de vrije wandelaar
nieuwsbrief
21e

NEMO BUURTMOESTUIN
zaaien, oogsten en (soep) uitdelen
Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2 - 1014 AZ Amsterdam
www.struinen.nl – voetpaden@gmail.com
020-6817013

jaargang nr 63 september 2013

Nemo

vereniging van vrije wandelaars

*
*
*
*

MET NEMO NAAR DE NATUUR

wandelen en struinen
verhalenwandelingen
acties voor natuur&voetpaden
tuinieren in de buurtmoestuin

NEMOLAND WESTERPARK EN POLEN

Natuur/wandelorganisatie Nemo bestaat al 25 jaar in
het Westerpark. Nemo betekent in het Grieks
rondzwerven of struinen. Nemo is een vereniging van
(stads)nomaden die de natuur opzoeken, zoals ooit
onze voorouders als zwervende jagers en
verzamelaars. Jagen doen we niet meer, maar wel
zwerven en verzamelen; eten uit de natuur en alles
wat daarbij hoort. Nemo gelooft in de krachten van
natuurelementen die in verhalen en mythen
voortleven. Natuur biedt niet alleen letterlijk en
figuurlijk grond onder je voeten, groene vingers, maar
ook een vrije ruimte tussen je oren; een open plek in
de (stads)jungle en je levensloop; een groen
niemandsland waar veel creativiteit, inspiratie en
misschien wel een stukje bezieling te vinden is, die
elders weggerationaliseerd en gedigitaliseerd is.
Heidegger noemde die ruimte "Lichtung", Lao Tzu de
vruchtbare leegte (het land van niemendal), voor de
Aboriginals was het de Droomtijd; de bezielde wereld
van de vooroudergeesten. En voor nuchtere
Amsterdammers een vrije ruimte en groene vrijplaats
voor/van de buurt.
NEMOLAND WESTERPARK

Nemoland ligt in het Amsterdamse Westerpark (tussen
de Schooltuinen, Waternatuurtuin, Kinderboerderij en
het tuinpark Nut&Genoegen (zie www.overbraeck.nl).
In de 18e eeuw lag hier de lusthof Soelen, de
buitenplaats van de bekende kunstverzamelaar
Christoffel Beudeker (1676-1756).
Nemoland heeft een buurtmoestuin en is het startpunt
van talloze wandelroutes door het Westerpark, de
Bretten, Geuzenbos, Spaarnwoude en de duinen.
Ook de wandelbus op zondag vertrekt hier en je kunt
er informatie krijgen over alles wat met wandelen te
maken heeft.
NEMOLAND POLEN

In het Reuzengebergte ligt Nemoland, het landgoed
van Nemo. Juist in Polen, omdat Polen staat voor het
mooiste wandelland van Europa. Omdat Polen
eeuwenlang het “verloren land” van Europa was, laat
het landschap zich lezen als een verhaal en zijn
wandelaars welkom om dit wonderlijke Polen te
ontdekken. Nemoland is een startpunt van
wandelingen en je kunt er overnachten met
uitstekende voorzieningen, voor groepen en
individuele gasten.

WANDELEN NAAR HET VERLOREN LAND
Het natuurlijke, historische en mythische landschap is
bijna vergeten en op de meeste plaatsen verdwenen.
In de marges van het (stads)landschap ligt dit verloren
landschap nog zichtbaar aan de oppervlakte.
Voetpaden zijn verhaallijnen en de wandelaar wordt
een tijdsreiziger naar de oorsprong van het landschap.
Wandel mee met Nemo naar het verloren land via
onbekende voetpaden: sluipwegen, grasdijken,
achterommetjes, boerenerven, tuinpaden, landwegen,
kerkepaden, vrijerslaantjes en schapendriften.
Waar is Nemoland?
- Westerpark Amsterdam
Buurtschap Overbraeck
Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
tel. 020-6817013
www.struinen.nl
voetpaden@gmail.com
….bank ING 527317 tnv Nemo
- Ramberg Polen
Miedzylesie (Ramberg) 5
58-512 Stara Kamienica
Reuzengebergte Polen
tel. 0048-757693605
www.nemoland.org
nemoland@op.pl
WORD VRIEND VAN NEMO!
- Met de vriendenpas - € 5 per jaar: gratis toegang tot
Soelen en de Nemotuin, meewandelen in de Brettenzone en
goedkoop mee-eten in de Nemokeuken.
- Met de Nemo ledenkaart - € 15: tijdschrift en elke week op
stap met Nemo. Hiermee steun je ook de natuurprojecten
van Nemo (bv de ijsvogelwand en de buurtmoestuin)
.

