
Activiteiten Stichting Dase
 
Dit jaar zal er weer een Oase-weekje 
plaat svinden (van 5 - 10 juli) . Vanuit 
het Koetshuis op Landgo ed Stou ten
bur g (bi j Amersfoort) verkennen we 
de Ut rechtse parken , tu in en en land 
schappen. Oo k in de st ad Ut recht is 
op het gebied van natuurrijk groen 
veel te beleven. De m oeras - en st in
zenpl antentuin van Wim en Marianne 
Baas in Westbroek zal zeker een van 
de hoogtepunten worden tijd ens 
deze Oase-dagen . De kosten zullen 
ca. 175 euro bedragen . 
Info en aanm elding kan per e-mail: 
oasenet@wish.nl r telef oon of fax ( 0 24

6771974) of schriftelijk: Stichting Oase, 
t<loosterstraat 5a, 6641 KW Beuningen. 

Oaseweekje: Moeras- en stinzenplanieniuin van Wim en Marianne Baas in Westbroek 

Oase-tuin en paviljoen van 6-15 personen zijn op aanvraag 
Bij de aanleg van de Oase-tuin en de mogelijk (kosten 3,50 p.p. inclusief 
bou w van het lemen paviljoen heb koffie/thee met wat lekkers). 
ben we veel hulp gehad van vrijwil li De Oase-tuin is toegankelijk van 
gers. Zij hebben er sam en met ons zonsopgangtotzonsondergang. 
voor gezorgd dat de tuin zo afwi sse
lend en ' rijk' is geworden . De laat ste Een combinatie met een bezoekje 
jaren hebben regelm atig hoveniers aan de aangrenzende 
en stagiaires d ie het vak onder de GaleriefBeeldentuin 'De Nieuwe 
kn ie willen krijgen vrijwi llig meege Gang' maakt het voor liefhebbers 
werkt bij het beheer van de Oase van moderne kunst extra aantrek ke

Oase-gids tu in. lijk. Openingstijden galerie: vrij. van 
Met de gids in de hand zijn al di e Dit jaar willen we weer een aant al 17.00 - 21.00 uur en za.(zo. van 
natuurri jke tuinen en par ken nat uur 'meewerkdagen' organiseren, waar 12 .0 0 - 17.00 uur. 
li jk ook allemaa l zelfsta ndig te 'iedereen' welkom is, di e eens een 
bezoeken . In tege nste lling tot de eer dagje de handen uit de mo uwen wil Programma 2004 
ste Oasegids staan in deze gid s niet steken en de Oa se-tu in nog mooier 28 maori - 25april 2004 

aileen aile openb aar to egankelijk e wil m aken. Leerzaam, actief, gezellig. Schilderijen van Gerda ten 
heem- en natuurtuinen ui tgebreid Gepl ande data: woe. 7 apri l, ma. 10 Thije, beeld van Walter Simon 
besch reven , maar oo k particuliere  mei en vr ij . 4 jun i van 10 -1 7 uur. Wij 2 mei  30 m ei 2004 

en buurttuinen . Bovendien staat er zorgen voor koffie, thee en lun ch. Schilderijen van Gerdien Kroes 
achtergro nd inform at ie in over de Ail een bij echt slecht weer gaat het en Wenda Kieskamp, foto van 
geschiedenis en de locat ies van niet door. Wei graag van te voren Jenny IJmker 
natuurrijke tuinen en park en en ein  aanm elden! 6 juni - 4 juli 2004 

di gt de gids met een zeker lezen s Ook handige, zelfstand ige m ensen Tekeningen en beelden van 
waardig essay van Rob Leop old . Een die het leu k vi nden regelm atig (b.v. Milian van Stokkum 
boek dat voor aile Oa se-Iezers de op een vast e dag in de week) in de 
m oeite waard is, zelfs al kom je er Oase-tu in (mee) te werken zi jn wel
veel te wein ig aan toe om bij ande re kom . Een heel specifi eke wens: 
tuinen op bezoe k te gaan . zeer welko m zou een hand ig 

De Oaseg ids kost 14,95 per stu k iem and zijn d ie de gereedschaps
(korting vanaf 5 exemp laren) plus berging (Ieem bouw, geen enkele 
verzendkosten (2,50) en is verkrijg rechte muu r!) wi t her inr ichten . 
baar bij het secretariaat in Beuningen 
en bij een aantal bezoekerscentra en Rondleidingen door de Oase-tu in 
tuinen (zie voor adressen van ver en bezicht ig ing van tuinpa vilj oen 
kooppunten: www.stichtingoase.nl). en infor mat iewin kel voo r gro epen 
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Netwerkactiviteiten 
De leden van de Vakgroep Heem
tuinbeheer zijn uitgenodigd deer te 
nemen aan een driedaagse excursie 
naar Zuid-Limburg (12-14 juni) , met 
bezoekjes aan o.a. de orch ideeentu in 
in het Gerendal, Natuurtuin De 
Heebrig in Vijlen en de mooiste 
natuurr ijke plekjes in Maastricht 
(waaronder een zeer sfeervolle 
schooltu in achter de eeuwenoude 
stadsmuur en de Hoge Fronten, met 
zijn muurhagedissen). Lid worden 
van deze vakgroep kunnen aile men
sen die (mede -) verantwoordelijk 
zijn voo r het beheer van natuurrijk 
groen (zowel vanuit een betaalde 
baan of als vri jw il/ igerswerk) en die 
behoefte hebben aan een prettig
informele uitwisseling van kennis en 
ervar ing met col/ega's . 

