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* wandelen en struinen over
ongebaande paden
* acties voor het behoud en de
toegankelijkheid van voetpaden
* wandelcentrum Nemoland Polen

Waarom lid worden van Nemo?
Nemo is geen ‘museum’, maar een vereniging voor
iedereen die houdt van wandelen, struinen, kuieren
en zwerven. Voor vrijbuiters en flaneurs, pelgrims
en landlopers, doorlopers en omlopers. Wandelen 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. Wandelen is een kunst...
Wat doet Nemo?
* Wandelingen voor/door leden; elke week
dagtochten en regelmatig wandelweekends,
weken en excursies
* Actiewandelingen voor het behoud en de
toegankelijkheid van voetpaden, tegen snelwegen
* Experimentele wandelingen (struinen, wandeltheater, gedichten, avond- en nachtwandelingen)
* 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
* Wandelcafé Amsterdam en Pools Café in de
Boomsspijker (Nieuwmarktbuurt A’dam)
* Tijdschrift de Vrije Wandelaar
* Aanbieden van vrijwilligerswerk,
reïntegratietrajecten en stageplaatsen
* Wandelcentrum Nemoland in Polen
- verblijf voor Nemo-leden, wandelen, eten bij
boeren en kunstenaars
- meehelpen, vrijwilligerswerk, kinderactiviteiten,
workshops en evenementen
- studentenuitwisseling en stages,
- projecten voor duurzame ontwikkeling
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 (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
vaak 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. Juist 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!

de vrije wandelaar - 14e jaargang – nr 44 – voorjaar/zomer 2007

Pagina 2

nemo

de vrije wandelaar

ddd

'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
Ledenactie 2
Gedichten Cor Bakker 4
Droomwandelingen 5-6
Tuinparkwandelingen 7
Korte berichten 8
Wandelcafé 9
* 20 april Slavisch koor Slavuj,
vertaler Karol Lesman over Wislawa
Szymborska en foto’s Hans Geerling
* 11 mei Singalong Nemokoor
* 8 juni Pools Koor Accolada met muziek en
theater: Schlemiel van Singer

Nemoland Polen 10-12
Voetpaden 13
Westrandweg Oud Osdorp 14
Nieuwe Wegenwet 15-16
Acties in Lochem 17
Naardermeer 17
Jaarverslag en Beleidsplan 18-21
Ledenvergadering 13 april 20u
Nemokantoor Westerpark 2

Victor Ekpuk Dream Journey 2005
Droomwandelingen
Een toevallige ontmoeting met de Nigeriaanse kunstenaar
Victor Ekpuk leidde tot een nieuwe Nemo-activiteit:
droomwandelingen. Victor zei dat hij geheime tekens
gebruikt, waarvan vaak de code is zoekgeraakt, of alleen
bekend is aan ingewijden. Wandelen op de grens van
beelden en woorden, waar betekenissen niet de vorm
hebben van rechte asfaltwegen, maar van geheime
kronkelpaden. Struinen is dus vooral een manier van
lezen en kijken. En ook van zingen. Het Nemokoor weet
van geen ophouden, en wil dat iedereen meezingt. Nemo
als ‘singalong’. Ook Polen komt steeds dichterbij. Ze
komen zelfs zingen in Amsterdam en spelen de Schlemiel
van Singer na. De Westrandweg lijkt ook wel theater: een
snelweg door een middeleeuwse polder. Nemo speelt
weer David tegen Goliath. In Lochem gaan ze er gewoon
met een heggenschaar op af. De politie was er snel bij.
Het Naardermeer kom je niet eens binnen met een
betonschaar; je zakt weg in het moeras bij gebrek aan
voetpaden. Gelukkig zijn de tuinparken toegankelijker.
Mathilde maakt van de wandeling één grote teaparty.
Wandelen kan dus ook erg gezellig zijn. Dat snappen de
heren van Verkeer en Waterstaat niet, die bedenken weer
een nieuwe Wegenwet om de voetpaden in een systeem
te stoppen, terwijl iedereen weet dat ze vanzelf ontstaan,
buiten de wet. Nemo gaat intussen rustig door en bakt
een beleidsplan van volkorenmeel. Dat wordt kauwen.
Maar je kunt daarna wel de hele zomer eindeloos
wandelen! Het Nemo-programma weet van geen
ophouden.
Peter Spruijt

Wandelprogramma 2007 22-29
Agenda wandelingen 30-32
Tekeningen van Victor Ekpuk
SNEL BOEKEN! 24
Paasweekend Ootmarsum Twente 7 - 9 april:
Wandelweek Nemoland Polen 28 april - 6 mei
Hemelvaartweekend Drenthe 17 - 20 mei
Pinksterweekend Zuid Limburg 26 - 28 mei

Nemo vereniging van vrije wandelaars
Westerpark 2 – 1013 RR Amsterdam
tel. 020-6817013 - nemo@pz.nl - www.struinen.nl
Vrije Wandelaar 14e jaargang nr 44 maart 2007
Eindredactie/DTP Peter Spruijt
Reacties op de inhoud en eigen bijdragen zijn welkom!
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NEMO DROOMWANDELINGEN
Op basis van de routekaarten van Victor Ekpuk organiseert Nemo dit jaar een cyclus
droomwandelingen. Vooraf is de route niet bekend en wat er onderweg gebeurt is
onvoorspelbaar. Maar dat er woorden en beelden tot leven komen, is zeker.
Het pad zal voor zichzelf spreken.

Peter Spruijt

Programma Droomwandelingen in 2007
Juist in de kieren tussen de seizoenen worden
verhalen en dromen het meest zichtbaar. Daarom op
12 mei een wandeling in het voorjaar gewijd aan de
Mei van Gorter; op 21 juni een midzomernachtwandeling (‘s avonds, maar bij voldoende deelname
wordt het een nachtwandeling); op 23 september
een equinox- en volle maanwandeling; en op
3 november een dodenwandeling rond Allerzielen.
Dan is de wandelcyclus rond, net als de levensloop:
bloeien, rijpen, overgang en sterven. Gelouterd zullen
we per Nemobus weer terugkeren…

DE OERWANDELKAART VAN VICTOR EKPUK
Lijnen die spreken
Victor Ekpuk is in 1964 geboren in het zuidoosten
van Nigeria en werkt nu in Nederland. Hij is
gefascineerd door taal, met name het nsibidi, een
beeldtaal die ongeveer duizend jaar teruggaat en die
afkomstig is uit zijn geboortestreek. Het kunstwerk op
de omslag heet “Children of the full moon 2" uit 2006.
Zie www.victorekpuk.com Informatie over aankoop
www.de40eurogalerie.nl doorklikken naar galerie 23
Nieuwe Herengracht 23, Amsterdam.
Het kunstwerk van Victor Ekpuk ziet eruit als een
wandelkaart, maar ook als een oeroude tekst gekrast
in een prehistorische grot met volstrekt onbekende
hiërogliefen. Tekst en beeld gaan in elkaar over en
het kunstwerk wordt daarmee het prototype van alle
wandelkaarten die er bestaan. Met zo’n kaart in de
hand is wandelen lezen, en lezen is wandelen.
Droomkaart
Het zou ook de plattegrond van je droomlandschap
kunnen zijn, waar je overdag niets meer van kunt
herinneren, en waarin je elke nacht hopeloos
verdwaalt, als eenzame wandelaar ergens in het
labyrint binnen de cirkel. De cirkel is je wereld, en
ergens binnen de cirkel is je levenspad. Wie weet de
weg?
Ooit, langer dan 10.000 jaar geleden, waren mensen
‘jagers en verzamelaars’. Misschien wel miljoenen
jaren lang. Mensen waren zwervers. In wezen nu nog

steeds. Het struinen zit in de genen. De wandelkaart
van Victor Ekpuk lijkt op de wandelroutes die mensen
miljoenen jaren lang gelopen hebben, voordat ze taal
en beeld, de woorden en de dingen met veel geweld
uit elkaar haalden. Toen kreeg je de machtigen die
de baas werden over de taal, en de machtelozen die
het moesten doen met de beelden. Je kreeg toen
wandelgidsen en kaartjes waarbij de teksten
belangrijker waren dan de beelden. Je wist van
tevoren waar je heen ging, en waarom en wanneer,
en hoeveel het kostte.
Walkabout
Als je zwerft met de oerwandelkaart, je
droomplattegrond, weet je niet waar je heen gaat en
waar je uitkomt. Het doel is niet belangrijk, alleen het
pad en het verhaal is belangrijk. Pad en verhaal zijn
hetzelfde, dat is de levende magie waarin je terecht
komt, al struinend. Niet de mensen/wandelaars
spreken en vertellen, maar het pad spreekt, zingt en
vertelt. Wandelen is niets anders dan het pad laten
spreken/zingen. Aboriginals noemen het songlines of
walkabout; droomwandelingen. Het pad is overal,
maar niet altijd even zichtbaar. Het routekaartje van
Victor Ekpuk is geschikt voor iedereen en voor elke
dag/nacht. Met dit routekaartje worden alle kaartjes
overbodig. Het kaartje bevat in feite de ‘broncode’
van alle bestaande wandelroutes. Nemo hoeft
eigenlijk nooit meer wandelkaartjes te maken...
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DROOMWANDELINGEN 2007
12 mei 2007 Gorterwandeling
Bergen NH, langs het huis van Gorter en de Pan.
Onderweg in de duinen voorlezen uit de Mei en Pan
van Gorter. Dagwandeling met Nemobus, start 10 uur
Amstelstation.
De MEI van Gorter
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald' over de bruggen, op den wal
Van 't water, langzaam gaande, overal
Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,
Talmde een pooze wijl de jongen floot.
21 juni 2007 Zonnewende-wandeling
Midzomernachtwandeling met teksten en gedichten,
en het midzomernachtvuur. Avondwandeling en
misschien nachtwandeling. Bel Nemo 6817013.
Ook wel Midzomer genoemd. De zon is nu op haar
hoogtepunt, maar zal hierna gaan afnemen. De
Zonnegod is in de kracht van zijn leven, maar zal
hierna spoedig ouder worden, en zichzelf op moeten
offeren. Daarom is dit niet alleen een feest van
rijkdom, maar ook van afscheid nemen. Op
Midzomernacht hebben de elfen vrij spel, en kun je
makkelijk verdwalen en in hun wereld terecht komen.
Het feest is gedeeltelijk gekerstend, en omgedoopt in
het Sint-Jansfeest. Dit werd nog volgens de oude
kalender gevierd, op 24 juni. Een oud gebruik is het
'rijden' van lange stokken (en later bezemstelen) en
zo hoog mogelijk te springen, zodat de gewassen
ook hoog zouden groeien. Midzomer wordt de meest
magische nacht van het jaar genoemd. Om geluk af
te dwingen werd er over de vuren gesprongen en
werden lantaarns rond de huizen gehangen. Vaak
werd tijdens deze kortste nacht ook niet geslapen.
De Germaanse heidenen hadden allen een woord
om de zomerzonnewende aan te geven; midsumer
(Oud-Noors), midsummer (Engels), midsommar
(Zweeds).

23 september 2007 Equinox-wandeling
Avondwandeling met Nemobus. Bel Nemo.
De volle maan, zonnewende en equinox markeren de
gang van de zon en de seizoenen, die ook het ritme
aan-geven van de getijden (eb/vloed), de levensloopcyclus, bi-polaire stemmingen en de maandstonden
bij vrouwen (en mannen?). Wandelen op het ritme
van zon en maan is een manier om deze cyclus te
beleven en (weer) toe te eigenen. Tijdens de
Zonnewende keert de zon en dagen gaan weer
lengen (of korten). Tijdens de nachtevening of
equinox is de zon precies halverwege en is de dag
even lang als de nacht. Veel tempels zijn gebouwd
voor de zonnewende (Stonehenge) en veel. religies
hebben er jaarfeesten van gemaakt (Kerstmis,
Pasen, Sint Jan), maar de wisselingen maken ook
angsten los, bijv. voor de nacht als afgrond en
depressie en de daaruit opduikende monsters,
weerwolven en manische toestanden
3 november 2007 Allerzielenwandeling
Wandelen langs kerkhoven, galgeplaatsen en
dodenakkers. Met regelmatig stil staan bij de dood
(met grafgedichten). . Dagwandeling met Nemobus,
start 10 uur Amstelstation.
Dag van de Doden
De dag van de doden (Spaans: Día de los Muertos)
is een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag op 1 en
2 november. Men gelooft dat de zielen van kinderen
op 1 november terugkeren naar de aarde, en die van
volwassenen op 2 november. Gedurende het hele
jaar bereidt men zich voor op het festival, men
verzamelt goederen die men aan de doden zal
offeren. In de periode rond de dag van de doden
maakt men graven van dierbaren schoon en versiert
deze. Men bezoekt de graven van dierbaren en offert
er voedsel en drank. Na afloop eet en drinkt men het
vaak zelf op, omdat men gelooft dat de zielen van de
doden de ziel van het voedsel tot zich hebben
genomen. Allerzielen is een hoogtijdag uit de roomskatholieke traditie. Hij wordt gevierd op 2 november,
de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw
verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen
herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De
nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. Er
worden in familiekring soms ook nog pannenkoeken
gebakken. Allerzielen stamt uit de Benedictijner
kloostertraditie van Cluny, waar het waarschijnlijk in
de tiende eeuw voor het eerst werd gevierd. In de
dertiende eeuw kreeg het de naam Allerzielen.
Wellicht is het een christianisering van het Keltische
feest dat in de nacht van 31 oktober op 1 november
werd gevierd, in de Keltische kalender de
nieuwjaarsnacht waarbij het oude jaar werd begraven
en een nieuw jaar "uit het graf opstond". Halloween,
tegenwoordig concurrent van Allerzielen, heeft
dezelfde oorsprong.
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TUINPARKWANDELINGEN
Tuinparken: groene dromen in de marges van de stad
Voor de recreërende Amsterdammers en de meeste toeristen bevat de stadsnatuur nog grote geheimen. Vooral de
tuinparken zijn de schatkamers van de stadsnatuur en het product van vele generaties natuurliefhebbers. Deze
groene geheimen worden de laatste jaren ontsloten omdat tuinparken schoorvoetend wandelroutes aanbieden om
kennis te maken met de tuinfantasieën van Amsterdammers. Nemo wil de tuinparkroutes combineren met elkaar
en andere groene routes om er een aantrekkelijk Amsterdams wandelnetwerk van te maken voor alle
wandelliefhebbers. Om de wandelaars in te wijden in tuingeheimen heeft Nemo haar leden en bekenden met een
tuin gevraagd om hun tuin open te stellen of een korte rondleiding te geven. Soms zijn het ateliers van
kunstenaars, maar meestal kleine paradijzen. Ook steeds meer allochtone Amsterdammers hebben tuinen, en
geven de stadsnatuur een nieuw cachet. De tuinen worden getoond tijdens georganiseerde groene
stadswandelingen van Nemo die gecombineerd worden met bijzondere groene wandelroutes in en om de stad.
Mathilde Andriessen

Ook in 2007 organiseert Nemo wandelingen langs de
tuinparken van Amsterdam. De wandelingen (ca 10
km, 10-16 uur, €16) gaan door de groene scheggen
van Amsterdam, die de stad verbinden met het
groene buitengebied. Er wordt altijd een tuin
opengesteld die we kunnen bewonderen. Soms met
koffie of soep. Dit seizoen zijn er weer 2
wandelingen.
2 juni: Tuinpark Ons Buiten
Rondleiding over Ons Buiten, dat een keurmerk heeft
voor natuurvriendelijk tuinieren, met bezichtiging tuin
van Gerard met koffie. Daarna lopen we naar het
Landschapspark De Oeverlanden langs het Nieuwe
Meer, met ontvangst door Jan Kees op het
veldstudiecentrum. Jan Kees weet letterlijk alles over
de Oeverlanden.
Startpunt wandeling om 10 uur bij de uitgang
Vondelpark aan de Amstelveense Weg.
Terug via het pontje over de Nieuwe Meer en door
het Amsterdamse Bos en bij mooi weer eerst even
een duik in het schone Nieuwe Meer.
30 juni: Tuinparken De Eendracht en
TIGENO in Osdorp
Rondleiding over TIGENO en bekijken van de tuin
van Paul. Met soep! Het tuinpark ligt prachtig in de
Westrandscheg.
Vertrek om 10 uur bij startpunt van tramlijn1 op de
Centraal Station.
Wandeling via de Sloterplas naar Tuinpark TIGENO,
gelegen in de Eendrachtpolder tussen Geuzenveld
en de Oude Osdorperweg.
8 september: Tuinpark Eigen Hof Sloten
Bij het oude dorp Sloten. Rondleiding door Henk Smit
van het tuinpark en bezichtiging van zijn tuin. Er is
ook een heemtuin. Wandeling via Sloten en langs de
Ringvaart. We wandelen ook door het
Natuurgebiedje de Vrije Geer, dat dankzij een
referendum behouden is gebleven.
Vertrek om 10 uur bij startpunt van tramlijn 2 op het
Centraal Station.
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KORTE BERICHTEN
OVERLEDEN
Jan Tanja
Velen zullen hem nog kennen van de
zondagwandelingen. Tot op hoge leeftijd kon hij het
tempo nog makkelijk behouden en mag ons toch wel
als lichtend voorbeeld zijn! Jan kwam ook naar
Nemoland in Polen. Vanuit z'n caravan had hij het
hier prima naar z'n zin en heeft hij al wandelend de
omgeving verkend. Op de kaart die zijn familie
stuurde stond een foto van Jan als wandelaar met de
tekst “Het is goed geweest”. Ook stond er het
volgende gedicht van Anna Achmatova, een
Russische dichteres.
Ook als ik oud of ziek ben, of verarmd
Dit neem ik mee: waanzinnig avondrood,
Een grenzeloze innerlijke kracht
en de verrukking van dit lieve leven.
Trudie Reijs
Na een zware operatie, waarvan ze niet meer
herstelde, is Trudie Reijs overleden. Trudie is vanaf
het begin van Nemo erg betrokken geweest bij de
vereniging; als sympathisant, vrijwilliger en
deelnemer aan reizen. Ze was een sterke en warme
persoonlijkheid die veel betekend heeft voor haar
omgeving.
Nel van Alkemade
Nel was al 8 jaar lid van Nemo, maar wandelde nooit
mee. Ze was een lichaamgericht werkend
psycholoog met een bio-energeticapraktijk. Op haar
website beschrijft ze zichzelf als een krachtige
vakvrouw die haar wetenschappelijke kennis
combineert met intuïtie en spiritualiteit.

