Nemo

vereniging van vrije wandelaars

PROGRAMMA NEMOLAND POLEN
POLEN 2011
NATUURACTIEF IN POLEN

wandelen, leren, meedoen
NATUUR&CULTUURREIZEN
Prijs: all in, dwz incl. overnachtingen, maaltijden, begeleiding, lokaal vervoer.
Excl. heen/terugreis, ev. toeslag 1 pers.kamer, entrees. Vervoer per trein, bus of vliegtuig; vraag info.
1. WERKEN IN DE NATUUR

4. WANDELEN IN DE NATUUR

Voorjaarsweek zo 1 t/m zo 8 mei
Begin mei barst het voorjaar los in Nemoland, en
zorgen de pruimen- en kersenbloesem voor een waar
spektakel. Het is hoog tijd om alles uit de winterslaap
te halen, de bloementuin en moestuin in orde te
maken en de wandelroutes te controleren. De tuin en
de dierenverblijven kunnen een voorjaarsschoonmaak
gebruiken en we gaan ons voorbereiden op de zomer.
Gezocht: mensen die houden van werken in de natuur
en wandelen.
€ 225,- all in, excl. heen/terugreis

met natuurgids/geoloog Arend Wakker
za 23 t/m za 30 juli
Wandelend verkennen we de natuur van de streek
van Nemoland, dat op de grens ligt van bergen,
natuurparken, beekdalen en verruigde akkers/
weilanden. Ook geologisch gezien is het landschap
letterlijk een openluchtmuseum. Voor natuurliefhebbers die ook van wandelen houden is dit een
unieke kans om kennis te maken met een zeer
waardevol natuurlandschap dat in Nederland niet
meer voorkomt. € 295,- all in, excl. heen/terugreis

2. OP ZOEK NAAR OUDE AMBACHTEN

5. WANDELREIS GESCHIEDENIS

Isergebergte za 4 t/m za 11 juni
In en rond Nemoland gaan we op zoek naar oude
ambachten die passen bij ons landschap en de
mensen die er wonen. We gaan naar mensen die ons
laten zien hoe je brood in een takkenoven bakt, kaas
en boter maakt en de lekkerste Poolse gerechten,
zoals pierogi, bigos en sernik. Maar ook praktische
ambachten als vilten en weven en glas in lood maken.
Uiteraard gaan we zelf ook aan de slag. We bezoeken
kunstenaars, werkplaatsen, dorpscentra en musea,
maar vooral mensen uit ons dorp. Met Mathilde
Andriessen. € 295,- all in,
excl. materiaalkosten, excl. heen/terugreis

met cultuurhistoricus Vincent Rottier
zo 11 t/m zo 18 september
Wandelend verkennen we de cultuur en geschiedenis
in de omgeving van Nemoland; zoals de bijzondere
dorpsarchitectuur, de eeuwenoude agrarische
ontginningssporen en de 19e eeuwse kuuroorden.
Ook bezoeken we Jelenia Góra/Hirschberg als gave
17e eeuwse handelsstad en de middeleeuwse
burchten in de streek. Weinig gebieden in Europa
hebben zoveel te bieden als het Hirschbergertal, ook
wel genoemd het Toscane van Midden-Europa door
de combinatie van veel natuur- en cultuurmonumenten op een kleine oppervlakte.
€ 295,- all in, excl. heen/terugreis

3. OVER HET JACOBS PELGRIMSPAD

“Via Cervimontana” za 9 t/m za 16 juli
We lopen het begin van het Jacobs pelgrimspad van
Jelenia Góra (Hirschberg) naar Luban. Hier sluit de
route aan op de ‘camino’ naar Santiago de
Compostella in Spanje. De route volgt zoveel mogelijk
oude historische paden, pelgrims-paden en sacrale
objecten. We passeren ook heilige bronnen met een
heidens verleden. In alle rust genieten we van het
landschap en alles wat we onderweg tegenkomen, in
een rustig wandeltempo. Het gaat om de beleving en
niet om de kilometers. Met: Mathilde Andriessen.
€ 295,- all in, excl. heen/terugreis
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VANAF APRIL 2011 ZIJN ER PAARDEN
IN NEMOLAND!
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WORKSHOPS EN ZOMERACTIVITEITEN NEMOLAND POLEN
Op basis van individueel arrangement, tijd/verblijf naar eigen keuze in Nemoland Polen, vanaf € 6,- per nacht
(kamperen), € 12,- per nacht (kamer), of luxere accommodatie in pensions en hotels in de omgeving.
Maaltijden bij Poolse boeren/kunstenaars of zelf koken.
NEMOLAND VOOR DAG EN DAUW