Nemo op bezoek bij stadsdeelvoorzitter Martien
Kuitenbrouwer.
Mathilde overhandigt een
plant uit de buurtmoestuin.
Maar Martien is niet te
vermurwen. Het gesprek levert
niets op. Lees de artikelen in
de Staatskrant (buurtkrant) op
www.struinen.nl
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Nemo viert 25 jarig bestaan
zondag 29 september 2013
De vrije wandelaars van Nemo bestaan 25 jaar!
In 1988 begonnen als een struinende actiegroep voor
het behoud van voetpaden, is Nemo een stadsboer
geworden met een landgoed in het Poolse
Reuzengebergte. Elke week organiseert Nemo
wandelingen in de wijde omgeving van Amsterdam.
Deze zomer leek het er op dat Nemo het jubileum niet
zou halen. Door nieuw beleid van het stadsdeel en
DWI dreigde Nemo om te vallen. Einde verhaal. Maar
onkruid vergaat niet; Nemo heeft een olifantenpaadje
gevonden om toch door te wandelen en nodigt alle
leden en vrienden uit om dit wonder mee te maken.
Loop mee en toost mee op de toekomst van Nemo!
Loop mee met de jubileumwandeling!
vanaf Halfweg door de nieuwe struinpaden van de
Bretten naar het Nemocentrum. Begeleide wandeling
start 13 uur bij de kerk aan de Amsterdamse
Straatweg midden in Halfweg, dichtbij NS-Halfweg of
halte bus 80. Gratis! Vooraf opgeven.
Kom naar de feestelijke receptie!
16 uur Nemoland Westerpark (naast de
Kinderboerderij)
- theaterwandeling terug in de tijd, naar het 18e
eeuwse landgoed Soelen en de waternimfen van de
middeleeuwse veenpoel.
- optreden Nemokoor, met Ton Verkroos piano
- het ijsvogelverhaal met het ijsvogellied
- Nemosoep met groenten uit eigen tuin; pluk zelf de
soepkruiden.
- Opening Nemoland Westerpark; kennis maken met
nieuwe partners van Nemo
Nemoland Westerpark zoekt partners en
medegebruikers!
De locatie van het Nemocentrum op de het terrein van
de schooltuinen (tuinhuis, moestuinen en natuurpaden) krijgt een nieuwe naam en een nieuwe functie:
‘Nemoland’ (niemandsland), als een natuurlijke oase
in een propvolle stad waar de natuur nog haar
magische kant laat zien. Daarmee wordt meteen de
verbondenheid met Nemoland Polen uitgedrukt. Beide
natuurcentra zijn 2 polen van dezelfde natuurlijke
beweging/beleving, gericht op (eet)natuur, wandelen/
meedoen en verhalen over de natuur en de oorsprong
van het landschap.
Nemoland is een open ruimte voor medegebruikers
die natuuractiviteiten organiseren en de natuur als
inspiratie gebruiken. Voorwaarden voor het
medegebruik zijn dat de activiteiten passen in het
concept van Nemo, dat de activiteiten niet
commercieel zijn en geen horeca functie hebben. Ook
dienen de activiteiten niet te leiden tot schade,
overlast en onveiligheid voor de schooltuinen. Nemo is
de hoofdhuurder en rekent alleen de onkosten voor
het gebruik (huur, gebruikte voorzieningen en
beheerskosten). Meer informatie: www.struinen.nl

