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Nemo is terug!
Voor het eerst sinds 2019 hierbij weer een Vrije
Wandelaar. Meer dan een jaar waren de wandelingen
door de Corona-beperkingen afgelast of beperkt als
‘sliertwandelingen’. Geen activiteiten in het
buurttuinhuis en juist in die ellende ook nog de
dreigende ontruiming van het Nemokantoor annex
buurttuinhuis en de buurtmoestuin. Ook in Nemoland
Polen veel pech met de strengste winter ooit en de
heftigste coronagolf van Europa. Maar dit nummer van
de Vrije Wandelaar is het bewijs dat Nemo alle misère
overleefd heeft en weer dapper doorgaat. Zowel
Nemoland in Amsterdam en Polen maken een
doorstart mee, met veel nieuwe concepten en
activiteiten. Nemoland NL/PL heeft de toekomst!
De zondagwandeling

De wandelingen op zondag hebben de corona goed
doorstaan. Vorig jaar zomer zijn we door de lockdown
noodgedwongen overgeschakeld op het wandelen
aan de randen van Amsterdam, wat voor velen een
blikopener op de eigen stad bleek te zijn. In oktober
gingen we in het algemene optimisme eenmalig wat
verder van huis, maar de tweede lockdown duwde ons
meteen weer terug naar de omgeving van Amsterdam.
En ook dat mogen we positief zien: Velen hebben de
afgelopen maanden de omgeving van AmsterdamNoord, Abcoude en Halfweg ontdekt.
Er is ongetwijfeld nog veel te ontdekken in de buurt,
maar we gaan in het komende wandelprogramma nu
echt (en hopelijk voor langere tijd)wat verder buiten de
stad wandelen. Dat betekent dat de duinen, de
Utrechtse Heuvelrug en het Groene hart weer in het
zicht komen.
Alle zondagwandelingen gaan al vanaf vorig jaar met
het openbaar vervoer, zeg maar gerust: met de trein.
Heerlijk makkelijk en duidelijk voor iedereen. En ja, de
‘geplande werkzaamheden’ en de verstoringen
moeten we maar voor lief nemen; die zijn redelijk goed
te omzeilen. Dat is een lekke autoband toch minder.
Welkom in de trein!
Wandelweekend Winterswijk
2 en 3 oktober 2021

Wegens Corona moesten we helaas het
wandelweekend in maart 2020 cancelen. Maar nu
gaat het echt door! Met Mathilde, die als oud
Winterswijkse goed thuis is in de omgeving van
Winterswijk in de Achterhoek. We wandelen vanuit het
hotel, dat vlakbij het station en aan de rand van het
dorp ligt. De wandelingen zijn beide dagen ca 10 km,
in een rustig tempo, langer wandelen is ook mogelijk
omdat Margreet ook mee gaat en zij die wil
begeleiden. Zandpaden en slingerende beken, het
Woold, Brinkheurne en Kotten.
Reissom: 89 euro (2 pp kamer) of 109 euro (1 pp
kamer).Incl. ontbijt en lunchpakket, begeleiding.
Excl: lunchpakket zaterdag, maaltijd.
Samen reizen per auto of trein.

Wandelen van Amsterdam naar Zee

Ter gelegenheid van het 30 jarig Nemo-jubileum
presenteerde Nemo een wandelroute van Amsterdam
naar Zee met veel achtergrond informatie,
beschreven en voorgewandeld door Margreet en
Vincent. De wandeling start bij de Amsterdamse
Haarlemmerpoort en passeert natuurlijk Nemoland
Westerpark. Via Landschapspark de Bretten gaat de
wandeling via diverse varianten en rondjes via
Spaarnwoude en Spaarndam naar de duinen en de
zee. Deze zomer gaat Margreet op vrijdagen de
Amsterdam naar Zeeroute lopen.
Alle deelnemers krijgen een boekje met de hele route.
Bijdrage: begeleiding en routeboekje: 5 euro.
de data:
Juni 4: 1e etappe: Haarlemmerpoort naar Halfweg
Juni 25: 2e etappe: Halfweg naar Santpoort-zuid, via
Fort Benoorden Spaarndam
Juli 16: 3e etappe: Santpoort-zuid naar Strand
Bloemendaal via Kennemerduinen
Sept 17: 4e etappe Station Haarlem-Spaarnwoude via
Veerplas, Spaarnwoude en Mooie Nel terug naar
station Haarlem-Spaarnwoude
Okt 8: 5e etappe Velsen-zuid via duinen naar
Santpoort-zuid
Wandelen in de tijden van Corona

Onze wandelingen in coronatijd hebben we aangeduid
als sliertwandelingen, om aan te geven dat je niet bij
elkaar moet klitten, maar afstand moet houden. Dat
blijkt wel eens lastig, maar iedereen doet zijn best en
je mag elkaar erop aanspreken: Afstand houden
graag! Dus we gaan op deze voet gewoon verder
wandelen. Vincent op zondag 15 km, Margreet op
vrijdag 10 km en Mathilde op zaterdag 8 a 10 km.
Vincent gaat verder weg en Mathilde blijft rondom
Amsterdam wandelen, zolang ze daar nog niet op
uitgekeken is.
Zo wandelt ze op 19 juni rond de Amstel, en wil dan
ook een bezoekje brengen aan Tuinpark Amstelglorie.
Het zou leuk zijn als we bij iemand in de tuin thee
kunnen drinken...is er een Nemolid met een tuin of
ken je iemand met een tuin op Amstelglorie die ik dit
kan vragen?
Zie het wandelprogramma op de laatste pagina.
Mededelingen

De volgende Nieuwsbrief in september 2021 met
daarin de jaarverslagen en een datum voor een
Algemene Ledenvergadering.
En eind september gaan we vieren dat Nemo mag
blijven! Het wordt een Open Dag, met allerlei
presentaties en feestelijkheden. Kom kijken naar de
oase van Nemo, met natuurlijk thee en soep uit de
Versoepeling!