NATUURLIJK OMGAAN MET PAARDEN

Meewerken aan het Ecodorp
za 30 juli - za 20 augustus
Natuuractief-weken voor mensen die hun vakantie
willen combineren met ecologische activiteiten.
Nemoland wil een zelfvoorzienend ‘ecodorp’
(earthship) worden, met ecologisch beheer, agrarische
activiteiten, dieren, ambachtelijke producten,
natuurenergie en voorzieningen voor agro/eco,
educatief en gezondheidstoerisme.
Maar ook het verzamelen van oude verhalen en
mythen uit de streek en het verzamelen van de kennis
van bewoners, horen daarbij. Doel is participatie van
gasten, vrijwilligers en de Poolse omgeving. Prijs: op
basis van individueel arrangement; vraag prijslijst.
Onderdeel van het programma is de voorbereiding
van het: DORPSFESTIVAL ISERGEBERGTE
(Jarmark Wiejski Izerski) in Nemoland za 6 - zo 7 aug;
een jaarmarkt voor streekproducten, ambachten en
kunstenaars; muziek, theater, legenden, poëzie; exposities en workshops. Tijdens het Dorpsfestival
organiseert Nemo voor de 10e keer de “Hollandse
Dag” zondag 7 aug.

Anet en John gaan wonen en werken in Nemoland
Polen. Anet gaat vooral met de paarden werken en
John gaat zich bezig houden met bouwtechnische
klussen, ecologisch bouwen en duurzame energie.
Met hun 4 paarden gaan ze in Polen werken op een
Natural Horsemenship (NH) manier. Dit betekent dat
we met de paarden gaan samenwerken zonder
dwang.
In Nemoland Polen biedt Anet van Eck de volgende
activiteiten aan met paarden
* grondwerkles en communicatieles
* rijden
* therapeutische lessen
* wandelen met paarden
Prijzen: in overleg; op basis van individueel
arrangement.

NEMOLAND BIJ NACHT EN ONTIJ

Op zoek naar nachtvlinders en weerwolven
za 30 juli - za 13 augustus
Nemoland heeft een actief leven overdag, maar ook
een hectisch nachtleven. Omdat het er ècht donker is
en Nemoland heel afgelegen ligt vertoont het meeste
leven zich alleen maar ‘s nachts. Daarom gaan we
midden in de zomer de duistere kanten van het
bestaan verkennen.
We volgen de maancyclus: van volle maan op 2 aug.
tot aan het volstrekte duister van de nieuwe maan,
wandelend met verhalen en rituelen.
Niet alleen gaan we op zoek naar nachtdieren, maar
ook naar de locaties waar zich ‘s nachts oude mythen
en legenden afspelen.
Onlangs hebben we een oud verhaal
over weerwolven gevonden, die als
helpers van de berggeest de streek
onveilig maakten.
Er ontstond een strijd op leven en
dood tussen de dorpelingen (onder
leiding van een plaatselijke
heks/kruidenvrouw Aga) en de
weerwolven. We gaan ‘s nachts deze
strijd op locatie naspelen, op basis
van het verhaal.
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GLAS-IN-LOOD, TIFFANY OF GLASMOZAIEK

Het atelier van Marcin en Beata Chlebowski ligt in
Antoniów, 30 min. lopen van Nemoland. Zij maken
eigen ontwerpen en voeren die zelf uit. Niet alleen
ramen en tableau's, maar ook lampen en kunstobjecten. Zij hebben een eigen herkenbare stijl..
De workshop bestaat uit 5 dagdelen per week en kun
je aanvullen met wandelingen in de omgeving waarbij
je inspiratie opdoet voor je eigen glas in lood-creaties.
Tijdens de cursus leer je niet alleen omgaan met de
verschillende technieken, materialen en
gereedschappen, maar je maakt kennis met het hele
proces van ontwerp tot je eigen product (een raam op
A3 formaat).
Prijs 5 dagdelen inclusief materialen € 150,AGA EN RÜBEZAHL

verhalenprogramma voor kinderen
(en ouders) zo 17 juli - za 20 augustus
Voor kinderen is er een verhalenprogramma over Aga
en Rübezahl dat een hele week
duurt, en gecombineerd wordt
met speurtochten, theater en het
bouwen van een hut. Dan
vertellen en beelden we oude
legenden uit, over de heks Aga
en de berggeest Rübezahl. De
verhalenput naast het
verhalencentrum is de bron van
de verhalen. De verhalen
borrelen vanzelf naar boven.
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NEMOLAND POLEN
het hele jaar open: Międzylesie 5 - 58-512 Stara Kamienica - Polen tel. (0048) 75-7693605
informatie, reserveren: Nemo - Overbrakerpad 2 – 1014 AZ Amsterdam tel. 020-6817013 voetpaden@gmail.com www.nemoland.org

