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Lente - regelrnatig het gevoel, dat je 
zoveel be lofte s, zo vee l ge beurte nisse n, 
zovee l groei om je heen nauwel ijks nog 
bij kunt bene n. 

De Oase-tu in wordt volwassener. 
beke nder. 
Gelukkig vonden we na het lente
numm er van Oase even de tijd . de 
vlinderheuvellenteklaar te maken en 
voor onze eerste culturele middag 
"Denkend aan Ierland" 'dwongen ' we 
ons zelf een werkweek lang gecon
centreerd in de tuin te werke n. We 
plukten er lang de vruchten van... 
Veel mensen bezochten ondertussen de 
tuin : grote, vooraf aangemelde groepen 
zeals de cursis ten naruurgeneeskunde 
uit het hele land of een KMTP-groep 
uit Arnhem, gro te aanrallen ' Ioslopen

de ' bezoekers tijdens zondags e ope
ningen van tentoo nstelli ngen bij onze 
buren , ga lerie De Nieuwe Gang, veel 
kleine groepen (6-10 mensen) uit de 
wereld del' natuurrij ke tuinen, daar 
educa tief of beherend bezig, en nu eens 
genietend van anderrnans werk . 
Veel stelletjes en mini-groe pen uit 
Nederland en daarbu iten die de tuin al 
eerder bezochten, en nu aan vrienden 
of familie lieten zien en horen wat hen 
beviel. Ontroere nd of SOI11S bijna 
genant, als je toevall ig vlagen van je 
eigen verhaal opvangt... 
Veel 'rec idivisten ' uit ons ' e igen' Beu
ningen, of uit het nabije Rijk van Nij
mege n. De een, om rustig zondag
ochtend vroeg een boek te lezen . de 
ander 0 111 de spotvogel weer eens te 
horen, of om ' ieuke ' mense n te ont

rnoeten. 
En, onlangs. tweemaal langer dan een 
dag, kennel's uir Engeland, profes
sione le fotog rafen incl uis. We zul len 

ons Engels in de komende jaren wei 
' rondleidenderwijs war bijsch aven ... 
En de ruin werd vaak gebruikt vcor 
activteiten vanui t het ruimere netwerk: 
bijvoorbee Jd zittend onder de bruine 
beuk, genietend van de sfee r, brain
stormend over de eerste nieuwsbrief 
van "Springzaad" , het veelbel ovende 
kiemplantje dat ooi t schoolterreinen en 
andere kinderplekken moet doen op
fleuren, (werkend) pauzeren tussen ons 
kantoorwerk, even uitblazen met be
zoekers van onze inforrnatiewinkel , 
feestvierend "De nkend aan lerland" 
met Iers weer toch wel een dertigtal 
bezoekers, een aardig programma. We 
gaan ermee door ! Maar eerst even een 
ade rn pauze . 

En dan wil je vanzelf regelrn atig eens 
echt naar buiten : fees ten in de 
natuurtuinen De Wied ij k in Amster
dam-Osdorp, bij de Educatieve Natuur
ruin De Goffert in Nijmegen, bij De 
Kleine Aarde in Boxtel, presentaties 
van nieuwe plannen, zoaIs de veel
belovende Arcadische Tuin in Nij
megen enz. 
En eige n activiteiten : een studiedag in 
Stoutenburg, voorbereidende reisjes 
langs tuinen, voor Oase-artikelen... 

En nog een hele zorner voor de deur, 
met reisjes naar Geel (B.), Maastr icht, 
Twente, Drenthe ... vee l tuinbezoekers, 
mensen die nu al voor een tentoonstel
ling in oktober gro tere hoeveelheden 
vragen van wede en wouw. 
Wat een wereld! 
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