Nemokoor repeteert, Mathilde maakt de foto

Bachkoor zingt Rossini
Op zaterdag 9 juni om 20.15 uur zingt het koor van
de Amsterdamse Bach Vereniging de Petite Messe
Solennelle van Gioacchino Rossini, dat hij 4 jaar voor
zijn dood schreef. Het wordt uitgevoerd met de
oorspronkelijke begeleiding van het harmonium en 2
piano's. In dit koor zingen een aantal Nemoleden,
waaronder Anton, Sietske, Saskia en Mathilde. Anton
is altijd bereid om enige korting te geven op de
toegangsprijs! Telefoon Anton Broerse: 020-6970259
Pools Pakket voor liefhebbers
Bestel het nieuwe Poolse Pakket van mei 2007
Nu met de honinglikeur van Gibes!
Poolse streekproducten uit Chromiec (bij Nemoland)
Nemo biedt smakelijke Poolse streekproducten aan
uit het winkeltje van Krystyna in Chromiec, het dorp
van Nemoland Polen in de vorm van een
verrassingspakket met aantrekkelijke, typisch Poolse
producten die in Nederland niet te krijgen zijn.
Inhoud: houdbare levensmiddelen, zo veel mogelijk
ambachtelijke en lokale producten uit de regio van
Stara Kamienica, aangevuld met recepten en
achtergrondinformatie. Prijs: € 20 per pakket.
Betalen: via machtiging. - Bestellen: per email
polen@pz.nl of tel 020-6817013
Afhalen vanaf 7 mei op het Nemokantoor en op het
Wandelcafé van 11 mei of 8 juni.
Fotokunstenaar Hans Geerling
De Magiër van het Isergebergte
Hans Geerling maakte in het Isergebergte en
Reuzengebergte de afgelopen jaren meer dan
10.000 foto’s. Hij is vooral gefascineerd door licht en
natuurlijke vormen. Hij vertoont in het Wandelcafé op
20 april in de Boomsspijker zelf een selectie uit zijn
verzameling en licht zijn keuze toe. Hans begint al
om 19.30 uur in het voorprogramma voor de
liefhebbers.

Aandacht voor Szymborska en haar vertaler Karol
Lesman in Wandelcafé 20 april m.m.v. Slavisch Koor Slavuj
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WANDELCAFÉ
vrijdag 20 april 2007
* Slavuj Slavisch Koor uit Amsterdam
* Gesprek met vertaler Karol Lesman over
Wislawa Szymborska en haar nieuwste bundel
Dwukropek/Dubbelepunt
* Fotokunstenaar Hans Geerling
Slavisch Koor Slavuj
Slavuj brengt Polen dichtbij. Messcherp en
meeslepend zingt het Amsterdamse Slavuj
volksliederen uit het Slavische taalgebied. Het koor
bestaat uit 22 krachtige stemmen. Koorzang wordt
afgewisseld met solo's, duetten en kwartetten,
waardoor elk lied een heel eigen klank krijgt. Deze
zomer is Slavuj op tournee geweest in Polen. Slavuj
wordt gedirigeerd door Ivo Boswijk, een Nederlandse
specialist op het gebied van Slavische- en
Balkanmuziek. Hij dirigeert ook het Bulgaarstalige
koor Cubrica, waarmee hij meerdere tournees door
Bulgarije heeft gemaakt. Naast zijn werk als
koordirigent is hij werkzaam als componist/arrangeur.
Gesprek met vertaler Karol Lesman over
Wislawa Szymborska en haar nieuwste
bundel Dwukropek/Dubbelepunt
In het najaar verschijnt de vertaling van
Szymborska’s nieuwste bundel Dwukropek/
Dubbelepunt bij De Geus. Karol Lesman vertelt over
zijn vertaling en zijn laatste ontmoeting met
Szymborska. Dwukropek (Dubbelepunt) is na Chwila
de tweede gedichtenbundel van Szymborska sinds
ze in 1996 de Nobelprijs voor literatuur kreeg. Voor
Szymborska kan het unieke van de dingen alleen
gered worden door de poëzie. In de poëzie komt de
dubbelzinnigheid van de betekenissen aan het licht
door het eindeloos zetten van vraagtekens.
Dwukropek gaat vooral over de tijdelijke, toevallige,
voorbijgaande en relatieve dingen. Karol Lesman
kent Szymborska goed en heeft haar dit jaar nog
gesproken. Dat is bijzonder, want de dichter is erg
moeilijk te bereiken.
Karol Lesman (1951) is in 1995 bekroond met de
Aleida Schot-prijs voor zijn vertaling van Stanislaw
Ignacy Witkiewicz. Met zijn vertalingen van o.a. Olga
Tokarczuk, Tomek Tryzna, Ewa Lipska, Anna
Bolecka, Tadeusz Rózewicz, Stasiuk, Marek Hlasko
en de pas overleden Ryszard Kapuscinski, is hij de
belangrijkste pleitbezorger van de Poolse literatuur in
Nederland.
Als je nu de nieuwe gedichtenbundel van Wislawa
Szymborska reserveert (kost ca.€ 16), krijg je in het
najaar een gesigneerd exemplaar!
20 uur - zaal open 19.30 uur (diapresentatie)
toegang € 5 - Nemo-leden € 2,50

de vrije wandelaar
In de Boomsspijker - Rechtboomssloot 52 Amsterdam (bij metro Nieuwmarkt) 20 uur
* 20 april Slavuj, Karol Lesman over
Szymborska\
* 11 mei Singalong Nemokoor
* 8 juni Pools Koor Accolada

vrijdag 11 mei Singalong Nemokoor
Na de geslaagde Singalong avond in december,
organiseert het Nemokoor een Singalong met
pianobegeleiding van Ton Verkroos. Wederom een
avond waar het Nemokoor haar favoriete liedjes ten
gehore brengt maar vooral een avond om samen te
zingen! Gewoon komen luisteren mag natuurlijk ook,
maar iedereen kent waarschijnlijk de melodieën wel
en de teksten worden uitgedeeld. Toegang gratis
Lerarenkoor Accolada uit Jelenia Góra bezoekt Amsterdam

vrijdag 8 juni Uit Polen: Koor Accolada
* Poolse liederen over de bergen en de natuur,
met fotopresentatie
* Muzikale en theatrale bewerking van het
verhaal “Schlemiel gaat naar Warschau” door
Isaac Bashevis Singer
ACCOLADA
Het Poolse koor Accolada is in 2003 opgericht door
drie onderwijzers van de Basisschool nr 8 in Jelenia
Góra. Het koor heeft 15 leden die elke week op
maandagavond 2 uur repeteren. Van de 15 leden
komen er 8 naar Nederland. Dirigent is de muzieklerares Anna Szewczuk die al 15 jaar kinderkoren
leidt. Daarom treedt Accolada vaak op met kinderkoren. Omdat onze stad in een schilderachtig dal ligt
aan de voet van het Reuzengebergte, zingen we
vaak over de schoonheid van de natuur en de fantastische wandelingen die je er kunt maken. Wij zijn een
amateurkoor, maar we houden heel erg van muziek
en van zingen. Onze naam Accolada is een muzikale
term, als teken om 2 notenbalken te verbinden.
Daarom is accolada een beeldspraak voor onze
liefde voor muziek en zingen die ons bij elkaar heeft
gebracht. Ook hebben we de naam gekozen om in
het Pools Accolada bijna net zo klinkt als chocolade!
SCHLEMIEL
Muzikale bewerking van het kinderverhaal “Schlemiel
gaat naar Warschau” door Isaac Bashevis Singer.
Singer was een joodse schrijver, die uit zijn
geboorteland Polen emigreerde naar Amerika, maar
zijn boeken in het Jiddisch bleef schrijven. Hij won
daarmee de Nobelprijs voor literatuur in 1978. Twee
leden van het Accolada presenteren het verhaal van
Schlemiel door het te vertellen, te spelen en te
zingen. De luisteraars worden gevraagd mee te
spelen in het verhaal en de verschillende liederen
mee te zingen. De vertelling wordt begeleid met
Jiddische liedjes en Joodse cirkeldansen. Het
programma brengt de wereld van de oost-Europese
Joden tot leven met de figuur van Schlemiel, waarvan
niemand weet of hij een dwaas was of een wijze..
Benefietvoorstelling: toegang € 5 Nemoleden € 2,50
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NEMOLAND POLEN
Agenda Nemoland 2007
28 april -5 mei Voorjaar-wandelweek, start
wandelseizoen
23 juni - 30 juni Workshop filosofie van het landschap
1 juli - 15 juli Scouts uit België
11 juli - 16 juli Bezoek Gronings koor Focus Vocaal
15 juli Hollandse Dag
14 juli - 28 juli Bouwkamp Jeden Swiat
4 aug - 12 aug Nemo Wandel/cultuurweek

Nieuwe beheerder en gastvrouw
Sinds 1 januari jl. heeft Nemoland in Polen een
andere beheerder/gastvrouw: Valentina.
Valentina is van oorsprong Russisch, maar geboren
en getogen in Kazachstan. Ze woont al heel wat
jaren in Polen en spreekt vloeiend Russisch, Pools
en Engels. Valja (afkorting voor Valentina) heeft veel
ervaring met het ontvangen van groepen en het
organiseren van evenementen. Ze is voor Nemo een
ideale beheerder. Met haar dochtertje Evelyn van 6
jaar (die ook Engels spreekt) heeft ze zich al
helemaal gesetteld in Nemoland. Ze is heel blij met
haar nieuwe baan en kon meteen beginnen met het
coördineren van de verbouwingen. Ze wil ook heel
graag gasten ontvangen! Dus iedereen is van harte
welkom!
Met ingang van 1 januari 2007 heeft de vorige
beheerder van Nemoland Kamila een andere baan
gekregen. Ze kreeg totaal onverwacht een baan als
coördinator internationale contacten van de
Hogeschool van Jelenia Góra. Ze kon dat prachtige
aanbod niet weigeren en vertrok vrijwel op staande
voet. Ruim 2 jaar was ze (met haar zoontje Maks) het
gezicht van Nemoland en de projecten van Nemo in
Polen.
Mijnbouwplannen voorlopig van de baan
Eind december heeft de Poolse mijnbouwfirma Pol
Skal de aanvraag voor een vergunning voor een
enorme open steengroeve naast Nemoland
ingetrokken. Het was de 3e keer dat een aanvrage
sneuvelde door de vele protesten van de dorpen
eromheen, de gemeente Stara Kamienica en Nemo.
Het is niet zeker wat de firma nu gaat doen. In ieder
geval hebben we deze slag gewonnen, en hebben
we meer vertrouwen in de toekomst. gekregen.

Laatste fase bouwprojecten
Omdat de mijnbouwplannen (voorlopig) zijn
afgeblazen, heeft Nemo besloten de laatste fase van
haar bouwprojecten uit te voeren en fors te
investeren in betere voorzieningen. De grote schuur
heeft een vloer van beton gekregen en de muren zijn
gestuct. De ruimte is bedoeld als theaterruimte en
activiteitenruimte voor groepen. Dit was eerst
gepland in de kapelruimte beneden, maar de
Nederlandse eigenaren wilden daar niet aan
meewerken. In de kleine schuur komt een sanitaire
ruimte met 2 wc’s, 4 wastafels en 2 douches.
Daarnaast komt een grote keuken die ook gebruikt
kan worden als workshopruimte en als groepsruimte.
Sinds februari werkt een Poolse bouwploeg van 5
man keihard om alles voor de zomer af te krijgen. De
sanitaire voorzieningen zijn nodig voor de Poolse
vergunningen, wanneer we groepsactiviteiten,
workshops, werkvakanties en evenementen willen
organiseren. Maar de camping blijft gewoon gebruik
maken van de droge wc’s en buitendouche. Er is
simpelweg te weinig water voor elke dag natte wc’s
en douchen.
uit het jaarprogramma van de internationale
bouwkamporganisaties:
Working Camp Nemoland 14 - 28 juli 2007
Nemo set up an ecological/cultural center in Stara
Kamienica in the Giants Mountains (Sudetes), closed
to the Czech and German borders. The aim is to
support sustainable community-based development
in this region and protection of the natural and
historical landscape. Mining projects are threatening
the environment and therefore the development of
economical alternatives such as rural tourism is
important to oppose such industrial plans. Nemoland
offers opportunities for tourists to discover the region
through numerous hiking paths, contacts with the
local community and projects for rural development.
Work: support both aspects of the activities of
Nemoland: ecological (protection of the old
agricultural landscape of the region) and cultural
(supporting local initiatives and setting up a cultural
center).
Study: the issue of ecological and rural tourism in the
region and to the social problems caused by the
mining activities and EU-economy.

<
Pools Koor Accolada is op 8 juni te gast in het Wandelcafé
8 juni. Het koor zingt Poolse liederen over de bergen. Ook
doet het koor een muzikale pesentatie van het verhaal
‘Schlemiel gaat naar Warschau’ van Singer. Op de foto
repeteert het koor in Jelenia Góra
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Hollandse Dag
Voor de 5e keer werd er een Hollandse Dag
georganiseerd door Nemo in Polen. Elk jaar was het
anders, maar altijd was er een koor uit Nederland om
op te treden. In kerkjes in de buurt, op het Grote
Marktplein in de stad, in de sporthal of in een
kuuroord. Altijd een groot succes. Dit jaar was het
een lustrum. Alleen kennen ze dat begrip niet in
Polen. Verwarring dus alom, wat doen die Hollanders
nu weer, wat is lustrum?
Het Slavisch koor Slavuj uit Amsterdam trad op
meerdere locaties op, met als slotavond op de
Hollandse dag op het terrein van Nemoland. Ook een
vrouwenkoor uit het dorp Rybnica trad op en na
afloop van de dag werd er buiten nog volop
verschillende volksliederen uitgewisseld door
liefhebbers. En er kon gedanst worden met een
Poolse dansgroep.
Behalve het koor, dat trouwens ook nog een
klompendans deed, waren er natuurlijk de
burgemeester, wethouders, de pastoors, andere
vip's, en de Nederlandse consul uit Wroclaw! Ook hij
bleek van zingen (en feestvieren) te houden.
Van de burgemeester kregen we een immens grote
(bruilofts)taart en een soort plaquette met teksten om
Nemo te bedanken voor haar inzet in de Poolse
gemeente. En alle koorleden een fles honingwijn.
Een prachtig houten bord met Nemo en een kaart
van de omgeving staat nu aan de ingang van het
weggetje, ook een cadeau van de gemeente!
Er waren zeker 100 Poolse gasten, er was een markt
met lokale producten van kunstenaars en boeren uit
de omgeving, er was veel eten en drinken.... Het was
enorm veel werk, maar de moeite waard. Mede
dankzij het mooie weer was de Hollandse dag een
M.A.
groot succes.

