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25 jaar kinderdoemiddag en
heempark Frater Simon
Deltour in Eindhoven

Kikker is verliefd

Dit prachtige kinderboek van Max
Velthuijs stond centraal op de
100ste kinderdoemiddag in het MEC
(Milieu Educatie Centrum) en het
daarnaast liggende Frater Simon
Deltour Heempark in Eindhoven.

Deze kinderdoemiddagen worden al
25 jaar georganiseerd. De laatste
jaren vormt bij elke kinderdoemid-
dag een kinderboek de leidraad van
de natuuractiviteiten. Met veel crea-
tiviteit worden opdrachtjes verzon-
nen die de kinderen heel direct het
verhaal laten meebeleven. En en
passant leren ze ook nog het een en
ander over de natuur.
Ter gelegenheid van de 100ste kin-

derdoemiddag hadden Petra van
Leeuwen en haar collega's op 17 mei
nog iets extra's georganiseerd: een
minisymposium, met natuurlijk aan-
dacht (en waardering!) voor 25 jaar
kinderdoemiddagen, maar dan: naar
buiten! Waar de volwassen deelne-
mers aan den lijve konden meema-
ken waar de Eindhovense kinderen
ieder seizoen weer van kunnen
genieten. Na een lezing over
'Kinderen en Speelnatuur' (door
Willy Leufgen) waren er lekkere hap-
jes en drankjes. 

Op zondag 31 augustus viert het
Heempark zelf het 25-jarig bestaan
met een feest! 
In 1983 namen enige enthousiaste-
lingen het intitiatief om in
Eindhoven een heempark op te rich-
ten. Om dit te kunnen verwezenlij-
ken werd eerst een vrijwilligersgroep
opgericht. De gemeente stelde een
terrein van 3 ha ter beschikking,

gelegen tegenover het Milieu
Educatie Centrum en zegde techni-
sche en administratieve ondersteu-
ning toe. Sindsdien is er door al die
vrijwilligers een wondertje verricht:
uit een ware wildernis van vooral
populieren en brandnetels (met nog
veel puin en rommel in de bodem)
is een prachtig heempark ontstaan,
waar heel veel mensen van genoten
en geleerd hebben. Voor 'Oase' heb-

ben de heemparkvrijwilligers nog
een bijzondere bijdrage geleverd:
toen we in 1991 een naam zochten
voor dit tijdschrift vroeg Wim
Niemantsverdriet (coördinator van
het heempark en actief lid van de
kort daarvoor opgerichte Landelijke
Werkgroep Heem- en Natuurtuinen)
aan zijn mede-vrijwilligers wat zij
een typerende naam vonden voor
hun eigen (en vergelijkbare) tuinen
en parken. 'Paradijs' en 'Oase' ble-
ken favoriet! Zo mooi vonden ze hun
heempark dus al na 8 jaar.
Op 31 augustus wordt dan nu het 25-
jarig bestaan feestelijk gevierd. De
dag zal bestaan uit een officieel en
een publieksgedeelte (12-16 uur).
Alle Oase-lezers zijn uiteraard van
harte welkom! Toch mooi om eens
met eigen ogen te zien waar onze
naam onstaan is en de collega's uit
Eindhoven te feliciteren. Tijdens
deze open dag zijn er diverse acti-
viteiten: muziek, doe-activiteiten,
rondleidingen, theetuin, verkoop van
planten en zaden. In het officiële
gedeelte zal o.a. aandacht worden
geschonken aan de (start van) de
uitbreiding van het heempark. Ook
zullen de vrijwilligers van het eerste
uur, die nog steeds actief zijn (!) in
het zonnetje worden gezet.
Aansluitend wordt voor alle (oud-)
vrijwilligers een reünie georgani-
seerd. 
Heempark Frater Simon Deltour,
tegenover het MEC, Genneperweg
145, Eindhoven.

