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Van de voorzitter
Ruim negen jaar na de brand was het dan zover, de sloop.
Voor je het in de gaten hebt is het gebeurd, maandag beginnen en vrijdag plat opleveren.
En daar ging de oudste boerderij van Midden-Delfland. Een heel klein stukje, voor het
grootste deel onder het maaiveld, bestaat nog. Het betreft hier de oude melkkelder en de
trap naar beneden waar nog Delfts Blauw tegels aan de wanden zitten. Hoe we dat in de
toekomst gaan invullen weten wij nog niet.
Het zal nog enige tijd duren voordat wij aan de herbouw van het woonhuis gaan
beginnen. Als eerste wordt de schuur vergroot en gerenoveerd. De schuur wordt, zoals
jullie weten, gebruikt als fietsenstalling, kidshonk, washok en bibliotheek en in de
winter, of tijdens verbouwingen, als opslag. Op dit ogenblik staat het archief erin. In de
stal wordt een nieuwe archiefruimte gemaakt en zodra die klaar is kan het archief naar
zijn nieuwe behuizing in de stal. Dan moet de schuur helemaal leeggehaald worden en
kunnen we gaan beginnen met de renovatie van de schuur. De verwachting is dat de
vergunning hiervoor midden januari wordt afgegeven.
Dan de stal, het wachten is op het aanpassen van de spanten. Die worden in het midden
verhoogd, zodat alle werktuigen inclusief de trekker en de versnipperaar naar binnen
kunnen. Dit alles moet nog voor het seizoen 2021 verwezenlijkt worden. Zoals bij
iedereen die aan het verbouwen is zijn er altijd kosten waar je niet op gerekend hebt. Bij
ons is het niet anders, daarom een dringend verzoek als de nota voor de jaargelden op
de mat ligt en je kan eerder betalen, dan heel graag!
Wij gaan er van uit dat de snoeiweekenden dit jaar geen doorgang meer kunnen vinden
in verband met de corona pandemie. Op het ogenblik wordt er gedaan wat verantwoord
is. Voorlopig moeten we ervoor zorgen dat we er volgend seizoen allemaal weer zijn, en
dan zien we eind volgend jaar wel verder.
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John van Dijk
Voorzitter Stichting Abtswoudse Hoeve
Wat eens was

En nu
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Erfpacht
Het contract wat wij hebben afgesloten met Staatsbosbeheer is inmiddels vertaald naar
een erfpachtovereenkomst. Het bestuur van de stichting en de Raad van Toezicht
hebben zich akkoord verklaard met deze akte. De akte zal op 18 december bij een
notaris in Delft passeren. In verband met de corona zal dat per volmacht gebeuren.
Na heel veel jaren zijn we dan eindelijk officieel erfpachter van onze camping!
Tarieven
Onder deze link treffen jullie de nieuwe tarievenlijst aan, deze gaat in op 1 januari 2021.
Zoals je ziet ontkomen we in 2021 niet aan een tariefstijging.
NZD
Afgelopen maandag 30 november bestond de Naturistische Zwemvereniging Delft (NZD)
precies 30 jaar. Een enorme mijlpaal! Niet iedereen weet dat de NZD aan de wieg van
NAVAH heeft gestaan. Het bestuur van de NZD, waar ik op dat moment voorzitter van
was, besloot om een naturistenterrein op te richten. Een deel van het bestuur van de
NZD werd ook het oprichtingsbestuur van NAVAH. Er werd een bedrag van 1000 gulden
geleend aan de nieuw op te richten vereniging om zo de eerste kosten, zoals
bijvoorbeeld de notaris, te kunnen betalen. Dat bedrag is inmiddels helemaal
terugbetaald. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij de NZD met dit jubileum!
Jan Verberne
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve
Namens het Stichtingsbestuur wensen wij
jullie hele fijne feestdagen en een heel goed
2021 en blijf vooral gezond!
John van Dijk (voorzitter)
Elly Fijn (penningmeester)
Jan Verberne (secetaris)

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