EEN HETE ZOMER
hoe Nemo probeerde te overleven

Begin dit jaar kreeg Nemo opeens te maken met de
snoeiharde saneringen van het stadsdeel en DWI.
De huur van het stadsdeel werd met 60% verhoogd,
voor de WSWers van DWI moest een inleenvergoeding betaald worden, de reïntegratietrajecten
van Pantar werden beëindigd en de ID-regeling werd
opgeheven. Nemo dreigde om te vallen, omdat de
bezwaren door DWI werden afgewezen en het
gesprek met stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer geen enkele opening bood. Alle opties die
Nemo had uitgewerkt werden van tafel geveegd; zoals
de fusie met de Schooltuinen, een broedplaatsconstructie, een horecafunctie of een tuinhuis op het
tuinpark Nut&Genoegen. Als een laatste wanhoopspoging deed Nemo een oproep voor medegebruikers
met activiteiten die aansluiten op het Nemoconcept en
de natuurlijke omgeving creatief gebruiken. Nemo
heeft veel gesprekken gevoerd met mogelijke
gebruikers. De belangstelling is groot. De gesprekken
hebben geleid tot een keuze voor een combinatie van
kinderopvang, yoga/meditatie, moestuin/gezond eten,
workshops muziek en coaching. Deze activiteiten
passen bij de plek, vullen elkaar aan en inspireren
elkaar. De medegebruikers willen zich verbinden met
het centrale concept en zien voldoende mogelijkheden
om hun eigen activiteiten in te vullen. Uitgangspunt is
een multifunctionele inrichting die voor alle activiteiten
geschikt is. De ruimte wordt door Nemo leeg gemaakt,
opgeknapt en opnieuw ingericht, in overleg met de
gebruikers.
Nemo wil het geheimzinnige en magische karakter van
het natuurcentrum in de schooltuinen behouden met
eigen activiteiten gericht op wandelen, bezinning,
theater/muziek, verhalen en legenden. De inbreng van
Nemo is gericht op het ontwikkelen van het centrale
concept en het opzetten (samen met andere
gebruikers) van verschillende buitenprojecten:
1. buurtmoestuin voor de voedselbank en de
Nemosoep. 2. de poel als bron van verhalen.
3. organisatie van wandelingen, gecombineerd met
verhalen, muziek, theater.
Daarnaast wil Nemo ook nieuwe activiteiten opzetten
in en rond het centrum gericht op duurzaam/
ecologisch beheer, educatie, stadslandbouw; maar
laagdrempelig, voor/door de buurt, zonder grote ego’s,
labels en etiketten. De centrale noemer is de
geheimzinnige plek rond de poel met de ijsvogel.
Die plek willen we ook leeg laten. Daarom noemen we
ons centrum Nemoland (niemandsland), omdat onze
plek een natuurlijke open ruimte is in de stad, waar de
natuur de regie heeft. Het gebied kan zo de ruimte
bieden voor een werkgemeenschap, zoals de kolonies
van Frederik van Eeden en Nescio, maar dan vertaald
naar deze tijd, met een heldere organisatiestructuur.
De bedoeling is dat dit concept de gebruikers niet
beperkt, maar de vrijheid en de ruimte geeft zichzelf te
ontwikkelen en te ontplooien, (zoals brandnetels
woekeren…).
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Buurtmoestuin Nemo groot succes

Stichting Nemo heeft op het terrein van de
Schooltuinen een 200 m2 grote buurtmoestuin in
samenwerking met de Voedselbank West, Slowfood
Nederland en platform Eetbaar Amsterdam. Via DWI
konden we toch nog een aantal WSWers inzetten.
Dit moestuinproject is zo'n succes geworden dat we
voor volgend jaar het moestuinproject voor de
Voedselbank uitbreiden met een nieuwe locatie bij het
Brediusbad. Maar we willen niet alleen onze
tuinprojecten uitbreiden, maar ook andere projecten
opzetten gericht op stadslandbouw/slowfood met
nieuwe concepten die de ingewikkelde thema's rond
voeding, gezondheid en duurzaamheid dichter bij de
mensen (gebruikers) brengen, door:
1. Gebruikers/consumenten in contact brengen met
duurzame voedselketens
2. Thema's rond duurzaamheid, ecologie, gezondheid,
voedselveiligheid op een speelse en aantrekkelijke
wijze presenteren, waardoor de drempel lager wordt
3. Stadslandbouwprojecten in buurten/stadsdelen
verbinden met het landelijk gebied; bijvoorbeeld
projecten in stadsdelen West/Nieuw-West verbinden
met producenten in Haarlemmermeer.
4. Contact en uitwisseling tussen stad, stadsrand en
landelijk gebied zichtbaar maken in bijv.
evenementen, educatieve programma's voor scholen,
wandelingen, participatietrajecten/vrijwilligerswerk,
(maatschappelijke) stages.
5. Boeren/tuinders van rond Amsterdam, weer terug
naar de stad halen, zoals de groenteboeren en
melkboeren die tot de 19e eeuw hun eigen producten
rondventten en bij de mensen thuis kwamen. Hun
kinderen kochten als boerenzoon een (melk/groente)
winkel die eind 20e eeuw allemaal werden
weggesaneerd door de supermarkten.
6. We willen niet alleen vasthouden aan biologische
teeltwijzen. Andere criteria zijn slowfood, fairtrade,
perma en/of de betrokkenheid van allochtone
initiatieven. Wezenlijk is dat er een verhaal zichtbaar
wordt achter de voedselketens, dat niet alleen
informatie geeft over de teelt, de productiewijze en het
product; maar ook over de geschiedenis van het
landschap en de familiegeschiedenis van de boer.
Beide projecten zijn geïnspireerd op het succes van
de Tostifabriek. Het centrale concept gaat niet uit van
een ideële boodschap of marktideologie, maar van
een conceptueel kader, waarbij het project als
'kunstwerk' de vorm krijgt van een installatie en een
performance. Daarom is het proces en de pr (sociale
media, events), even belangrijk als het feitelijke
eindproduct.
Doe mee!
Vrijwilligers gezocht

Nemo zoekt voor de buurtmoestuin en het
soepzooi/hutspot project vrijwilligers. Je bent van harte
welkom voor 1 of meer dagdelen per week. Het is erg
gezond, je werkt in de natuur, je leert er veel van en
het is heel lekker... Proef de natuur en doe mee!