NEMOLAND BLIJFT!
OVEREENSTEMMING TUSSEN GEMEENTE EN NEMO NA MEDIATION
Spektakel

Eind november vorig jaar midden in Corona-tijd werd
in een gesprek met de schooltuinmanager
aangekondigd dat de huur van het Nemogebouw en
het gebruik door Nemo van de buurtmoestuin binnen 3
maanden werd opgezegd. Voor Nemo zou de
ontruiming neerkomen op het einde van de Nemoorganisatie na 35 jaar in het Westerpark.
Na ruim 5 maanden eindeloos veel brieven,
bezwaarschriften, raadsadressen, petities en acties is
het na mediation door Jan Hoekema (ex d66-2e
kamerlid en ex-burgemeester van Wassenaar) gelukt
om Nemoland te behouden op de huidige plek. Tot het
laatst toe zetten de schooltuinmanagers de hakken in
het zand, maar de mediator had het mandaat van
wethouder Marjolein Moorman en stadsdeelbestuurder Carolien de Heer om een oplossing te
vinden die recht deed aan de belangen van beide
partijen. De schooltuinen krijgen nieuwe kantoorunits
zodat ze ons gebouw niet nodig hebben. En Nemo
krijgt een huurcontract voor 5 jaar met een 'sociale
huur'. Wel moeten we de buurtmoestuin opgeven
zonder dat we een andere tuin krijgen als
compensatie. Dat is vreselijk voor alle tuinvrijwilligers
die jarenlang hier gewerkt hebben en het viel ons erg
zwaar om de prachtige moestuin op te geven. Maar
zonder dit compromis was een oplossing niet
haalbaar. De mediator gaat ook een convenant
opstellen met de uitgangspunten voor 'goed
nabuurschap', en hij gaat ook de lastige punten
regelen, zoals de bereikbaarheid van de AED, de
sleutel van het tuinparkhek, bebording en andere
pijnpunten.

Nemoland Spektakel 22 maart, blokkade van buurtmoestuin

Links raadslid Jenneke van Pijpen die kwam zeggen
dat de wethouder uitstel en een oplossing wil.
Midden Vincent woordvoerder van Nemo
Rechts Margreet namens de vrijwilligers

Op 22 maart, de dag dat de buurtmoestuin opgeleverd
moest worden aan de schooltuinen organiseerde
Nemo een spektakel om de ontruiming van tuin en
gebouw symbolisch tegen te houden. De tuin werd
gebarricadeerd met vlaggen en spandoeken. Veel
Nemoleden en buurtbewoners (er was een
buurtbewoner die een ketting had meegenomen om
zich aan een boom vast te maken) kwamen om zich
solidair te tonen. Er werden strijdliederen gezongen,
Vincent bracht het verleden tot leven met het
Soelengedicht en Margreet hield een toespraak
namens de vrijwilligers. Juist die blokkade heeft de
gemeente getriggerd om een oplossing te vinden.
Niemand wilde een verdere escalatie in het
Westerpark. Jenneke van Pijpen (gemeenteraadslid
GroenLinks) had in allerijl contact gezocht met de
wethouder en het stadsdeelbestuur en kwam zeggen
dat ze uitstel had bedongen van de ontruiming om een
oplossing te vinden. In opdracht van de wethouder en
stadsdeelbestuurder heeft mediator Jan Hoekema het
groene licht gekregen om een uitweg te vinden. Eerst
nog in de vorm van een verhuizing naar de
kinderboerderij, maar toen bleek dat deze optie niet
realistisch was, ging hij zich inzetten voor het behoud
van Nemoland en een oplossing voor de problemen
van de schooltuinen. Dat lukte met zijn compromisvoorstel: De schooltuinen kregen het terrein van de
buurtmoestuin terug en kregen nieuwe kantoorruimte.
En Nemo kon het gebouw en de bostuin behouden.
De kracht van Nemo

Het behoud van Nemoland en de opzet van de nieuwe
moestuin was ondenkbaar zonder de inzet van de
tuinvrijwilligers, de solidariteit van de medegebruikers
in coronatijd, de tientallen schrijvers van protestbrieven, de bijna 400 ondertekenaars van de petitie en
de actievoerders tijdens de blokkade van de moestuin.
Waardoor Nemo uiteindelijk niet ontruimd is en
behouden blijft, waren niet de juridische procedures,
bezwaarschriften, politieke lobby en raadsadressen,
maar het ‘spektakel’; de actie van de (symbolische)
blokkade en de publiciteit daardoor op sociale media,
AT5 en in buurtkranten. Daarmee was Nemo weer
verbonden met haar roots als ‘actiegroep’. Ook de
strijd voor het behoud van onverharde paden had
succes door ‘overtredingen’ en actiewandelingen.
Nemo is daardoor al 35 jaar bestand tegen de
tijdgeest en alle politieke winden. Deze ‘roots’ blijven
doorwoekeren in de bostuin en in Nemoland Polen,
als een ‘aardkracht’ die mensen ook doet blijven
wandelen en struinen, en blijkbaar sterker is dan
corona en gemeentelijke managers.