Nog twee jubilea deze lente
Heemtuin Rucphen vierde haar jubi-
leum op 25 mei j.l. Op deze dag
werd o.a. een tentoonstelling geo-
pend '25 jaar Heemtuin Rucphen'.
Deze tentoonstelling is nog het hele
jaar te bekijken in Ut Gebouwke. 
Heemtuin Rucphen, Baanvelden 12,
Rucphen, www.heemtuinrucphen.nl

De heemtuin in Malden is al weer
een lustrum verder: zij vierden op 21
juni hun 30-jarig bestaan. Bij die
gelegenheid werd ook het inventari-
satierapport gepresenteerd (zie
Oase 1/2008).
Heemtuin Malden, Bosweg 8a,
Malden, www.heemtuinmalden.nl
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Wethouder van Daalen metselt
laatste steen op insectentoren
in tuin 't Kleine Anker
Op woensdag 21 mei vond de feeste-
lijke opening plaats van de avontuur-
lijke ontdektuin van basisschool 't
Kleine Anker in Amersfoort. De ope-
ning werd verricht door wethouder
Hans van Daalen die de laatste
steen op de insectentoren mocht
metselen. De tuin staat immers
geheel in het teken van natuur en
educatie. De kinderen van de school
maken op deze manier spelender-
wijs kennis met planten en dieren en
kweken hun eigen groenten in de
moestuin. 
De afgelopen twee jaar zijn er plan-
nen gemaakt en is er op vele werk-
dagen door kinderen, ouders en leer-
krachten onder deskundige begelei-
ding van BuitenKans aan de uitvoe-
ring gewerkt. De tuin heeft o.a. een
hoefbladtunnel, een fietsenjungle,
een vijver met stapstenen en een

moestuin. Dit voorjaar werken de
kinderen voor het eerst in de tuin,
waarbij ze begeleid worden door
ouders van de tuincommissie.
Bij de opening  op 21 mei waren
behalve de wethouder, die de school
namens de gemeente een water-
pomp cadeau deed, ook andere offi-
ciële genodigden aanwezig: sponso-
ren en mensen van organisaties die
betrokken zijn bij vergelijkbare (groe-
ne) projecten voor de jeugd in
Amersfoort. Omroep Amersfoort
heeft opnamen gemaakt die op hun
site te zien zijn en ook Ronja uit
groep 6 kwam namens het kinder-
persbureau van de Wijkwinkel
Soesterkwartier langs om een rap-
portage te maken.
Mede dankzij het zonnige weer ver-
liep de opening feestelijk met toe-
spraken van de wethouder,
Buitenkans en onze 'oude' directeur
Riet en 'nieuwe'  directeur Josje. De
kinderen hebben op allerlei manie-

ren hun steentje bijgedragen om de
opening tot een feest te maken. Zo
hebben de kinderen van groep 8 zelf
liederen geschreven over onze
mooie tuin. Deze was voor de gele-
genheid prachtig versierd met zelf
gemaakte bloemenslingers. Ook lie-
pen er opeens een paar reuzetorren,
spinnen en kevers door de tuin! 
Voorafgaand aan de officiële ope-
ning deden de kinderen ook mee
aan een sponsorloop. Er is erg hard
gerend en we hopen dat het veel
geld zal opbrengen. De opbrengsten
zijn namelijk bestemd voor het
schoolplein van 't Grote Anker, dat
nu aan de beurt is voor een groene
metamorfose. Er zijn serieuze plan-
nen om nog dit jaar te starten met
de uitvoering daarvan. 

