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April 2021
Van de voorzitter
Ook op het terrein staat het niet stil, er is weer door velen hard gewerkt en het terrein ziet er weer
prachtig uit. De bekende witte graszakken zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats zullen grote
groene geperforeerde kunststofbakken geplaatst worden. Hiervoor zijn er op de tractor
aanpassingen gerealiseerd, zodat 1 persoon de bakken kan legen.

Verleden jaar is er al een groot aantal struiken aan de voorkant in de grond gezet, deze zullen de
functie van de inklinkende dijk in de toekomst over nemen. De volgende rij struiken word nu gezet,
vanaf de receptie naar de Dijkshoorn en de Sniep. Ze zijn nu nog ongeveer 1 meter hoog, maar met
een groei van 40 cm per jaar hopen we over enkele jaren van het vlechten af te zijn. De volwassen
struiken worden 4 meter hoog en 3 meter breed.
Voor de boerderij is al het puin opgeruimd en daar zal een moestuin worden aangelegd. Deze is
echter niet voor algemeen gebruik.

Zo zijn we ook druk bezig met de plaag van de Amerikaanse rivierkreeft en het bestrijden daarvan.
Dat beestje heeft ook de gemeente Delft bereikt en eet echt alles wat leeft in onze wateren op, een
natuurlijke vijand is er niet. Dus zijn wij begonnen om die beesten weg te vangen. Ze zijn goed
eetbaar en staan bij verschillenden restaurants op de kaart als delicatesse. Als je interesse hebt voor
de kreeften stuur dan een mailtje naar voorzitter@navah.nl.
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Dat sommige mensen terreinrijden geweldig
vinden wisten wij, maar met een golfcar wordt het
toch net even iets anders.
Ook aan de molok is
weer duidelijk te zien
dat er sommige gasten
zijn die nog steeds het
verschil niet weten
tussen grof-en
huishoudelijk vuil! Grof
vuil dient mee naar huis
genomen te worden!
Foto’s: John van Dijk

John van Dijk
voorzitter Stichting Abtswoudse Hoeve
Corona
Het seizoen is begonnen en de camping is weer helemaal open! We hebben al een paar heel zonnige
dagen gehad met temperaturen boven de 20 graden. Er wordt al weer volop gekampeerd.
Maar helaas is de Corona pandemie nog steeds niet voorbij en zijn er op de camping nog steeds
diverse maatregelen van kracht:
• Bezoek is mogelijk, maar binnen in de caravan en de tent is het dringende advies om per dag
niet meer dan één persoon op bezoek te hebben, huisgenoten en kinderen tot 13 jaar tellen
hier niet in mee
• Buiten de caravan mogen niet meer dan 2 personen op bezoek komen, huisgenoten en
kinderen tot 13 jaar tellen hierin niet mee
• In alle gevallen blijft de anderhalve meter afstand gelden
• De anderhalve meter afstand zorgt er ook voor dat slechts de helft van het aantal toiletten,
douches en afwasbakken beschikbaar is
• Het zonnen op de Boomgaard is zoveel mogelijk gereserveerd voor dagrecreanten. Als je
lekker in de zon wilt liggen doe dat dan zoveel mogelijk op je eigen plek
• Binnen het terrein van de camping geldt er geen avondklok
• Verder geldt natuurlijk nog steeds; heb je klachten kom dan niet naar de camping. Is een van
je huisgenoten Corona positief getest, kom dan niet naar de camping. En zoals de premier
steeds opmerkt, we wassen onze handen stuk.
Jan Verberne
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve
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Fotowedstrijd

In de nieuwsbrief van februari
schreven we een sneeuwfotowedstrijd
uit. De opdracht was: “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”. Met
veel plezier zagen we prachtige foto’s
binnenstromen. In totaal stuurden 20
personen 74 foto’s in. Bedankt
allemaal voor het inzenden! Peter van
Uden stuurde een aantal bijzondere
foto’s uit 2007 op en Els van Tillo
een aantal mooie foto’s uit 2017.
Maar ja in de aankondiging stond “de
afgelopen dagen”. Ze gaan wel allemaal onze grote fotoarchief in!
Het bestuur heeft uit al die foto’s de 8 mooiste gezocht en daar een keus uit gemaakt. Deze foto’s
staan inmiddels op de website via https://www.navah.nl/leden-fotogalerij/
De winnaar is Ton de Ruiter, een van de nieuwste leden van NAVAH.

Foto: Greetje Groosjohan

De jury had de volgende
argumentatie om deze foto tot de
winnende foto te verklaren: er
straalt uit deze prachtige winter
foto een saamhorigheid die we
overal op de camping tegen
komen. Ook schaatsen op de
zwemvijver kun je op onze
camping doen en de zwemvijver
laat ook in de winter zien hoe
mooi hij is.

Foto: John van Dijk

Ton van harte gefeliciteerd met je prijs: je foto op A4 formaat ingelijst. Ook zal de foto in ’t
Scharnier worden opgehangen als eerste foto van een permanente en groeiende fototentoonstelling
over ons mooie terrein.
Dat een fotowedstrijd in de winter op een naturistenterrein tot bijzondere foto’s leidt laat de
onderstaande foto’s van een tweetal bikkels zien.
Jan Verberne
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve
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Henk Russcher

Minne de Vries

Regels voor bezoek op de camping:
• Bezoek moet aangemeld worden (06-20287393)
• Bezoek tot een uur (kopje koffie) is gratis
• Bezoek langer dan een uur kost € 4,00 per persoon vanaf 18 jaar
• De jaarplaatshouder, seizoener of passant is verantwoordelijk voor de betaling
• Jaarplaatshouders en seizoeners betalen door het bedrag contant in een envelop te doen met
hierop hun naam vermeld en in de grijze brievenbus bij de receptie, te deponeren, passanten
betalen bij vertrek
• Zie ook de regels met betrekking tot Corona!
Elly Fijn
Penningmeester Stichting Abtswoudse Hoeve
Parkeerprobleem
Het is jullie ongetwijfeld ook opgevallen dat, als het druk is op de camping, er geen plaats is voor je
auto vlak bij je plek. Laten we proberen daar met z’n allen, op die momenten, wat aan te doen.
Probeer zoveel mogelijk met één auto naar de camping te komen. Probeer zo efficiënt mogelijk te
parkeren. Als de parkeerplaats bij jouw plek vol is kijk dan even of je op het andere parkeerterrein
kunt parkeren. Parkeren langs het pad is in principe niet toegestaan, maar als echt alles vol is kan er
een uitzondering worden gemaakt. Maar dan moet de auto daar weggehaald worden zodra er weer
ergens plaats is. Denken jullie ook nog even aan de parkeerkaart achter de voorruit?
Horeca
In de maand april kan er op zaterdag weer mobiel gegeten worden en vanaf 1 mei ook op vrijdag.
Zie voor nadere informatie de flyer in de toiletgebouwen!
Jan Verberne
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve
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