Soepzooi

Door te kiezen voor een duidelijk product (soep) willen
we onze concepten (zie links) een aanstekelijke vorm
geven. We gaan niet alleen een soeptuin opzetten,
maar ook soep maken en verspreiden. We hebben
een transportfiets om soeppakketten via
abonnementen te verkopen. En we hebben een
soepbus met keuken en andere faciliteiten om op elke
gewenste locatie soep uit te delen. Dat kunnen ook
verzorgingshuizen, buurthuizen of scholen zijn. Of
tijdens evenementen en manifestaties. Het is de
bedoeling om naast snert, ook de meest exotische en
multiculturele soepen te maken. Soep wordt het
paradepaardje van eetbaar Amsterdam! We maken er
een soepzooi van. Omdat we buiten het oogstseizoen
niet genoeg groenten hebben ligt samenwerking met
boeren en tuinders uit Haarlemmermeer erg voor de
hand.
Hutspot

Wij vinden dat duurzaam/biologisch eten in
Amsterdam veryupt is en een privilege is geworden
voor de goed opgeleide en/of goedbetaalde stadselite.
Je kunt dat aflezen aan de klanten van Ekoplaza, de
Marqt, de boerenmarkten en zelfs de meeste
stadslandbouwprojecten. Wij willen gezond/duurzaam
eten een andere uitstraling geven, door 'hutspot' aan
te bieden; een low budget/ low profile gerecht
waarmee de band met het boerenland nog direct te
proeven is. 'Hutspot' wordt de centrale noemer voor
een hele serie gezonde basisgerechten. Het motto
wordt 'geen hotspot, maar hutspot'. Terug naar
moeder de vrouw, terug naar de natuur, toen goed
eten nog heel gewoon was. Net als voor de soep,
zouden we graag met boeren en tuinders in de
Haarlemmermeer willen samenwerken voor de
ingrediënten.
Nieuw concept Nemowandelingen

25 jaar organiseerde Nemo verzorgde wandelingen
met de Nemobus, inclusief koffie/soep; nu al bijna
1050 wandelingen voor ruim 16.000 deelnemers.
Het aantal deelnemers is de laatste jaren enorm
afgenomen. Dat komt door de vergrijzing van de
Nemoleden, het ontstaan van privé wandelgroepjes,
het wandelaanbod op internet en de individualisering.
Mensen wandelen liever individueel. Daarnaast zijn de
kosten enorm toegenomen. Kantoor/salariskosten en
de verhoogde diesel- en verzekeringspremies werden
niet doorberekend in de kostprijs die kunstmatig laag
bleef. De blauwe bus werd ook steeds duurder in het
onderhoud, en wordt ook als vervuilende dieselbus
binnenkort geweerd uit de binnenstad.
De afgelopen jaren ging Nemo steeds meer
wandelingen organiseren via openbaar vervoer in de
wijde omgeving van Amsterdam, eerst met Alies en nu
met Margreet. Die wandelingen lopen steeds beter en
trekken nu al meer deelnemers dan de wandelingen
met de bus. Daarom gaat Nemo deze wandelingen
uitbreiden; op zoek naar verrassende bestemmingen.
Margreet gaat door met wandelen, maar ook Mathilde,
Peter en Vincent gaan hun eigen(zinnige) ovwandelingen organiseren.
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NEMO 25 JAAR
Het is ondoenlijk de geschiedenis van Nemo samen te vatten; 25 jaar is een mensenleven. Begonnen als een
struinende actiegroep voor het behoud van voetpaden, werd Nemo steeds meer een lobby en projectorganisatie
voor wandelbelangen. De wekelijkse wandelingen werden een groot succes; op het hoogtepunt waren er 3
Nemobussen. Met de sprong naar een 34 ha groot landgoed in het Poolse Reuzengebergte werd Nemo van
reisorganisatie een natuurorganisatie. In Amsterdam groeide Nemo uit tot een reïntegratiebedrijf voor groene
klussen en met een eigen moestuin werd Nemo tenslotte een stadsboer. De betrokkenheid van leden en
vrijwilligers was de kurk waarop Nemo dreef. Via ingenieuze constructies konden de oprichters er blijven
werken. Nemo is altijd een organisatie gebleven die tegen de stroom in roeit en de ongebaande paden zoekt.
Daarom de eeuwige conflicten met instituties, platforms en overheden. Nemo is ontstaan vanuit de
kraakbeweging van de jaren 80, met het idee dat je je eigen woonomgeving/ruimte, werk en landschap zelf moet
veroveren; voorbij verbodsbordjes en hekken. Maar ook de revolutie van mei 68 is in Nemo aanwezig, met het
idee dat onder de stoep het strand en de onverharde paden liggen. Struinend komt de verbeelding aan de
macht. Wars van ideologieën, consumenten en tijdgeesten, zoekt Nemo steeds haar eigen weg. Nemo wordt
wel steeds ouder en grijzer, maar wonderlijk genoeg wordt Nemo ook steeds jonger. De laatste jaren in
Nemoland Polen, maar ook in Amsterdam vindt Nemo steeds meer jongeren die enthousiast worden van de
natuurprojecten van Nemo. Het lijkt wel alsof Nemo eigenlijk te vroeg was met haar projecten; en dat nu pas de
toekomst begint, met een nieuwe generatie... Dus wat ons betreft gaan we nog gewoon 25 jaar door!
Overwinteren in Nemoland Polen
22 december 2013 - 5 januari 2014

