. Maar dat is ‘s winters niet
open. De Korenbloem is de grootste molen van
Groningen en is het middelpunt van het dorpje
Vriescheloo. In de molen zijn ook artikelen uit de streek
te koop zoals meel en honing. Slapen in de oude
molenaarswoning, onder de wieken van de molen.
Overnachten in de voormalige molenaarswoning van
molen de Korenbloem, een koren- en pelmolen in
Vriescheloo. De wandelroutes lopen deels over LAW het
Noaberpad. Wandelen in het Groningse landschap:
veengebieden, vaarten, langs de Westerwoldsche Aa,
Huis te Wedde, Vlagtwedde, kleinschalig boslandschap.
Vestingstadjes in de buurt (Oudeschans en Bourtange).

Gelders Rivierenlandschap bij de Duitse grens
De Millingerwaard is een 700 hectare groot
natuurontwikkelingsgebied. langs de zuidoever van de
Waal. Zandige rivierduinen met natuurlijk grasland, oude
rivierstrangen en ontkleiïngen met moeras en ooibos
wisselen elkaar af. Met Poolse Koniks paarden en
schotse Galloway runderen. Struinen toegestaan!
Overnachten in een riant verbouwde boerderij aan de
rand van Millingen aan de Rijn en de Millingerwaard.
Warm eten kun je in een hotel in Millingen. Je wandelt
door een imposant rivierenlandschap. Langs de Rijn met
grote Rijnaken. Wandelroutes door de Millingerwaard, de
Gelderse Poort en deels over LAW het Pieterpad en het
Streekpad Nijmegen.

De Kop van Overijssel bij Steenwijk
Dit bedrijfje in de Pol is inspirerend met biologische
moestuin en kippen. Uitsluitend vegetarisch/biologische
maaltijden en groenten uit eigentuin. Overnachting bij
biologisch bedrijfje in De Pol bij Steenwijk. Prachtige,
door de enthousiaste eigenaren ontwikkelde
wandelroutes, deels over LAW Zevenwoudenpad, en
over het Landgoed de Eese. Afwisselende wandelingen
door het bosrijke gebied op de grens van Overijssel en
Drente. Minimaal 2 overnachtingen
De Weerribben – Overijssel Veel water, rietlanden,
hooilanden en moerasbosssen. De pensionhouder is ook
rietsnijder en wil in maart/april wel met u in een punter de
rietlanden in en een rondwandeling maken op een
eilandje. Overnachten in wandelpension van de
rietsnijder midden in het Nationaal Park de Weerribben.
Wandelroutes door de Weerribben en over het LAW
Zuiderzeepad. Via Blokzijl naar Vollenhove of doorlopen
naar Giethoorn. Mee-eten met de Hollandse pot.
De Lopikerwaard - Zuid-Holland Een aanrader
vanwege de bijzondere tuinen. Met rondleidingen voor
groepen. In 2006 wordt een tuin aangelegd onder het
motto ‘vergeten eten’, met groenten en fruit uit vervlogen
jaren. Eten in de tuin of de serre, met uitzicht over water
en weilanden. Een aanrader is om op een extra dag de
onverharde Wierickeroute te lopen, langs het riviertje de
Wiericke. Overnachten in Ruige Weide op een zeer
idyllische plek. Twee dagen wandelen in en rond de
Lopikerwaard. De mooiste paden van het Groene Hart,
o.a. de Tiendweg bij Gouda. Wandelen van Gouda NS,
via Oudewater, beroemd om z'n heksenweegschaal,
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Grensgebied Brabant en België Rondom Chaam
zijn veel oude bossen, maar ook landgoederen, zoals
Valkenberg en Hondsdonk Hiertussen ligt het beekdal
van de Chaamse beken, die deel uitmaken van het
stroomgebied van de Mark. Overnachten in eeuwenoud
verbouwd Brabants boerderijtje bij Chaam, aan een
doodlopend weggetje met een brocantewinkeltje en een
wijnproeverij. Minimaal 2 overnachtingen. Wandelen door
de bosrijke Baronie van Breda. en door België. Deels
over LAW het Grenslandpad, over de Strijbeeksche
Heide en door de Chaamse bossen.
Grensgebied Noord-Oost Twente en Duitsland
Het Springendal is een groot natuurgebied van 335 ha.
Het bosrijke gebied strekt zich uit rondom enkele
schilderachtige kwelvijvers die via kleine watervalletjes,
de smalle beken die het gebied doorsnijden voeden
evenals een groepje vakwerkboerderijen van water
voorzien, zoals het zeer mooie erve Hazelbekke.
Overnachten in authentiek Twents pension in een
voormalig café bij de grens. Vlakbij de korenmolen van
Frans en Bels met een natuurinformatiecentrum.
Maaltijden in de Molen van Bels of in Mander. Wandelen
in het heuvelachtige agrarische cultuurlandschap met
heide en vele grafheuvels. De routes lopen deels over
het Twentepad en het LAW Noaberpad, langs de
Mosbeek, de graancirkels van Mander en door het
natuurreservaat Springendal.
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Wandelprogramma
voorjaar/zomer 2008
ELKE ZONDAG dagwandeling van ca. 20 km. met Nemobus
ELKE MAAND
* korte zondagwandeling van 15 km. met Nemobus o.l.v. Mathilde
30 mrt 20 apr 25 mei 29 juni 31 aug 28 sept
* openbaar vervoerwandeling met Alies ca 15 km. op zaterdag vertrek
Amsterdam CS € 4
22 mrt 26 apr 17 mei 19 juli 16 aug 20 sep