Nieuwe toekomst voor Nemoland Westerpark

Van buurtmoestuin naar proeftuin

Wat Nemo betreft zetten we een streep onder de
conflicten van de afgelopen maanden (jaren) en gaan
ons inzetten voor een goede relatie met de
schooltuinen. De doorstart in de nieuwe situatie
gebruiken we om Nemoland nog meer een
buurtfunctie te geven met inzet van vrijwilligers,
buurtbewoners en buurtorganisaties. Het nieuwe
Nemoland bestaat uit de volgende onderdelen:
1. “Proeftuin De Versoepeling”: een kruiden/
soeptuin rond het huis op alle open plekken en in
bakken. Het opzetten van deze tuin is bedoeld om
thee en soep te maken en samen soep eten. Daarbij
gaan we samenwerken met het daklozenproject
Kerk&Buurt. De proeftuin krijgt dus een sociale functie.
2. “Wandelcentrum West”; start/infopunt om te
wandelen in West (tuinparken, Overbraeck, Bretten,
Spaarnwoude, Tuinen van West en rondjes in de
directe omgeving). We haken daarbij in op de nieuwe
open wandelverbinding tussen Westerpark en
tuinparken die pal langs Nemoland loopt. Verder
worden elke week begeleide wandelingen
georganiseerd in de wijde omgeving van Amsterdam.
3. “Verhalenpoel de Braeck”: themaprogramma's
(evenementen, film, theater, wandelingen, expo) over
de geschiedenis van het Westerparklandschap (van
Oerij, veenontginningen, Soelen tot verstedelijking).
4. “Buurttuinhuis Overbraeck” voor buurtinitiatieven met de natuur als inspiratiebron (meditatie,
klank-concerten, drumcirkel, taj-chi, dans, tekenen
enz.)

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze
buurtmoestuin, waar we 6 jaar lang met veel
vrijwilligers, vol energie en enthousiasme hebben
gewerkt. Wat we nog wel hebben is de grote tuin
rondom de Nemo Buurttuinhuis. Met het bosje, en de
poel met de ijsvogelwand. Vanwege deze
ijsvogelwand is de tuin jarenlang grotendeels
afgesloten geweest, en er is daardoor jarenlang
gebroed door de ijsvogel. Het bos was flink
dichtgegroeid en geheimzinnig...het zal nu meer een
voedselbos worden, met veel bessenstruiken. En nu
ook met een appelboom! Deze stond in de moestuin
en met veel geduld en liefde is hij verplaatst. Deze tuin
is niet geschikt als moestuin, te veel schaduw. Maar
het is wel een pareltje! Een sfeervolle oase, en zo
willen we hem behouden en verder ontwikkelen tot
proeftuin. We gaan veel kruiden verbouwen, en we
gaan een soepplek inrichten, de Versoepeling.
Wandelaars kunnen er kruidenthee drinken, en we
gaan soepmaaltijden organiseren. Voor de vrijwilligers
is het wel even wennen, het wordt een heel ander
soort tuin, maar we zijn allemaal enthousiast om er
iets heel moois van te maken!
Mathilde

Op maandag 17 mei was de oplevering van de Nemo
moestuin aan de schooltuinen. Net op tijd waren door
de vrijwilligers de waardevolle biologische grond en de
appelboom verplaatst. Nemoland gaat zich opnieuw
aarden en heeft de toekomst!
In september gaan we een groot openingsfeest
organiseren. Maar de komende maanden is er veel
werk om de tuin en de projecten op te zetten.
Vrijwilligers zijn erg welkom!

Foto’s
Rechts de buurtmoestuin die Nemo helaas moest opgeven.
Daaronder dezelfde tuin na het afgraven van de kostbare
biologische aarde
Links de nieuwe kruiden/soeptuin met de appelboom die
overgeplant is van de oude naar de nieuwe tuin. Ooit
geplant als ‘vredesboom’ en is dat nog steeds.