Wandelweekend Winterswijk/Achterhoek
22 - 23 maart 2014

Voor weerbestendige mensen die de elementen
zoeken. Natuurlijk: de zomer, het voorjaar en de herfst
hebben hun eigen charme. Maar winter is het mooist;
het landschap is naakt, doorzichtig en magisch. Het
winterlicht is betoverend. Het duister en de stilte zijn
beklemmend mooi. De wilde dieren komen heel
dichtbij. In de winter wordt alles zichzelf, en in Polen is
geen afleiding of luxe. Alles is puur, natuur.
Peter gaat 2 weken overwinteren in Polen, en
iedereen is welkom. Niets hoeft, alles mag. Doe wat je
het liefste wil: een week (of korter/langer) houthakken,
bomen snoeien, vuurmaken, weven, vilten, verhalen
vertellen, brood bakken in de leemoven, sober eten
met wat de dorpswinkel biedt, taart, pierogi en bigos
eten van boerinnen uit het dorp, kip slachten,
eindeloos rondzwerven, speelfilm maken, geen
tv/iphone, zingen en muziek maken, traditionele Pools
kerstmis vieren, een feest organiseren voor de
dorpsvereniging. Voor groepen of individueel; prijs in
overleg. Info: www.nemoland.nl

Al vele jaren organiseert Mathilde 2x per jaar een
wandelweekend rond Winterswijk. Omdat ze dat nu
eenmaal één van de mooiste wandelgebieden van
Nederland vindt, én omdat ze de streek goed kent
omdat ze er geboren en getogen is. Daarom kan ze
steeds weer nieuwe wandelingen bedenken, het is
maatwerk. Omdat veel deelnemers vaker meegaan
zijn er steeds nieuwe routes. Maar altijd met paadjes
langs meanderende beekjes en stille zandpaden door
de bossen.

Wandelweek Brinkheurne, bij Winterswijk
28 december 2013 - 2 januari 2014.

6 dagen wandelen vanuit een uniek gelegen locatie in
de Brinkheurne, niet ver van Winterswijk, de kleinste
buurtschap van Winterswijk, bij de Duitse grens. Het is
een kleinschalig niet verkaveld boerenlandschap met
landgoederen, bossen en meanderende beekjes.
Elke dag begeleide wandelingen van 15 km.
Onderweg is voldoende horeca open. De wandelingen
gaan deels over het Streekpad Scholtenpad en over
oude spoorlijnen. Bezoek aan het nieuwe
Mondriaanmuseum, boekenstad Bredevoort, het
museum en synagoog van Aalten. Ledenprijs: € 340
Inclusief: alle overnachtingen, vol pension,
begeleiding, routekaartjes. Exclusief: Nemobus ,
lunchpakket 1e dag, warme maaltijd laatste dag.
Overnachten op 4 persoons kamers. Huishouden
doen we gezamenlijk. Nemobus retour: € 35 (beperkt
plaats). Dit jaar met begeleiding van Mathilde
Andriessen en Margreet Spruyt. Mathilde is geboren in
Winterswijk en heeft veel inside informatie.

