
Allerlei in he 

Vrijwi 
verdie >Over vrijheid en vrijwilligheid 
Llsse - Ttadluo . 

Marianne ~an Lier 

Want vrijheid is de basis van Oase. 
AI voe! je ook een communale drang, 
de vrl]e stroom kent noch decreet, noch 

bazen. 
Onder en boven zijn in overgang 

en stof en geest verkeren slechts infase.
 
Van inkeeren verstilling tot extase,
 
natuurlijk zijn is: vri]
 
in samenhang.
 

Meewerkdagen van Zilverkruid 
Aan het Schuurgraafsepad in 
het natuurgebied van de 
Hatertse en Overasseltse 
Vennen kweken wij (voorname
lijk) inheemse kruiden om te 
verwerken in thee , olie, tinc
tuur, en zalf. Komend seizoen, 

van maart tim augustus 2004 
nodigen wij belangstellenden 
uit om op oogstdagen samen 
met ons op te werken. Deze 

dagen worden begeleid door 
Angela Alofs , Lies Haveman, 
Hedwig Schoots en Kiddy 
Kempers , medewerkers van
 

Zilverkruid .
 
Oonderdag 15 april, weekend 8 +
 
9 mel (kamperen in de boom

gaard) , 12 + 1] mei, 17 + 18 mei,
 
9juni, 14juni, 18juni, 2 + ]juli 
(onder voorbehoud] . 
Info en opgave: 06-15308085 
(ook voice mail) . 

Werkdagen Heemtuin 
Muntendam 
Snoeien , wieden, herinrichten 

borders etc . Bent u gernteres
seerd een dag mee te werken 
op een fraaie heemtuin in 
Oost-Groningen? Dat kan op 
15 mel en ]juli, start om 9.00 
uur. U wordt getrakteerd op 
een heerlijke lunch! Info en 

opgave: 0598-632770. . 

Twee strofen uit 'Het Kranskarwei', dat Rob Leopold d ichtte ter gelegen
heid van '10 jaar Oase ' die ons bijzonder dierbaar zijn. In dit gedicht 

beschrijft hij een prachtige wandeling door de tuin, het landschap en 
weer terug naar de tuin , onderwi jl refererend aan al die mensen die in 'de 
vrije stroom ' ervoor gezorgd hebben dat op allerlei plekken en schalen 
natuur zich kon ontwikkelen , van geveltuintjes tot heemparken , van bio

toopschaal tot ecokathedraal, op scholen, in wijken , achter rijtjeshuizen , 
bi j boerderijen , op bedrijventerreinen . Alles bij elkaar een enorme inzet, 
waar we best soms even met zijn allen trots op mogen zi jn . Natuu rlijk, 
we doen het voor de planten, de dieren en het plezier dat we er aan bele
yen met en in de natuur te spelen. Maar het is toch ook wei prettig als 
die inzet soms ook 'officiee!' gewaardeerd wordt. In Lisse ontvingen de 

heemtuinvrijwilligers kort geleden de Vrijwilligersprijs 2003. Marianne 
Stelder en haar mede-vrijwilligers werden op de Nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente echt (en terecht!) in het zonnetje gezet. De pri js bestond uit 
een speciaal voor de heemtuin gemaakt kunstwerk en werd uiteraard ver

gezeld door zeer waarderende woorden en bloemen. 
Op de foto bij het artikel over deze prijsverlening een breed lachende 
groep vrijwilligers , die ongetwijfeld ondertussen weer gewoon - en met 
net zoveel plezier - de akkertjes aan het inzaaien zijn en themazondagen 
voorbereiden . 
En dan te weten dat er op zo veel plekken in Nederland en Vlaanderen de 

mogelijkheid bestaat een dee l van je vr ije tijd prett ig in een natuurri jke 
omgeving actief door te brengen! Je hoeft zelf geen grote tuin- of land
goedbezitter te zijn om je op dergelijke plekken wei helemaal thuis te 
voelen en te weten dat je inzet gewaardeerd wordt. 

Het is zelfs niet noodzakelijk je aan een bepaalde tuin te verbinden (al 
heeft dat zeker extra positieve kanten). Een goede gelegenheid om eens 
de kat uit de boom te kijken is je op te geven voor een meewerkdag, tuin
of klusdag, werkweekend of landschapskamp. We verzamelen op d it 
moment bij Oase de data en projecten waar dit mogelijk is en zullen die 
vanaf nu in een aparte rubriek vermelden , samen met de vacatures voor 

(vrijwilligers-)werk in natuurrijke parken en tuinen in Nederland, Belgie , 
maar ook daarbuiten . 
ledereen die dergelijke activiteiten organiseert: stuur ons s.v.p.folders en ande
re relevante informatie. 

De Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENS) te Nijmegen zoekt per direkt een: 

vrijwillige tuinbeheerder 

De natuurtuin is 1 ha groot en wordt gebruikt om natuureducatie te geven aan het 
Primair Onderwijs. Op kleine schaal zijn verschillende landschappen van het Rijk 
van Nijmegen aangelegd. Er is een grote variatie aan flora en fauna. 