de vrije wandelaar

NEMOLAND POLEN
POLEN
Poepdozen
In het begin is het schrikken als je het niet gewend
bent. Als je naar beneden kijkt zie je een gat met je
eigen nalatenschap en dat van ettelijke voorgangers.
Maar waarom zou je naar beneden kijken? Onze
poepdozen zijn mooie houten gebouwtjes met een
echt toilet erin, mooi versierd met bloemen en het
geurt er heerlijk, van de verse kruiden. En uitzicht in
de kersenboom. Soms met gedichten of verhalen van
kinderen, of met mooie tekeningen. Want een
poepdoos kun je adopteren. Net als een kip, een koe,
een boom of een kind. Als je een poepdoos adopteert
dan neem je de belangrijke taak op je, dat is dan
jouw klus voor bv een week, om het de mensen zo
aangenaam mogelijk te maken. Dat ze vol
verwachting naar het huisje gaan: wat zou er nu weer
te zien zijn? Zo wordt het leuker om om je heen te
kijken dan naar beneden, maar volgens mij is het
toch een vreemd menselijk trekje om juist wél naar
beneden te kijken....
Mathilde
Pasen in Polen
Pasen is in Polen een eetfeest, net als kerstmis. Er
worden al weken voor bereidingen getroffen, en staat
dagen lang in de keuken. Het ontbijt begint om 10 uur
in de ochtend duurt ongeveer een uurtje of 3 en is
tevens lunch. Er is zwartbrood.smaakt hard en zurig.
Het lekkerste brood dat er is zeggen ze. Er is haring
in olie en in roomsaus, bergen gerookt varkensvlees,
ham, paling, er zijn eieren en er zijn zelf gemaakte
sausen en er is zelfgestookte wodka 80%,
(vloeibaarvuur) en zelf gemaakte wijn. Meestal komt
de buurman ook nog binnen om prettige feestdagen
te wensen (Wesolych Swiat). En na de koffie en de
thee met de ongeveer 7 soorten taart met kokos en
noten en bosvruchten en morrellen uit de tuin,
gedroogde pruimen, na de laatste koffie en de laatste
wodka, als niemand meer zo recht op zijn benen kan
staan, is het tijd voor een boswandeling van een
uurtje of 2.En zodra we weer thuis zijn begint het
feest opnieuw .Om een uur of 4 begint het diner ,dat
duurt weer uren, met zurek, zure Poolse soep, sla
van komkommer en roomsaus die mizera heet,
omdat de armen zich vroeger niet zo veel meer dan
sla konden veroorloven, en gerstegrutten, morellen,
paddestoelen, veel uit de tuin of bos, kaas, nog meer
wijn, nog meer wodka, koffie, taart, taart, koffie, wijn,
wodka, wo....wo...woo....d...kkk.aaa.
Uit het Pools Forum; een levendige (en smakelijke)
ontmoetingsplaats van Polenliefhebbers:
www.fgids.nl/viewforum.php?f=1

Hollandse Dag 2006, afsluiting Nemo Matraproject
De 7 voorzitters van de dorpsorganisaties krijgen een
onderscheiding. Nemo krijgt een taart van de gemeente
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Nemoland Polen

BIVAK VOOR SURVIVALKIDS
door Machiel Spruijt, 13 jr
Deze zomer zijn we van plan om weer een bivak te
organiseren. Alleen is het dit keer het idee om wat
meer te leven van de natuur en meer de natuur in te
gaan. We gaan dan echt zelf een hut bouwen en
daar in slapen. Natuurlijk nemen we wel eten en
spullen mee van het Nemohuis maar we proberen
meer echt te 'survivalen'. We proberen natuurlijk ook
meer van de natuur te weten te komen en bepaalde
survivaltechnieken te ontdekken. Bijv. hoe meet je
precies de tijd met behulp van de stand van de zon
en hoe vindt je (betrouwbaar) eten in de natuur, of:
hoe overleef je in de natuur met alleen een zakmes
(misschien een zaag en pannen) en touw? En het is
ook de bedoeling om echt de natuur te ‘ontdekken’,
we gaan zoeken naar diersporen en naar de dieren
zelf. En bijvoorbeeld brandnetelsoep maken en toch
proberen natuurlijk drinkwater te vinden.
Kortom, dit jaar proberen we nog meer de natuur in
te gaan en minder afhankelijk te worden van
moderne dingen zoals elektriciteit of eten uit de
winkel om de hoek.
Vorige zomer is er voor het eerst een bivak
georganiseerd. Met 3 kinderen hebben we een plekje
langs de beek gezocht en hebben we met behulp van
een zeil en takken een soort hut gebouwd, het
geraamte van stevige takken stond er al omdat een
paar maanden daar voor een groep sjamanen deze
plek hadden gebruikt voor een zweethut.
Het was warm weer dus de plek was ideaal, nadat
we een kleine dam hadden gebouwd in de beek
konden we zo in een geïmproviseerd zwembadje
springen om af te koelen. Helaas bleek het water niet
drinkbaar, we probeerden het te koken op ons vuurtje
maar ook nadat het gekookt had bleef het sterk naar
ijzer smaken.
We onderhielden nog wel contact met Nemoland, we
hadden langs het pad naar Nemoland een holle
boom gevonden, we spraken af dat we op die plek
door middel van briefjes contact zouden
onderhouden. Dus legden we een briefje in de holle
boom met het verzoek om water en wat zout, suiker

en meel zodat we zelf (een soort van) brood konden
bakken op hete basaltstenen, het lukte aardig en het
'brood' was redelijk lekker. Eieren hadden we zelf al
meegenomen dus konden we op ons kookvuurtje
lekker een eitje bakken.(een bakpan hadden we ook
meegenomen) 's Avonds aten we macaroni, het was
smakelijk alleen viel de helft op de grond door gebrek
aan opscheplepels.
Die avond viel er niet veel te beleven, het werd vroeg
donker en zonder elektrisch licht kon je dan niks
doen, dus zat er niets anders op dan naar bed te
gaan. Na nog een paar houtblokken op het grote vuur
te gooien (we hadden een gewoon vuur en een
kookvuur) kropen we de hut binnen en gingen liggen
in onze slaapzakken. Helaas bleek er een rode
mierenhoop net buiten de hut te zijn en de gene die
het dichtst bij de mierenhoop sliep (dat was ik) had
de volgende dag last van vervelende mierenbeten...
Verder ging het die nacht goed, geen wolven, beren
of giftige slangen snuffelde rond onze tent op zoek
naar een lekker hapje. De volgende dag brachten we
door met frambozen zoeken, eten koken, een duik
nemen, eten koken, en frambozen zoeken. Het was
opvallend dat het moeilijk was om aan iets anders te
denken dan aan eten als je geen goede maaltijd
binnen hebt gekregen...
Natuurlijk hadden we wel een klokje meegenomen
maar we probeerden die niet te gebruiken en we
lazen de tijd af met een lange stok in de grond. Dus
zo ging de dag voorbij, 's avonds weer vroeg naar
bed. Dit keer ruilden we van plaats zodat iemand
anders op de plek bij de mierenhoop lag. De
volgende dag stonden we op zodra het licht werd en
gingen we weer aan het werk, dat wil zeggen, eten
zoeken en eten klaarmaken.
's Middags begon het opeens heftig te regenen.
Eigenlijk zouden we nog een dag blijven maar met
die regen was er niks aan en het werd koud. Toen we
thuis waren bleef het regenen en werd het steeds
erger. Dit was het begin van de grote overstroming
die ook de hut waar we in hadden gebivakkeerd
grotendeels weggespoeld, alleen het geraamte staat
er nog als herinnering aan de bivak.
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VOETPADEN
Noord-Hollandpad geopend
Verbinding met Flevoland gesloten
Op 1 februari j.l. was het zover, de laatste paal van
het Noord-Hollandpad (NHP) werd geslagen in het
eindpunt Huizen. Hiermee is een route ontstaan in de
lengte en door de binnenlanden van de provincie,
van Den Oever tot Huizen. Er komt ook nog een
aantakking over Texel en vervolgens van Den Helder
naar Kolhorn, maar dat is een heel ander probleem.
De realisatie van het NHP was overigens ook geen
eenvoudige bevalling. Nemo stond (hoe lang
geleden? In ieder geval 10 jaar) aan de wieg van het
pad, en legde het voor aan het toenmalig NoordHollands Landschap. De ijskast is geduldig, maar in
2004 kwam er dan de opdracht van de Provincie aan
het Landschap Noord-Holland om de route te
realiseren. Bureau Lopende Zaken van Vladimir Mars
kreeg de opdracht om de zaak praktisch uit te
voeren.
De doelen werden terecht hoog gesteld: vele
kilometers onverharde paden over dijken en door
weilanden. Ook de uitvoering werd voortvarend
aangepakt. Echter, er moest ook tempo worden
gedraaid; en dat terwijl we weten hoe goed boeren
kunnen dwarsliggen. Het resultaat is daardoor flink
beïnvloed. In de kop van de provincie zijn een fors
aantal grasdijken opengesteld, maar afzakkend naar
het zuiden moest toch worden gekozen voor de
sneller te realiseren varianten. Heel veel echt
verrassende en onverharde stukjes zitten er derhalve
niet meer bij, hoewel uitstekend is ingespeeld op
bestaande toppers (de geniedijken in de Wijkermeer),
actuele openstellingen (de Wijsentkade) en natuurlijk
de natuurbrug in Het Gooi. Daarbij komt nog dat de
er geen routegidsje is (zodat je je moet behelpen met
de vage kaartjes op internet) en dat de route
enkelzijdig is gemarkeerd, en wel van noord naar
zuid.
De echte sof kwam overigens op de allerlaatste
meter, bij genoemde opening en op het zuidelijkste
puntje. De wethouder van Huizen mocht daar een
roerend verhaal houden over de recreatieve
mogelijkheden van haar gemeente. Wat de
bezoekers niet wisten, is dat juist deze gemeente de
subsidie aan het veer naar Almere heeft gestopt.
Weg is derhalve de mogelijkheid om van Huizen door
te lopen naar Flevoland, de aankomende
wandelprovincie van Nederland. Het laatste paneel
van het NHP staat nu als een monument van
bestuurlijke onwil aan de ongebruikte pontsteiger van
Huizen. Maar goed, Nemo gaat de komende zomer
de twee mooiste stukjes bewandelen, uiteraard bij
Kolhorn en in het Gooi. Loop mee en oordeel zelf.

Kikkert is boos
Dijk op Texel blijft afgesloten
Het zijn van die plekken die al je hele wandelleven
meegaan, opgeslagen in het onderbewuste. Druk je
op het knopje Texel, dan piept de naam Kikkert er uit.
Zover als het Nemo-geheugen reikt is deze
kwelgeest paraat om de traditionele
Nieuwjaarswandeling te vergallen door wandelaars
staande te houden die over zijn stukje dijk willen
lopen.
Waar gaat het om? Een kilometer voorbij veerhaven
't Horntje begint (rechtsaf) de dijk van de Prins
Hendrikpolder. Als je een wandeling van 20 kilometer
wilt maken naar Oudeschild, dan neem je
automatisch de dijk van deze polder, vervolgens de
Hooge Berg en dan het Skillepaadje. Na Oudeschild
is dan de Waddendijk de logische terugweg. Of
andersom, natuurlijk.
Maar links- of rechtsom, bij het betreden of verlaten
van de dijk rond de Prins Hendrikpolder kom je over
de 300 meter die eigendom is van de heer Kikkert.
En deze heer is principieel. Op zijn hoeve
Hoornenburg merkt hij niet eens dat er mensen over
zijn dijk lopen. Maar hij wéét het wel, want hij kent zo
langzamerhand zijn kostgangers. Op de eerste
zondag van januari staat hij buiten paraat om last te
kunnen hebben van Nemo-wandelaars. Een
indringend gesprek volgt dan, meestal met
terugkerende wandelaars als gevolg. Overigens
moeten we 's mans activiteiten niet onderschatten,
want periodiek worden ook andere onverlaten dan
Nemo-wandelaars tot de terugtocht gedwongen.
Navraag leert ons dat de argumenten nogal eens
willen veranderen. Zo'n tien jaar geleden was vooral
de kwetsbare natuur, ondersteund door een
nepbordje bij het hek, de belangrijkste aansporing tot
zijn gedrag. De laatste jaren doet meneer het rustiger
aan: hij wil gewoon niet meer dat er mensen langs
zijn huis lopen. Daarbij wordt overigens aangevoerd
dat recreanten in huisjes op zijn terrein het ook niet
willen, dus wat zeur je dan nog? Onderhandelen
heeft erg weinig zin. Het Streekpad Texelpad
vermeed al keurig genoemde dijk en ook het
kersverse Noord-Hollandpad heeft geen toestemming
tot betreding, zelfs niet tegen vergoeding, verkregen.
Kikkert wijkt niet voor geld.
Erg jammer, want nu moet er over verharde wegen
worden omgelopen om een eindje verder op dezelfde
dijk te komen. Waarom woont dit soort mensen niet
gewoon in een villa in Wassenaar of desnoods op
een flatje in Emmen? Waarom moeten ze altijd op
wandelroutes wonen en mensen lastigvallen?
Vincent Rottier
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JAC. P. THIJSSE PLEIT VOOR EEN GORDEL VAN NATUURSCHOON ROND AMSTERDAM”
“Wij moeten er naar blijven streven om rondom Amsterdam een gordel van natuurschoon te handhaven of te stichten en langs groene wegen dien
gordel in verbinding brengen met het hartje van de stad. Van de Duinen en het Gooi alleen kunnen wij het niet hebben. Er moet voor den
Amsterdammer gelegenheid blijven om zonder onkosten of tijdverlies iederen dag met de Natuur te verkeeren, ook in den vroegen morgen en
den laten avond. En op de scholen moet men aan de leerlingen kunnen openbaren de rijke schatten aan natuurschoon van Amsterdam's
omgeving. Ze zijn er thans werkelijk nog. “
Uit: ‘De Groene Amsterdammer', 23 maart 1923

HET MONSTER IN DE OSDORPERPOLDER
Nieuwe snelweg door de ‘Tuinen van West'
In plaats van openbaar vervoer te stimuleren, en het
autoverkeer te beperken gaat Amsterdam stug door met
het aanleggen van meer snelwegen door het landelijk
gebied waardoor belangrijke wandelgebieden rond
Amsterdam worden vernietigd. Asfalt en beton, in plaats
van onverharde paden. En uiteindelijk steeds meer files en
luchtvervuiling, want hoe meer snelwegen, hoe meer files.
De ecologen worden omgekocht met nieuwe
natuurgebieden als compensatie-groen (schaamgroen).
Maar deze ‘wilde’ natuurgebieden komen vaak in de plaats
van waardevol cultuurlandschappen, waardoor het
historische landschap steeds verder aangetast wordt.
Nemo komt vooral op voor de historische paden in de
waardevolle cultuurlandschappen.
Rijkswaterstaat heeft onlangs haar plannen gepresenteerd
voor een nieuwe snelweg dwars door het landelijk gebied
van Oud Osdorp en het natuurgebied de Kluut. Deze
snelweg moet het knooppunt Badhoevedorp verbinden met
de nieuwe Coentunnel. Omdat de lobby tegen de snelweg
veel minder steun had dan acties tegen de A6A9 langs het
Naardermeer, is het niet gelukt de snelweg tegen te
houden. De gevolgen zijn dramatisch. Zonder
aanpassingen in het plan komt de Westrandweg namelijk
bovenop een dijk van acht tot elf meter hoog dwars door
het landschap te liggen. Het gaat hier om een bijzonder
waardevol eeuwenoud cultuurlandschap en wandelgebied,
het enige stukje landelijk gebied tussen Schiphol en
Amsterdam. Het groengebied rond Oud Osdorp is een deel
van de groene Westrandscheg vanaf het Westerpark en de
Bretten. Veel politici en ook Groen Links-wethouder Marijke
Vos vinden dat er een meer duurzame inpassing van de
snelweg moet komen.
Red de Lutkemeerpolder!
Als compensatie voor de snelweg komt in de
Lutkemeerpolder een stukje wilde natuur, als buffer rond
een industrieterrein. Daarmee verdwijnt het historische
landschap van de Lutkemeerpolder voorgoed. Nemo voert
actie om het bedrijventerrein tegen te houden en het
landelijk gebied te behouden als wandelgebied. Als groen
wandellint loopt de Middeleeuwse Wysentkade door het
gebied. Dit landschapsmonument (ouder dan Amsterdam)
dreigt een uitkijkpunt voor snelwegverkeer en fabrieken te
worden in de stank van uitlaatgassen. Omdat het gebied
aan een vergeten rand van de stad ligt, in een soort
niemandsland, is het ten prooi gevallen aan machtspolitici,
projectontwikkelaars en ingenieurs van Rijkswaterstaat. De
verwoesting van het landschap rond Oud Osdorp is
symbool voor de minachting van de stad voor het
historische en natuurlijke landschap rond de stad.

Maak bezwaar tegen de inpassing
van de Westrandweg!
De projecten Tweede Coentunnel en Westrandweg
doorlopen de Tracéwetprocedure. De overheid wil de bouw
in 2008 van start laten gaan. De oplevering is gepland in
2012. De aanlegkosten worden geraamd op 1,2 miljard
euro. Voor de Westrandweg wordt het Ontwerp-tracébesluit
van 13 maart t/m 23 april 2007 ter visie gelegd. Daarop is
inspraak mogelijk. Iedereen kan zijn bezwaren indienen bij
het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
OTB Westrandweg, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
Of op Internet: www.inspraakvenw.nl. En mondeling tijdens
de informatiebijeenkomst op 3 April in theater de
Meervaart, Amsterdam Osdorp, 19 uur.
Als je nu bezwaar maakt kun je later dit jaar in beroep gaan
bij de Raad van State en daarmee de plannen vertragen en
verder beïnvloeden.
De argumenten
Tot 23 april liggen de gruwelijke plannen van
Rijkswaterstaat ter visie. Nemo roept iedereen op bezwaar
te maken tegen het monster van Oud Osdorp. NU is er
gelegenheid om in actie te komen, want anders ligt de weg
er voor de eeuwigheid. Waarom?
a) de Westrandweg zal de Osdorper Polders drastisch
doorsnijden en het historische landschap onherstelbaar
aantasten
b) de snelweg komt op een dijklichaam te liggen van 8 tot
11 meter hoog; het gebied wordt hierdoor voorgoed
onherstelbaar verstoord door veel geluidsoverlast,
luchtvervuiling en zichthinder bij bewoners en recreanten;
c) er is brede maatschappelijke steun voor een zorgvuldige
en duurzame inpassing van de weg;
d); er wordt onvoldoende geïnvesteerd in
wandelvoorzieningen, zo zou de brug over de
Haarlemmerweg verbreed kunnen worden met een
wandelpad.
e) het drama kan nu nog voorkomen worden door een
tunnel te graven of de weg te laten te verzinken in het
dijklichaam. De nieuwe dijk kan zonder zichtbaar en
hoorbaar wegverkeer opgaan in het polderlandschap
zonder sterk te verstoren. De kwaliteit van de Westrand
blijft zo behouden en kan zich ontwikkelen tot het
gewenste, aantrekkelijke groene recreatiegebied 'de
Tuinen van West'.
meer asfalt
of meer
groen?

