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Zaterdagmiddag 8 oktober Oase Netwerkdag 

Kruisbestuiving, dat is waar het Oase Netwerk voor staat en waar de 
eerste Oase Netwerkdag om draait. Op het programma staan drie fantas-
tische sprekers. Vanuit hun passie voor ‘groen’ vertellen ze hoe zij verbin-
ding creëren tussen mensen, natuur en kunst. Als dat geen kruisbestuiving 
wordt! 

Programma
• Arjan Vernhout vertelt hoe Stichting NL Bloeit! buurtparticipatie 

aanpakt en bewoners motiveert om mee te werken aan een groenere 
omgeving.

• Ruurd van Donkelaar is een ervaren beplantingsontwerper en specia-
list groen erfgoed. Centraal in zijn verhaal staat de inspiratie die ‘echte’ 
natuur biedt en hoe hij dat vertaalt naar de tuin.

• Sara Vrugt is kunstenaar. Met haar intrigerende project ‘100.000 bomen 
en een bos van draad’ en haar mobiele atelier wist zij veel mensen te 
betrekken bij verhalen over bos en natuur. Tastbaar resultaat is een 
geweldig groen kunstwerk waarin je in gedachten kunt verdwalen. 

• Na alle verhalen is het tijd voor kruisbestuiving door de deelnemers. 
Hiervoor wordt bij aanmelding gevraagd om de groene plek en een 
boek, die jou inspireren te vermelden. Deze plekken en boeken staan 
centraal bij deze activiteit.

Informatie:
Wanneer: Zaterdag 8 oktober
Voor: Alle leden van organisa-
ties binnen het Oase Netwerk 
(Wilde Weelde, SNTP, Springzaad, 
Oase-abonnees)
Tijd: Inloop vanaf 13.00, 
Programma 13.30-17.00uur, daarna 
met een hapje en sapje napraten.
Locatie: Het Groen Huis, Schot-
horsterstraat 21, 3822 NA Amers-
foort (route zie: www.hetgroene-
huisamersfoort.nl)
Kosten: €25,- p.p.

Opgave: vóór 25 september via 
info@oasenetwerk.nl. Vermeld 
daarbij Oase Netwerkdag 2022, je 
naam, organisatie en welke groene 
plek en boek jou inspireert.
Je bent pas verzekerd van je plek 
na het overmaken van €25,- op 
rekening: 
NL83TRIO 0320 1681 90 t.n.v. Fed. 
Ver. Oase Netwerk. Vermeld bij je 
betaling Oase Netwerkdag 2022 en 
je voor- en achternaam. 

oase netwerk
Samen werken aan natuurrijke leefomgeving

‘Kruisbestuiving’


