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Van de voorzitter 
Het is 14 graden en de camping ziet er leeg en vooral nat uit. Hier en daar zie je nog een 
echte fanatiekeling maar dan heb je het ook gehad. 
Dat zegt niet dat er niets is en wordt gedaan! 
In september is een groep mensen flink bezig geweest. Zij hebben de stal van het 
verrotte hout ontdaan. Dat leverde een aantal containers met afval op. Dit alles om zo 
snel en zo goedkoop mogelijk aan de renovatie van de stal te kunnen beginnen. De 
bouwvergunning is reeds verstrekt, dus aan onze eigen slopers (the dirty four) zal het 
niet liggen, bedankt mannen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit ogenblik zijn wij bezig om rondom de boerderij de overdadige beplanting weg te 
halen. 
Het resultaat is al zichtbaar en er komt een ruïne achter 
vandaan waarvan een gedeelte van ons het alleen maar van 
foto’s kennen. Het is een triest gezicht. 
 

De bedoeling is dat het 
woonhuis van de boerderij 
gesloopt wordt en er zoveel 
mogelijk originele kenmerken 
behouden blijven, zodat 
daarop in de toekomst verder 
gebouwd kan worden. De renovatie van de stal zal later 
aan de beurt zijn. 
Het aangebouwde woonhuis, nr.  213,  is nieuwer dan de 

rest van de boerderij en zal helemaal verdwijnen. De restanten van het oude 
monumentale woonhuis, nr. 215, zullen een behandeling krijgen, zodat deze tot de 
herbouw niet verder achter uitgaan. 
Op de verkregen ruimte naast de stal komt een drietal kampeerplekken. 
De sloop zal starten op maandag op 26 oktober a.s. en zal ongeveer een week in beslag 
nemen. 
Houd er dus rekening mee dat na de Schinkel de toegangsweg tijdelijk afgesloten kan 
zijn, om zo weinig mogelijk hinder te ondervinden parkeer je dus je auto die week op de 
eerste parkeerplaats. 
 
Snoeien 
Dan het jaarlijkse gebeuren, de snoei weekenden. 
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Andere jaren was het een zoete inval, als je zin had kwam je naar het terrein waar de 
koffie al bruin stond te wachten. 
Dit kan helaas niet in deze Corona tijd. Wij gaan wel snoeien maar in kleine, van te voren 
samen gestelde, groepjes. Als je het leuk vindt om lekker een dag in de frisse lucht bezig 
te zijn,  geef dat dan nu aan door een mail te sturen naar voorzitter@navah.nl , dan krijg 
je als het zover is van ons een uitnodiging. Wanneer precies is nog niet bekend, maar 
zeker in november. 
Door mensen uit te nodigen weten wij dan precies hoeveel mensen er zijn en hoeven wij 
niemand de deur te wijzen omdat de aantallen te groot worden. Wij proberen iedereen 
aan de beurt te laten komen. 
Nog één verzoek, ga niet meer met de auto het veld op, ook al staan er geen paaltjes in 
het pad. Het terrein is dermate slecht dat je binnen de kortste keren vast komt te zitten. 

 
John van Dijk 
Voorzitter Stichting Abtswoudse Hoeve 
 
LET OP 
Van maandag 26 oktober tot zaterdag 31 oktober zal het sanitair op de Schinkel gebruikt 
worden door de medewerkers van het sloopbedrijf.  Als de sloop onverhoopt langer 
duurt zullen die medewerkers natuurlijk ook langer gebruik maken van dat sanitair. 
Je kunt uitwijken naar het sanitair van de Boomgaard. 
 
Jan Verberne 
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve 
 
Jeu de boulen op de camping 
 
Op de eerste zondag in september is het finale-toernooi van de 
jaarlijkse reeks jeu de boules toernooien gespeeld. In deze reeks 
wordt in de zomermaanden elke maand door Henk één 
pétanquetoernooi georganiseerd, waarbij altijd wel tussen de 
tien en twintig spelers aanwezig waren. 
Het spelen van deze toernooien was in deze corona-periode een 
extra uitdaging voor de organisatie en de spelers, ieder deed zijn 
best om de coronaregels correct na te leven. 
Om bij het eindtoernooi in de uitslag voor te kunnen komen 
mocht één wedstrijddag overgeslagen worden, hetgeen mij 
overkwam. 
Voor de finale-speeldag werd wisselvallig weer voorspeld, 
gelukkig was het de gehele dag droog en scheen regelmatig de zon.  
Deze laatste speeldag begon met een drietal kandidaten voor de eindoverwinning, waar 
ik zeker niet toe behoorde vanwege één gemiste wedstrijddag en een speeldag met 
matig resultaat. 
Door de verrassende resultaten van de koplopers en hun concurrenten kwam er een 
voor ieder  onverwachte uitslag uit de bus. 

mailto:voorzitter@navah.nl
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Na een mooie speeldag werd tijdens een gezellig samenzijn, op anderhalve meter, onder 
het genot van een hapje en een drankje het huwelijksjubileum van enkele deelnemers 
gevierd.  
Hierna kon de prijsuitreiking beginnen, de enthousiaste en bekwame organisatie had 
voor elke deelnemende speler van die dag een prijs(je) ingeslagen. Chapeau! 
Aan het eind van de prijsuitreiking bleek dat ik met een miniem verschil op de eerste 
plaats was geëindigd. Hierdoor mocht ik voor de tweede keer na 2016 de wisseltrofee in 
ontvangst nemen. 
 
Ik hoop alle boulers, én aankomende boulers, volgend seizoen weer gezond en wel op de 
boulesbaan te ontmoeten. Ondertussen zal ik op mijn club Les Francophiles blijven 
trainen om de trofee succesvol te kunnen verdedigen. 
 
Hans Pasma 
 

 
 
 
 
 
De nieuwsbrieven van 2020 kunt u ook op de website vinden. 


