
 

Zoals aangekondigd in de mail zal het bestuur gebruik maken van de mogelijkheid de 

Algemene Ledenvergadering dit jaar op digitale wijze te houden.  

Deze keuze is onder meer gemaakt om zoveel mogelijk leden de kans te geven deel 

te nemen in deze 1,5 meter samenleving en waar het nog steeds niet raadzaam is om 

met een grote groep mensen samen te zijn helaas. 

 

Gepande datum: 1 juli 2020 van 19.30-21.30 
 

Bij deze willen wij u herinneren aan de mogelijkheid tot aanmelden voor de vergade-

ring. Aanmelden kan tot 24 juni.  
Na aanmelding ontvangt u van ons digitaal de bijbehorende stukken en een inloglink 

voor deelname aan de vergadering. 

 

Agenda 

– Voorzitter 

 

– Secretaresse (leden bestand/activiteiten/oase netwerk) 

 

– Penningmeester  

 

– Kascontrolecommissie 

 (Rob Graat Heemtuin Presikhaaf en Piet Hendriksma heemtuingroep Wijhe) 

Dechargevoorstel controlecommissie voor Gehele SNTP Bestuur (goedkeuring ge-

voerde beleid: jaarverslag gevoerd beleid en uitvoering en fin.jaarverslag) 

 

 

 

 

– Voorzitter  

 

 

 
 

Nieuws 

 

 

De eerste Algemene 

Ledenvergadering van de SNTP 
AGENDA 2020 

Woensdag 1 juli 2020  

19.30-21.30  ALV  

Gelieve aan te melden  

voor 24 juni a.s 

Eind September   

Thijssetour 

AGENDA 2021 

Zaterdag 10 april 2021 

10.30-13.00 ALV over het 

jaar 2020 Botanische Tui-

nen Utrecht waarna rond-

leiding  

       ----------------- 

 

NB !! Wat we op de rails 

hadden staan en met een 

vol jaar uit hebben ge-

steld! 

Zaterdag 13 juni 2020  

de themaexcursie exoten 

in Heemtuin Presikhaaf 

gepland.  

Volgende jaar rond dezelf-

de tijd hopen we een her-

kansing te bieden. We zijn 

in overleg over een nieuwe 

datum! 

Ook de geplande Stin-

zenexcursie van het OASE 

Netwerk zal komend jaar 

georganiseerd worden. 
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Voor een spoedig verloop van de vergadering zouden we het op prijs stel-

len als u ter zake doende vragen enige tijd voor de vergadering per mail 

aan ons toe zou willen sturen. 

Mochten er tijdens de vergadering vragen zijn dan blijft de rondvraag na-

tuurlijk een mogelijkheid.  

Ideeën, voorstellen e.d zijn altijd welkom en kunnen eveneens op schrift aan 

ons worden voorgelegd.  

 

Opgelet 

Wij gebruiken Microsoft Teams. U kunt Microsoft Teams downloaden op 

uw computer maar dit is niet noodzakelijk. 

U heeft wel beeld en geluid op uw computer nodig!  

Moeten wij hiervoor gebruik maken van een ander mailadres dan het bij ons 

bekende mailadres dan horen wij dat graag. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vergadering SNTP bestuursvergadering bij Andree van Kleinwee in 

 Gouda 20200604 met op de laptop Johannes (ingelogd met TEAMS) 

 

 

 

Binnenste Buiten 

Naar aanleiding van de 

oproep in deze nieuws-

brief hebben zich inmid-

dels 5 tuinen aangemeld 

bij Karlijn Vernooij.  

Karlijn.Vernooij@kro-
ncrv.nl  

Gilberto  Squizzato 
kwam met het aanbod 
voor het schrijven van 

een artikel voor OASE 

Tuinfoto’s 

Helaas mocht ik nog 
maar van weinig mensen 
foto’s van tuin of park 
ontvangen om onze web-
site maar vooral ook UW 
EIGEN TUINPAGINA op te 
fleuren. Bij deze wil u u 
hier nogmaals aan her-

inneren. 

Forum 

Misschien juist nu een 
ideale mogelijkheid om 
uw vragen of ideeën met 

elkaar te delen. 

Na inloggen kunt u ZELF 
(itt wat eerder werd 
gecommuniceerd) een 

vraag stellen. 

NB bij enkele mensen 
bleek het inloggen niet 
te lukken. Mogelijk is 

dan uw link verlopen. 

Contact ons om een en 

ander op te lossen! 

Agenda 

De agenda op de website 

zal komen te vervallen. 

In plaats daarvan zal 
komt er een kop berich-
ten waar activiteiten en 
andere agendapunten 

een plaatsje krijgen. 
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Hoe kunnen we actief zijn in 

coronatijd.. 
 

Johannes Nieboer zal starten met ‘een pilot’ een probeersel… 

'Beheerders op bezoek bij beheerders', waarbij de uitwisseling van 

beheer-ervaring op de heemtuinen centraal staat. Uitwisseling tussen leden. 