Peter Spruijt
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NAAR EEN NIEUWE WEGENWET
Acties voor een wandelwet hebben succes
Wat er aan vooraf ging
Na een jarenlange campagne van Nemo om het wandelen
op de politieke agenda te krijgen zijn sinds 2004 de
wandelbelangen in de Tweede Kamer doorgedrongen. In
november 2004 heeft Groen Links 2004 de initiatiefnota
Wandel-offensief ingediend. In deze nota pleit Wijnand
Duyvendak van Groen Links voor het recht op oeverpad en
oversteek, aanpassing van de Pachtwet en Wegenwet,
hogere vergoeding voor openstelling en opheffing van
knelpunten. Wat gebeurde daarna?
23 juni 2005 2e Kamer Commissievergadering Verkeer en
Waterstaat. Ministers wijzen voorstellen af.
16 sept 2005 brief van Peijs en Veerman. Weer wijzen de
ministers alle voorstellen af. Commissie gaat het
functioneren van de Wegenwet onderzoeken.
13 oktober 2005 2e commissievergadering. Verrassende
opening van ministers, subsidie van Veerman voor
voetpaden rond grote steden.
8 november 2005 Plenaire vergadering van de Tweede
Kamer over het wandelbeleid n.a.v. de commissievergadering van 13 oktober jl. Minister Veerman kwam
over de brug met een subsidie voor voetpaden rond grote
steden. Alle andere voorstellen werden opzij geschoven.
Commissie van Advies van de minister wil
modernisering van de Wegenwet
De Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving
(CAW) adviseert de Wegenwet te moderniseren. Dit staat
in het advies ‘Oude Waarden, Nieuwe Wegen' dat de
commissie op 14 december heeft aangeboden aan Karla
Peijs, de minister van Verkeer en Waterstaat. Een
gemoderniseerde Wegenwet komt ook tegemoet aan de
maatschappelijke behoefte aan openbare wandelwegen.
De Commissie ziet verschillende mogelijkheden om de
Wegenwet te moderniseren:
1. opnemen van een regeling om openbare wegen tijdelijk
of gedeeltelijk aan de openbaarheid te onttrekken;
2. een expliciete regeling van het beheer en beheerders in
de Wegenwet opnemen; onderhoudsplichtigen behoeven
niet meer geregeld te worden;
3. modernisering van de wegenlegger: vermindering van
het aantal te registreren gegevens in de legger en het
mogelijk maken van elektronische (digitale) wegenleggers;
4. indien openbare wegen in eigendom zijn van de
overheid kan de mogelijkheid van het vervallen van
openbaarheid door verjaring komen te vervallen;
5. opnemen van een expliciete grondslag voor
bestuursrechtelijke handhaving;
6. de mogelijkheid van administratief beroep (op
Gedeputeerde Staten) vervangen door bezwaar en beroep
op de administratieve rechter;
7. verbetering van de aansluiting van de bepalingen van de
Wegenwet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
8. een betere bescherming van openbare wegen die door
wandelaars worden gebruikt.

De Commissie is het eens met de strekking van de
wandelnota van het kamerlid Duyvendak, in die zin dat
kwetsbare belangen zoals de belangen van wandelaars
juridische bescherming verdienen. Daarom wil de
Commissie de openbaarheid van wandelwegen beter
beschermen in de Wegenwet. Dat kan door er in ieder
geval voor te zorgen dat de wandelpaden (buiten de
bebouwde kom) in de wegenleggers opgenomen worden.
Daarnaast vindt de Commissie het gewenst om de positie
van wandelorganisaties te versterken.
De Commissie acht het niet verantwoord om de Wegenwet
in te trekken. Intrekking is vooral niet verantwoord gezien
het essentiële belang van de regeling van het ontstaan en
het vervallen van openbaarheid van wegen en de
rechtsbescherming daaromtrent. Naar het oordeel van de
Commissie is het belang van een openbaar wegennet
dermate groot, dat een regeling in een wet in formele zin
gerechtvaardigd is ter bescherming van dat belang. Een
ander argument tegen integrale intrekking is dat essentiële
zaken als het gebruik van de openbare weg en de rechten
van het publiek daarop, terug zouden vallen in het
ongeschreven recht. Daarmee zouden dan ongeschreven
bestuursrechtelijke beheerbevoegdheden gepaard dienen
te gaan. Eén en ander is niet wenselijk en spoort niet met
huidige opvattingen omtrent legaliteit.
Reactie van de Minister van Verkeer en
Waterstaat, Karla Peijs:
“Concluderend ben ik het met de CAW eens dat de
Wegenwet niet zomaar kan worden ingetrokken, maar wel
op allerlei punten kan worden gemoderniseerd. De
komende periode zal worden gewerkt aan het opstellen
van een concept-wetsvoorstel ter vervanging van de
huidige Wegenwet. Ik betrek daarbij het advies van de
CAW, evenals enkele specifieke voorstellen die de Raad
van State in 2005 met betrekking tot de Wegenwet heeft
gedaan. Voordat het wetsvoorstel in procedure wordt
gebracht, zullen in elk geval decentrale overheden worden
geconsulteerd. Ik heb nog geen van de voorstellen met hen
kunnen bespreken, terwijl zij bij uitstek verantwoordelijk zijn
voor openbare wandelpaden. Ook de wandelorganisaties
en andere belangenorganisaties wil ik raadplegen. Dat
alles kan naar mijn mening het beste integraal, in het kader
van het in 2007 op te stellen wetsvoorstel voor een nieuwe
Wegenwet.”
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Bezwaren van Nemo tegen het advies van de Commissie

Hoewel Nemo sympathiek staat tegenover het advies van de Commissie om de Wegenwet te vernieuwen, zijn er toch een groot
aantal bezwaren. Op een aantal wezenlijke punten negeert de Commissie de aanbevelingen van Nemo en andere
belangenorganisaties. Over het algemeen wordt de Wegenwet aangepast door onnodige bepalingen te schrappen en de
bezwaarprocedures beter te stroomlijnen, maar niet wezenlijk veranderd om voetpaden beter te beschermen. Nemo heeft de
volgende bezwaren tegen het advies van de Commissie en zal deze kenbaar maken aan de minister.
Peter Spruijt
1. Geen koppeling van de Wegenwet met de wet op de
Ruimtelijke Ordening door ook bestemmingsplannen te
verankeren in de Wegenwet.
2. Geen bebording van openbare paden.
3. Het overgangsrecht en de invoeringstermijnen zijn te
ruim gedefinieerd zodat eigenaren van de overgang
kunnen profiteren
4. Wegenlegger en kadaster kunnen in elkaar worden
geschoven: Dit laatste register is immers de meest actuele,
gedetailleerde en betrouwbare bron van informatie als het
om de eigendomsregistratie van percelen gaat. Ook de
zogenaamde erfdienstbaarheden (zoals recht van overpad
en recht van opstal) zijn in het kadaster aangetekend. Maar
in de huidige situatie weten grondeigenaren vaak niet eens
of hun grond, of een deel daarvan, openbaar is volgens de
Wegenwet, omdat het kadaster dat niet aangeeft.
5. De provincies en wandelorganisaties moeten
gemeentelijke voorstellen tot onttrekking aan de
openbaarheid kunnen toetsen. Dat kan door herinvoering
van de toetsingsbepaling in de Wegenwet of door toetsing
te koppelen aan de meldingsplicht van de gemeente.
6. De mogelijkheid creëren om het maken, bijhouden en
toetsen van de wegenleggers te delegeren aan nietoverheidsorganisaties.
7. Niet alleen paden, maar ook routes en netwerken van
paden moeten in de wegenlegger opgenomen worden en
aldus een juridische status krijgen. Voetpaden krijgen juist
hun waarde door deel uit te maken van een netwerk.
8. De privaatrechtelijke mogelijkheden om toegankelijkheid
te realiseren uitbreiden en regelen in wetgeving (in een wet
op het recreatief medegebruik). Met name dienen de
ervaringen van Zieuwent (herstel kerkepaden) en het
Groene Netwerk in Zuid-Holland te worden toegepast.

9. Landeigenaren die met gemeenschapsmiddelen
(subsidies) hun gronden beheren (de meeste Nederlandse
boeren en hun organisaties, terreinbeheerders en
particuliere landgoedeigenaren) moeten algemene
toegankelijkheid voor de gemeenschap toestaan. Dit
toegangsrecht moet als 'grondrecht' worden toegekend aan
elke burger en worden vastgelegd in de wet. Door
creatieve vormen van zonering kunnen ook kwetsbare
gebieden worden ontlast. Vrije toegang moet een recht zijn,
geen gunst!
10. De gemeenten dwingen tot het actualiseren van de
gegevens van de wegenleggers en de paden laten
intekenen op kadaster- en stafkaarten. De provincies
dienen de gegevens te toetsen aan ruimtelijke ordeningsen wandelpadenplannen en ze vervolgens digitaal op te
slaan, ter vervanging van de onhanteerbare, verouderde
leggers.
11. Routenetwerken van voetpaden planologisch
vaststellen en knelpunten inventariseren in samenwerking
met organisaties voor wandelbelangen. De netwerken
moeten worden opgenomen in streekplannen en
wegenleggers.
12. De provinciale overheid moet instrumenten en
middelen hebben om paden of stroken grond voor paden
aan te kopen of te onteigenen, als dit nodig is als
ontbrekende schakel voor een route(netwerk) en wanneer
privaatrechtelijke mogelijkheden ontbreken.
13. De overheid dient regionale belangenbehartiging
financieel en inhoudelijk te ondersteunen; met name de
steunpuntfuncties en provinciale overleggen van
belangenorganisaties van wandelaars, voor o.a. juridische
procedures en expertise.

Natuurmonumenten weert wandelaars bij Naardermeer
Wandelen ondergeschikt aan natuurbelang
Naar aanleiding van de open brief van Nemo aan
Natuurmonumenten om het Naardermeer meer open te
stellen voor wandelaars -met het motto Naardermeer
gered, maar blijft onzichtbaar- heeft op initiatief van
Natuurmonumenten een gesprek plaats gevonden tussen
Nemo en Gradus Lemmen (NM beheerder Naardermeer)
en Peter Leermakers (NM afd. publiciteit).
Gradus was niet gelukkig met de brief van Nemo.
Natuurmonumenten wil haar bezoekerscentrum bij de
Visserij verplaatsen naar het oosten, aan de rand van
Naarden. Daar komen meer voetpaden voor korte
ommetjes. Het westelijke gedeelte moet rustiger worden.
De suggestie van Nemo om de zuid-westelijke grasdijk
open te stellen voor wandelaars was niet bespreekbaar
vanwege diverse vogelkolonies. Ook routes langs of door
het meer waren onbespreekbaar. In tegenstelling tot de
andere Vechtplassen moet volgens NM voor het
Naardermeer het natuurbelang op de eerste plaats komen,
en het recreatieve wandelbelang is daaraan ondergeschikt.
Nemo probeerde met haar eigen wandelpadenplannen
voor Amsterdam en de Gooi/Vechtstreek aan te tonen dat
doorgaande routes langs en door het Naardermeer
essentieel zijn voor een aantrekkelijk wandelroutenetwerk
tussen Amsterdam/Almere en het Gooi.

Maar Peter Leermakers merkte op dat Natuurmonumenten
vooral een 'terreinbeherende organisatie' was. Ik zei toen
(ook als NM-lid) dat Natuurmonumenten op de eerste
plaats een 'vereniging' is, en dat de leden juist de natuur
willen beleven. Maar het is duidelijk dat het Naardermeer
een bijna sacrale status heeft voor Natuurmonumenten, en
dat de lobby van Wim de Bie en andere bekende
Nederlanders op de boot tegen de A6A9 deze status nog
verder onaantastbaar gemaakt heeft. Alsof het
Naardermeer helemaal niets meer met de omgeving, de
buurtbewoners en de Amsterdammers te maken heeft. Het
is een natuurheiligdom geworden waar je in een processie
omheen mag lopen, maar net als in Mekka is het heiligdom
zelf bedekt en onzichtbaar. Alleen met een fluisterboot
onder rituele begeleiding van de boswachter is er een
transcendente ervaring van het Naardermeer mogelijk.
Nemo stelde voor om een breed wandeloverleg voor de
Amstel- en Vechtstreek op te richten om een
multifunctioneel wandelroutenetwerk van de grond te
krijgen met ommetjes, dagwandelingen, doorgaande
routes, ruige routes enz. Maar NM ging daar niet op in.
Het gesprek heeft dus jammer genoeg weinig opgeleverd.
Wel werd duidelijk welke (mystieke) waarde het
Naardermeer heeft voor Natuurmonumenten. Peter Spruijt
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OP DE BARRICADE MET HEGGENSCHAAR
Politie arresteert Nemolid en wandelactivist uit Lochem
De politie heeft Henri van Rooy, woordvoerder van de
Actiegroep Openbare Paden Open (OPO)aangehouden
toen hij de schaar zette in een barricade tussen de
Zwiepseweg en de Mulierlaan in Lochem. Twee agenten
stonden de actiegroep op te wachten. ‘U bent aan het
verkeerde adres', riep Van Rooy tegen de agent die hem
aanhield. ‘U moet bij de bewoners zijn die de openbare
weg versperren.' De Rooy wordt ‘vernieling' verweten. Een
handvol OPO-metgezellen volgde De Rooy richting
politiebureau. De Rooy is zaterdagmiddag om kwart voor
vijf met een proces verbaal op zak weer vrijgelaten.
Concrete aanleiding voor de oprichting van de actiegroep
vormt de recente afsluiting van het pad MulierlaanNieuweweg-Zwiepseweg. Henri van Rooy, de man achter
de actiegroep, belooft voor zijn acties het nodige spektakel
en hij gaat ervan uit dat uiteindelijk de politie zal komen
opdraven, omdat hij bereid is de wet te overtreden. ‘Ik doe
dingen die de gemeente eigenlijk zou moeten doen.' De
bewoner van de Nieuweweg heeft de afgelopen weken
‘een dertig tal mede-actievoerders en een groot aantal
sympathisanten' om zich heen verzameld. Allen zijn van
mening dat de gemeente Lochem zich garant moet stellen
voor de toegankelijkheid van openbare wandelpaden.
Onlangs heeft Van Rooy een open de paden-pleidooi
gehouden ten overstaan van de raadscommissie vroem.
Daarnaast schreef hij een brief aan het college en de
gemeenteraad. De raad moet, zo vindt de actiegroep, een
standpunt bepalen over hoe om te gaan met openbare
voetpaden in en buiten de bebouwde kom. Tot op heden
heeft de gemeente volgens Van Rooy illegale afsluitingen
van openbare paden telkens gedoogd. Het is een juridische
misvatting, zo schetst Van Rooy, dat een pad op eigen
terrein ook een eigen weg is.
‘De Wegenwet is duidelijk: een openbaar pad is ieder pad
dat meer dan dertig jaar toegankelijk was en kan heel goed

over privéterrein lopen. Dezelfde wet zegt dat alleen via
een besluit van de gemeenteraad een openbaar pad kan
worden afgesloten. Het afsluiten door anderen is dus een
illegale actie.' Van Rooy vindt het onacceptabel dat hem
en anderen een stuk van de openbare ruimte wordt
afgenomen. ‘De hele buurt is er al boos om geworden. Ik
eis als burger gewoon toegang tot een openbare weg.'
Naast het pad Mulierlaan-Nieuweweg-Zwiepseweg noemt
Van Rooy de afsluiting van het pad van de Jonker
Emilelaan op Verwolde bij Laren en van diverse
‘boerenpaden' tussen Lochem en Barchem als voorbeelden
in de gemeente Lochem.
Van Rooy is van mening dat dit probleem in heel
Gelderland speelt en dat gemeenten hier niets aan doen.
Voor nadere informatie zie de website
www.openbarepadenopen.nl
Acties in Aalten
In Aalten, op 10 km afstand van Winterswijk, is de WAP
actief, de Werkgroep Aaltense Paden. Deze werkgroep wil
de oude verloren gegane Kerkepaden weer geschikt
maken als fiets en wandelpaden. En een netwerk van 15
nieuwe wandelpaden aanleggen. Een pad hoeft niet meer
te zijn dan een voetspoor, een simpel graspad, of lopen
langs een houtsingel of bomenrij. Daartoe zullen ze een
beroep doen op grondeigenaren om het recht van overpad
over hun grond te verlenen. Het Nemolid Gerbrand Karsten
is hier actief bij betrokken en houdt Nemo op de hoogte
van de ontwikkelingen. Nemo ondersteunt natuurlijk van
harte dit initiatief! Daarom willen we hier ook een
wandelarrangement opzetten, om zo mogelijk gebruik te
maken van de nieuwe paden maar vooral ook omdat het
zo'n bijzonder mooi gebied is om te wandelen. En we
kunnen de ontwikkeling van de wandelpaden rond Aalten
blijven volgen.