Marc Veekamp (werkzaam bij
Veldwerk Nederland) is als ouder
betrokken bij de herinrichting van de
schooltuin bij Basisschool 't Anker.
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Kwekerij als bloemenwei
Wie ooit in de zomer Wilde Planten Kwekerij De Heliant
in Appelscha bezocht heeft, zal het alleen maar kunnen
beamen: Heilien Tonckens' kwekerij lijkt nog het meest
op een bloemenwei. Zelf weet ze gelukkig waar de plan-
tjes waar de koper belangstelling voor heeft staan. Een
buitenstaander staat met zijn mond open naar de bloe-
menzee te kijken en ervan te genieten. Wie dit zelf ook
eens mee wil maken moet er snel bij zijn. Heilien heeft
besloten per ingang van volgend jaar te stoppen met de
kwekerij. Gelukkig heeft ze iemand gevonden die de
planten overneemt, zodat Wilde Planten Kwekerij De
Heliant blijft bestaan, maar dan dus wel op een andere
plek. Kijk voor adresgegevens, openingstijden en andere
relevante informatie op www.deheliant.nl of naar de
advertentie van de Heliant in deze Oase.
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Nieuwe natuurspeeltuin in
Noord-Brabant
Op zondag 1 juni 2008 vond de fees-
telijke opening plaats van
Natuurspeeltuin 3-slotenveldje in
Lierop.
Ruim een jaar geleden, was het zom-
pige veldje aan de rand van een
woonwijk in Lierop vooral een hon-
denuitlaatplaats en een kleine fiets-
crossbaan. Een groep aktieve buurt-
bewoners kreeg een kans van de
gemeente Someren om het zompige
veldje in te richten als een gevarieer-
de natuurspeeltuin. 
Voorop stond dat de kinderen weer
de mogelijkheid krijgen om hutten te
bouwen, bloemen en fruit te pluk-
ken, in de sloot te scheppen naar
kikkers en salamanders, brassen in
het ven op een houten vlot of een
kleine waterpomp te gebruiken en
met water en zand te spelen. Ook
voor de ouderen is gezorgd: prima
banken en een heus podium zorgen
voor samenspel van jong en oud.
Mathieu de Bruijn werd in de arm
genomen om de diverse ideeën uit
te werken in een ontwerptekening en
om een plan van aanpak te maken.
Samen met de buurtbewoners en de
kinderen werd in het najaar op twee
zaterdagen de schop in de grond
gestoken en stevig aangepakt: heg-
gen van meidoorn en hondroos met
wilgentenen werden gevlochten, een
boomgaard van hoogstamfruit
(appel en kersen) geplant, er werd
een bloemrijke akker ingezaaid, een

van nature natte plek werd tot ven
uitgediept, de fietscrossbaan werd
verbreed en van hoge bergen zand
voorzien en er werden drie grillige
sloten gegraven. In het voorjaar ver-
scheen een kabelbaan en een prima
onverhard wandelpad.
Op de dag van de opening was de

belangstelling indrukwekkend: zeker
150 kinderen met aanhang vermaak-
ten zich! De wethouder van
Someren verrichtte samen met een
jeugdige bezoeker de opening door
een doek weg te trekken om daar-
mee een totempaal met daarboven-
op een vale gier te onthullen.
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Groen moet je doen
Onder dit motto is er in de verschillende buurten van Noordoost
Utrecht heel veel van de grond gekomen door de jarenlange inspan-
ningen van vele, vele bewoners. 
1 juni was de datum dat iedereen was uitgenodigd al dat fraais maar
eens met eigen ogen te gaan bekijken. De burgemeester van Utrecht,
Aleid Wolfsen, reikte bij de start van de dag in de Bikkershof prijzen
uit aan een aantal 'voortrekkers'. Wij misten daarbij natuurlijk Peter
Peels (in november overleden), maar mooi was het om te zien dat
'zijn' Bikkershof er prima bij stond. Op 13 verschillende lokaties
(binnentuinen, volkstuincomplexen, parken met zelfbeheer, geveltui-
nen etc.) waren activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld een speur-
tocht in het groen voor kinderen in de Bikkershof (door Yvonne
Bruijning), een bomenwandeling in de Voorveldsepolder, workshop
bloemschikken in het (prachtige!) volkstuinencomplex 'Ons Buiten'
en een fietstocht langs verschillende projecten door Rob van der
Steen. Op heel veel plekken was ook live muziek te beluisteren. We
hebben lang niet alles kunnen zien en verheugen ons op de uitgave
van het 'Groen moet je doen-boek' in november. Foto: Marianne van Lier

Foto: Mathieu de Bruijn

 


