
 
Veel gasten veel pret 

Kamers camping veel bezet 

Heerlijke zomer! 

 

Beste liefhebber van de heerlijk groene plek de Sternhof, 

 

En dan glijden wij zo in nazomerse dagen. Na lange tijden droogte en 

hitte nu regen, koele nachten en einde vakanties van de meeste mensen.  

 

Wat een drukte is het geweest! Ineens, na een kabbelend begin zeg maar, 

een reuze golf van blije mensen die hier wilden wandelen, kamperen, 

logeren of gewoon even de sfeer proeven van ons groene erf. Het was 

hard werken, van 3x per week grasmaaien (2,5 uur per keer), iedere dag 

zeker 4x een was draaien, iedere dag vanaf 07.00 uur ontbijten 

verzorgen of broodjes afbakken, tot iedere dag het blotevoetenpad 

onderhouden en gasten daar ontvangen die veel ijsjes aten en een sapje 

dronken. Resultaat was een goede sfeer en tevreden gasten bij vertrek. 

 

Gelukkig hadden wij dit jaar een goed team op het blotevoetenpad staan 

die enthousiast de gasten ontvangen heeft. Dank Mirte, Marleen, Jochem 

en Hans hiervoor. Ook Bas heeft wat afgeharkt, gemaaid en geveegd. En 

nog…. Dank ! Natuurlijk hebben wij ook aan dit alles meegewerkt. Vooral 

Henri heeft zich helemaal uit kunnen leven buiten deze zomer. 

Want we hebben veel, heel veel gasten op het pad mogen ontvangen. Ook 

zijn wij 2x genoemd en geroemd op de media zie onderstaande links maar: 

 
https://www.toeractief.nl/nieuws/blotevoetenpad-vijf-leuke-routes-in-nederland/ 

http://www.toeractief.nl/nieuws/blotevoetenpad-vijf-leuke-routes-in-nederland/  

 

Wat een eer voor ons werk nu het 7de jaar van dit pad! Het pad blijft nog 

open tot, wij denken, half oktober op de woensdag- zaterdag- en 

zondagmiddagen. Hangt beetje van het weer af. 

 

De camping en kamers waren dus goed bezet met gasten die om diverse 

redenen hier kwamen: familiebezoek, uitjes in de buurt, fietsen, vissen, 

bijkomen, een scriptie schrijven… heel bijzondere ontmoetingen.  

https://www.toeractief.nl/nieuws/blotevoetenpad-vijf-leuke-routes-in-nederland/
http://www.toeractief.nl/nieuws/blotevoetenpad-vijf-leuke-routes-in-nederland/


 

 

 

 

 

Ook de dagbesteding ouderen draaide de hele zomer door. Al was het 

soms echt heet, heel heet voor de ouderen. Ze zaten dan onder de grote 

kastanjeboom of binnen met alles dicht en de ventilators op standje hoog. 

Ook zagen wij ouderen met natte doeken om de nek, tussen de middag 

bouillon drinken voor het broodnodige zout en tot besluit een ijsje in de 

hand. Maar de positieve stemming bleef erin en men bleef genieten hier. 

 

Ondertussen bleef de moestuin maar doorgaan met haar bonen, 

courgettes, uien, appels, tomaten en andere heerlijkheden. Door een 

enorme spreeuwenplaag in de ochtend en avond hebben wij van de 

pruimenboom alleen maar pitten gevonden en aan de appelbomen hangen 

alleen nog onderaan wat appeltjes… heel jammer dit jaar. 

 

Ook de dieren op het erf zijn gezond en wel de hitte doorgekomen. Alleen 

de muggen hebben wij allen speciaal dit jaar vervloekt, omdat er na 21.00 

uur haast niet meer buiten gezeten kon worden. Ze prikten erop los      

 

Nou, op naar de R in de maand. We zijn benieuwd wat er gaat komen, of 

niet… wij zullen u t.z.t. weer een nieuwsbrief sturen hoe het hier gaat. 

 

Nu toch nog even een paar foto’s uit de oude doos en een paar recente… 

blijft leuk plaatjes kijken en herinneringen ophalen. 

 

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, 30 augustus 2020 

 

      



 

 2017 ons uitgewerkte idee voor 

een hotel alhier,  hier gezien vanaf 

de achterkant. Alles goedgekeurd, 

maar we kregen het niet rond 

helaas. Nu in gesprek voor andere 

mogelijkheden in de toekomst….. 

 

 

 

 

 

 

 

        
Gast op camping met hoed                       burenhulp is goud waard! 

Toen kuikens nu grote hanen van 1 jaar  

 

 

         
  fooi blije gasten             meisjes te logeren             

 



 
En toen kwam in maart 2020 de locdown… alles lag stil, dus zelf maar op pad  

 

 

en we kregen mee-leef-mails, briefjes, 

kadootjes… zo lief, veel dank hiervoor! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
In mei begonnen met het pad en 1 juni het blotevoetenpad geopend! 

 

 



 
In juni kon eindelijk ook de camping weer open met het opgepimpte sanitair       

 

 

 
23 juni zijn de kerkuiltjes inclusief piepkuiken geringd door Hans en Lykele 

Wat mooi weer eens een nest hier te hebben! 

 

Zie ook deze link met een filmpje erbij op ons erf, beginnende op 10.13  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZihCKHE_FM0&t=234s   

https://www.youtube.com/watch?v=ZihCKHE_FM0&t=234s

