Nieuws
AGENDA 2020
Zaterdag 26 September

De eerste Algemene
Ledenvergadering van de SNTP

13.00 - 17.00 Thijsse tour

De eerste ALV heeft op 1 juli jl plaatsgevonden. 12 leden hadden zich aangemeld
voor deze digitale vergadering. 10 hebben er uiteindelijk deelgenomen.
di 22 sept.
Max. aantal deelnemers 30 Van 4 leden ontvingen wij een afmelding.
Met input uit de vergadering hebben we enige artikelen uit het concept HR
aangepast.
De vergadering stelde voor om dit concept voor vaststelling naar alle leden ter beAGENDA 2021
oordeling toe te sturen.
Zaterdag 10 april 2021
In de bijlage treft u het concept HR. Op - en of aanmerkingen zijn welkom.
10.30-13.00 ALV over het Dit concept zal op de website terug te vinden zijn onder de kop officieel. Evenals de
notulen van de vergadering.
jaar 2020 Botanische TuiLET OP! Opgave voor

nen Utrecht waarna rondleiding

----------------Wij zijn nog even terughoudend in de organisatie
van activiteiten.
Wat doet U? Hoe gaat u
om met corona en activiteiten? Heeft u tips die u
met ons wilt delen?
Deze vraag kunt u terug
zien op het FORUM.
Graag zien wij hier reacties verschijnen!!

Uitnodiging deelname Thijsse (fiets)tour op
za. 26 september aanstaande
Treed in de voetsporen van Jac. P.Thijsse , de eerste natuurbeschermer van
Nederland.
Jac P Thijsse heeft een grote invloed gehad op de omgeving van Bloemendaal.
Hij heeft in Bloemendaal gewoond, er les gegeven, Thijsse’s Hof op - en ingericht en
ook zijn laatste rustplaats vind u in Bloemendaal.
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland danken vele bijzondere plekken hun naam aan
Thijsse. Ook heeft hij een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling en het behoud van het natuurlijke duinlandschap.
Tijdens de Thijsse Tour word je onder leiding van een deskundige gids van Thijsse’s
Hof meegenomen terug in de tijd van Thijsse.

Programma
Vanaf 13.00 staat er in Thijsse’s Hof de koffie klaar,
op 3 plaatsen in den Hof op coronaveilige manier!!
13.30 start van de 2 uur durende fietstocht o.l.v. deskundige gidsen van Thijsse’s Hof
en...maak u geen zorgen een wandeling door Thijsse’s Hof is inbegrepen!!
De fietstocht wordt afgesloten met een drankje.
17.00 einde van de bijeenkomst.

Kosten Er zijn voor u , behalve uw reiskosten, geen kosten aan deze dag verbonden.
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De vereniging maken
wij samen!!
De uitstraling van bv
de website is onder
meer afhankelijk van
jullie input!!!
Wij missen nog van heel
wat tuinen sfeervolle
foto’s.
Dus nogmaals een oproep:
Bekjk op www.sntp.nl de
informatie van uw tuin
voor evt updates en
stuur ons recente
foto’s!!
Formaat liefst;
1024X768 PIXELS
Groter accepteert de
site niet. We moeten de
foto’s dan stuk voor
stuk zien te verkleinen.

Deelname Er is max. plaats voor 30 personen.
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is kunt u zich met max. 2 personen per tuin
aanmelden. Mocht u met meerdere personen willen deelnemen geef dit aan in uw
mail dan houden we u op de hoogte wanneer er plaatsen over blijken te zijn.

U wilt deelnemen en komt met het openbaar vervoer.
Station Haarlem heeft OV fietsen en ligt op 10 min. afstand van Bloemendaal.

U wilt deelnemen maar kan geen fiets meenemen
Op de website van Nationaal Park Zuid-Kennermerland kunt u lezen waar zich
locaties bevinden waar een fiets gehuurd kan worden.

https://www.np-zuidkennemerland.nl/10155/waar/bezoekerscentrum-dekennemerduinen/fietsverhuur
U komt met de auto
Adres Thijse’s Hof: Mollaan 4, 2061 BD Bloemendaal
De Hof beschikt niet over een eigen parkeerterrein.
Parkeren kunt u het beste in één van de rustige zijlanen in de omgeving van het
Bloemendaalse Bos.
De Mollaan zelf is te druk en er zijn zeer weinig parkeervakken beschikbaar.

Opgave voor dinsdag 22 september bij het secretariaat
secretaris@sntp.

Wij hopen u op 26 september te
onmoeten!!
Johan Görtemöller (Voorzitter)
Ankie Stoop (Secretaris)

Jeroen Buijs (Penningmeester)
Johannes Jonckers Nieboer (AB)

Wie wil er zich niet vereeuwigd zien naast de grote Jac.P Thijsse