Wandelactivist Henri van Rooy wordt afgevoerd door de politie na zijn actie. Zijn heggenschaar is in beslag genomen.
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VRIJDAG 13 APRIL LEDENVERGADERING VERENIGING NEMO
Nemokantoor – Westerpark 2 - Amsterdam
Een nieuw beleidsplan en een nieuw begin!
Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering het jaarverslag en het beleidsplan vast, en legt het bestuur verantwoording af aan
de leden. Dit jaar staat een compleet nieuw beleidsplan op de agenda dat Nemo een nieuwe richting moet bieden. Het
afgelopen jaar werd het voortbestaan van Nemo bedreigd door de verdwijnende ID-regeling, de gedwongen verhuizing en de
mijnbouwplannen in Polen. Met het nieuwe beleidsplan ziet Nemo de bedreigingen als kansen om verder te groeien. Maar dat
lukt alleen met de betrokkenheid en ondersteuning van de leden. In 2008 bestaat Nemo 20 jaar. Dat wordt natuurlijk groots
gevierd. Nemo wil nog zeker 20 jaar doorlopen. Het beleidsplan biedt de route, maar alleen als de leden meelopen. Dan wordt
vrijdag de 13e een historische dag in het Nemokantoor, Westerpark 2, Amsterdam, aanvang 20 uur
De financiële stukken kunnen op het Nemokantoor worden aangevraagd. Meer informatie om www.pz.nl/nemo/beleid.html

Jaarverslag 2006
2006 was we er een goed wandeljaar. De
zondagwandelingen gingen altijd door, al loopt het aantal
wandelaars terug. We hebben net genoeg chauffeurs, de
bussen doen het goed en de wandelaars zijn nog steeds
enthousiast over de wandelingen en de gezelligheid. Er
waren 44 zondagwandelingen, met in totaal 587
deelnemers. Er waren 10 wandelingen met Alies op
zaterdag, met in totaal 136 deelnemers. De 6
avondwandelingen hadden 40 deelnemers en de 3
tuinparkwandelingen 30 deelnemers. Nemoland Polen trok
dit jaar minder gasten dan in het verleden. Reden is de
dreigende mijnbouw, het slechte weer en misschien wel de
slechte publiciteit over de Poolse politiek. Overal in Polen
nam het toerisme af. In 2005 waren er nog 329 gasten, in
2006 waren dat er 150. Maar gelukkig is het tij gekeerd,
eind december werd bekend gemaakt dat de
mijnbouwfirma de aanvraag heeft ingetrokken. Dus gaan
we in 2007 weer flink verbouwen en zijn we actief bezig om
meer groepen en gasten te werven en dat gaat zeker
lukken.
De weekends en weken in Nederland waren allemaal
volgeboekt. Er waren 3 oud/nieuwweken: in Wijlre Zuid
Limburg, in de Eiffel en in Nemoland Polen. In de zomer
was er een cultuur/wandelweek in Nemoland. De
Oud/Nieuwweek in Wijlre was dit jaar een succes vanwege
de twee wandelende kokkinnen, Gemma en Ans. Er
wederom was de locatie in de Eifel toch niet helemaal
perfect, te weinig lekkere stoelen... Maar door de
enthousiaste begeleiding van Vincent en Ineke was de
week een groot succes. In 2007 is er weer een andere
locatie. In Nemoland was het tenminste winter. Lekker
wandelen om warm te worden, brood bakken is traditie
geworden en er is zelfs een film gemaakt! Er was een
professionele filmer mee en er werd ter plekke een
scenario gemaakt. Nog wel even wachten op de première.
De 7 wandelweekends hadden 85 deelnemers. Ook het
wat sjiekere hotelweekend in de Achterhoek blijft
succesvol. Vooral de boekenmarkt in Bredevoort is een
trekpleister, maar ook het gezellige dorpshotel met
zwembad is een succes. Ook de weekenden in
Ootmarsum, Ameland en Schiermonnikoog blijven als
vaste stek, na al die jaren nog steeds de perfecte locaties.
Ook was er dit jaar voor het eerst een wandel/cultuurweek
in Nemoland, met Vincent en Mathilde als begeleiders. Dit
blijkt de beste formule, Vincent doet excursies en culturele
wandelingen en Mathilde verzorgt de reis en begeleidt een
2 daagse trektocht door het Reuzengebergte. Uit en thuis
met de Nemobus.
De wandelarrangementen liepen dit jaar niet zo goed, er
waren 40 overnachtingen. De arrangementen zijn
goedkoop en goed. Maar verwacht geen hotel met
badkamer op de kamer!

Het gaat altijd om sobere accommodaties met iets extra's.
Dus een klein biologisch bedrijfje, een typisch Twents
plattelands pensionnetje of een authentieke rietsnijder in de
Weerribben. De arrangementen zijn maatwerk, en er is
goed contact is tussen Nemo en de accommodaties.
Mathilde heeft nieuwe arrangementen in de Achterhoek
rond Winterswijk ontwikkeld.
Het Wandelcafé is nog steeds heel actief. De thema's
waren: Nieuwjaarsreceptie met veel muziek, Herman
Gorter, 2x Pools Café met o.a. de film Sami Swoi, de
ledenvergadering en een Singalong van het Nemokoor.
De meeste avonden werden opgeluisterd door het
optreden van het Nemokoor.
Een nieuw Nemo-fenomeen is het Wandeltheater.
Op de Dag van het Park werd een droomwandeling
gelopen. Domela Nieuwenhuis, die bij de ingang van het
Westerpark staat, werd tot leven gebracht door de hem
bekende liederen, en liep mee door het oude Westerpark.
Op een aantal markante plekken in het park was een
verhaal, poëzie of muziek. Een andere theaterwandeling
was gericht tegen de snelweg A6A9 langs het Gein en het
Naardermeer met veel muziek en theater. Er liepen ca
2000 mensen mee. Het routekaartje van de wandeling was
een succes en wordt nog steeds besteld. De Nemoleden
kregen een gratis kaartje in de Vrije Wandelaar
meegestuurd. Met beide wandelingen kreeg Nemo veel
publiciteit
Nemo neemt ook deel aan het Wandeloverleg Noord
Holland. Hier worden alle knelpunten vanuit Noord Holland
ingebracht en zonodig aangepakt.
Organisatie
Nemo kon in 2006 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 en het Polenproject
beschikt Nemo over een aantal vaste vrijwilligers. Op de
ledenvergadering werd Cor Verheul benoemd als voorzitter
en volgt Anneke Hesp op die persoonlijke reden uit het
bestuur stapt maar wel actief lid blijft en in het najaar een
Wandelcafé-avond organiseert over pelgrimstochten en
Chaucer. De andere twee bestuursleden zijn herkozen,
Feiko van der Veen als penningmeester en Jacqueline
ketel als secretaris. De bussen hebben over het algemeen
goed gereden. Ze zijn allebei in Polen ontroest en mooi
geschilderd. Het is inmiddels zeker geworden dat Nemo
moet verhuizen. Het Stadsdeel biedt wel een andere
ruimte. Waar en hoe is nog niet zeker. Er is nog veel onrust
over de plannen van het Stadsdeel.
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de vrije wandelaar
BELEIDSPLAN 2007/2008

1. Introductie
Er zijn verschillende redenen voor Nemo om af te wijken
van de meerjarige beleidsplannen en een nieuw
beleidsplan te maken. Directe aanleiding is het beleid van
de gemeente Amsterdam om IDers versneld te laten
uitstromen en te breken met het beleid van NV Werk dat
meer rekening hield met de belangen van inlenende
organisaties. Pantar, die nu de ID-regeling uitvoert, dwingt
organisaties mee te werken aan uitstroom van de IDers,
ook al zou dat het einde betekenen van de organisatie.
Verder vereist de directe bedreiging van Nemoland in
Polen door de recente mijnbouwplannen een plan van
aanpak dat als alternatief voor de mijn kan gelden.
Daarnaast heeft het Polenproject een aantal nieuwe
concepten opgeleverd die in de Nederlandse situatie om
uitwerking vragen. Een andere reden voor het beleidsplan
is dat de markt voor wandelingen, wandelroutes, belangenbehartiging, wandelpadenplannen en wandelevenementen
is de laatste jaren erg veranderd is door de overvloed aan
particuliere initiatieven (privé-wandelclubjes, wandelpool)
en initiatieven van landelijke organisaties (ANWB, Natuurmonumenten, Wandelplatform). Deze veranderingen
vereisen dat Nemo haar marktpositie aanpast.
De genoemde veranderingen vragen om een nieuwe
definitie van de missie en de kernactiviteiten van Nemo en
een beleidsplan om ze uit te voeren. Nemo wil daarmee
haar kernactiviteiten en marktpositie versterken, nieuwe
doelgroepen bereiken, de werkorganisatie efficiënter en
effectiever opzetten en meer inkomsten genereren gericht
op loonvorming. Hiervoor wil Nemo vooral gebruik maken
van de capaciteiten en deskundigheden van haar huidige
werknemers en vrijwilligers in de vorm van ontwikkelplannen. Doel is doorstroom en uitstroom binnen de
organisatie in de vorm van reguliere banen en
gesubsidieerde banen (SW, participatieplaatsen, instroombanen, vrijwilligerswerk met behoud van uitkering, stages).
2. Geschiedenis Nemo
19 jaar Nemo: sinds 1988 1100 dagwandelingen; 82
Wandelcafé-avonden; 90 weekends en 72 wandelweken;
ca. 3000 verschillende mensen hebben met elkaar 19.500
aantal keren deelgenomen aan wandelactiviteiten. Aantal
leden in 2006: 1000.
9 jaar Nemoland Polen: sinds 1998 13500 overnachtingen
en 1600 bezoekers
In de eerste fase (vanaf 1988) was Nemo een alternatief
reisbureau (een soort magic bus) en een wandelende
actiegroep voor de belangen van 'vrije wandelaars'. Naast
een actieve lobby voor het behoud en toegankelijkheid van
voetpaden organiseerde Nemo wandelingen voor en door
leden om nieuwe wandelmogelijkheden te inventariseren
en knelpunten op te sporen. Niet zelden werden
wandelmogelijkheden ter plekke gecreëerd door
toegangsverboden en obstakels te negeren. Het leverde
Nemo veel publiciteit op en voor het eerst werden
'wandelbelangen' een item in de groene sector.
Door dit succes ontwikkelde Nemo zich in de tweede fase
(vanaf 1991) tot een projectbureau voor wandelbelangen
via het opzetten van een landelijk wandeloverleg
(wandelplatform), het opzetten van een landelijk meldpunt
van wandelknelpunten, het maken van wandelpadenplannen (bv. voor de provincie Noord-Holland, gemeente
Amsterdam, Gooi-Vechtstreek), het organiseren van
landelijke wandelevenementen (Voetpadendagen, Groene
Maand) en het uitgeven van nota's en handboeken (Voet
bij stuk).