Wij zoeken iemand die: • tuinwerkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren • ervaring 
en affiniteit heeft met een natuurlijke manier van tuinbeheer • andere vrijwilligers 
kan begeleiden • kan functioneren in een klein team. 
Wij bieden: • een prachtige tuin om in te werken • een prettige werksfeer in een 
klein team. onkostenvergoeding. 
Wij verwachten een structurele beschikbaarheid van 16-20 uur. Interesse? Neem dan 
kontaktop met Saskia Verschuren . Tel: 024-3541729 e-mail natuurtuingoffert@hetnet.nl 
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tensoorten krijgen een plekje 

rs van heemtuin 
vrijwilligerspr ijs 2003 
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Klus- en tuindagen en land
schapskamp Leefgemeenschap 
De Hobbitstee, Wapserveen 
25april 
Klus- en tuindag. Gezamenl ijke 
hobbit- en gastendag om te 
klussen, schilderen en in de 
tuin te werken. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd. Lunch + 
warme maaltijd : 10,- Graag van 
tevoren meedelen. °521 -321087 
1 tim 8 me; 
Vobula landschapskamp. Een 
werkweek i.s.m. Stichting 
Vrijwillig Onderhoud van 
Buitenplaatsen en 
Landschappen. Onderhouds

Craxon Combe, heemtuin, Z
Devon, ZW·Engeland, ligt in 
het landschappelijk beschermd 
stroomgebied van de Avon 
Valley ('Area of Outstanding 
Natural Beauty'). Gelegenheid 
bestaat tot leerzame ervaring, 
naar vrije keus, en deelname 
aan lichte werkzaamheden bij 
verzorging van de organische 
kruiden-, rnoes- en natuurtuin 
(ca. 1 hal. Het terrein omvat 
naast bloemrijk, oud grasland, 
jong bos, ouder hout, Devon 
hedge banks (ca. 1 km hagen op 
aarden wallen) en vijvers. 
Water verrijkt het biotoop van 
de rijke flora en fauna. Af en 
toe is hulp nodig met com
posteren, cultiveren, zaaien, 
planten, hooien , zagen, etc. 
Naast kamperen, wandelen en 
zelfvoorziening (1-2 personen , 
zomer, voor- en najaar) noodt 
Devon tot (eventueel meer
daags) wandelen langs rivie

ren, kusten en zee, door golvende 
weide- , bos- en hagenlandschappen 
of ruig gebleven, pre-historisch 
bewoonde hooglanden. Hier en daar 
herinnert het Devoon van deze 
streek geologisch aan de Ardennen 
en Zuid-Limburg. Elders doen 
Dartmoor en Exmoor (Nationale 
Parken) wei denken aan de Schotse 
Hooglanden . Devon is altijd zeer 
aantrekkelijk voor zee-zeilers . De 
lezer van Oase die behoefte voelt 
aan een 'eco-werk-vacantie' kan hier 
genieten van landelijke rust , groene 
ruimte en weldadige stilte. Naast 
creatief samen leren werken met 
dynamische oerkrachten in de leven
de natuur is hier t ijd en ruimte voor 
recreatieve ontspanning. Afstanden : 
Schiphol-Bristol ca. 45 min., 
Utrecht-Devon (via Calais) ca. 12 
uur. Frankrijk-Plymouth ca. 5 uur. 
Inlichtingen op aanvraag: djjsuther
land@craxon.fsnet.co.uk en 0044
1548-821379 (20-21 uur s.v.p) . 

klussen aan gebouwen, tuin
werk en landschapsonderhoud. 
Info + opgave : 026-3271103 , 
www.vobula .nl. 

Burnside Croft, Schotland 
sedert 1968 bestemd voor 
natuurontwikkeling (ca. 5 hal 
ligt 750 mij l noordelijker, aan 
de Noordzee, tel' hoogte van 
Oslo . De midzomerzon ver
schaft hier ca. 24 uur daglicht. 
Wi jds uitzicht naar zuid-oost 
neigt over zeevlakken die door 
sterk wisselende weersinvloed 
steeds veranderen. Bij helder 
weer reikt het zicht tot aan de 
sneeuwtoppen van de 
Grampian Mountains (ca. 80 
mijl ) . Er is ruimschoots gele
genheid om creatiefwerk en 
recreatieve ontspanning te 
combineren met onderzoek in 
het Hooglandse landschap. 
Ook voor vakmensen is de bio
logie-ecologie samen met de 
zeer oude , natuurlijke en men

selijke historie van de Schotse 
Hooglanden sedert de ijstijd weten
schappelijk belangri jk als referentie 
en studieobject voor vergelijkbare 
biotopen elders . Burnside werd 
eerst ca. 1850 ontgonnen en 
bebouwd met een zgn 'Ionghouse' . 
Mens en dier hui sden hier onder 
een kap (nu schuur) tot (ca. 1870) 
een mindel' primit ief huis werd toe
gevoegd. Burnside werd nog op tijd 
gered, toen het al lange tijd verlaten 
was. Nu biedt het woongelegenheid, 
werkplek (deels-zelfvoorziening) of 
vakantieverblijf (electronisch toe
gankelijk d.m.v. internet) . Dit jaar 
worden weer berken, essen en haze
laars geplant; soortenrijk grasland 
met orchideeen gehooid en ver
schraald; en maaisel vercom
posteerd. Moestuin en erf zijn 
beschut door 'drystone walls' en 

oude bomen. Hulp met 'eco-werk ' 
natuurontwikkeling, regeneratie 
natuurbos - is zeer welkom. Voor 
ornithologen is de streek interes
sant als trekroute tussen de Pool en 
Afrika . Het verhaal van de vroegere 
bewoners, hun clan (stam) en c1an 
land gaat terug tot in de 12e eeuw 
en wortelt in de oude Keltische cul
tuur van Europa. Zelfs Karl Marx 
vond hier aanleiding tot com men
taar (ca. 1850). De Schotse 
Hooglanden en eilanden zijn 
bekend terrein voor ecologen . Hier 
werkte o.a. de bekende agraricus
ecoloogen vakpionier, F. F. Darling, 
verlicht auteur van West Highland 
Survey, An Essay in Human Ecology 
(1955) . Inlichtingen over reis en ver
blijf worden op aanvraag graag ver
strekt (zie Craxton Combe) . 
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