
Vrijdagmiddag 2 mei j.l. presenteer
den we in Eindhoven in het Milieu 
Educatie Centrum aan de Genneper
weg, gelegen tegenover het Fr. Simon 
Deltour Heempark de Oasegids 
Natuurrijke parken en tuinen in 
Nederland en Vlaanderen. Ruim tien 
jaar na het verschijnen van de be
scheiden eerste versie van zo'n gids. 
de Oase-Heemtuingids, tracteerden we 
de 75 bezoekers van deze middag op 
een fijne inleidende toespraak van de 
secretaris van Stichting Oase, Johan 
Heirman uit Gent, die vooral bena
drukte hoeveel belangrij ker de heem
tuinbeweging zowel binnen de tuinar
chitectuur als ook de natuurbescher
mingsbeweging is, dan haar reputatie 
zou doen vermoeden. De gids, zo 
hoopt niet aileen hij, zou door het 
enorme caleidoscoop van aile plekken 
die er in beschreven worden, hierin 
verandering kunnen brengen. 
In een uitvoerige diavoordracht bracht 
Willy Leufgen, een van de eindredac
teuren van de gids, het kleurrijke 
spectrum in woord en beeld onder de 
aandacht - niet aileen de ecologische, 
landschappelijke of horticulturele 
waarden van deze tuinen en parken, 
maar ook b.v, de educatieve en 
(rejcreatieve. Wim Niemantsverdriet, 
coordinator van het nabije heempark 
en mede-samensteller van het kernge
deelte van de gids - ruim 160 uitvoe
rig beschreven openbare heem- en 
natuurtuinen in Nederland en Vlaan
deren - liet daarna nog een heel per
soonlijke serie dia's zien van de meest 
verrassende plekjes, situaties, ere
aties ... die hij op z'n vele inventarisa

tiereizen was tegengekomen. 
Rob Leopold verraste vervolgens de 
aanwezigen met een act, waarin hij de 
samenstellers, de redacteuren, de ont
werpster en aile andere 'connecting 
links' van de gids origineel bedankte: 
met enorme hoeveelheden zaad! 
Dymph Bakx en Wim Niernantsver
driet met flinke zakken bloemen
mengsels, Marianne van Lier en Willy 
Leufgen met een kussensloop vol 
Cruydt-Hoeck-zaadzakjes die natuur
lijk ter plekke werden uitgedeeld. 
En dan werd het tijd voor een hapje 
en drankje, de eerste verkoop van de 
gids, signeren en opdrachten verzin
nen, even nog het heempark in voor 
een rondleiding. Een prettige, ont
spannen middag na een periode van 
jarenlang hard werken: inventariseren, 
documenteren, schrijven, lay-outen ... 

Ondertussen zijn we ook druk bezig 
geweest met de opbouw van een eigen 

netwerk van verkoopadressen in 
Nederland en Vlaanderen en het 
verzoek om recensies. Mochten we 
iemand over het hoofd gezien heb
ben: geef het ons door als je nog een 
recensie wilt schrijven of als ver
kooppunt wilt dienen. 
En van aile andere lezers hopen we 
stiekem, dat ze ieder een - of meer. 
leuk cadeautje! - gidsen bestellen, 
zodat we sneJ opdracht voor een twee
de druk kunnen geven. Dan pas kun
nen Stichting Oase en de nijvere sa
menstellers er ook nog een bescheiden 
graantje van meepikken, want de kos
ten vielen toch niet echt mee en lieten 
het niet toe de distributie via het 
Boekhuis te laten organiseren. 

Kijk ook voor meer informatie over 
de gids: www.stichtingoase.nl Hier 
vindt u drie voorbeeldpagina's uit de 
full-colour gids, een kleurrijke kopie 
van de omslag en de inhoudsopgave. 
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9 junl Oasefees t 
we vieren m et etkaar de 50ste OC1se 

en tien jC1C1r 5tichting OC1se 
Met. o.a. 
voorara cnt van "He: Kranzkarwe i" door ~ob Leopoid
 

"Jl1.ikaao" - Eis 'Janssen
 

Jl1.clYktje met oude en nieuwe natuurhoeken . uruiaenprodutc

ten , ptanties. mozatekkuns: ... '
 

En met vee! zonniqe muriek, beeldende kunz: en iekker eten 


een kok uit (jalicie - en arin uen in Spaanse steren .
 

'Jeaereen is we/kom i
 

Wei heel qraaq even aanrnelden!
 

t 
f... 

Jan Hein van Roo)', hommage aa n 
Picasso 

Oasetees t 
29 juni a.s, vanaf 15 uur vieren we 
het feit, dat u dit nummer van Oase, 
het vijftigste, net heeft ontvangen. 
En ook dat het bijna 10 jaar geJeden 
is, dar Stichting Oase werd opge
richt (3.9.'93) o.m. in de tuin van 
het vrnl. klooster, waar de oprich
ters van Stichting Oase, Marianne 
van Lier en Willy Leufgen toen al 
een poosje woonden. Destijds had
den zowel de 8 bestuurders als ook 
Willy en Marianne nog geen voor
stelling van wat er allemaal gereali
seerd zou kunnen worden... 

Op deze zondagmiddag - 29 jun i 
willen we graag met veJen van II de 
Oasetuin in zomerpracht voor een 
gezellig feest delen. 
Daarbij spelen wij vooral in op het 
thema van de tentoonstelling van 
Jan Hein van Rooy en lne Klijn, die 
in de ga lerie De Nieuwe Gang en in 
de beeldentuin, de directe buren van 
de Oase tuin, een installatie, grafiek, 
schilderije n en foro's exposeren. 
Thema: "Hartstochtelijk land
schap, 12 jaar Spanje" . 

Dit alles natuurlijk met fraai weer 
op diverse terrasjes in de tuinen 
achter het klooster, in het lernen 
paviljoen, galerie De Nieuwe Gang 
en - mocht het dan toch regenen 
de ruimtes van weer andere buren, 
Stichting vluchteling en nieuwko
mers Beuningen. 

HARTELIJK WELKOM I 