Voor Nemo (als katalysator en pionier) was het een 'mars
door de instituten', en met veel succes: Het Wandelplatform
werd een semi-overheidsinstituut die sommige
kernactiviteiten van Nemo (Meldpunt, uitgave van nota's en
handboeken) overnam. Professionele uitgevers en
kaartenmakers namen de markt voor wandelpadenplannen
over. Daarbij gingen provincies, gemeenten en
waterschappen wandelpadenplannen steeds meer zelf
ontwikkelen en uitvoeren. De organisatie van de
Voetpadendagen en Groene Maand werden door landelijke
organisaties als het LTO, Wandelplatform en IVN
overgenomen. Vereniging Te Voet zette een structuur op
voor lokale belangenbehartiging. Ook vanuit de
wandelactiviteiten van Nemo ontstonden veel nieuwe
wandelinitiatieven (Wandelpool, talloze wandelclubjes en
individuele arrangementen).
Na het mobiliseren van de publieke opinie en het
beïnvloeden van overheden en landelijke organisaties
wilde Nemo in de derde fase (vanaf 1998) projecten en
producten ontwikkelen vanuit een integrale visie op
wandeltoerisme. Uitgangspunt daarbij was de visie dat
wandeltoerisme (agrotoerisme, ecotoerisme, rural tourism)
katalysator kan zijn voor het behoud van het natuurlijk
cultuurlandschap, versterking van de ecologische en
ambachtelijke agrarische bedrijvigheid, de ontwikkeling van
streekproducten, bescherming van het cultureel erfgoed en
de culturele identiteit van de regio, het mobiliseren van
lokale potenties en de versterking van dorpsorganisaties en
de lokale economie ('community building'). Om dit concept
te ontwikkelen heeft Nemo een pilotproject opgezet in de
Poolse gemeente Stara Kamienica vanuit een eigen
'wandelcentrum'. Dit centrum (Nemoland) functioneert
sinds 1998 als internationaal bezoekerscentrum en basis
voor allerlei lokale projecten gericht op duurzame
ontwikkeling. Nemoland is financieel en technisch mogelijk
gemaakt door de participatie van leden. Het eigendom en
beheer van het huis en de andere faciliteiten in Polen is
ondergebracht in de Poolse stichting Nemo, opgericht in
2004. Sinds 2004 voert Nemo een Matra-project uit in de
gemeente om de positie van lokale dorpsorganisaties te
versterken. Nemo heeft ook verschillende
uitwisselingsprojecten opgezet voor studenten en
kunstenaars. Om ontwikkelingsmogelijkheden in Polen te
onderzoeken heeft Nemo veel stagiaires uit Nederland
ingezet. De bedreiging van Nemoland door de
mijnbouwplannen in Stara Kamienica heeft het draagvlak
voor het Polen-project van Nemo vergroot, maar ook de
zorgen voor de toekomst.
Samenvattend: Nemo heeft zich in 3 fasen ontwikkeld:
1. 1988-1990 Pioniersfase: alternatief reisbureau en
wandelende actiegroep (nadruk op inspiratie,
enthousiasme, idealen, euforie)
2. 1991-1997 'Mars door de instituten': projectbureau voor
wandelplatform, wandelpadenplannen, evenementen
(Voetpadendagen), Meldpunt, handboeken (nadruk op
integratie, aanpassing, acceptatie door de gevestigde
orde).
3. 1998-2006 Ontwikkeling van een eigen concept voor
duurzame ontwikkeling vanuit een lokaal project in Polen
(Nemoland, Matra-project) (nadruk op het ontwikkelen van
eigenheid, het in praktijk brengen en realiseren van idealen
en fantasieën).
Nemo staat nu voor de uitdaging om in een vierde fase de
inzichten en concepten van de vorige drie fasen te
integreren in een nieuw concept met nieuwe projecten en
producten. Vandaar dit beleidsplan.
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3. Missie, imago, doelstelling
Missie: Nemo bevordert het wandelen op
onverharde en onbekende paden, door het organiseren
van wandelingen en het opkomen voor het behoud van
voetpaden en de bescherming van het (wandel)landschap.
Daarbij wil Nemo vooral het wandelen combineren met
cultuurhistorische thema's, muziek, theater, poëzie,
verhalen en legenden. Voorbeelden zijn het legendeproject
in Nemoland Polen, de droomwandeling in het Westerpark,
de tuinparkwandelingen, de nachtwandeling tegen deA6A9
rond Amsterdam en het wandel/muziektheater in Oud
Osdorp als manifestatie tegen de Westrandweg.
Struinen is een ontdekkingsreis waarbij van tevoren niet
duidelijk is wat het oplevert. Maar wel dat het een verhaal
oplevert; in de vorm van een (nieuwe of oude) mythe of
theater. De struintocht is een kuur en een passage door de
achterkant, de breuklijnen en marges van het landschap
naar een nieuwe zingeving voor het landschap en de
wandelaar. De wandelcentra van Nemo in Polen en in
Nederland zijn a.h.w. kuuroorden voor het landschap en de
wandelaar. Geen thermaal kuuroord of 'Luftkurort', maar
een kuuroord van mythen en verhalen. Door het landschap
wandelend te bedekken met mythen en verhalen,
veranderen de pijnlijke breuklijnen en littekens van het
landschap en de wandelaar in begaanbare voetpaden en
beleefbare verhalen. Daarmee kunnen de wandelaars zich
verzetten tegen vernietigende mijnbouwplannen,
oprukkende asfaltmachines en persoonlijke negatieve
identificaties.
Imago Nemo heeft het imago van een eeuwige
pioniersorganisatie ('nooit af'), luis in de pels van de
gevestigde wandelorganisaties en een hekoverschrijdende
en grensverleggende belangenorganisatie. Daarnaast heeft
Nemo voor veel leden ook het imago van een hechte
vereniging met veel onderlinge betrokkenheid en gezellige
wandelingen. Voor veel mensen heeft Nemo het imago van
een voorloper op het gebied van belangenbehartiging. Het
Polen-project heeft Nemo het imago opgeleverd van een
pioniersorganisatie op het gebied van duurzame lokale
ontwikkeling en wandeltoerisme in Polen. Doordat de drie
oprichters van Nemo in de organisatie bleven werken is het
imago van de organisatie vooral sterk bepaald door de
personen die de organisatie coördineren.
Doelstelling van de vereniging Nemo:
1. Het bevorderen van het vrij wandelen en het in en buiten
rechte opkomen voor de belangen van wandelaars.
2. Het bevorderen van de juridische en feitelijke
toegankelijkheid van landelijke en stedelijke gebieden voor
wandelaars.
3. Het bevorderen van behoud en herstel van waardevolle
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
elementen en structuren voor wandelaars.
4. Het mogelijk maken van initiatieven om, zonder
winstoogmerk, natuurvriendelijke en kleinschalige
wandelingen te organiseren buiten de geijkte routes.
5. Het geven van bekendheid aan, en het informeren over
vrije wandelmogelijkheden en eventuele belemmeringen.
4. Marktanalyse
Nemo organiseert de wandelingen als verenigingsactiviteit
voor ca. 1000 leden. Een klein gedeelte loopt regelmatig
mee, de meeste leden zijn lid omdat ze de missie van
Nemo ondersteunen. De leeftijd van de wandelaars varieert
tussen de 13 en de 80, maar de meeste deelnemers zijn
tussen 40 en de 60 jaar, goed opgeleid en nauwelijks
allochtonen. Het aantal leden neemt gestaag af omdat het
wandelaanbod in Nederland enorm groot is, de
beschikbaarheid van routes en wandelingen op Internet
toeneemt en wandelaars steeds meer zelf wandelgroepjes
formeren.
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De uitbreiding van het wandelaanbod van Nemo wordt ook
beperkt omdat Nemo als vereniging zich niet op de
commerciële wandelmarkt kan richten. Nemo mist de
vereiste rechtspersoon, diploma's en vergunningen om als
touroperator, reisbureau of groepsvervoerder op te treden.
Daarbij zou een commerciële kostprijs van dagwandelingen
te hoog zijn voor de doelgroep. Het profiel van Nemo als
'redder van voetpaden' trekt ook minder mensen omdat
steeds meer organisaties opkomen voor voetpaden zoals
boerennatuurverenigingen, heemschutorganisaties,
natuurorganisaties (IVN/KNNV Landschapsbeheer),
terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Landschappen) en
veel plaatselijke overheden. Ook binnen de wandelwereld
overlappen organisaties elkaar als het gaat om
belangenbehartiging (Wandelplatform, Nivon, Te Voet,
ANWB, Op Lemen Voeten). Wel heeft Nemo een eigen
'niche' in de wandelsector door haar nadruk op wetgeving
(Wegenwet) en het opzoeken van knelpunten. Met het
Polenproject bereikt Nemo nieuwe doelgroepen: gezinnen
met kinderen, studenten en groepen in het kader van een
programma (koren, scouts, probleemjongeren).
Nieuwe markten en nieuwe doelgroepen...
Nemo wil naast het behoud van haar eigen markt van
wandelingen en specifieke belangenbehartiging, nieuwe
binnenlandse en buitenlandse markten bereiken en creëren
door drie nieuwe activiteiten: wandeltheater, educatieve
wandelprogramma's en programma's voor ervaringsleren.
5. Producten en diensten
De huidige producten en diensten van Nemo komen niet
voort uit een bedrijfsmatige exploitatie en bieden
onvoldoende perspectief op loonvorming. Daarom gaat
Nemo haar activiteiten splitsen in drie domeinen met ieder
een eigen profiel, producten en exploitatie. Elk domein
vertegenwoordigt een wezenlijk onderdeel van de
organisatie qua rechtspersoon, doelgroep, bestemming en
activiteit.
1. Vereniging Nemo als community of interest. De functie
van de vereniging als bindmiddel van alle mensen met wie
Nemo ideeën, diensten of producten deelt, en die Nemo
passief of actief ondersteunen: (leden, wandelaars,
vrijwilligers, donateurs, klanten, bezoekers, inloggers,
sympathisanten) wordt versterkt. Doel is om de
betrokkenheid bij de vereniging te vergroten. Daarmee
wordt ook het financiële draagvlak van de vereniging
vergroot om loonvorming te genereren. Producten en
diensten van de vereniging:
- Wandelingen voor/door leden: dagwandelingen,
weekends, weken en individuele arrangementen in
Nederland en Polen, droomwandelingen,
tuinparkwandelingen.
- Wandelcafé en Pools Café in het Buurthuis de
Boomsspijker met 2 maandelijkse thema-avonden
- Het kantoor in het Westerpark als centrum van de
verenigingsactiviteiten en informatiecentrum
- Lobby voor het behoud van voetpaden. Met name de
lobby voor een nieuwe wandelwet en het recht om te
struinen. Verder gaat Nemo zich veel meer richten op de
situatie in en om Amsterdam, zoals de aantastingen van de
groene scheggen (Bretten, Gein/Naardermeer) door
snelwegen.
- Publicatie van tijdschrift de Vrije Wandelaar
- Nemoland Polen.
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2. Wandelprojecten
1. wandeltheater door wandelingen te combineren
met theater, muziek en verhalen; en die vervolgens te
koppelen aan publieksmanifestaties, politieke campagnes,
evenementen en actuele thema's (zoals de nachtwandeling
tegen de A6A9, campagnes van GroenLinks, Dag van het
Park, tuinparkwandelingen, wandel/muziektheater over
Oud Osdorp en de Hollandse Dag in Polen).
2. educatieve wandelprogramma's door
wandelingen te combineren met ecologische,
cultuurhistorische en filosofische programma's in de vorm
van workshops, uitwisselingsprogramma's, stages en
werkvakanties. Nemo wil hiervoor jongeren bereiken via
onderwijsinstellingen en jeugdorganisaties. (Nemo heeft
hiermee in Polen veel ervaring opgedaan)
3. ervaringsleren door wandelingen te combineren
met hulpverlening in de vorm van programma's voor
'ervaringsleren' (experiential learning). Ervaringsleren
houdt in: het door ervaren van vreemde of moeilijke
situaties leren omgaan met jezelf, met je eigen
mogelijkheden en met anderen. Deze ervaring doet je in
een natuurlijke omgeving, zoals het opzetten van een
bivak, stevige wandeltochten, werken in de natuur, bouwen
aan nuttige projecten, contacten met de plaatselijke
bevolking en/of via workshops en uitwisselingsprojecten. In
het ervaringsleren wordt door de deelnemers gewerkt aan
doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. In de vreemde
omgeving zijn de deelnemers voor een belangrijk deel op
zichzelf en op de samenwerking met anderen aangewezen.
En juist daardoor leert men zichzelf als individu en als deel
van een groep beter kennen en de mogelijkheden daarvan
benutten. Trajecten voor ervaringsleren kan Nemo
aanbieden aan reïntegratiebedrijven,
jeugdhulpverleningsinstellingen, scholen, buurthuizen enz.
Voor bereiken van de doelgroepen is de samenwerking
met partnerorganisaties wezenlijk. Daarom gaat Nemo
meer investeren in het contact met partnerorganisaties en
koepelorganisaties.
3. Wandelcentrum Nemoland Polen
Het centrum van Nemo in Polen wordt een
bezoekerscentrum en dient als basis voor verschillende
projecten voor regionale ontwikkeling en betere
wandelmogelijkheden. Door de uitbreiding van doelgroepen
gericht op educatie en zorg, en de koppeling van toerisme
met verhalen en theater wordt de exploitatie van het
centrum uitgebreid. Nemoland gaat zich profileren als
internationaal cultureel centrum in nauwe samenwerking
met gemeente, lokale NGO's en scholen.
Producten en diensten van Nemoland Polen:
1. het opzetten en aanbieden van wandelarrangementen
met 'eten bij de boer'
2. opzetten van een vervolgproject voor het Matra-project
van de gemeente Stara Kamienica
3. het organiseren van stages, workshops en studentenuitwisseling
4. organisatie van de Hollandse Dagen met concerten van
Nederlandse koren
5. lobby tegen de mijnbouwplannen
6. het begeleiden en coachen van vrijwilligers, het
aanbieden van werkervaring en opleidingstrajecten, het
aanbieden van reïntegratietrajecten en stageplaatsen.
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6. Capaciteiten en faciliteiten
Middelen van Vereniging Nemo:
1. Het menselijk kapitaal in de vorm van betrokkenheid van
sympathisanten, actieve leden, bestuursleden, vrijwilligers,
participanten en stagiaires.
2. De contributies en donaties.
3. Wandelcafé
4. Kantoor Westerpark
5. PR-middelen: tijdschrift de Vrije Wandelaar, website,
folders
Middelen van Stichting Nemo Projecten ten behoeve van
vereniging Nemo
1. Kantoor Oudeschans, 3 busjes, het team bestaat uit 5
vaste medewerkers en ca. 25 vrijwilligers
2. Financiering van de werkorganisatie
3. Ontwikkeling en uitvoering van projecten
4. Beheer van faciliteiten voor de Vereniging Nemo en
Nemoland Polen
Middelen van Fundacja Nemo ten behoeve van vereniging
Nemo:
1. Het onroerend goed Nemoland (woonhuis,
gastenvoorzieningen, café, cultureel centrum) en het 32 ha.
grote landgoed.
2. Het team van Nemo in Polen: beheerder, technische
medewerkers, boekhouder
3. Het netwerk in Polen: medewerking van plaatselijke
overheid, dorpsorganisaties, boeren en kunstenaars uit de
buurt, scholen.
4. PR-middelen: jaarlijks tijdschrift, website, folders
7. Organisatie, rechtsvorm
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 leden-activiteiten
faciliteren: een stichting voor de activiteiten in 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 een 'algemeen
nut beogende instelling' zonder winstoogmerk. Met de
opbrengsten van de contributies en ledenactiviteiten
worden de activiteiten voor de projecten en voor
belangenbehartiging gefinancierd.

Nemokantoor in 1936, wachten op een prik bij de GGD
Waar nu het Nemokantoor is, was toen een tandarts.
Stadsdeel Westerpark wil er nu een OKC (ouder-kind
centrum) van maken, en Nemo moet daarom weg. Er is
een kans dat Nemo een ruimte krijgt naast Volta, tegenover
het huidige kantoor. Maar er is nog niets zeker.
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NEMO REISVOORWAARDEN
nieuwbrief.
Info: Nemo - 020-6817013 - nemo@pz.nl - www.struinen.nl
tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief en is er een prikbord
Alle wandelactiviteiten van Nemo zijn verenigingsactiviteiten voor/door
zonder
winstoogmerk en volgens de
waarleden,
je vragen
kunt
doelstelling van de vereniging. De wandelactiviteiten worden voor de vereniging gecoördineerd en uitgevoerd door
Stichting Nemo.
Aanmelding en betaling. De reisovereenkomst is gesloten wanneer Nemo je aanmelding (mondeling, per email of
schriftelijk) heeft ontvangen, waarmee je verplicht de ledenprijs binnen de gestelde termijn te betalen. Je ontvangt een
factuur voor de betaling van de Ledenprijs, eventueel verhoogd met het Nemo-lidmaatschap en boekingskosten. De
Ledenprijs dient binnen 1week na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
Annulering. Annulering kan zowel telefonisch als schriftelijk geschieden. De annuleringskosten bij dagwandelingen binnen
24 uur voor begin van de wandeling de hele reissom.
Bij weekends en weken: tot 42 dagen voor aankomst op de (eerste) accommodatie: 15% van de ledenprijs; van 42 t/m 21
dagen voor aankomst: 30% van de ledenprijs; van 20 t/m 8 dagen voor aankomst: 70%; van 7 dagen tot de dag van
aankomst: de totale ledenprijs. Indien de reiziger geen of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de bij de ledenprijs
inbegrepen diensten en voorzieningen, wordt geen restitutie verleend.
Verzekeringen. Een reisverzekering wordt erg aanbevolen. Voor de Polenprogramma’s van Nemo is een reisverzekering
verplicht. Een annuleringsverzekering kan bij Nemo afgesloten worden.
Aansprakelijkheid van de reisorganisator. Nemo is niet aansprakelijk voor door reizigers of derden geleden schade of
letsel, door wie dan ook of door welke oorzaak dan ook, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van zijn kant. In dat geval
bedraagt zijn aansprakelijkheid ten hoogste eenmaal de Ledenprijs. Voor haar leden heeft Nemo een aansprakelijkheidsen ongevallenverzekering afgesloten.
Verantwoordelijkheid van de reiziger. De reiziger is verplicht zich zo te gedragen dat hij/zij de goede voortgang van de reis
en het verblijf niet in gevaar brengt, en zich daarbij houdt aan de geldende wet- en regelgeving. De reiziger verplicht zich
alle schade te vergoeden waarvoor hij/zij aansprakelijk is.
Verantwoordelijkheid van de reisorganisator. De reisorganisator, de begeleider en de beheerder zijn verantwoordelijk voor
de goede en veilige voortgang van de verenigingsactiviteiten en het voorkomen van schade en overlast aan de leden, de
vereniging en de gebruikte voorzieningen. Dit houdt de bevoegdheid van de staf en/of de begeleider en/of beheerder van
Nemo in, om verenigingsleden deelname aan verenigings-activiteiten te ontzeggen, op basis van een gemotiveerd besluit
en volgens de beginselen van billijkheid en redelijkheid. Schorsing van leden vindt plaats conform de verenigingsstatuten.
Voor klachten kan men contact opnemen met het bestuur, p/a Nemobestuur, Westerpark 2. 1013 RR Amsterdam.
Algemeen. Aan de programma’s van Nemo in folders en de reiskrant kan geen rechten ontleend worden. Voor situaties
waarin deze reisvoorwaarden niet voorzien, gelden de algemene reisvoorwaarden van de ANVR
Kortom
* Annuleren: Mondelinge opgave geldt als reisovereenkomst. Als je te laat afzegt (bij dagwandelingen 24 uur voor begin
van de wandeling), of te laat komt, moet je toch betalen.
* Verzekering: Bij schade tijdens de reis of de wandeling is de begeleider of Nemo niet aansprakelijk. Nemo heeft voor
leden een WA-verzekering afgesloten voor verenigingen. Vervoer is verzekerd via WA- en inzittenden-verzekering. Op
verzoek kan een annuleringsverzekering afgesloten worden.
* Nemo verstrekt geen gegevens van leden aan anderen

advertentie

DAGTOCHTEN IN VOERSTREEK EN HEUVELLAND!
Wandel mee langs Veldwegen, over bospaden en heuvels,
door dalen en langs beekjes. Dit zijn exclusieve routes,
door ons zelf samengesteld en voorgelopen.
Data : Do 12 en Vr 13 ! April 2007 .
Je kunt voor 1 of 2 dagen inschrijven.
Kosten20 Euro voor een of 35 Euro voor twee dagen.
Wandeltips
www.wandelzoekpagina.nl
de beste website voor wandelroutes in Nederland
De Wandelzoekpagina van Stefan Horn bevat niet alleen
zoekmachines voor dagwandelingen, meerdaagse tochten
en wandelvakanties, maar ook tips van wandelaars,
wandelnieuwtjes, een maandelijkse nieuwsbrief en een
agenda voor natuurwandelingen.

oproep

Wie is er bekend in het westelijk deel van het Sloterpark en
wil meewerken aan het ontwikkelen van een korte
wandelroute aldaar? Het gaat om 'het Ruige Riet', een klein
natuurgebiedje ten westen van het Sloterparkbad.
Meld je aan bij Michiel Schutte tel:020-8898432 of
mschutte@geuzenveld.amsterdam.nl
Internet
www.struinen.nl (Nemo)
www.voetpaden.nl (acties voor voetpaden)
www.nemoland.org (Nemo Polen)
www.wandelnet.nl (knelpunten)
www.tevoet.nl (regionaal)

www.tweevoeter.nl: alles over wandelen
De site van Wessel Zweers bevat praktische informatie
voor wandelaars en dagelijks nieuws. Bijna alle aspecten
van het wandelen komen aan bod: van praktische tips voor
beginners tot achtergrondartikelen over landschap, natuur
en milieu. Via de site kun je meer dan 500 boeken en
gidsen bestellen. Verder kun je je abonneren op een gratis
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NEMO WANDELPROGRAMMA 2007

WEEKENDS EN WEKEN

Paasweekend Ootmarsum Twente
Wandelweek Nemoland Polen
Hemelvaartweekend Drenthe
Pinksterweekend Zuid Limburg
Zomerweekend Ameland
Polen wandelweken en kinderprogr.
Polen wandel/cultuurweek
Herfstweekend Schiermonnikoog
Herfstweek Nemoland Polen
Weekend Achterhoek
Oud/Nieuwweek Wijlre
Oud/Nieuwweek Salland
Oud/Nieuwweek Nemoland Polen

7 - 9 april
28 april - 6 mei
17 - 20 mei
26 - 28 mei
22 - 24 juni
30 juli - 26 aug
4 - 12 aug
28 - 30 sep
13 - 21 okt
10 - 11 nov
28 dec - 2 jan
28 dec - 2 jan
26 dec - 3 jan

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

€ 85
€ 300
€ 125
€ 85
€ 95
*
€ 300
€ 95
*
€ 89
€ 195
€ 215
€ 270

* Prijzen Nemoland zijn afhankelijk van vervoer en soort accommodatie.
Weekends en weken: elke dag een begeleide wandeling van ca 20 km. Meenemen: stevige
wandelschoenen, regenkleding, hoeslaken, sloop, slaapzak, oordoppen, sloffen, toiletspullen en
handdoek, lunchpakket 1e dag. Huishoudelijke taken doen de deelnemers gezamenlijk

Lang Paasweekend Ootmarsum Twente
3 dagen: za 7 - ma 9 april
Pasen in Twente, met paasgebruiken van de streek
Wandelen door de mooiste natuurgebieden van Twente:
het Springendal, de Vasserheide, en het stroomdal van
de Dinkel. Grafheuvels, beken en de watermolens van
Frans en Bels langs de Mosbeek. Het oude stadje
Ootmarsum is dichtbij, hier zijn allerlei paastradities terug
te vinden, zoals het Vlöggeln, waarbij de bevolking hand
in hand door het stadje trekt. 1e Paasdag ‘s avonds het
traditionele Twentse paasvuur!
Reissom € 85. Overnachten op vakantieboerderij
bovenop de Roezeberg. Kleine groep.
Inclusief 2 overnachtingen, alle maaltijden, wandelroutes
en begeleiding. Exclusief vervoer. Nemobus retour € 28
(beperkt plaats), warme maaltijd maandag.
Pinksterweekend St. Geertruid - Zuid Limburg
3 dagen: za 26 - ma 28 mei
Holle wegen, grubben en grafheuvels
Op de grens met België, wandelen we door de uitlopers
van de Ardennen en de Voerstreek.
Afwisselend landschap, met veel holle wegen, grubben
en grafheuvels. Grote hoogteverschillen. Prachtige
wandelingen door de Voerstreek, het Savelsbos en deels
over LAW het Pelgrimspad en Streekpad het
Krijtlandpad. Het Savelsbos bevindt zich op het Plateau
van Margraten, maar ook in het Maasdal.
Reissom: € 85 Overnachten in groepsaccommodatie in
St. Geertruid. Tentje meenemen is mogelijk.
Inclusief 2 overnachtingen, alle maaltijden, wandelroutes
en begeleiding. Exclusief vervoer. Nemobus retour € 30
(beperkt plaats), warme maaltijd op de laatste dag.

