
Beste mensen, 

 

Alle stappen die we zetten, en gezet hebben, kosten meer tijd dan verwacht . 

Maar stukje bij beetje komen we verder. 

Na ontvangst van de benodigde informatie ,van jullie, leden SNTP,  konden we de 
ledenlijsten/verzendlijsten vergelijken met de geregistreerde abonnementen van het 

blad OASE.  

Noodzakelijk om te voorkomen dat u 2x een rekening ontvangt.  
Sommigen van u hadden nl. al een abonnement, andere nog niet.  

Als SNTP lid staat u nu bij het blad geregistreerd als een SNTP abonnement. 

U ontvangt geen afzonderlijke factuur voor het blad (meer). 

Inmiddels heeft (bijna) iedereen een factuur ontvangen.  

Bij sommige tuinen blijken daar administratief nogal wat haken en ogen aan. 

 

De SNTP website 

 

Mees van Weel, Hexa-IT, bouwt onze website. 

Mees was aan het afstuderen en had tijdelijk al zijn aandacht daarbij nodig. 

Verder werken aan de website liet dus even op zich wachten. 

Inmiddels is er een basis opbouw aanwezig waaronder ook het door ons allen ge-

vraagde forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

printscreen van de homepage. (Wordt nog verder gevuld) 

Voortgang.. 

Nieuws 

 

 

Wat hebben we van u 

nodig voor de website 

 

 foto’s van uw tuin

(tuinen)  

Wij zouden graag een stuk 

of 5 recente foto’s van de 

naar uw mening mooiste 

plekjes/stukjes in uw tuin 

ontvangen. 

 

Liggende foto’s. 

Formaat; 1024X768 

PIXELS  

 

Van belang is natuurlijk 

ook dat de informatie 

van uw tuin up to date 

is. 

 

Van enkele tuinen mocht 

ik al nieuwe informatie 

ontvangen.  

Lees svp de informatie 

over uw tuin zorgvuldig 

door op de website 

www.stichtingoase.nl  

En geef wijzigingen door 

aan het secretariaat vd 

SNTP 

sntp@stichtingoase.nl 

Wij zorgen ervoor dat de 

informatie op de nieuwe 

website straks bijgewerkt 

is. 



De informatie van alle heem- en natuurtuinen van Stichting OASE wordt overgeno-

men / overgezet van de Stichting OASE naar de SNTP website. 

We trachten er een even kleurrijke en mooie pagina van te maken naar voorbeeld 

van de OASE site. 

Voorlopig zullen alle tuinen ook op de OASE website blijven staan.  
Dit zolang onze website nog niet ONLINE is. Wanneer alles helemaal goed werkt en 

we online zijn zal de info op de OASE website verwijdert worden. 

 

Het ‘dagelijkse onderhoud’ en het mailadres info@stichtingoase.nl zijn sinds 1 juli 

overgedragen aan Machteld Klees ivm het pensioen/vertrek van Willy en Marianne. 

Delen van de website worden overgenomen door onze partner/netwerk organisa-
ties. Ook het OASE NETWERK zal straks zaken van de Stichting en haar website 

overnemen. 

 

Nota bene: bij een website horen mailadressen. Over niet alle te lange tijd zult u 

van ons horen dat het mailadres; sntp@stichting oase.nl komt te vervallen.  

Wij zijn vanaf dan te bereiken via de mailadressen;  info@sntp.nl, voorzit-

ter@sntp.nl, penningmeester@sntp.nl en secretaris@sntp.nl 

 

We wensen u een heel fijne vakantie! 

Na thuiskomst horen we weer graag van U. 
 
          Johan Görtemöller (Voorzitter) 

Ankie Stoop (Secretaris) 

Jeroen Buijs (Penningmeester) 

Johannes Jonckers Nieboer (lid AB) 

Voortgang (pag 2 van2) 

Nieuws 

 

 

OASE NETWERk i.o 

De voorbereidingsgroep: 

Rob vd Steen (Stichting 

OASE) 

Heilien Tonkens 

(Springzaad) 

Jasper Helmantel (Wilde 

Weelde) 

Machteld Klees (OASE 

blad) 

Ankie Stoop (SNTP) 

Onstaan uit en door de 

Stichting en uitgegroeid 

tot zelfstandige organisa-

ties hopen zijn we uit el-

kaar gegroeid. Met de op-

richting van het NETWERK 

trachten we weer dichter 

naar elkaar toe te groeien 

elkaar beter te leren ken-

nen,  delen/gebruiken van  

expertise.  

 

Een korte eerste visie : 

 

HTTPS://OASENETWERK.NL/

VISIE/  

 

 

https://oasenetwerk.nl/Visie/
https://oasenetwerk.nl/Visie/