Het 'Nationaal Landschap' rond Winterswijk is een
voortdurende afwisseling van akkers en weiden,
houtwallen en bossen, diep ingesneden beekjes,
schilderachtige boerderijtjes en statige boerderijen
van Scholtenboeren. Samen vormen deze elementen
het prachtige coulisselandschap dat zo kenmerkend is
voor Winterswijk. Overnachting in hotel en elk
weekend andere wandelroutes! Reissom: v.a. € 69
(1 pp kamer € 20 extra). inclusief overnachting met
ontbijt en uitgebreid lunchpakket, begeleiding en
routekaartjes. Exclusief: lunchpakket 1e dag, warme
maaltijden, consumpties en vervoer.
Herfst wandelweken Nemoland Polen
13 - 26 oktober 2013

Ontdek de gouden Poolse herfst!
Voor wandelliefhebbers die het Isergebergte en
Reuzengebergte willen verkennen, maar ook het
authentieke dorpenlandschap rond Nemoland. Het is
ook de tijd om frambozenjam te maken en Mathilde
kan je hulp goed gebruiken. Bel/mail voor meer info.
IJsvogel
En weer heeft de |IJsvogel gebroed in de Nemotuin. Het 1e
en 3e nest tot onze verbazing in de wand langs het drukke
fietspad door het Westerpark.
Het 2e nest in de wand in de Nemopoel. Vanuit de kijkhut
was het goed te volgen. Helaas is het vrouwtje van het 3e
nest tegen een glazen wand aangevlogen van een tuinhuisje
op Nut en Genoegen, de buren. Hierna stopte ook het
mannetje met voeren.
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De zomer van Nemoland Polen

Nemoland Polen

Het was een mooie zomer, weinig regen en de warmte
was draaglijk met de beek in de buurt. Er kwamen
weer veel gezinnen met kinderen in alle leeftijden.
Ook komen er steeds meer jongeren op eigen
gelegenheid. Het ecologisch beheer trekt ze aan, er is
veel vrijheid om zelf iets te ondernemen en ook samen
te klussen. Dit jaar waren er ook weer groepen
vrijwilligers, 2 Belgische groepen en een Franse
groep. Er werd van alles opgezet en gebouwd. Een
nieuw pad werd gemaakt langs de Kamienica, zodat je
nu langs de beek naar Stara lopen, al blijft het wel
een avontuurlijke struinwandeling. Een kippenuitloopren en een konijnenren verrezen er, een kudde
schapen werd met ram vanuit Mala Kamienica
geleverd, de groepsruimte kreeg een nieuw verfje, er
kwam een romantisch nisje bij de moestuin, een
nieuwe hut, met veel inzet kwam alles van de grond.
Dit is zeker de kant die Nemo opgaat, voor volgend
jaar worden er ook weer groepen vrijwilligers en
scouts gezocht.
De jaarlijkse Hollandse Dag viel midden in een
hittegolf. Daardoor waren er minder Poolse gasten
dan vorig jaar, maar dankzij de vele Nederlandse
gasten en vooral de kinderen, werd het toch een
succes. Optredens van Tiny en Daan op de viool, veel
Nederlandse liedjes met de trekzak, acrobatiek van de
kinderen, een pools koor, cirkel dans, het ging nog
lang door toen het weer wat koeler werd. Gelukkig
was de winkel van Krystyna uit het dorp er met veel ijs
en verkoelende drankjes.

Nemoland ligt aan de voet van het Iser- en
Reuzengebergte in Zuid-West Polen, dichtbij de
Duitse en Tsjechische grens. Het eeuwenoude
landschap bestaat uit veel kleine akkers, grasweiden,
kleine boomgaarden, beken, verruigde percelen en
bossen. De vele voetpaden, houtwallen en stenen
muren zijn de sporen van een waardevol historisch en
natuurrijk cultuurlandschap. De vanouds agrarische
streek wordt getroffen door verwaarlozing, werkloosheid en verbossing omdat de boeren het niet redden
en bedreigd door twee grote open mijnbouwprojecten
die het waardevolle landschap dreigen te verwoesten.
Samen met Poolse en Nederlandse participanten en
vrijwilligers ontwikkelt de Pools-Nederlandse stichting
Nemo alternatieven voor duurzame ontwikkeling door
een combinatie van ecologische/agrarische bedrijvigheid, eco/agro/ dorps-toerisme, het fabriceren van
streekeigen producten en projecten gericht op
uitwisseling, educatie en het behoud van het
landschap en het cultureel erfgoed. De projecten van
Nemo zijn uitdrukkelijk niet gericht op hulpverlening,
maar op het versterken van potenties en talenten,
zowel bij de Poolse als de Nederlandse partners en
participanten. Uitgangspunt dat projecten een win-win
situatie creëren, zowel voor de Poolse omgeving als
voor de deelnemers. Nemoland is het centrum van al
deze activiteiten, met een 34 ha. grote boerderij die
ingericht is als bezoekerscentrum, gastenverblijf en
cultureel/ educatief centrum. De Poolse partners zijn
Jozef Zaprucki (die alle weilanden ecologisch beheert,
met o.a. geiten en graasrunderen) en Ryszard/Ola
Zych. Meer informatie: www.nemoland.nl.

