
 
 

 

De natuur gaat door 

Nodigt uit tot bezoeken 

Nog even wachten 

 

Beste liefhebber van de heerlijk groene plek de Sternhof, 

 

We zijn nu een maand verder met de relatieve stilte op het erf. Het is 

relatief, omdat er toch nog mensen komen, zij het minimaal, maar toch. 

Vele auto’s staan vóór ons erf aan de zijkant van de weg, om de prachtige 

kleuren van het bollenveld aan de overkant te bekijken, te belopen, te 

fotograferen. Sommigen keren op ons erf hun auto of gaan even de pony 

en de schaapjes begroeten. De begeleiders van SternZorg komen een 

paar keer per week, om in de moestuin te werken, te oogsten voor de 

voedselbank (ja dat kan al, rabarber en raapstelen!) of diverse klusjes 

voor hun thuiswerkers mee te nemen of voor te bereiden. Mooi werk ! 

 

Een enkel bekende persoon komt even langs per auto of fiets, zwaait of 

loopt even rond op het erf. Gepaste afstand natuurlijk, want ja, dat kan 

hier prima. De Sternhof wordt gemist en wij missen jullie ook. Ja wij 

genieten ook, een beetje bedrukt dat wel, van de rust op het erf, de tijd 

die we voor elkaar hebben of voor onszelf… een boek, wandeling, 

fietstochtje of alles gewoon wat langzamer doen en aandachtiger. 

 

Totdat we dan ineens beseffen dat we toch een gastvrij bedrijf hebben, 

een bedrijf opgezet om te delen met anderen, om anderen zich goed te 

laten voelen. Dan gaan de bellen in ons hoofd weer rinkelen, dan wordt de 

schoffel gepakt, de stofzuiger, het sanitair gerepareerd, opgeruimd en 

plannen gemaakt voor.. Tja, voor wanneer.. dat is nog afwachten voor ons 

allen. Laten we duimen voor toch een stuk zomer-openstelling in gezonde 

sferen op ons mooie groene erf. Nog even wachten. 



De camping bestaat overigens 25 april 12 jaar, de b&b 4 juli 12 jaar… 

redenen genoeg om eens terug te kijken naar het begin van onze droom 

met een paar leuke foto’s van 2006 tot en met 2010. Wordt vervolgd.  

 

Want,in 2006 geloofden wij in deze dynamisch groene plek in 

Zeewolde, in 2020 geloven wij er nog steeds in  

en blijven er ook in geloven ! 

 

 

      

    
      

     
       

 

Met groene groet, Henri van het Erve en Marieke Moens 

 
Zeewolde, 19 april 2020 

 

 

 