Lang Hemelvaartweekend Gasselte Drenthe
4 dagen: do 17 - zo 20 mei
Een nieuwe accommodatie in de prachtige wandelprovincie Drente. We verblijven in een ruim en nieuw
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 Drentse Staatsbossen,
met uitgestrekte bossen en zandverstuivingen. 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 en Ineke Vervoort.
Ledenprijs: € 125; Overnachten in een prachtige
groepsaccommodatie met manege,
Ledenprijs 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.
Wandelweek Poolse Lente in Reuzengebergte
9 dagen: za 28 april - zo 6 mei.
Met de Nemobus of met eigen of openbaar vervoer naar
Nemoland Polen. Wandelen en werken in de tuin of
gewoon een weekje lekker uitrusten en genieten van de
prachtige omgeving.
Reissom: afhankelijk van slaapplaats en vol pension of
zelf koken.
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Zomerweekend Ameland.
3 dagen: vr 22 - zo 24 juni.
Lekker uitwaaien op dit mooie waddeneiland. Het eiland
is van groot belang voor vogels en vooral in het voorjaar
doen duizenden vogels het eiland aan om bij te tanken.
We wandelen ook naar het Oerd, het meest oostelijke
punt van het eiland, met hoge duinen en kale
zandvlaktes. Waddenzee en Noordzee, beboste duinen
en vochtige duinvalleien met heide en enkele moerasjes.
Ook kortere wandelingen mogelijk. Overnachten in riant
groepsverblijf op ruime meerpersoons kamers bij Ballum.
Begeleiding: Mathilde Andriessen. Extra meenemen:
strippenkaart voor de bus op Ameland en dekbedovertrek
ipv slaapzak.
Ledenprijs: € 95 Inclusief 2 overnachtingen, alle
maaltijden, wandelroutes en begeleiding.
Najaarsweekend Schiermonnikoog
3 dagen: vr 28 - zo 30 september.
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, (onder voorbehoud).
2 overnachtingen en maaltijden op prachtig gelegen
(sobere) kampeerboerderij. Wandelingen van 20 km en
korte wandelingen of excursies (onder voorbehoud).
Ledenprijs: € 95 Inclusief 2 overnachtingen, alle
maaltijden, wandelroutes, bagagevervoer van en naar de
boerderij, en begeleiding.
Exclusief vervoer, boot en warme maaltijd laatste dag.
Nemobus retour € 30 (beperkt plaats).
Wandel/cultuurreis Nemoland Polen
9 dagen: za 4 - zo 12 augustus.
Reis olv Mathilde en Vincent. Met Nemobus retour.
Een unieke combinatie van cultuur in de omgeving van
het Nemohuis, en lange of kortere wandelingen naar
keuze. 2 of 3 dagen wandelen met Mathilde dwars door
het Reuzengebergte en slapen in een berghut. Maar ook
naar het mooie stadje Jelenia Gora, onder leiding van
Vincent. Eten bij boeren en kunstenaars in de omgeving.
Ledenprijs: vanaf € 280, afhankelijk van slaapplaats en
vervoer. Alles is mogelijk, neem kontakt op met Mathilde
of Vincent voor meer informatie.
Kort Weekend Achterhoek (Meddo/Woold)
2 dagen: 10 - 11 november 2007
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. Ook voor deelnemers die al eerder met het
weekend naar Meddo zijn meegeweest, nu met nieuwe
wandelingen! Begeleiding: Mathilde Andriessen
Overnachting in klein dorpshotel (2-persoons kamers, 1
pp kamer € 20 extra) met groot binnenzwembad. Vlakbij
de Duitse grens. Ledenprijs € 89 incl. vervoer, wandelroutes, ontbijtbuffet en uitgebreid lunchpakket. Exclusief:
lunchpakket 1e dag, warme maaltijden, consumpties.

bijlage Nemo Programma 2006
Wandelen in de bergen
van Nederland of Polen
keuze uit 3 Oud/Nieuwweken 2007/2008!
Oud/Nieuwweek in Wijlre (Zuid Limburg)
28 dec - 2 jan 2008 6 dagen Voor de 16e keer wandelen
we met Oud/Nieuw in Zuid Limburg, een gouden formule
door de prachtige wandelingen en de gezelligheid van
lange avonden. Naast elke kerk een kroeg!
Elke dag wandelingen van 20 km of korter, op
onverharde paden. Wandelen langs Geul, Gulp en de
Eyserbeek. Over de Vaalserberg en naar het Drielandenpunt. Kastelen en kloosters. Heuvels, bossen, holle
wegen en beken. Kerkepaden en wegkruisen. Bezoek
aan het klooster van Gerardus in Wittem. Overnachten in
een ruime kampeerboerderij aan de rand van het dorp.
Ledenprijs € 195 inclusief: 5 overnachtingen, begeleiding,
alle maaltijden. Exclusief: vervoer.
Oud/Nieuwweek in Salland
NIEUWE ACCOMMODATIE! 28 dec - 2 jan 2008
6 dagen Dit jaar geen Eifel of Ardennen, maar de heuvels
in Oost Nederland. Een leuke nieuwe accomodatie
hebben we gevonden bij Hellendoorn, op de Sallandse
Heuvelrug, bij de Sprengenberg en de Holterberg. Voor
de derde keer overnachten we op een nieuwe plek.
Ditmaal gaan we naar Salland. Uitgebreide bossen en
een prachtig coulissenlandschap. Een reis voor goede
wandelaars!. De accommodatie is riant en heeft
meerdere kamers.
Ledenprijs: € 215 inclusief: 5 overnachtingen,
begeleiding, alle maaltijden. Exclusief: vervoer..
Oud-Nieuw in Nemoland Polen
9 dagen - 26 dec 2007 – 3 jan 2008
Voor de 2e keer gaan we dit jaar met de Kerst en
Oud/Nieuw naar Nemoland! Het is echt pionieren. Je
moet er rekening mee houden dat het primitief kan zijn,
maar je krijgt er wel een onvergetelijke kerst en
jaarwisseling voor terug, op z'n Pools! We gaan veel
muziek maken en reken maar dat het eten bijzonder
wordt. We willen het liefst met mensen die er al eerder
zijn geweest en die er bewust voor kiezen. Als het weer
het toelaat is het ook mogelijk om een 2 daagse
wandeltocht door het Reuzengebergte te maken. Maar
zeker zullen we veel wandelen in het Isergebergte en
door het landschap rondom Nemoland (geen
sneeuwgarantie). We willen vooraf bij elkaar te komen en
de reis samen voorbereiden. Het aantal deelnemers is
beperkt omdat er in de winter beperkte huisvesting is.
Ledenprijs € 270 all in exclusief vervoer
Actief in Polen
Nemo biedt in en vanuit Nemoland een groot aantal
mogelijkheden voor een actieve vakantie, goed te
combineren met een individueel arrangement of een
wandelweek.
- workshops: glas in lood, brood bakken, kaas maken,
honing maken, jam maken
- werkvakanties
- bivaks en survival voor (oudere) kinderen en zich jong
voelende volwassenen
- verhalenprogramma op basis van locale legenden
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INDIVIDUELE WANDELARRANGEMENTEN
Wandelen vanuit pensions van ecologische/ambachtelijke boeren en kunstenaars
Alleen voor leden - opgave/informatie: Nemo - 020-6817013 - nemo@pz.nl - www.struinen.nl
1 overnachting / 2 wandeldagen € 52 - 2 overnachtingen / 3 wandeldagen: €94 - 3 overnachtingen / 4 wandeldagen €136
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.
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).
De Kop van Overijssel bij Steenwijk. Dit bedrijfje in de Pol is inspirerend, met kaarsenrecycling, biologische
moestuin en kippen. Kaarsrestanten uit het hele land worden verwerkt tot creatieve kaarsen voor binnen en buiten. Een deel
wordt gebruikt voor goede doelen t.w. Unicef en Droomhuisjes voor Jucu in Roemenië. 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 een rietsnijder midden in het Nationaal Park de Weerribben. Wandelroutes deels over
het LAW Zuiderzeepad. Via Blokzijl naar Vollenhove of 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, en Linschoten (langs de Linschoten) naar Montfoort of IJsselstein.
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.
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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Twee nieuwe individuele
wandelarrangementen
in de Achterhoek
Waarom nu juist in de Achterhoek?
Mathilde Andriessen is geboren en getogen in
Winterswijk en weet hoe mooi het daar is en wat de
mooiste wandelpaden zijn. Daarom heeft ze een aantal
nieuwe wandelarrangementen gemaakt voor Nemoleden.
Bijzondere sfeervolle accommodaties die ze persoonlijk
bekeken heeft en die allen een ‘verhaal' hebben.
De Achterhoek rondom Winterswijk is één van de
mooiste wandelgebieden van Nederland. Een
coulissenlandschap, met houtwallen, bossen, licht
glooiende akkers en kronkelende beken. Oude
Scholtenboerderijen en watermolens.
Bereikbaar per Openbaar Vervoer naar Winterswijk NS.
Het is maatwerk.
Grensgebied Achterhoek en Duitsland
Wandelen in het Woold, één van de buurtschappen rond
Winterswijk, langs de Duitse grens. Er is hier geen
ruilverkaveling geweest, dus nog veel kleine
landbouwpercelen, bosjes, omzoomde akkers,
houtwallen en mooie oude Scholtenboerderijen. De
Boven Slinge, één van de weinige beken die nooit is
rechtgetrokken, slingert zich door het natuurgebied de
Bekendelle. Dit is een prachtig oud soortenrijk loofbos dat
bijzonder is vanwege de meanderende beek. En
bijzondere vogels zoals de ijsvogel , de grote gele
kwikstaart Overnachten in een verbouwde voormalige
boerderij in het Woold, vlak bij de grens met Duitsland.
Onze gastheer is een professionele verhalenverteller,
coach en clown! Veel onverharde paden, brede
zandpaden, 2 watermolens en een wandelpad over de
Oude Bocholtse Spoorbaan. De wandelingen gaan deels
over LAW Het Scholtenpad, maar vooral ook eigen
routes.
Grensgebied Achterhoek en Duitsland
Wandelen rondom Meddo, een buurtschap ten noorden
van Winterswijk, langs de Duitse grens. De streek
rondom Meddo is misschien onbekender dan het grotere
bosgebied ten zuiden van Winterswijk. Maar zeker net zo
mooi en stil. Rondom Meddo is het meer agrarisch
landschap, boerderijen, licht glooiende akkers, maar
vooral ook veel veengebied. Overnachten in een gezellig
klein dorpshotel, waar Nemo bovendien ook 2 x per jaar
haar wandelweekends organiseert. De omgeving verveelt
nooit. Op de grens met Duitsland gaat de wandeling door
het beschermde hoogveen gebied, het Zwillbrocker
Venn. En door het Natuurpark de Leemputten. De
wandelingen gaan ook door het Meddose Veen, een
onderdeel van het grote Korenburger Veen. Deels over
LAW het Scholtenpad.
Dit arrangement is 20 euro pp pn duurder, zonder warme
maaltijd
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Wandelen met Chaucer
Geoffrey Chaucer was een middeleeuwse Engelse
schrijver. Hij is beroemd om zijn Canterbury Tales.
Daarin reist een groep pelgrims van Londen naar
Canterbury om het graf van de heilige Thomas Becket te
bezoeken. Anneke Hesp heeft onderzocht hoe de route
die zij namen, er tegenwoordig uitziet. Op de website
www.walkingwithchaucer.nl vertelt zij daarover.
Nemo biedt vanaf 15 mei diverse mogelijkheden om deze
historische route te volgen vanuit het kosmopolitische
London naar de kathedraalstad Canterbury.
De wandeling voert door de bossen en boomgaarden van
Kent, langs hopvelden tegen de heuvels en stille dorpjes
met eeuwenoude pubs.
Voor meer informatie kijk op www.walkingwithchaucer.nl
of bel het Nemokantoor.

Bijzondere natuurwandelingen:
Zondag 13 mei: Oostvoorne.
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. Ook zullen
zij, als kenners van het gebied, de lange wandeling
begeleiden. Hun dochter Hanneke, die biologe is, zal
(samen met Jeroen) net als vorig jaar, weer een
geweldige excursie begeleiden, die ca 10 km zal zijn.
Zaterdag 19 mei: Vogelen en wandelen in de
Oostvaardersplassen. 10 - 17 uur. € 15
Mathilde organiseert deze wandelexcursie samen met de
Vogelwerkgroep Westerpark.Het is voor enthousiaste
vogelaars, maar er gaat (misschien) geen 'officiële' gids
mee dus verrekijker en vogelgids mee. We gaan met de
Nemobus naar de Oostvaardersplassen. Daar kun je met
Openbaar Vervoer niet komen! We gaan vogelen en
maken een korte wandeling van max 8 km
De Oostvaardersplassen zijn ongelooflijk belangrijk voor
de vogels. Het is een groot rustgebied met vele grazers.
Het grootste deel van dit 5600 ha grote natuurreservaat
bestaat uit water en moeras. Er zijn een aantal
vogelhutten en kijkschermen. Er zijn zeldzame vogels als
de roerdomp, de grote en kleine zilverreiger En de kwak,
maar ook algemene soorten als de grauwe gans,
waarvan er gemiddeld 33.000 te vinden zijn. De inrichting
van het poelengebied blijkt hierin een belangrijke rol te
spelen: het aantal nesten van de zilverreiger en de
lepelaar gaat gestaag omhoog. Er zijn roofvogels zoals
de Kiekendieven, Havik, Sperwer en Torenvalk. In 2002
is voor het eerst een nest door een paar juveniele
visarenden gebouwd. Het is voortijdig uit de bomen
gewaaid. Dit voedt de hoop dat de visarend in de
toekomst in het gebied tot broeden gaat komen. Ook de
zwarte ooievaar en de zeearend laten zich met zekere
regelmaat in de Oostvaardersplassen zien. De zeearend
heeft zich hier in 2006 als broedvogel gevestigd..
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Nemoland
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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 - Westerpark 2 - 1013 RR Amsterdam tel. (0031) 20-6817013 - email polen@pz.nl

Ga struinen met Nemo door het Reuzengebergte en
Isergebergte in het land van de berggeest Rübezahl!
Nemoland is een ontmoetingscentrum voor actieve
wandelaars die de verhalen van het landschap zoeken,
en kennis willen maken met het onbekende Polen.
Het is een natuurcamping verhalencentrum,
groepsverblijf en wandelknooppunt. Voor de Poolse
omgeving is Nemoland een basis voor allerlei projecten
gericht op duurzame ontwikkeling en dorpstoerisme.
Waar ligt Nemoland?
Nemoland ligt in het onbekende berggebied van zuidwest Polen (ooit bekend als het Toscane van MiddenEuropa) 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.

Waarom gaat Nemo naar Polen?
Omdat alle wandelingen in wezen rondwandelingen zijn,
rond een magisch middelpunt (beginpunt? eindpunt?)
heeft ook de vereniging van vrije wandelaars Nemo een
magnetische pool, een eigen ontmoetingscentrum. Het
hart van Nemo klopt in Pools Silezië, in het
Reuzengebergte en Isergebergte. Daar ligt Nemoland.
Juist in Polen, omdat Polen staat voor het mooiste en
onbekendste wandelland van Europa. Diep in zich heeft
elke wandelaar ergens 'het verlangen naar Polen'. Juist
omdat Polen eeuwenlang het achterland van Europa
was, vergeten, van de kaart geveegd, laat het landschap
zich lezen als een legende, waarin de wandelaar ook zijn
eigen verhaal kan terugvinden. Welkom in Nemoland om
dit wonderlijke Polen te ontdekken!

