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Van de voorzitter
Eindelijk na weken van zware regen, drijfnatte velden en een groot aantal gelaten
afwachtende kampeerders heeft de zon zich enthousiast laten zien. Er waren echter ook
kampeerders die niet op de zon
konden wachten en met caravan
en hoes er omheen weg
vluchtten. Ook waren er
voortenten die een beetje moe
werden van al dat water op dak.
Maar toen de zon weer kwam
was alles snel vergeten. Helaas
hebben we daarna ook weer een
paar zeer forse buien gehad.
De bakken die jullie in de vorige nieuwsbrief hebben gezien
en die bestemd zijn voor de opslag van het gemaaide gras,
zijn deze week in gebruik genomen. Het resultaat van het
gezamenlijk nadenken werkt prima en wat normaal met drie
mensen gebeurde doet nu één persoon zonder lichamelijke
inspanning.
De moestuin begint vaste vormen
aan te nemen. Er is een nieuwe
laag grond opgebracht en kok Johnny en zijn medetuiniers zijn
stevig aan de slag gegaan met het planten van bonen, tomaten,
kruiden en dergelijke. De oogst wordt in ‘t Scharnier gebruikt om
zoveel mogelijk biologische maaltijden te bereiden.
Ook de kreeftenplaag blijft onze aandacht houden. Er zijn al meer
dan tweehonderd van die beesten gevangen, ons doen ze niets,
maar ze eten de hele vegetatie van de watergangen leeg.
Het terras was aan vervanging toe, een flinke klus, besloten werd om het hout te vervangen

door Abbeystones. Dit was ver boven de begroting van de stichting, maar dankzij een flinke
bijdrage van de vereniging was het mogelijk om alles in één keer goed te doen. Niet alleen is
het terras vernieuwd , maar de oppervlakte is ook verdubbeld naar 140 vierkante meter. Als
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krent in de pap is er een overkapping besteld in de vorm van
een kapschuur van 10 x 4.5 en nieuw buiten meubilair.

Begin deze maand hebben wij bezoek gehad van een
fotograaf van Blootgewoon en zijn team. Hij heeft bij ons
foto’s gemaakt van iemand die voor de eerste keer naakt
rondliep. Het resultaat zal in de komende Blootgewoon te
zien zijn.

Onze nieuwe vrijwilliger Lieuwe, die Johnny in de keuken
helpt, blijkt veel meer talenten te bezitten dan potten en
pannen, ook schuren en fikkie stoken is een hobby van hem.

John van Dijk
voorzitter Stichting Abtswoudse Hoeve
Corona
Zaterdag 26 juni worden er heel veel maatregelen in het kader van Corona versoepeld. Je kunt
hiervoor het beste kijken bij www.rijksoverheid.nl. Wat voorlopig nog wel even zal blijven is
de 1,5 m afstand, handen wassen, thuisblijven bij ziekte en je laten testen als je klachten hebt.

Vertrek Elly Fijn
In de mail die jullie onlangs van het stichtingsbestuur en de Raad van Toezicht kregen hebben
jullie kunnen lezen dat Elly helaas het stichtingsbestuur heeft verlaten. Elly en John zijn al die
jaren de drijvende kracht geweest om de camping te maken zoals hij nu is, daar zijn we haar
heel dankbaar voor en we betreuren haar vertrek. Uiteraard hebben we haar op gepaste wijze
bedankt met mooie woorden, mooie bloemen en een bon om zich eens lekker te laten
verwennen. Gelukkig blijft Elly wel de administratie en de receptie doen!
Inmiddels heeft het stichtingsbestuur een opvolger voor haar gevonden en ter benoeming
voorgedragen aan de Raad van Toezicht. In de volgende nieuwsbrief zullen we deze
kandidaat verder voorstellen.
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Horeca
In een extra nieuwsbrief zijn jullie deze week al op de hoogte gesteld van het feit dat de
horeca voorlopig gesloten zal zijn.
Afscheid Marianne van Dijk
Marianne van Dijk heeft er heel wat jaren op zitten om de horeca tot een groot succes te
maken. Vrijwel iedere week deed zij samen met anderen de boodschappen, deed de
voorbereidingen en stond vervolgens twee dagen voor ons te koken. Door de Corona vonden
we als stichtingsbestuur steeds geen goed moment om haar daar eens goed voor te bedanken.
Bescheiden als Marianne is vond ze dat niet heel erg. Op enig moment hebben John en ik de
stoute schoenen aangetrokken en zijn zeer onverwachts bij haar binnengestapt. Met wat
mooie woorden, mooie bloemen en artikelen voor de in-en uitwendige mens hebben we haar
uitvoerig bedankt
Stal
Zoals jullie weten gaat de stal gerenoveerd worden, een aantal spanten wordt verhoogd zodat
het rijdend materieel naar binnen kan. Verder wordt het asbest van het dak verwijderd en er
komen mooie pannen op. Alle seinen stonden op groen en er lag een betaalbare offerte. De
planning was om deze renovatie niet in het seizoen te doen, in verband met de overlast, maar
in oktober. Maar ook hier speelde Corona een rol, aannemers zitten helemaal vol en er is een
tekort aan materiaal. Noodgedwongen is er dus een uitstel naar januari 2022.
Jan Verberne
secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve
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