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Oase Zomerfeest 1999 

De weersvoorspellingen waren aI da
gen onhei1spellend, maar wie hecht 
claar aI waarde aan tijdens drukke 
feestvoorbereidingen bij 30 graden in 
de schaduw? 
Tafe1s, stoelen en parasol s voor ver
schillende terrasjes, gedichten en 
sprookjes onder de boswilg, rondlei
dingen door de hoogzomerse, zonnige 
tuin, muziek en verhalen 'open air' op 
de sfeervolste plekken ... we zagen het 
al voor ons! 
En dan gebeurt het voorspelde, erger 
dan je in je 'slecht-weer-scenario' wil
de bedenken: je feestdag blijkt en blijft 
verregend! 

Willem Iven vertelt zijn vertelsels in het paviJjoen. 
Fa/a: Saskia Deurvorst 

Foro : Saskia Deurvorst Bert van der Linden zingt 'Brabantse Iiedjes' . 

----. 
Moeten we iiberhaupt beginnen? Kramen opbouwen of niet?
 
Het hele feest afblazen doe je natuurlijk niet, er is altijd nog
 
hoop en ook steun van omringenden .
 
Dus zoveel mogelijk danmaar naar binnen: eten en drinken aan
 
het eind van de galeriegang - claar waar alle kloostermedebewo

ners / kunstenaars werk hadden opgehangen en neergezet; ver

halen, gedichten, muziek in het tuinpaviljoen; de tekeningen van
 
Annie Meussen in de ruimte van onze buren, Vluchtelingen

werk Beuningen; kramen zoveel mogelijk beschermd 
tegen de regen. Piet Aarts uit Oosterbeek kwam met aI 
zijn mooie, oude boeken - gelukkig ervaren in het be
schermen van zijn kraaml En ook Leo Steenbergen en 
Petra Hageman, de wilde plantenkwekers uit de omge
ving en Henk Klaassen, de milieubewuste fruitteler Rob Leopold begroet de fotograaf. 

., 

Foro: Pe van Stralen 
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ubewuuitde buurt met vers fruit en
 
lekkere sappen - ze kwamen ondanks
 
het vreselijke weer.
 

En ook veel bezoekers trotseerden de 
regen: 170 telden we later bij het 
langslopen van de Oase-lezers-Iijsten, 
buren en medebewoners. Zoveel vrien
den, oude bekenden uit aile uithoeken 
van Nederland, relatief veel Vlamin
gen en natuurlijkde mensen vandicht
bij - de 'cirkels' daartussen zagende 
bui letterlijk wei hangen... 
Rondleidingen in de stromenderegen, 
schuilenonder de luifels van de kra
men, maar ook droog zitten en rondlo
pen tussen de kunstwerken in de gang, 
of - in het lemen paviljoen - luisteren 
naar gedichten van en door Victor Willy Leufgen leidt een groep feestbezoekers rondo Foto: Pe van Sun/en
 
Westhoff, de vertelsels van Willem
 ----.	 Iven en de liederen van Bert van der 

"	 Linden. Ook de sprookjesverhalen van 
Gerda Noordam en de poezievoor
dracht van Rob Leopold in onze klei
ne, volleOase-winkel werdenzeer op 
prijs gesteld. Will Niernantsverdriet 
met zijn spannendewaterbeestjeson
derzoek voor kinderen had onder zijn 
partytent waarschijnlijk nog bet minste 
last van het weer. 
En natuurlijk luchtteje in bet begin bij 
de bezoekers je hart, zo in de trant van 
"hoe schitterend had die markt nou met 
terrasjes, muzieken stralende zon niet 
kunnen zijn"; of: "het was de bele tijd 
tot nu toe zo'n mooi weer...". Troos
tende woorden alom. Een partytent 
werdnog naast onze Oase-kraamge
schoven, voor prachtigecadeautjesen 

Improviserende "kloosterrnuzikanten"	 Foto: Saskia Deurvorst improviserende 'klooster- muzikanten. 

En we wistenal gauw: volgendjaar 
proberen we het zeker weer. De onder
linge sfeer, de vele mooie momenten 
en talrijke bijzondere contactenover
wonnen bet slechte weer met gemak! 

Natuurlijk werd het vlak na bet feest 
droog. Met een kleine groep mensen 
zaten we nog men gezeUig random een 
groot vuur - drinkend, pratend, knab
belend, didgeridoo-end op de stengel 
van een reuzenbereklauw... 
Voorbij middernach t maakte het weer 
weer alles goed: zittendop een bank 
bij de vijver, was het uitzichtover de 
mistige, 'dampende' Oase-tuin in het 
vale maanlichton-werelds en adembe
nemendmooi. 0 

Willy Leufgen Waterbeestjesonderzoek mel Wim Niemanlsverdriet Foto: Saskia Deurvorst 
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