WANDELWEEKENDS
* Meddo Achterhoek 12 – 13 april
* Hemelvaartweekend Gasselte 1 – 4 mei
* Pinksterweekend Ardennen 9 12 mei
* Schiermonnikoog 20 – 22 juni
* Ameland 12 – 14 sep
* Achterhoek 8 – 9 nov

WANDELWEKEN
* Wandelreis Chaucer Londen-Canterbury 8 – 13 april
* Nemoland Polen voorjaarsreis 26 april - 4 mei en 1 -11 mei
* Workshop Vilten Nemoland Polen 31 mei – 8 juni
* Nemoland Polen herfstweek 18 – 26 okt

VOGELEXCURSIES

vereniging van vrije wandelaars

www.struinen.nl
nemo@pz.nl
tel 020-6817013
Nemocentrum Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
ma-vrij 9-17 uur (woensdag gesloten)
giro 527317
Mobiel tijdens wandeling:
06-21624367.
Buiten kantoortijd in dringende gevallen
020-6238184 of 020-6844331

Wandelingen voor/door leden
naar de achterkant van Nederland,
per ‘Nemo wandelbus’, met kleine
groepen en veel aandacht voor
natuur en landschap, zoveel
mogelijk over onverharde paden,
max. 100 km rond Amsterdam.

* vrijdagavond 4 apr 16 mei 13 juni

INDIVIDUELE ARRANGEMENTEN
2, 3 of 4 daags verzorgd arrangement op maat, met wandelroutes
* Zuid-Oost Groningen, veengebieden, vaarten en LAW Noaberpad
* Kop van Overijssel, landgoederen en LAW Zevenwoudenpad
* Weerribben Overijssel, moerasbossen en rietlanden
* Noord-Oost Twente, natuurgebied het Springendal
* Gelders rivierenlandschap, struinen door de Millingerwaard
* Lopikerwaard, tiendwegen van het Groene Hart
* Chaam Brabant, heide, landgoederen en bossen

NEMOLAND POLEN
* hele jaar open: kamers, kleine stacaravans, groepsruimte, blokhut
* wandelweken 26 april - 4 mei en 1 -11 mei en 18 – 26 okt