Wat biedt Nemoland?
Gasten worden bij aankomst lid, verblijven op basis van
zelfverzorging en dragen met kleine klussen bij aan het
onderhoud van het centrum. De filosofie is dat toerisme
kan bijdragen aan duurzame lokale ontwikkeling.
* Overnachten in kamers of op slaapzolders, in caravans,
blokhut of met de tent in de boomgaard of op het weiland
* Eenvoudige, maar propere 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
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, achtergrondinformatie, gidsen
* Tochtjes naar onder meer het Reuzengebergte,
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, taalcursussen, Pools
leren koken
* 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
* In de vakanties zijn er excursies van Poolse gidsen die
alles weten over de geschiedenis en de natuur (flora,
fauna, geologie) van het gebied.
* Begeleide Nemo-wandelingen
* Zomerschool: educatieve programma's i.s.m. met locale
organisaties en scholen gericht op locale geschiedenis,
geologie, natuur/landschap, cultuur.
* Studentenuitwisseling, stages en onderzoek naar
duurzame ontwikkeling
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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, Magdeburg, 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: Vanuit Nederland gaan vaak lijndiensten naar
Legnica. Daar gaat een bus naar Jelenia Góra. 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).
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.
.
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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 milieu-vervuiling 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 dorps-bewoners 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.
Rübezahl
De woeste berggeest
van het Reuzengebergte
Oudst bekende
Middeleeuwse
afbeelding

Rübezahl
in de 21e eeuw
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WELKOM IN NEMOLAND!
PRIJZEN NEMOLAND POLEN
Nemoland heeft geen winstoogmerk. De prijs is gebaseerd
op de kostprijs met een toeslag voor het gebruik van de
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, de service
van de beheerder en begeleiders, een donatie voor de
projecten van Nemo in Stara Kamienica en de lobby tegen
de mijnbouwplannen.
* Logies per nacht
kamperen met eigen tent: € 5,- p.p.
kindertent: € 2,- per tent extra
2/3 persoons kamers: € 10,- p.p.
slaapzolder: € 8,- p.p.
2/3 persoons caravans: € 20,- per caravan
4 persoons blokhut € 30,groepsaccommodatie met keuken, huiskamer en
slaapzolder: vraag prijsopgave
wintertoeslag verwarming en elektra: € 2,- p.p. per nacht
* schoonmaakkosten: € 5,* auto parkeren € 1,50 per nacht
* informatiemap met wandelroutes: € 5,* boekingskosten bij vooraf reserveren: € 5,* wandelkaart omgeving: € 2,50
* toeslag gebruik kookfaciliteiten voor maaltijden:
€ 1,50 per dag
* warme douche: € -,75
* huur lakens/handdoek/dekens: € 5,* kinderen t/m 2 jaar gratis, 3-11 jaar 40% korting,
meerkinderkorting in overleg
* warme maaltijd: v.a. € 7,- / 30 zloty’s
* gebruik wasmachine incl. wasmiddel € 4,* lidmaatschap Nemo (verplicht):
volledig € 11,50 - reislidmaatschap € 5,* begeleide Nemo-wandeling: € 3,* excursies, workshops, paardrijden: zie prijslijst in
Nemoland

Nemoland is een wandelcentrum voor Nemoleden en geen
openbare camping of pension. 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.
De sanitaire voorzieningen zijn sober Nemoland is goed
bereikbaar met openbaar vervoer.
Er is geen ruimte om eigen campers of caravans te
plaatsen. Wel is er een parkeerplaats
Op eigen gelegenheid: Je bent het hele jaar door
welkom om te wandelen, Pools te eten en af en toe mee te
helpen.
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. Voor een werkvakantie betaal je slechts
€18 pp per week op basis van kamperen.
Met een groep: Vincent organiseert 4 t/m 12 aug.een
cultuur/wandelweek.
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.
Machiel organiseert een bivak voor survivalliefhebbers.
Boeken/informatie
Nemo, 020-6817013, polen@pz.nl, www.nemoland.nl

Arrangementen
7 dagen vol pension met wandelingen € 250,workshop glas in lood 5 halve dagen € 125,Verkrijgbaar in café: wandelkaarten, wandelroutes,
gebruiksartikelen. Huur tentje € 2,Er kan in euro's en zloty’s betaald worden, via een
machtiging en liefst vooraf per giro.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
Nemo kan treintickets en bustickets voor heen/terugreis
regelen.

Welkom bij
nieuwe beheerder/gastvrouw van Nemoland
Valentina (met Evelyn)
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WANDELPROGRAMMA
ZOMER 2007
ELKE ZONDAG
* dagwandeling van 20 km. met Nemobus

ELKE MAAND
* korte zondagwandeling van 15 km. met Nemobus
25 mrt 13 mei 16 sept 28 okt
* openbaar vervoerwandeling met Alies ca 15 km. op zaterdag vertrek
Amsterdam CS € 4
14 apr 28 apr 26 mei 7 juli 11 aug 15 sept 20 okt
* avondwandeling van ca. 12 km. met Nemobus vertrek 18 uur Amstelstation.
21 juni 26 sept 5 okt (vertrek 17 uur Amstelstation) € 15
* tuinparkwandelingen met Mathilde ca 8 km. Op zaterdag 10 - 16 uur € 6
2 juni 30 juni 8 sept
* droomwandelingen 12 mei, 21 juni, 23 sept, 26 sept, 3 nov

WANDELWEEKENDS pag 5-6
* Pasen Ootmarsum Twente 7 - 9 april pag 5
* Hemelvaart Gasselte Drenthe 17 - 20 mei pag 5
* Pinksteren Zuid-Limburg St. Geertruid 26 - 28 mei pag 5
* Ameland 22 - 24 juni pag 5
* Schiermonnikoog 28 - 30 sept pag 6
* Achterhoek Meddo/Woold 10 - 11 nov. pag 6

WANDELWEKEN pag 5
* Nemoland Polen 28 april - 6 mei 4 - 12 aug 13-21 okt
* Zuid Limburg Oud/Nieuw 28 dec 2007 - 2 jan 2008 pag. 6
* Salland Oud/Nieuw 28 dec 2007 - 2 jan 2008 pag 6
* Nemoland Polen Kerst/Oud/Nieuw 26 dec 2007 - 3 jan 2008 pag 12

INDIVIDUELE ARRANGEMENTEN
2, 3 of 4 daags verzorgd arrangement op maat, met wandelroutes, het hele jaar
behalve in juli en augustus
* 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
* Achterhoek Winterswijk, bossen beken veen en agrarisch landschap

vereniging van vrije wandelaars

www.struinen.nl
nemo@pz.nl
tel 020-6817013
kantoor Westerpark 2
1013 RR Amsterdam
ma-vrij 9-17 uur (woensdag gesloten)
giro 527317 - nemo@pz.nl
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.
Prijzen
Lidmaatschap € 15 of € 25 per
jaar (stadspas € 10)
Dagwandeling ledenprijs € 18,50
(stadspas € 16,-)
Strippenkaart 5 wandelingen € 85
(stadspas € 75 )
incl. vervoer/ koffie/route/soep.
Met eigen vervoer € 6,Aanbieding voor nieuwe leden:
combinatie lidmaatschap
en 1e wandeling € 26
Openbaar Vervoerwandelingen
met Alies € 4,Avondwandelingen ca 12 km. € 15
Annuleren e.a. reisvoorwaarden:
pag 14.

NEMOLAND POLEN
* hele jaar open: kamperen, kamers, stacaravans, groepsruimte, blokhut
D* werkvakanties: werken en wandelen
* groepswandelweken 4 - 12 aug en 26 dec - 3 januari 2008
* arrangementen, workshops, stages voor groepen, scholen en studenten

WANDELCAFÉ
1x per maand op vrijdag in de Boomsspijker Rechtboomssloot 52 Amsterdam,
aanvang 20 uur, 2 euro (zie uitgebreid programma in de Vrije Wandelaar pag 5)
Vaste bezetting het Nemokoor, Ton Verkroos op de piano, duo M&M
20 april: Pools Café: Slavisch koor Slavuj en Karol Lesman over Szymborska
11 mei: Singalong, meezingen met het Nemokoor
8 juni: Pools koor Accolada uit Jelenia Góra (Polen)
ATTENTIE: 13 april: Algemene Ledenvergadering Vereniging Nemo in het
Nemokantoor, Westerpark 2, Amsterdam! (dus niet in de Boomsspijker)
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bijlage nemo wandelprogramma 2007

NEMO WANDEL-AGENDA
VOORJAAR/ZOMER 2007
opgeven: Nemo - 020-6817013 - nemo@pz.nl - www.struinen.nl
zo 25 mrt

zo 1 apr

za 7 apr
ma 9 apr

vr 13 apr
za 14 apr

zo 15 apr

vr 20 apr

zo 22 apr

za 28 apr

za 28 apr

zo 29 apr
zo 6 mei
vr 11 mei
za 12 mei
zo 13 mei

do 17 mei

Zomertijd. Een nieuwe wandeling over de
Knardijk, onder de Oostvaardersplassen.
Over de historische grens van de Knardijk,
maar ook door bossen en langs vaarten.
Met Mathilde een kortere route door de
oernatuur van het Oostvaardersveld en de
Oostvaardersplassen.
Wijk bij Duurstede, Leersum, Nederrijn. Door
landgoederen, over dijken en langs de
Langbroeker Wetering.
t/m ma 9 apr Paasweekend Ootmarsum
Tweede Paasdag. Leerdam, Heukelum,
Linge. Het Paas- en lentegevoel in de
Betuwe. Langs de Linge en door
vestingstadjes.
Ledenvergadering op het Nemokantoor,
Westerpark 2, om 20 uur.
OV-wandeling met Alies. Het tweede deel
van Amersfoort - Baarn, nu van Baarn tot
Soest, via Soester Engh, Pijnenburg en
Lage Vuursche.
Lexmond, Meerkerk, Merwedekanaal. Een
rondje langs drie wateren: Lek, Zederik en
Merwedekanaal.
Pools Café in de Boomsspijker Rechtboomssloot 52: Slavisch koor Slavuj en gesprek
met vertaler Karol Lesman over Poolse
dichter Szymborska.
Nieuw: Het Spijk, Bremerberg, Veluwemeer.
Alweer een nieuwe Flevose combinatie van
bossen, dijken en paden langs sloten.
t/m zo 6 mei Polenweek. Individueel
arrangement met of zonder Nemobus.
Wandelen en (ev.) werken in de tuin,
zelfverzorging of vol pension.
OV-wandeling met Alies. Rondje
Geldermalsen, langs de Linge en over
landgoed Mariënwaerdt.
Hoog Soeren, Echoput, Royale wandeling
door kroondomein van Het Loo.
Alblasserdam, Kinderdijk, Lek. Molens en
rivieren in de Alblasserwaard.
Wandelcafé. In de Boomsspijker
Singalong met het Nemokoor.
Themawandeling met Peter Spruijt. Bergen,
Pan. De MEI van Gorter. (10 - 17 uur)
Voorne, Rockanje. Voornes Duin, vochtige
en natte duinvalleien met veel bijzondere
planten. Ook kortere route/excursie met
biologe Hanneke. Koffie en soep bij Jan en
Regien Borren.
t/m zo 20 mei Hemelvaartweekend
Gasselte, Drenthe. 4 dagen

za 19 mei
za 26 mei

za 26 juni
za 2 juni

zo 3 juni

vr 8 juni

zo 10 juni

zo 17 juni

do 21 juni

vr 22 juni
zo 24 juni

za 30 juni
zo 1 juli
za 7 juli
zo 8 juli

zo 15 juli

zo 22 juli
zo 29 juli
za 4 aug
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Vogelwandeling Oostvaardersplassen, met
de vogelwerkgroep Westerpark. (10 – 17uur)
OV-wandeling met Alies. Zandvoort Santpoort-Noord, door het duinen van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en over
het strand.
t/m ma 28 mei Pinksterweekend St.
Geertruid, Zuid-Limburg. 3 dagen
Tuinparkwandeling. Rondleiding over Ons
Buiten, bezichtiging tuin van Gerard met
koffie.
Dieren, Brummen, Hall. Bossen en
akkerland aan de uiterste rand van de
Veluwe en in de IJsselvallei.
Wandelcafé. Pools koor Accolada uit Jelenia
Góra met Poolse liederen en verhalen, oa
Schlemiel van Singer
Zomertijd. Voorsterbos, Vollenhove,
Kadoelermeer. Een nieuwe variant op de
grens van oud en nieuw land, oftewel de
Noordoostpolder en de keileembult van
Vollenhove.
Garderen, Krachtighuizen, Solsche Gat. De
Veluwerand bij Putten, met bos, heide en
akkerland.
Zonnewende avondwandeling, misschin
nachtwandeling. Vertrek Amstelstation 19
uur.
t/m zo 24 juni Weekend Ameland. Ook korte
routes, olv Mathilde
Rhenen, Elst, Veenendaal. Een traditioneel
stukje Heuvelrug, maar met nieuwe
varianten. Ditmaal met de uiterwaarden van
Rhenen.
Tuinparkwandeling. Osdorp. de Eendracht
en rondleiding over TIGENO. Soep bij Paul.
Noordeloos, Hornaar, Goudriaan. Kades,
sloten en weilanden boven Gorinchem.
OV-wandeling met Alies. Van Bussum naar
Hilversum, over landgoederen, bos, heide.
Bergen aan Zee, Groet, Camperduin. Een
klassieker door de breedste duinen van
Nederland en over het strand.
Vlijmen, Den Bosch, Vught. Een nieuwe
route over een oude spoorlijn, maar ook de
bekende paden langs het
Afwateringskanaal.
Doorn, Maarn, Maarsbergen. De Kaapse
Bossen op de Utrechtse Heuvelrug.
en zo 5 aug geen zondagwandeling
t/m zo 12 augustus Wandel/Cultuurreis
Polen olv Mathilde en Vincent. Met
Nemobus.
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za 11 aug
zo 12 aug

zo 19 aug

zo 26 aug
zo 2 sept

za 8 sept

zo 9 sept
za 15 sept

zo 16 sept

vr 21 sept
zo 23 sept

wo 26 sept

OV-wandeling met Alies. Met de NDSM-pont
naar Noord en daar een wandeling
Callantsoog, Groote Keeten, Zwanenwater.
Duinen, binnenduinrand en stuifdijken in het
noorden van Noord-Holland. En voor de
liefhebber het natuurgebied Zwanenwater.
Nieuwe Niedorp, Winkel, Kolhorn, Een
noordelijk stukje Noord-Hollandpad, over
nieuw opengestelde dijken en oude
polderpaden.
Ermelo,Veluwe, het Solse Gat. Koffie en
soep bij Ettie thuis.
Driebergen, Werkhoven, Langbroek. Het
Aderwinkelpad, het nieuwste Klompenpad,
aangevuld met een Nemo-variant.
Tuinparkwandeling. VAT en Eigen Hof in
Sloten, aan de zuidwestrand van
Amsterdam.
Klassiek rondje Veluwe tussen Garderen,
Koudhoorn en Speuld.
OV-wandeling met Alies. De Rijp,
Eilandspolder. Dijken, veenweide, mooie
dorpen.
Pingjum, Witmarsum, Zurich. Door de Friese
weilanden, op zoek naar Menno Simons.
Ook kort olv Mathilde
Wandelcafé over Uko van Okesdorp. Met
informatie, verhalen en liederen.
Autoloze zondag in de hele stad.
Themawandeling Uko van Okesdorp
(Osdorp). Van Waterland naar Oud Osdorp
met verhalen en historische achtergronden.
Met Peter Spruijt.
Volle Maanwandeling en Equinox.
Wandelen met Uko! Vertrek Amstelstation
18 uur.

bijlage nemo wandelprogramma 2007
vr 28 sept
zo 30 sept
vr 5 okt
zo 7 okt
za 13 okt

zo 14 okt
za 20 okt

zo 21 okt

zo 28 okt

za 3 nov

t/m zo 30 sep weekend Schiermonnikoog.
Ook volle maan!
Wandelmanifestatie Oud Osdorp!!
Avondwandeling Oostvaardersplassen.
Burlende edelherten! Amstelstation 17 uur.
Castricum (aan Zee), Bakkum-Noord.
Noord-Hollands Duinreservaat en strand.
t/m zo 21 okt Polenweek. Individueel
arrangement met of zonder Nemobus.
Wandelen en werken in de tuin,
zelfverzorging of vol pension
Rondje Twello in de IJsselvallei achter
Apeldoorn. Landerijen, bossen en rivieren.
OV-wandeling olv Alies. Herfstwandeling
door de duinen en bossen rond Bergen (aan
Zee).
Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd. Het
mooiste deel van de Vijfherenlanden, tussen
Vianen en Leerdam.
Wintertijd. Stroe, Kootwijk, Kootwijksche
veld. Een nieuwe route door veel bos en
heidevelden. ook kort olv Mathilde.
Het einde, Allerzielenwandeling, met Peter
Spruijt. (10 - 17 uur)

Afspraken:
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:zie reisvoorwaarden pagina
Volgende programma verschijnt in sept. 2007
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