Mathilde in Nemoland Polen

Pani Matylda,

dat ben ik voor onze poolse kennissen. Want de Polen
zijn heel beleefd, ook al ken je iemand redelijk goed,
je heet toch Mevrouw/Pani en dan je voornaam. Altijd
beleefd, ze stoppen voor elk rood licht en staan rustig
in een rij voor de bus of in de winkel. Ook als je
iemand buiten tegenkomt tijdens je wandeling,
wachten ze eerst af of jij iets zal zeggen en dan is
meteen het ijs gebroken. Dat afwachtende kan als
nors/chagrijnig overkomen, dat horen we wel eens van
onze gasten. Maar ik herken dat wel als
Achterhoekse, rustig de tijd nemen voor een
gesprekje. Het komt misschien door de rust die het
platteland uitstraalt, je gaat vanzelf ook een tandje
lager. Als ik een tijdje in Polen ben geweest dan schrik
ik me dood van de drukte in Amsterdam, vooral van de
brutale fietsers. Maar ook dat went weer snel. In Polen
vind ik die rust heerlijk, je leeft mee met het weer, met
de wind, met de maan. Het kan er flink stormen, dan
hoor je een windvlaag in de verte aankomen, en even
later buldert die over je hoofd en verdwijnt weer naar
het volgende dorp. En dan de fascinerende bliksem
die er eindeloos kan blijven hangen.
Na 25 jaar voel ik me nog steeds op mijn plek daar in
ons vogelparadijs. Met de Koekoek en de Wielewaal
in het voorjaar, en de Zwartkop die er bovenuit wil
komen. Vossen en reeën rondom het huis, in de
heuvels boven Chromiec zwerven de wolven maar die
krijg je nooit te zien. Van dit alles kan ik enorm
genieten, wat ik ook graag wil delen met onze gasten.
Bergen op kan ik niet meer, het liefst blijf ik dicht bij
huis en verken alle paadjes, doorloopjes en uitkijkjes.
Natuurlijk maak ik ook wc's schoon en ruim ik rommel
op van anderen. Dat hoort erbij, behalve gastvrouw
ben ik ook beheerder, tuinvrouw, schoonmaker,
dierenverzorger en wandelaar. Want dit gebied ontdek
je het beste door er doorheen te struinen, de paadjes
over de Ramberg op te zoeken of langs de Kamienica
te dwalen.

De tuinen van Nemoland Polen:
bessen, kruiden en bloemen

Sinds 2 jaar staat er nu een hek om de bessentuin,
om de reeën buiten de deur te houden. Voor het eerst
staan alle struiken heel mooi in de bloesem. En de
ijsheiligen zijn ook in polen geweest, dus we
verwachten een mooie oogst deze zomer. Rode, witte,
zwarte, blauwe, kruisbessen en een aparte
frambozentuin. Dat wordt weer veel jam inmaken!
En hopelijk verkopen, want dat is door corona
helemaal misgegaan, er is nog steeds heerlijke
pruimenjam te koop bij Nemo! Door vrijwilligers van
WorkAway is er weer een stuk tuin schoongemaakt en
zijn er pompoenen gezaaid.
De omstandigheden om hier te tuinieren zijn heel
anders dan in Amsterdam. Het klimaat is heftig, het
kan er vaak en hevig stormen, het kan er flink koud
zijn met veel sneeuw. De seizoenen zijn dan ook later
dan in Nederland. Samen met de vele reeën, en de
soms loslopende schapen en geiten, maken het
tuinieren niet gemakkelijk.
Dit jaar duurde de winter veel langer en liep ook alles
een maand later uit dan in Nederland, dus er kon nog
niet rechtstreeks gezaaid worden. Wel zijn er kruiden
voorgezaaid. Gebleken is welke kruiden het er goed
doen, zoals Lavendel, Tijm, Citroenmelisse, Oregano,
en Munt. Samen met gedroogde bessenblaadjes
worden ze in het najaar gedroogd en als kruidenthee
verkocht aan de Nemoleden. Vorig najaar, zelfs in
coronatijd, was het snel verkocht. Ook zijn er dit
voorjaar veel bloemen (voor)gezaaid, voor de
bloementuin en voor bakken.
De dieren.

Dit jaar was een extreem koude en lange winter in
Polen. Dat is veel extra werk, veel hooi is nodig en
warme stallen. De kudde bestaat nu uit 9 dieren.
Schaap Marie heeft op haar oude dag nog 2
lammetjes op de wereld gezet, Peter en ik hadden het
geluk om daar bij aanwezig te zijn en een handje te
helpen. Omdat Marie haar vacht zo dik is kunnen de
kleintjes niet meteen haar uiers vinden, en daar
konden we ook mee helpen. Voor het eerst kleine
lammetjes! Geit Jans was ziek maar heeft toch nog
een Jans 2 nagelaten! En Geit Kato heeft na de
geboorte van Kato 2 ook afscheid genomen van het
leven. Hoofd van de kudde is nu Snieszka, met ook
weer een jong geitje, met het kleine bokje van Betsie
erbij zijn ze voltallig. Ook de konijnen hebben weer
schattige kleintjes. één van de moeders had er dit jaar
geen zin in, de andere twee moeders hebben samen
10 kleintjes en zijn ongelooflijk aaibaar. Ook zijn er
drie nieuwe jonge kippen bij, gewoon gekocht. Nu
totaal 9 kippen en de prachtige trotse lieve haan. De
eieren nemen we ook mee naar Nederland. Honden
Saba en Rex hebben een goed leven, Saba wordt op
haar oude dag nog speels als Rex haar uitdaagt tot
een rondje rennen. En dagelijks samen even naar de
beek, een hoogtepunt. En dan nog 2 poezen, heel
honkvast en altijd ergens op het terrein. Kater Kees is
het meest huiselijk en ligt het liefst op schoot.
Mathilde

NEMOLAND IN HET REUZENGEBERGTE
Ecoboerderij, natuurcamping&wandelpension in het grensgebied van polen, tsjechië en duitsland
Miedzylesie 5 - 58-512 Stara Kamienica - info@nemoland.org facebook nemolandpolen www.nemoland.org

Nemoland op de Ramberg
Afgelegen natuurgebied van 34 ha met
weilanden, beken, heuvels/bos en overal
voetpaden; kleine boerderij met moestuinen,
boomgaard en dieren (geiten schapen kippen
konijnen). In de Poolse gemeente Stara
Kamienica aan de voet van het
Reuzen/Isergebergte, op de grens van Polen,
Duitsland en Tsjechië, 925 km van
Amsterdam, in het hartje van Europa, niet ver
van Dresden, Wroclaw en Praag.
Nemoland op de Ramberg is een wonderlijk
niemandsland in het Poolse Reuzengebergte
waar de natuur de regie heeft overgenomen.
Nemoland bestaat uit 34 ha natuurgebied,
moestuinen, kleine boerderij, bibliotheek,
atelier, gastenverblijven, verhalencentrum,
beek, vuurplaatsen, klimrots, Afrikaanse
orakelkamer en een theater.