WANDELCAFÉ
* Zaterdag 8 maart Nacht van het Mirakel en de Stille Omgang. Informatie,
bezoek Begijnhof en nachtwandeling. Aanvang 20 uur in de Boomsspijker
Rechtboomssloot 52 Amsterdam. Toegang 4 euro.
* Vrijdag 21 maart Opening nieuw Nemocentrum 17 uur. Wandeling 15 uur
* Zaterdag 21 juni Midzomerspektakel. 20 uur.
* Zondag 21 september Receptie en Feest 20 jarig bestaan

prijzen
Lidmaatschap per jaar € 15
of steunlidmaatschap € 25
Met Stadspas € 10
Dagwandeling ledenprijs € 18,50
(stadspas € 16,-) incl. vervoer/
koffie/route/soep.
Strippenkaart 5 wandelingen € 85
(stadspas € 75 )
Met eigen vervoer € 7,Aanbieding Voor nieuwe leden:
Combinatie lidmaatschap
en 1e wandeling € 26
Openbaar Vervoerwandelingen
met Alies € 4,Annuleren bij dagwandelingen tot
24 uur voor de wandeling. Bij te laat
afzeggen of te laat komen moet je
toch betalen.
Volgend programma verschijnt in
september 2008.

Kostelijke Nemokeuken in de Braeck (Nemocentrum Westerpark)
Elke vrijdag 18 uur warme maaltijd en een programma voor slechts €8
Uiterlijk donderdag reserveren voor de maaltijd.
14 maart met het verhaal over Freya de aardegodin
28 maart met poëzie
4 april met vogelexcursie naar Begraafplaats Barbara. Het eten is dan om 17.30u
11 april met het Nemo Meezingkoor
18 april met de Nemo Ledenvergadering
25 april met poëzie
16 mei met vogelexcursie in de Nemotuin en naar Volkstuin Nut en Genoegen
23 mei met het verhaal over de waternimf Swawa.
30 mei met natuurexcursie door Arend Wakker
6 juni met het Nemo Meezingkoor
13 juni met vogelexcursie naar de Waternatuurtuin in het Westerpark.
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Nemo Wandelagenda voorjaar/zomer 2008
opgeven: Nemo - 020-6817013 - nemo@pz.nl - www.struinen.nl
zo 2 mrt
za 8 mrt
zo 9 mrt
zo 16 mrt
vr 21 mrt
za 22 mrt

ma 24 mrt
zo 30 mrt
zo

6 apr

di 8 apr
za 12 apr
vr 18 apr
zo 20 apr

za 26 apr
za 26 apr
zo 27 apr
do 1 mei
do 1 mei
vr 9 mei
za 17 mei
zo 18 mei
do 22 mei
za 24 mei
zo 25 mei

za 31 mei
zo 1 juni
zo 8 juni
zo 15 juni
vr 20 juni
za 21 juni
zo 22 juni

Asperen, Heukelum, Linge. Mooie stadjes,
bossen en uiterwaarden in de Betuwe.
Wandelcafé Boomsspijker Nacht van het
Mirakel en meelopen met de Stille Omgang
Nunspeet, Hulshorst. Bossen en een
zandverstuiving (noordelijke Veluwerand)
Soest, Soestdijk, Baarn. Bos, landgoederen,
zand en heide in boswachterij De Vuursche.
Een Zeer Goede Vrijdag: Opening Nieuw
Nemokantoor in Westerpark
OV-wandeling olv Alies. Nesciowandeling
over de Diemerzeedijk en door het
Diemerpark
Paaswandeling rond de Paasheuvel in
Vierhouten.
Zomertijd. Rondje Wieringen. Den Oever,
Hippolytushoef. ook kort olv Mathilde
Zoeterwoude, Weipoort. Boerenlandpaden en
een natuurgebied in het Groene Hart.
13 apr Chaucerreis naar Canterbury
zo 13 apr Achterhoekweekend. Wandelen in
Meddo en het Woold bij Winterswijk
Ledenvergadering Vereniging Nemo
Pelgrimswandeling. De Heilige Putten van
Egmond. Duinen, strand en monumenten.
ook kort olv Mathilde
OV-wandeling met Alies. Wijk aan Zee,
duinen,strand.
t/m zo 4 mei Nemoland Polen. Met de trein.
Loenen, Nieuwersluis. Klompenpad
Vredelantsepad.
zo 4 mei Hemelvaartweekend Gasselte in
Drenthe
zo 11 mei Nemoland Polen met de Nemobus
ma 12 mei Pinksterweekend Coo/Stavelot in
de Belgische Ardennen
OV-wandeling met Alies. Zeist – Amersfoort.
Door bos en heide vd Utrechtse Heuvelrug
Aardhuis, Hoog Soeren, Kroondomein. Door
de bossen rond de Hoog Soerense Heide.
Nachtegalenexcursie met Evert. ism KNNV en
Vogelwerkgroep. Vertrek 19u NS Sloterdijk.
Tuinparkwandeling.Watergraafsmeer. Ook
Park Franckendael en Oosterbegraafplaats
Voorne, duinen, Rockanje olv Jan Borren,
koffie en soep bij familie Borren
ook kort olv Mathilde
zo 8 juni Wandel- en viltweek in Nemoland
Polen.
Heusden, Drunen, Elshout. Langs de
Bergsche Maas en over een oude zeedijk.
Camperduin, Groet, Petten. Langs de
Hondsbossche Zeewering en grasdijken
Meerkerk, Ameide, Zederik. Over polderkades
en door de uiterwaarden van de Lek in ZH
zo 22 juni Weekend Schiermonnikoog, met
biologe.
Midzomerfeest Nemocentrum Westerpark
Montfoort, IJsselstein. Langs de Hollandse
IJssel en door oude stadjes.
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za 28 juni
zo 29 juni
zo 6 juli
zo 13 juli
za 19 juli

