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Van de voorzitter
We meldden het al in december en geloof het of niet, de vergunning voor het aanpassen
van de spanten in de stal en het renoveren en uitbreiden van de schuur is verleend! We
kunnen na de verbouwing ons rijdend materieel hierin gaan stallen.
De stal is nu leeg, twee mensen zijn al dagen bezig om de oude cementlaag van de
plavuizen af te halen. Het archief is vernieuwd, nu nog verven en dan kan de
administratie uit de schuur terug naar zijn nieuwe behuizing.
De fietsenstalling in de schuur zal een nieuwe bestemming krijgen. De bedoeling is dat
het kantoor en de receptie daar heen gaan.
Voor de fietsenstalling zelf moeten wij nog een andere locatie vinden.
Door de aanhoudende regenval kunnen we op het terrein zelf weinig doen, hierdoor
lopen we een aardige achterstand op. Zodra er weer op het veld gewerkt kan worden
proberen we met kleine groepjes aan de slag te gaan. Het liefst doen we dat met mensen
die op hun eigen veld aan de groenvoorziening werken. Hier komt nog een bericht over.
De berichtgeving over de aankomende sneeuw was dermate verontrustend dat besloten
is de horeca te gaan stutten.
De horeca staat nu 10 jaar op deze locatie en is net als zoveel dingen op ons terrein uit
nood geboren. Voor de vloer van de stal waren toevallig 50 steigerhouten planken in
huis met de bedoeling die over de mest grup (mestgoot) te leggen. Die planken doen nu
dienst om het hele dak van de horeca te ondersteunen. Wij zullen wel overbodig werk
verrichten, maar liever dat dan spijt.

Foto’s John van Dijk

Wij zijn nu een dag verder en het terrein is bedekt met een, zeker voor Nederlandse
begrippen, flinke laag sneeuw. Ook nu is het hier prachtig. Jammer dat het altijd koud is
als het sneeuwt. De horeca staat ook nog overeind en dat is weer een zorg minder.

Foto: Aad Louis
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Eerdere nieuwsbrieven kunt u ook op de website vinden
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Zo hoog
stond
hier
en daar
de
sneeuw!

Foto: Greetje Groosjohan
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Parkeerkaart
Wat tegenwoordig opvalt is dat er hoe langer hoe minder gebruik gemaakt wordt van de
parkeerkaart op het dashboard. In de zomer valt dat minder op, de passanten doen het
meestal trouw en de sociale controle is veel groter. Nu in de winter staan er maar een
paar auto’s en die zijn meestal van bekenden. Maar er staan ook voor ons totaal
onbekende en niet aangemelde auto’s. Het is voor ons niet te controleren of de eigenaar
op visite is of een illegale slaapplaats zoekt. Juist als je met zo weinig mensen op zo’n
groot terrein bent is het belangrijk dat er zich geen onbekenden op het terrein bevinden.
Dus krijg je visite met een voor ons onbekende auto meldt dat dan even.
John van Dijk
Voorzitter Stichting Abtswoudse Hoeve
Naar aanleiding van de voorgaande alinea, nogmaals de oproep voor diegenen die een
gewijzigd jaarplaatsnummer hebben gekregen om hun kenteken(s) door te geven aan
secretariaat@navah.nl . Er kunnen dan nieuwe parkeerkaarten gemaakt worden. Men is,
zoals boven ook al staat vermeld, verplicht om deze parkeerkaart te gebruiken als de
auto op de parkeerplaats staat. Dit omdat bijvoorbeeld bij schade of iets dergelijks wij
de eigenaar gelijk kunnen benaderen.
Eerdere nieuwsbrieven kunt u ook op de website vinden
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Elly Fijn
Penningmeester Stichting Abtswoudse Hoeve
Sneeuwfoto’s
In deze nieuwsbrief hebben we prachtige foto’s opgenomen van ons terrein in de
sneeuw. Er zijn vast veel meer mensen even komen kijken hoe mooi het terrein er bij
ligt. Waarschijnlijk hebben zij ook foto’s gemaakt. Het lijkt ons een leuk idee om eens te
kijken hoe mooi al die foto’s zijn. Als jullie de foto’s die jullie de afgelopen dagen in de
sneeuw op ons terrein gemaakt hebben naar ons willen opsturen, dan zal een
deskundige jury uit al die foto’s de mooiste foto kiezen. De winnaar ontvangt die foto
dan ingelijst op A4 formaat. Tevens zal die foto met naamsvermelding in ’t Scharnier
opgehangen worden.
Je kunt je foto’s vóór 15 maart opsturen naar info@navah.nl, zet in de onderwerp regel
Sneeuwfoto’s, vermeld er ook je naam bij. We willen een aantal foto’s in een volgende
nieuwsbrief en op de website plaatsen.
Jan Verberne
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve

Er lag veel sneeuw op de
camping maar gelukkig
was het nog niet zo erg!

Creatie: Henk Russcher
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