Verblijf
Het witte huis (woonhuis), natuurcamping
met sanitair, warme douches en wifi,
gastenkamers, stacaravans, blokhut en
groepsaccommodatie, 3 compleet ingerichte
keukens, warme douches, beekweide voor
grote tenten.

Terug naar de aarde
Nemoland is een ‘natuurcoöperatie’ bedoeld
als alternatief voor de mijnbouwplannen en
andere ontwikkelingen die natuur en
landschap bedreigen, door op te komen voor
duurzame, ecologische ontwikkeling, samen
met dorpsorganisaties. Gasten en vrijwilligers
zijn welkom op de natuurcamping en in het
wandelpension.

Voor wie
Voor iedereen die houdt van wandelen en
actief wil zijn in de natuur. Nemoland is een
activiteit van de vereniging Nemo zonder
winstoogmerk. Bezoekers worden
automatisch lid. Gasten en vrijwilligers zijn
welkom om mee te helpen/mee te doen met
werken in de natuur, dierverzorging,
voetpaden vrijmaken en diverse projecten.

AANBOD 2021
Nemoland is gericht op zelfvoorzienend leven
van/met de natuur.
- Struinen: Overal zijn voetpaden en je kunt
eindeloos struinen.
- Onderhoud van moestuin en boomgaard
-:Verzorging van de konijnen, kippen, geiten,
schapen en huisdieren.
- Eten wat de natuur en de mensen uit het
dorp bieden.
- Landschapsonderhoud, zeisen en snoeien.
- Verhalenprogramma.

Omgeving
o oud cultuurlandschap met kastelen,
schilderachtige dorpen en oude
ontginningspatronen
o uitgestrekte natuurgebieden en bergen
(Isergebergte Reuzengebergte Bóbrdal)
o naar alle richtingen onverharde
wandelroutes
o dichtbij historische steden en kuuroorden
Jelenia Góra, Szklarska Poreba en
Swieradów Zdrój
o goed bereikbaar met openbaar vervoer

Peter Spruijt

Toekomst voor Nemoland Polen
De gevolgen van Corona voor Nemoland Polen zijn
dramatisch. Vorig jaar hebben de 10 scouting groepen
die zouden komen afgezegd en ook kwamen er veel
minder gasten dan vorige jaren. Dit jaar hebben de
scouts weer afgezegd omdat ze niet zo ver mogen
reizen. Juist nu de boerderij zich uitbreidt, komt het
wegblijven van vrijwilligers en actieve gasten erg hard
aan.
Kłopot/misère

Sinds 2018 werkte Nemoland samen met de Forest
School in Kopaniec, een alternatieve school met
plannen om een ecodorp op te zetten. Dat bood Nemo
een nieuw toekomstperspectief en er ontstond een
intensieve samenwerking. Elke week organiseerde
Nemo een workshop voor de kids met storytelling,
struintochten, djembé-workshops in de Afrika-kamer
en meehelpen op de boerderij. Maar de school
overleefde de strenge Corona-beperkingen niet en
werd opgeheven. Wel organiseerden de ouders vorig
jaar nog een zomerkamp voor de kids in Nemoland,
maar dat was tegelijk het einde van het schoolinitiatief.
Daarna kwam eind 2020 en begin dit jaar de strengste
winter ooit, de grootste Corona-golf van Europa en
een tragisch ongeval van onze Nederlandse buurman.
Wat ook nog meespeelde waren mijn naweeën van de
bijna fatale aanval in 2019 door onze stier. Het leek
even alsof het eeuwig winter zou blijven met extreem
veel kłopot (pech, misère) zoals ze in Polen zeggen.
Alsof de berggeest het einde van Nemoland
ensceneerde. Wat doet Nemo dan nog in Polen?
Naar de beek

In dit letterlijke en figuurlijke dal bracht de beek de
Kamienica de oplossing. De beek is er altijd, laat zien
dat de natuur en het leven bestaat uit een stroom van
beelden en klanken, soms stralend als ze de zon
spiegelt, soms als een zwarte golfstroom ‘s nachts.
In de beek stromen talloze kleine beken en
stroompjes, ook uit onze eigen put die in feite ook een
bergbeekje is. Ik besefte dat het dal van Nemoland
een stroomgebied is van tientallen stroompjes en
beken die uiteindelijk uitstromen in rivieren en
tenslotte in zee, zoals in het verre Hollandse laagland.
Ook is het dal een stroomgebied van elementen, het
heeft een microklimaat door de bergen dichtbij. Het
weer is extreem wisselvallig, het sneeuwt, waait,
onweert, regent er vaker, maar ook meer zon dan in
Nederland en prachtige luchten met veel regenbogen.
Omdat het er extreem stil is zonder kunstlicht, is het
dal een observatiepost voor sterren, planeten en
maanfasen, en een luisterpost voor natuurgeluiden.
Zo is Nemoland ook een stroomdal van veel mensen
die hier geweest zijn op doorreis in hun leven. Dat
waren in 25 jaar 2217 individuele gasten en 1364
groepsleden (scholen, scouts, probleemjongeren,
Nemo-wandelgroepen, stages) met bijna 28.000
overnachtingen. 3581 verhalen die overal hun sporen
hebben nagelaten.

