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U allen kent 'Oase' als een tijdschrift
 
voor vrienden van natuur rijke tuinen,
 
parken en plantsoenen.
 
U leest ons blad nu immers.
 

Velen van u kennen ondertussen door 
een bezoek aan het 'Oase-nest' in 
Beunin gen onze informatiewinkel an
nex documentatie- en werkruimte in 
het voormalige klooster: een verbouwd 
.klaslokaal waar oo it de meisjes van 

. wat nu groep 3 heet, door nonnen wer
den onderwezen. En hoogstzelden ver

laten mensen onze werkplek zonder 
een kijkje te nemen in de Oa se-na
tuurtuin, gelegen achter het vml. 
klooster inclusief het lemen natuur
tuinpaviljoentje . Velen hebben bij de 
totstandkom ing van de ruimtes en de 
tuin een waardevol, act ief steentje bij
gedrage n. 

Als u al langer lezer bent , weet u dat 
we regelm atig ee ndaag se tot een week 
lang durende excursies organiseren: 
dicht bij huis en ver weg, naar tuinen 
en parken op allerlei locat ies, maar ook 
naar natuurgebieden - voor de zg. refe
rentiebeelden- , en regelmatig met een 
knipoogje naar cultuur en kun st. 
Dit jaa r, van 16-21 juli, durven we 
voor het eerst sinds jaren weer een uit
gebreide Oase-excursie aan. Er is zo
veeI moois in Z.O.-Friesland en Z.W.

Drenthe te zien en te beleven dat we er 
maar gelijk 6 dagen van gema akt heb
ben... Gelukki g zal er vee] deskundige 
hulp aanwezig zijn. 

En het netwerk kent experts, specialis
ten . Onze eerste loot, Wilde Weelde 
(geboorteja ar 1994) is ondertussen een 
fJorerende onafhankelijke vereniging 
van ca. 90 aangesloten bedrij ven en 
bedrij fjes met een uitstekend eigen 
jaa rprograrnma. 
De Vak groep Heemtuinbeheer. op
gericht in 1995 is ook een constante 
groep met een interessant excursiepro
gramma en boe iende uitwisseling van 
ja mmer genoeg - steeds zeldzamer 
wordende praktijkkenni s. 
Deze Vakgroep zal dit j aar b.v. excur
sies orga niseren in Twente op 5 + 6 
juli a.s, met natuu rtuinbezoeken, maar 
ook een landschapsverkenning langs 
de mooie Dinkel. Achilles Cool s zal 
de groep 21 juni in zijn prachtige na
tuur tuin in Geel (B.) ont vangen en op 
24 mei nodigt vakgroep -lid Ruud van 
Kempen zijn co llega's uit, de opening 
van zijn nieuwe gebouw in de natuur
tuin De Wiedijk in Arnsterdam-Os
dorp op gepaste wijze te vieren. 

Nog net in de oude eeuw zij n we be
gonnen met de opbouw van een derde 
netwerkgroep, "Springzaad". Een ge
varieerde groep van onderwijzers, tuin
ontwerpers, NME-medewerkers, on
derwij sdeskundi gen e.d. probeert vol 
enthousiasme meer vrije ruimte voor 
natuur en kindere n te vinden en pas
send, liefst same n met kinderen en op
voede rs, in te rich ten. 
Na een fase van verkenning van de 

mogelijkheden in heel West-Europa, 
het bijeenb rengen van gem teresseerde 
mensen (o.a. twee dagen excursies en 
kennismaking in Rotterdam), het op 
richten van een netwerkstructuur, zijn 
we nu beland in een fase van een jaa r
program ma - een srudie- en uitwisse
l ingsdag in Stoutenburg, 15 mei a.s., 
met o.a. als thema : "Is buiten spe len 
e igenlijk nog wei zo leuk ?" (met aile 
wettelij ke restricties en steeds grotere 
angst voor risico's om ons heen) en een 
tweedaagse excursie langs allerle i 
mooie plekken bij scholen, centra, en 
in natuurontwikkelingsproj ecten met 
educatieve acriviteiten in Maastricht, 
later in september. De voorbe reidende 
kerngroep van "Springzaad " nodigt 
voorlopig iedereen uit, interactief ken
nis te maken met onze webcommunity: 
http://communities.msn / Spring
zaad , met excursiefo to's, het begin van 
een literatuurl ijsr, verwijzi ng naar inte
ressante artikelen, projecten in Neder
land (en daarbuit en), suggesties en vra 
gen voor de toekomst. 
Eind april verschijnt voor geinteres
seerden de eerste nieuwsbrief - met 
uitnodiging voor Stoutenburg - en mo
menteel loopt de voorbereiding voor 
een subsidieaanv raag, waarrnee we 
willen proberen sne ller mooie voor
beeldp rojekten in Nederl and gerea li
seerd te krijgen en het netwerk te be
kostigen. 

Alles aileen vanuit vrijwilligerswerk te 
blijven ontw ikkelen lOU weer zoveel 
extra energie vragen , dat we vrezen, 
dar te veel potentiel e pioniers in deze 
drukke tijden afhaken. 
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