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Een eigen wereld 
 

van Vredeoord tot vredig oord

Nieuw boek
Dit rijk geïllustreerde boek beschrijft de ontwikkeling 
van de villa- en kostschooltuin van Villa Vredeoord in de 
19e eeuw tot het landschapspark van de OLV Abdij in de 
21e eeuw. 

Parallel aan de ontwikkeling van de abdijtuin wordt de 
ontwikkeling van het benedictinessenklooster beschre-
ven. Beide zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.
 
Een boek voor alle tuin- en kloosterliefhebbers.

BESTEL DIT MOOIE BOEK NU
De hardback uitvoering (harde kaft) in een groot formaat 
van 29 x 29 cm kost slechts € 42,95 
(excl. verzendkosten). Het kan besteld worden op:
www.boekenbestellen.nl/boek/een-eigen-wereld

De paperbackuitgave (slappe kaft) kost € 34,95 
(excl. verzendkosten) en kan besteld worden op:
www.boekenbestellen.nl/boek/een-eigen-wereld-paperback

‘Het was een bijzondere 
ervaring toen Thei Geurts in 
de kloostergemeenschap over 
de tuin vertelde. Iemand ‘van 
buiten’ die meer weet van 
mijn directe leefwereld, dan 
ikzelf.’

‘De omheinde tuin, een beslo-
ten hof – de oorspronkelijke 
betekenis van het woord ‘tuin’ 
– is een wereld op zich.Een 
wereld die verwondert en stil 
maakt.’

Zr. Martha Verstraeten, 
abdis

Voor meer informatie over de tuin en de mogelijkheden om vriend te 
worden, kunt u contact opnemen met: Secretariaat Landgoed OLV Abdij,  
tav. Mw. M. Heemskerk, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout.  
Email: landgoed@olvabdijoosterhout.nl
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In XL-formaat met glanzend papier (200 grs)
Bevat 160 pagina’s en circa 300 unieke foto’s
Beschikbaar als hardcover en als paperback

Om de natuur te sparen worden boeken per bestelling 
gedrukt. Bestel een boek voor jezelf of geef het als een 
origineel cadeau.
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