Maar ook de verhalen van vroegere Poolse en Duitse
bewoners die we verzameld hebben en die Jan Stap
en Machiel gefilmd hebben. Opeens leek het alsof ik
in een enorm circus/theater verzeild geraakt was,
omgeven door duizenden verhalen; fluisterend,
mompelend, zingend, neuriënd, ruisend als de beek,
wind of de regen. Een gigantische sound/lightscape,
zoals een Afrikaans maskerfeest, het Stockhausenconcert in de gashouder van het Westerpark, het
Circus van Kafka in Amerika of de Zone van Stalker.
In het verlaten grensgebied tussen Duitsland, Tsjechië
en Polen, midden in Europa, is Nemoland een
niemandsland waar de verhalen niet worden
geregisseerd en gecultiveerd door managers,
vormgevers en grote ego’s uit de hoofdsteden, maar
vrij kunnen stromen als eindeloze fractals.
Ook het Amsterdamse Nemoland Westerpark is in het
klein een niemandsland, waar we de managers en
grote ego’s konden buiten houden, en de verhalen vrij
kunnen stromen, van toevallige voorbijgangers,
vrijwilligers en de verhalen uit het verleden van dit
gebied die we verzameld hebben. Eigenlijk is Nemo al
35 jaar een stroom van mensen die de ongebaande
paden in hun hoofd zoeken en net als nomaden in
beweging blijven. Nemo betekent dan wel ‘niemand’ in
het latijn, maar in het grieks betekent nemo/νέμω
nomadiseren of weiden, waar ons woord nomade van
afgeleid is. Door nemo/niemand te worden, word je
dus een nomade. Onze Romeinse cultuur is tenslotte
geworteld in de Griekse cultuur.
We hebben geteld dat we in 35 jaar ca. 7000 mensen
met ca. 2000 dagwandelingen en 2 Nemolanden
verleid hebben om een nomade te worden. Of dat
gelukt is, is natuurlijk een andere vraag.
Het leek alsof de Kamienica (zie foto) met mij aan de
haal ging. Niet als Styx/Lethe, maar als stroom van
verhalen, flow/tao van leven. Het werd een dagelijks
ritueel; de wandeling met de 2 honden en poes Zosia
naar de plek waar de beek Chromiec (Rothe Fluss) in
de Kamienica (Kemnitz) stroomt. Als vanzelf vielen de
depressies en alle kłopot van mij af, en ik begon een
vorm te zoeken voor de stroom van verhalen die
overal op de loer lagen en wachtten om tot leven te
komen, net als de maskers, beelden en djembés in
mijn Afrika-kamer.

Intussen bloeide en groeide Nemoland, vooral dankzij
de jaarlijks terugkomende scouts en de enorme inzet
van Mathilde voor de boomgaard, de bessen- en
kruidentuinen. Zij verwerkte de pruimenoogst tot
smakelijke jam die in Amsterdam heel populair werd.
Onze Poolse partners Ola en Ryszard deden niet
alleen al het onderhoudswerk, maar bouwden ook
nieuwe konijnen/kippenhokken, geitenstallen,
buitenwc’s, afrasteringen voor de 3 geitenweiden en
heel veel meer. We kregen steeds minder gasten en
steeds meer dieren. Het dagelijkse leven met de
dieren werd steeds intensiever, waardoor we ons
steeds meer verbonden voelden met de natuur van
Nemoland. De dieren hadden de regie, en waren altijd
blij als we terugkwamen. De ruim 30 ha graslanden
van Nemoland werden door onze Poolse buurman
gemaaid, waardoor we genoeg hooi hadden en de
weilanden steeds mooier werden.
Nemoland heeft alles om een ecodorp en
zelfvoorzienend earthship te worden. Mathilde en ik
hebben in 25 jaar de basis daarvoor gelegd door met
Poolse partners en Nederlandse/Belgische vrijwilligers
alle voorzieningen op te bouwen. De komende jaren
zoeken we partners en opvolgers die Nemoland
verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen als
ecodorp/earthship, maar ook als verhalencentrum en
kruispunt/theater van inspiratie en evenementen.

Waterlooplein, veel Afrikaanse beelden

Afrika-kamer

In mijn Afrika kamer in het witte Nemohuis in Polen
had ik door de jaren heen, meestal van het
Waterlooplein, veel Afrikaanse beelden, maskers en
muziekinstrumenten verzameld. Niet om de waarde of
de kunst, maar om de verhalen erachter. Het was een
soort werkplaats/lab geworden waarin ik mij
verbonden voelde met de oorsprong en bron van alle
verhalen en mythen om me heen en van mijzelf, net
zoals de bronnen van de Kamienica in het
Isergebergte. In zwart Afrika is mythologie vaak nog
geworteld in het dagelijkse leven met het
gebruik van maskers, muziek, dans, liederen en
orakels; een verbinding (flow) die in onze
cultuur verloren is gegaan. Ik ging djembéworkshops en presentaties organiseren om die
verbinding tot leven te brengen. Lastig om in
deze tijd van bootmigranten, oorlogen en
corona-ellende in Afrika te zeggen dat we voor
de bronnen van onze inspiratie ‘terug naar
Afrika’ moeten. Toch geloof ik dat we dat Afrika
verschuldigd zijn en dat eeuwenlang miskend
hebben. We hebben altijd Afrika geëxploiteerd
of ongevraagd hulp gegeven, maar nooit naar
waarde geschat. Maar dat terzijde. De Afrikakamer werd mijn ‘machinekamer’, krachtcentrale om de verhalen van Nemoland en
mezelf terug te vinden. Niet als sjamaan of een
soort voordoo-priester, maar als crossroadsbewoner en tussenpersoon/’go-between’, zoals
Stalker van Tarkovsky, Eshu/Legba in de WestAfrikaanse mythologie, Jakub van Bruno Schulz
en de titaantjes van Nescio.