NATUURACTIEF IN POLEN: WANDELEN, LEREN, MEEDOEN
Waarom: dorpstoerisme in Polen is onmisbaar om de waardevolle cultuur- en natuurwaarden van het Poolse

platteland te behouden. De combinatie van toerisme, educatie en participatie levert een belangrijke bijdrage
aan de duurzame ontwikkeling van de streek. Wandelen is daarbij de beste manier om het Poolse landschap en
de mensen die er wonen te leren kennen.
Waar: Zuid/west Polen, in het voorland van het Isergebergte en ReuzengebergteNemoland ligt in het hart van
Europa, in het Poolse Iser- en Reuzengebergte. Dit grensgebied van Polen, Duitsland en Tsjechië is een
wonderlijk niemandsland met een authentiek dorpenlandschap en mysterieuze bergen. Hier heeft Nemo een
centrum voor wandelaars en natuurliefhebbers. Nemoland is ook een ‘verhalencentrum’ waar verhalen over de
streek worden verzameld en gepresenteerd in wandel&verhalenprogramma’s. Daarnaast ontwikkelt Nemo
projecten voor duurzame ontwikkeling, want dat is het doel van Nemoland.
.
Welkom in Nemoland!

* 900 km. van Amsterdam, 20 km. van Jelenia Góra
goed te bereiken met openbaar vervoer
* 34 ha. eigen terrein met moestuin, geitenweide,
boomgaard, beken, weilanden, heuvels en bos
* dieren op het terrein: paarden, schapen en geiten
* café Joppe, vuurplaats en atelier
* verhalencentrum, studio, theaterzaal
* natuurspeeltuin en zwemplek in de beek
* 3 compleet ingerichte keukens
* de dorpswinkel is op 15 min. loopafstand
- voor individuele bezoekers

Overnachten: binnen: 3x 2-pers.kamers, 2x slaapzolders, 5x 2-pers.stacaravans , 1x 4-pers. blokhut
buiten natuurcamping met sanitair en warme douches
- voor groepen

* Groepsaccommodatie met kamer, keuken en
10 pers. slaapzolder, blokhut en caravans
* Gebruik van café, atelier, theater, verhalencentrum
en activiteitenruimte op zolder café
* Grote beekweide voor tentenkamp
Waar ligt Nemoland?

Nemoland ligt in het onbekende berggebied van zuidwest Polen (ooit bekend als het Toscane van MiddenEuropa) met een schat aan oude dorpen, kuuroorden,
monumenten, natuurparken en oude steden (zoals
Jelenia Góra) omringd door de bergketens van het
Reuzengebergte en Isergebergte. Nemoland ligt
volledig afgelegen tussen de heuvels en bossen, en
toch maar 15 min. lopen van het dichtstbijzijnde dorp
en goed bereikbaar met openbaar vervoer.
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.
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Wat is er te doen?

* Eindeloos dwalen: genieten van de stilte, het duister
en de wilde natuur
* Workshop ‘natuurlijk omgaan met paarden’
* Helpen met het verzorgen van de dieren en het
werken in de natuur
* Beleven van sagen en legenden van het
Isergebergte bij de Verhalenput en op de Heksenberg
* Keuze uit tientallen ommetjes, dagwandelingen en
meerdaagse wandelingen in de bergen
* Eten bij boeren en kunstenaars in de buurt
* Vilten, weven, maken van brood, kaas, jam
* Meewerken aan de opbouw en het onderhoud van
Nemoland en de projecten van dorpsorganisaties;.
* Voor kinderen: verhalenprogramma’s, speurtochten,
hutten bouwen, dammen bouwen en nog veel meer.
* Voor jongeren: bivak voor survivalliefhebbers,
sporenwandelingen en leuke klussen.
* Tochtjes naar het Reuzengebergte en Isergebergte,
kastelen, historische steden, kuuroorden, kloosters,
natuurparken, museum ‘KZ Gross Rosen’ of
kunstenaarskolonie Kopaniec en Wolimierz
* Participeren in Nemoland als partnerorganisatie,
vrijwilliger, begeleider en coördinator van activiteiten
* Stages en uitwisselingsprogramma’s i.s.m.
dorpsscholen en Hogeschool Kolegium Karkonosze
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