Nemoland Westerpark
natuurcoöperatie van/voor de buurt

Wandelen

Aanbod

Wekelijks wandelingen en struintochten
door de groengebieden van Groot
Westerpark, de Bretten en de wijde
omgeving van Amsterdam.

Buurtmoestuin

Met je handen in de aarde en daarna
oogsten en uitdelen. Vrijwilligers gezocht!

Buurttuinhuis
Terug naar de aarde
Nemoland Polen en Nemoland Westerpark
vormen samen een natuurcoöperatie om
mensen te verbinden met de aarde en te
leven met wat de natuur biedt.
‘Terug naar de aarde’ is geen vlucht, maar
het terugvinden van de bezieling van het
landschap en symbiose met de natuur.
Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
020-6817013 - 06-53604513
www.nemoland.org
info@nemoland.nl

Open huis van/voor de buurt voor
activiteiten met de natuur als inspiratiebron,
zoals Dzogchen Boeddhistische meditatie,
sjamanistische trainingen, drumcirkels,
klankconcerten, Tai Chi, meditatief
schilderen, kruidenworkshops.

Uitdeelkraam en proeverij

Natuurproducten uit de Soelentuin en
uit Nemoland Polen worden wekelijks
uitgedeeld in het Westerpark en het
buurttuinhuis.

Bretten Walkabout
Verhalenwandelingen: Op zoek naar het
verleden: Lusthof Soelen, magische poelen,
middeleeuwse dijken, heidense Friese
watergeesten.

Info

Waar
In het nieuwe Westerpark (buurtschap Overbraeck) op het terrein van de
Schooltuinen, tussen de Kinderboerderij, de Waternatuurtuin en tuinpark
Nut&Genoegen. Goed bereikbaar met openbaar vervoer (bus 21, tram 10).
Wat
- afgelegen verwilderde bostuin met veenpoel en ijsvogelwand
- buurttuinhuis met studio, grote keuken, kantoor en werkplaats
- buurtmoestuin, boomgaard en kruidentuin; aansluitend op:
- het natuurpad (kabouterpad) rond de schooltuinen en wandelroutes
door de volkstuinen
Voor wie
Nemoland is een activiteit van natuur/buurtcoöperatie Nemo zonder
winstoogmerk. Deelnemers en vrijwilligers dragen op hun eigen manier
bij aan het voortbestaan van Nemoland, afhankelijk van ieders talent en
enthousiasme.
Nemoland biedt mogelijkheden voor vrijwilligers,
stages en participatietrajecten. Nemo is een
erkend leerbedrijf en heeft ervaring met het
organiseren van (natuur)activiteiten voor mensen
met een beperking.

PROJECTEN
• organiseren van buurtwandelingen
• onderhoud van de buurtmoestuin, de boomgaard en
de wilde eetnatuur
• uitbreiden van de uitdeelkraam en proeverij
• workshops bushcraft; leren overleven in de natuur
• maken van een film/theaterproductie over natuur en
lokale legenden
• wandelplan voor de Brettenzone met het inventariseren van voetpaden en maken van routes
• Bretten geschiedenisproject: op zoek naar herinneringen, verhalen en mythen
• organiseren van een natuurfestival voor de buurt