FEEST IN NEMOLAND POLEN
Peter nodigt je uit

In de 25 jaar dat Mathilde en ik Nemoland in Polen hebben opgezet en uitgebouwd, zijn we vaak onszelf
kwijtgeraakt in alle activiteiten, mensen en kłopot/pech. Maar na Corona, confrontatie met stier (‘minotaurus’)
Misia en de strengste winter ooit, besef ik steeds meer dat de verhalen van al die jaren de verborgen startmotor
was van Nemoland. Daarom organiseren we dit jaar voor al onze Poolse en Nederlandse vrienden in Nemoland
een verhalen festival in de vorm van mijn verjaardagfeest, met het motto:

Ik ben jarig
en dat wil ik graag met jou vieren!
Thema van ‘mijn verjaardag’ is het volgende verhaal
“Dit jaar vier ik mijn verjaardag in Nemoland Polen, en
ik nodig je hierbij uit om dat mee te vieren. Ik vier dat
het hele jaar, dus je mag komen wanneer en hoe lang
je wil. Je bent mijn gast, dus overnachten is gratis.
Natuurlijk mag je meenemen wie je wil.
Het komt omdat ik 70 word. Dat is een leeftijd waarop
je beseft dat je leven en je omgeving uit verhalen
bestaan die steeds maar terugkomen en in elkaar
overlopen, net zoals de beken rond Nemoland.
Die verhalen hadden in feite altijd de regie, ook in
35 jaar Nemo, 15 jaar Nemoland in het Westerpark en
25 jaar Nemoland hier in Polen, en het gaat maar
door...
Dit Poolse Nemoland is ook door jouw verhaal
gegroeid, en de sporen van jouw verhalen zijn nog
altijd aanwezig, net als de sporen van de vroegere
Poolse en Duitse bewoners. Daarom is het grootste
kado wat ik kan wensen een nieuwe verhaal, die de
oude verhalen weer levend maakt. Daarom ben je erg
welkom!

Elk weekend vier ik mijn verjaardag met een borrel,
kampvuur en samen soep met pierogi eten. Ik wil je
graag o.a. films van Machiel en Jan Stap tonen over
de Poolse omgeving en een presentatie van mijn
eigen verhaal over Nemoland en de verhalen die hier
ontstaan zijn. Het is een achtergrondverhaal dat
misschien wel voor het eerst verteld wordt. Dus je hebt
de primeur! Ook wil ik je een nieuw concept voor
Nemoland presenteren voor de toekomst.
Maar hoogtepunt is de verhalenwandeling, een
walkabout naar de bron van de verhalen, langs de
geheimen van Nemoland: de verborgen beekpaden en
steencirkels, de heilige bomen, de verborgen rots van
de berggeest, de Agapoel en tenslotte de ‘geheime
kamer’, de Afrikaanse orakelkamer waar een
sound/lightscape op je wacht en een orakel voor de
rest van je leven (als je wil).
Als verjaardagskado hoor ik graag je eigen verhaal of
associatie met mijn verhaal en orakel, in wat voor
vorm dan ook.”

Praktische zaken
Er is verder geen programma, er is geen enkele
Er zijn veel mogelijkheden om te overnachten. Het is
verplichting om aan iets mee te doen (behalve de
wel handig om dat van tevoren af te spreken. Als je
afwas en corvee), doe waar je zin in hebt, blijf zolang
meer comfort wil, kunnen we ook B&B in de buurt
je wil. Je kan hier eindeloos wandelen, urenlang
regelen tegen zeer redelijke prijzen. Meer informatie
staren in de beek, Mathilde helpen in de tuin of met de
over Nemoland op de website. Bel/mail als je meer
dieren, vilten/weven of klussen, een kunstwerk maken, (reis)informatie wil. Zoek op www.treinreiswinkel.nl
hout hakken, zeisen, muziek maken, een dorpsfeest
naar treinen naar Görlitz. Vandaar gaat een Poolse
organiseren of de hele dag niksen.
trein naar Stara Kamienica.
Je bent welkom vanaf 9 juni (als we gevaccineerd zijn)
tot oktober, en daarna in overleg. Mathilde en ik
ontvangen je en coördineren alle activiteiten en
praktische zaken. Overnachting is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage voor alle kosten is welkom.
De kosten voor eten betaal je zelf. Je kan zelf koken,
samen eten, Pools eten in het dorp of wij koken.
We vragen je ons te helpen bij praktische en
huishoudelijke zaken, zoals schoonmaken en inrichten
van je slaapruimte.