zo 20 juli
zo 27 juli

zo 3 aug

zo 10 aug
za 16 aug

zo 17 aug
zo 24 aug

zo 31 aug

zo 7 sep

vr 12 sep
zo 14 sep
za 20 sep

zo 21 sep
zo 28 sep

vr 3 okt
zo 5 okt

zo 12 okt

za 18 okt

Tuinparkwandeling. 3 tuinparken in de
Osdorper polder.
Pelgrimswandeling Laren. Sint Jan.
ook kort olv Mathilde
Ede, Ginkel. Bos, heide en grafheuvels op de
zuid-westelijke Veluwe.
Hulkesteinse Bos, Nijkerkernauw. We lopen
door oud en nieuw land, met koffie in gemaal
Hertog Reynout.
OV-wandeling met Alies. Van Nederhorst
den Berg naar Bussum-Zuid, via
Spiegelpolder en Dammerkade.
Geen wandeling
Klompenpad door de Eempolder rond
Bunschoten-Spakenburg. Sommige gedeelten
zijn alleen nu opengesteld!
Putten, Koudhoorn, Veenhuizerveld. Bossen
en grafheuvels op de grens van de Veluwe en
de Gelderse Vallei.
Werkendam, Nieuwendijk, Hank. Een nieuwe
route door het nieuwe land aan de rand van
de Biesbosch.
OV-wandeling met Alies. Van Haarlem naar
Overveen, via de Brouwersvaart, Elswout en
Kraantje Lek.
Geen wandeling.
Wons, Schraard, Witmarsum. Dijken en mooie
dorpen, op de grens van oude en nieuwe
polders in Friesland.
Gortel, Niersen, Vaassen. Wandelen aan de
rand van het Kroondomein en de Veluwe.
ook kort olv Mathilde.
Driebergen, Werkhoven, Kromme Rijn.
Landgoederen en bossen rond de
ontginningsas van de Langbroek.
zo 14 sep Weekend Ameland
Geen wandeling
OV-wandeling met Alies. We lopen de zg.
Uitdamroute vanaf Broek in Waterland, via
Holysloot en Zuiderwoude.
Begin van de herfst. Autovrije Dag. Receptie
en feest 20-jarig bestaan Nemo
Amerongen, Elst, Veenendaal. De bossen van
de Utrechtse Heuvelrug, met uitzicht op de
vallei van de Nederrijn. ook kort olv Mathilde
Avondwandeling Oostvaardersplassen.
Burlende edelherten. Amstel 17 uur.
Doorwerth, Wolfheze, Oosterbeek.
Wodanseiken en een huneschans in de
Veluwezoom. Met uitzicht op de Nederrijn.
Groot-Ammers, Streefkerk. Donken,
tiendwegen en ontginningssloten in de
Alblasserwaard.
zo 26 okt Herfstweek Nemoland Polen

Iedere deelnemer krijgt een routekaartje. De route is een
indicatie en de chauffeur/ begeleider is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor de route en de wandeling. Bij te laat
afzeggen of te laat komen moet je toch betalen. Volgende
programma’s verschijnt in september 2008
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