Springzaadexcursie in Maa stricht (20 02 ) 

Het netwerk Springzaad zal 23/24 
apr il in Noord-Brabant twee dagen 
bij elkaar komen voor excursies en 
workshops . We zullen er schoolna
tuurtu inen bekijken en andere plek
ken waar kinderen in hun directe 
omgeving de natuur kunnen bele
Yen. O.a. zul/en we in een workshop 
met elkaar ideeen verzamelen hoe 
De Kleine Aarde haar te rrein (nog) 
attractiever voor kinderen in kan 
richten . Deze tweedaagse bijeen
komst is inmiddels volgeboekt. Maar 

we sturen graag een uitnodiging 
voor een volgende bijeenkomst naar 
iedereen die 'meer ruimte wil schep
pen voor natuur en kinderen' , zoals 
de ondertitel voor Springzaad luidt. 

Meer informatie oller de netwerkgroe
pen op de website: www.siichtingoa
se.nl en Ilia de telefoon: 024-6771974. 

Oase en de website 
In Oase bieden we graag·ruimte aan 
iedereen die 'van binnenuit' over 
zijn /haar ervaringen met natuurrijk 
tu in ieren wil schri jven en kennis 
hierover met anderen wil delen . 
Oase kent ook een aantal regelmatig 
versch ijnende rubrieken : o.a. agen
da, tentoonstellingen, cursussen en 
workshops. De basis voor deze 
rubrieken wordt gevormd door info r
matie die we via persberichten en/of 
e-mails ontvangen . Veel van deze 
informatie is ook op onze website te 
vinden. 

We zouden graag iemand in willen 
werken die deze rubrieken in de toe
komst zelfstandig verzorgt. Het lijkt 
ons een leuke klus voor iemand die 
enigszins handig is met de com puter, 
graag zo actuee! mogelijk op de hoogte 
wil zijn van wat er in natuur- en tuin
minnend Nederland en vlaanderen 
geoeun en daarvoor wei een paar uur
tjes per week over heeft. De werkzaam
heden kunnen grotendeels gewoon 
thuis worden uitgevoerd. 

Ook zouden we graag in contact 
komen met iemand die interessante 
literatuur (boeken, brochures, artike
len) Iloor (nieuwe) natuuriuinvrienden 
toegankelijk wil maken Ilia de website. 

Project Springzaad 
Stichting Oase heeft van het 
Ministerie van LNV kort geleden 
subsidie gekregen om de komende 
jaren te werken aan een 'Ideeen
koffertje' en een 'Handboek '. We zijn 
heel blij met deze subsidie want het 
scheppen van meer ruimte voor kin
deren en natuur is een voor 
Stichting Oase belangrijke, toe
komstgerichte activiteit. 
Nu hebben we de afgelopen jaren in 

binnen- en (vooral) buitenland al 
heel veeI interessante schoolnatuur
tuinen en andere inspirerende kin
dernatuur-speelplekken bezocht. 
Maar er zijn vast nog tuinen bij kin
derdagverblijven, peuterspeelzalen 
en scholen, natuurrijke speelplaat
sen en speelbossen die we nog niet 
kennen en die we wei graag zouden 
willen leren kennen. We zouden de 
kennis en ervaring die op al die plek
ken is opgedaan graag gebruiken om 
nieuwe projecten lo goed mogelijk 
te kunnen stimuleren. 
Dus, Oase-lezer: geef ons s.v.p. door 
als u zo'n plek in uw omgeving kent. 
We houden u uiteraard via Oase op 
de hoogte van aile Springzaad-ont
wikkelingen. 

Dromen en wens en 
Die zijn er nog genoeg. Oase in 
kleur. Nu nog te duur, maar met 
enkele honderden nieuwe abonnees 
lOU dat er binnenkort toch wei in 
moeten zitten . De meeste nieuwe 
abonnementen komen via 'rnond
tot-mond-reclame'. Dus dat nichtje 
dat altijd in Oase kijkt als ze op 
bezoek is, die buurman die zelf ook 
enthousiast met de natuur in zijn 
eigen tuin bezig is, die heemtuinvrij
willigster die klaagt dat ze Oase 
altijd net te laat krijgt om zich neg 
voor een excursie op te geven, die 
(vak-)biblioheek waar Oase niet zou 
misstaan ... Allemaal poteritiele 
Oase-abonnees. Maak ze er op 
attent. 

Een bescheiden maar doeltreffend 
fonds, dat lOU ons ook wat lijken . In 
veel natuurrijke tuinen gaat relatief 
weinig geld om (Ieve de vrijheid die 
dat oplevertl) . Maar soms is een 
kleine financ iele injectie net even 
nodig om iets nieuws te durven. 
Bijvoorbeeld ook op scholen e.d. 
Stichting Oase is vorig jaar erkend 
als 'een instelling, die het algemene 
nut beoogt' . Voor schenkingen en 
legaten zijn er nu meer mogelijkhe
den ... 
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