Het is nog onzeker of en hoe de Corona-beperkingen
dit jaar gaan veranderen. Nu hoef je als je met de auto
komt niet getest te worden, wel als je met trein/bus
gaat. Testen zijn in Polen snel en goedkoop. Wellicht
kun je met een vaccinatie-paspoort deze zomer vrij
reizen en worden net als vorig jaar de meeste
beperkingen opgeheven. Volg de website van het
Poolse en Duitse ministerie. Misschien is met al die
onzekerheden juist Polen een goed idee!

Voorjaar! In Polen
Links geit Betsy,
rechts geit Sniezka
met kids, boven
schaap Marie.
En kater Kees

NEMO WANDELPROGRAMMA ZOMER 2021
NEMOLAND
WESTERPARK
Groene oase in het Westerpark bij de
poel de Braeck. In dit wonderlijke
niemandsland heeft de natuur de regie
overgenomen. Nemoland ligt in de
Overbraeck tussen schooltuinen en
tuinparken, naast de Kinderboerderij.
OV bus 21, 22, tram lijn 3

Proeftuin ‘De Versoepeling’
Tuinieren in de soep/kruidentuin en samen soep eten in de theetuin.

Buurttuinhuis Nemoland Westerpark
Boeddhistische meditatie en Yantra yoga Stichting Dzogchen,
Sjamanistische training, Drumcirkel, Tai Chi en Klankconcert
Soundhealing, Sathya Sai. centrum De Lotus

Verhalenpoel de Braeck
Beleef de geschiedenis van het Westerpark-landschap

DAGWANDELINGEN
Wandelen in het weekend met
begeleiding ca 10/15 km, op zoek
naar onbekende paden en routes.
Met openbaar vervoer

.
- met Margreet: wandeling (ca 10 km)
eenmaal per 3 weken in de omgeving van Amsterdam.
- met Mathilde: rustige wandeling (ca 10 km)
op zaterdag eenmaal per maand in de omgeving van Amsterdam
- met Vincent stevige wandeling (15 km)
op zondag om de week, iets verder weg

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

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

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

Wandelingen voor/door leden
naar de achterkant van Nederland,
met ov, kleine groepen en veel
aandacht voor natuur en
landschap.
PRIJZEN
Lidmaatschap € 15 per jaar
Wandeling zo € 5 / vr/za € 3,50
Zondagandeling opgeven vóór
vrijdag 12 uur.
Annuleren bij dagwandelingen tot
24 uur voor de wandeling.
Bij te laat afzeggen of te laat
komen moet je toch betalen.
Volgende programma verschijnt in
sept. 2021

Nemo

vereniging van vrije wandelaars

NEMO WANDELAGENDA zomer 2021
M

Math
V

za 29 mei
vr 4 juni
zo 13 juni
za 19 juni
vr 25 juni

zo 27 juni
zo 11 juli
vr 16 juli

zo 1 aug
vr 6 aug

zo 15 aug
vr 27 aug

zo 29 aug
zo 12 sep

wandeling met Margreet op vrijdag, 10 km
wandeling met Mathilde op zaterdag ca 8-10 km, rustig tempo
wandeling met Vincent op zondag, 15 km

Math Pont Azartplein,
Oranjesluizen, Schellingwouderdijk
M Amsterdamzeeroute etappe 1
Sloterdijk naar Halfweg
V Klompenpad Hoeverveldpad.
Putten, Nuldernauw
Math Amstelpark, Amstel,
Amstelglorie
M Amsterdamzeeroute etappe 2
Halfweg naar Santpoort-Zuid via
Fort Benoorden Spaarndam
V Bodegraven, Driebruggen,
Wiericke
V Haarlemmerliede, Spaarndam,
Santpoort-Zuid
M Amsterdamzeeroute etappe 3
Santpoort-Zuid naar Strand
Bloemendaal, via Kennemerduinen
V Limeswandeling Alphen a/d Rijn,
Zwammerdam, Bodegraven
M Station Bussum, via
Spanderswoud en Ankeveen naar
Nederhorst den Berg (11 km.)
V Hoofddorp, Geniedijk, Haarlem
M Pont Azartplein via ‘rafelranden
van Amsterdam’ naar
Durgerdammerdijk
V Maarn, Doorn, Kaapsche
Bosschen
V Limeswandeling Utrecht, Fort
Vechten, Kromme Rijn

vr 17 sep

za 18 sep
zo 26 sep
za 2

vr 8 okt
zo 10 okt

M Station Haarlem-Spaarnwoude,
via Veerplas, Spaarnwoude en
Mooie Nel terug naar station
Haarlem-Spaarnwoude
Math Diemer Vijfhoek,
Diemerzeedijk, IJburg
V Maarn, Austerlitz, Driebergen
t/m zo 3 okt Math Weekend
Winterswijk. Bossen, zandpaden,
slingerende Slinge. Vraag info bij
Nemo
M Velsen-Zuid, via duinen naar
Santpoort-Zuid
V Obdam, Wogmeer, Spierdijk

Opgeven:
voetpaden@gmail.com; 020-6817013
Meer info: www.struinen.nl
Route en info over de zondagwandeling:
http://voetpaden.blogspot.nl/
Facebook: nemo.wandelaars
Betalen
IBAN NL59INGB0000527317
tnv Stichting Nemo

Volgende programma verschijnt september 2021
foto Els Kieft, wandeling Halfweg 24 mei,