Binnenkort zal Johannes hierover leden in de nabije omgeving van zijn 

woonplaats (Utrecht) opbellen. Bij het bereiken van een aantal van 4 deel-

nemers stopt de eerste uitnodiging .Met slechts 5 mensen in dialoog op de-

tuin moet namelijk net nog wel die anderhalve meter afstand te houden zijn. 

Bij succes  gaan we kijken  hoe dit idee verder uit te werken en als een 
sneeuwbal door 'natuurtuinland' uit te rollen. Mogelijk geïnitieerd door 1 
van de leden in samenspraak met en onder verantwoording van het be-
stuur.  
 
Belangstellenden kunnen hun ideeën /wensen via het secretariaat kenbaar  
maken. 

 
Mensen die wat Klimopbremraap /zaden over hebben kunnen zich melden 
bij Johannes. jhhjn@me.com,  
 
 

Ook in het OASE NETWERK i.o. wordt er over nagedacht.. 
 
 
Jasper Helmantel kwam met het idee over het maken van filmpjes. Zelf had 

hij kort na de laatste (digitale)vergadering  de opname van “een virtuele 

opendag op de Cruydt Hoeck’gepland. In de nieuwsbrief van de Cruydt 

Hoeck verscheen afgelopen week onderstaande link naar dit filmpje. 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=VQrP_jqRRTA&feature=youtu.be  

 

Dit is overigens niet het enige filmpje op you-tube van de Cruydt Hoeck. 

 

EEN MOGELIJKHEID…..??? 

 

Wat ons ook binnen het Netwerk bezig houdt is de vraag hoe we interes-

sante informatie met elkaar delen. Wilde Weelde heeft bv een prikbord. 

Vergelijkbaar met ons forum. Het prikbord is alleen voor leden zicht-

baar .Somtijds kan er ook iets op staan wat voor SNTP leden interessant 

is..hoe gaan we dat delen? Hoe gaan we agenda’s zoveel mogelijk met elkaar 

afstemmen? Etc. 

 

Impressie van een ver-

gadering van de SNTP: 

Een vergadering wordt 
altijd getracht te plan-
nen bij een van onze 
leden. Een unieke moge-
lijkheid voor contact en 
dee tuinen te leren ken-
nen. (afstand moet be-

hapbaar zijn ) 

4 juni jl bij Andre van 

Kleinwee. 

mailto:jhhjn@me.com
https://www.youtube.com/watch?v=VQrP_jqRRTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VQrP_jqRRTA&feature=youtu.be
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WEBSITE STICHING OASE 

Belangrijk !! 

De website van de Stichting 

OASE heeft een eerste belang-

rijke wijziging ondergaan: 

Alle natuurrijke tuinen en par-

ken met bijbehorende gegevens 

zijn van de site verwijderd!  

Volgens afspraak zouden de 

gegevens die hier niet meer 

bijgehouden werden worden 

verwijderd zodra de SNTP klaar 

was met de overname. 

Wilt u iets wijzigen betreffende 

de informatie; 

secretaris@sntp.nl 

Binnen het OASE Netwerk wor-

den afspraken gemaakt wat er 

door wie wordt overgenomen 

van de OASE site. Een netwerk-

partner of het Netwerk zelf. 

Houdt de Stichting OASE 

(bestuur)nog een rol? Een van 

de bespreekpunten van het 

Netwerkbestuur waarin ook de 

Stichting is vertegenwoordigt. 

 

 

Een mooi initiatief van de Vlinderstichting  

Wat we met u willen delen: 
Wie is de Bovenste Beste Bermbeheerder? Doet uw gemeente, wa-

terschap of provincie echt haar best voor bloemrijke bermen?  

Nomineer de organisatie, instantie of persoon die het beste bezig is 

voor biodiversiteit in de bermen door de vragenlijst in te vullen op 

de website.  
https://www.vlinderstichting.nl/bermbeheerder 

Tip: maak ook een foto van de mooiste berm en stuur die mee.   

 
 

De opzet van en colum vraag en aanbod 
Waar we dit een plaatsje gaan geven; voorlopig in de Nieuwsbrief.  
Maar wellicht is het ook een item wat op het forum terug kan ko-
men. 
Wat werkt en wat is wenselijk. We zoeken het uit.  
 
Een eerste vraag kwam van Johannes:  
Johannes Nieboer van De Nijvere Pier in Utrecht zou graag Klimopbrem-
raap in het bosstrookje zien groeien. Hij heeft Paarse schubwortel in de 
aanbieding.  
 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. 

 

We horen graag van U!! 
 
           
                                Johan Görtemöller       (Voorzitter)
     Ankie Stoop                ( Secretaris) 
         Jeroen Buijs         (Penningmeester)

     Johannes Jonckers Nieboer (lid AB) 

 

 

https://www.vlinderstichting.nl/bermbeheerder