De kinderboerderij is uitgebreid met kippen (en haan),
konijnen, en een kudde schapen (met ram). Behalve
kleine kinderen, waren in de konijnenren ook de
(oudere) jongeren veelvuldig te vinden. De kippen
genoten van het vele groenteafval en maakten er
smakelijke eitjes van.(te bestellen bij Nemo voor 1,50
euro per 10 stuks). Veel fruit is er niet dit jaar omdat
het laat in het voorjaar nog gevroren heeft. Alleen de
herfstframbozen doen het fantastisch en moeten nog
geoogst worden. Je kunt nog komen helpen, half
oktober.
Pelgrimspad

Het Poolse Jacobspad krijgt langzaam maar zeker
meer bekendheid. Deze zomer waren er 18 mensen
die het liepen, in een groep of individueel. Een
afwisselende route, rustieke dorpjes/stadjes onderweg
en vele kerkjes, kapelletjes en wegkruisen.
Het routeboekje heeft goede ingetekende kaarten en
ook nog een beschrijving. Mathilde volgt vanuit het
Nemohuis de wandelaars met raad en daad. Volgend
jaar gaat ze eind augustus zelf weer een groep
begeleiden.

Graven naar geheimen
Terwijl ook in dit gebied de EU-subsidies en het grote
geld van beleggers en (mijnbouw)ondernemers
zichtbaar het landschap veranderen en ordenen, heeft
Nemo net op tijd een landgoed van 34 ha gekocht met
gebouwen in een afgelegen gebied, midden in een
beschermd vogel en natuurgebied. Hier wil Nemo als
een ‘mijnbouwbedrijf' de geheimen van het eeuwenoude ‘niemandsland' ontdekken en opdelven; en
daarmee ook het uiterst waardevolle natuur&cultuurlandschap beschermen tegen de bedreigingen van
mijnbouwbedrijven die het landschap verwoesten.

De nieuwe hut! De basis is gebouwd door de Waalse
scouts, maar Machiel vormde met gasten en
vrijwilligers een bouwploeg die in de grootste hitte
doorging met de hut. De foto toont een tussenfase,
inmiddels is er een dak. Volgend jaar verder!
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PROGRAMMA NAJAAR 2013/VOORJAAR 2014
NEMOLAND WESTERPARK
In Overbraeck, een buurtschap in het nieuwe
Westerpark, op het terrein van de Schooltuinen,
naast de Kinderboerderij.
OV bus 21 en tram lijn 10 eindpunt van Hallstraat.
Open: maandag t/m vrijdag van 9-17uur.
.* Startpunt van wandelingen door het onbekende
Westerpark, de Bretten en het Geuzenbos.
* Informatie over wandelroutes en wandelkaarten
* Verhalenpoel; ontdek de legenden over Soelen, Uko en de watergeest Swawa

werken in het groen
Meehelpen in de buurtmoestuin van Nemo

DAGWANDELINGEN
Elk weekend dagwandelingen:
met Nemobus of via openbaar vervoer met Margreet

WANDELWEEKENDS/WEKEN
* Oud/Nieuwweek Brinkheurne Achterhoek 28 dec – 2 jan 2014
* Weekend Winterswijk 22 – 23 maart 2014

NEMOLAND POLEN
Wandel/verhalencentrum aan de voet van het Iser- en Reuzengebergte
in zuid-west Polen. Hele jaar open natuurcamping, kamers, blokhut
stacaravans, groepsruimte studio, theater, boerderij.
* Najaarsweek Nemoland 13 – 19 en 20 – 26 okt 2013
* Oud/Nieuwweken Nemoland Polen 22 dec – 5 jan 2014

Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
WWW.STRUINEN.NL
voetpaden@gmail.com
bank: ING 527317
telefoon: 020-6817013
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’ of ov, met
kleine groepen en veel aandacht
voor natuur en landschap, zoveel
mogelijk over onverharde paden, in
de wijde omgeving van Amsterdam.
PRIJZEN
Lidmaatschap € 15 per jaar
Vriendenpas € 5 per jaar
Dagwandeling met bus
ledenprijs € 18,50
incl. vervoer/ koffie/route/soep.
Strippenkaart 5 wandelingen € 85
Met eigen vervoer € 7
Openbaar Vervoerwandelingen
€ 5,00
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 2014
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NEMO WANDELAGENDA NAJAAR 2013 / VOORJAAR 2014
Keuze uit: OV wandeling op vrijdag 10 km of zondag 15 km

zo 29 sep Nemo 25 jaar: feest en wandeling
vr 4 okt Burlende edelherten
Oostvaarders-plassen.
Amstelstation 16u
zo 6 okt Broek in Waterland, Volgermeer,
Zunderdorp, Varkenslandpad;
weilandpaden
vr 11 okt culturele.stadswandeling
Staatsliedenbuurt met Vincent 14u
zo 13 okt Wilnis, Vinkeveen, Boschdijk
zo 13 okt t/m 27 okt Herfstweken Nemoland
Polen
vr 18 okt Fortenpad (de Kwakel)
zo 20 okt Hollandsche Rading – Maarssen
zo 27 okt einde zomertijd. Soest – Amersfoort
- Soest
vr 1 nov Buitenhuizenroute, Spaarnwoude
zo 3 nov Oudewater, Hekendorp, Oude
IJssel
zo 10 nov Vecht, Weesp, Naardermeer
vr 15 nov Driemond-NigtevegtGooilandseweg
zo 17 nov Vrouwenakker, Nieuwveen,
Kromme Mijdrecht
zo 24 nov Diemerbos, Amsterdam-Rijnkanaal
vr 29 nov Duin en Kruidberg (Santpoort )
zo 1 dec Ontdek de struinpaden van het
Geuzenbos
zo 8 dec De Rijp, Grootschermer,
Schermerhorn
vr 13 dec Weesp (Nieuwe Keverdijkse polder)
zo 15 dec Halfweg – Spaarndam – Halfweg
zo 22 dec Kerstwandeling met kerststol en
glühwein
zo 22 dec t/m 5 jan Winterweken Nemoland
Polen
za 28 dec t/m do 2 jan 2014
Oud/Nieuwweek Brinkheurne
Achterhoek
zo 5 jan Spaarndammerdijk van Halfweg
naar Nemo, met nieuwjaarsborrel
vr 10 jan Stads(kunst)wandeling Amsterdam
zo 12 jan Rondwandeling Ronde Venen
zo 19 jan Amstelland: Amstelveen,
Middelpolder
vr 24 jan Goudriaanroute (Durgerdam Holysloot, gedeeltelijk langs
Markermeer)
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met Nemobus  of OV

zo 26 jan Santpoort – Parnassia - Overveen
zo 2 feb Weesp – Vecht – Naardermeer
vr 7 feb Abcoude, polder Waardassacker en
Holendrecht
zo 9 feb Duin en Kruidberg, Santpoort
zo 16 feb Amstelland: Amstelveen –
Bovenkerkerpolder – Uithoorn
vr 21 feb Oosterbroekroute (N.W. van
Buitenhuizen, langs
Noordzeekanaal)
zo 23 feb Broek in Waterland, Noordmeer,
Varkensland
zo 2 mrt Breukelen – Wilnis – Vinkeveen
vr 7 mrt Muiden - Muiderberg - Naarden
zo 9 mrt Rondje Katwoude, Monnickendam
zo 16 mrt Purmerend, Wijde Wormer, Neck
vr 21 mrt Houtrak – Ruigoord
za 22 t/m zo 23 mrt Weekend Winterswijk
zo 30 mrt zomertijd IJmuiden, Parnassia,
strand
vr 4 apr Nessersluis – Ouderkerk –
Polderweg
zo 6 apr Rondwandeling Ronde Venen
vr 11 apr Ledenvergadering Vereniging
Nemo
zo 13 apr Weesp – Vecht – Bussum
ma 21 apr Tweede Paasdag Alle struinpaden
in de Brettenzone!
Toelichting
Alleen de wandelingen met het bus-icoontje
zijn met de Nemobus. Alle andere
wandelingen zijn via ov (openbaar vervoer).
Opgeven:
voetpaden@gmail.com tel. 020-6817013
voor de zondagwandeling uiterlijk vrijdag 12u
.
Meer info over Nemo: www.struinen.nl
Route en info over de wandeling:
http://voetpaden.blogspot.nl/
Volgend programma verschijnt in april 2014
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