
 

 

Zeewolde, eind december 2020 

 

Dag beste mensen,  

Eind december 2020, wat klinkt dat toch weer. Tijd van terugblikken naar 

afgelopen jaar en vooruitblikken naar komend jaar, misschien wel komende 

jaren… zo voor een ieder verschillend. 

Wij keken onlangs terug, naar afgelopen jaren maar liefst, naar ons eerste 

jaar op de Sternhof 2006 en dan ook naar de toekomst natuurlijk. Want, zoals 

de filosoof Søren_Kierkegaard al eens schreef:  

‘HET LEVEN KAN ALLEEN ACHTERWAARTS BEGREPEN WORDEN, 

MAAR HET MOET VOORWAARTS WORDEN GELEEFD’ 

Een uitspraak die wij zeker herkennen en toepassen in ons leven hier. Want, 

wat is er toch veel gebeurd, veel werk verzet en moois ontstaan op de Sternhof.  

Door ons zelf, maar zeker ook door jullie om ons heen. Dat realiseerden wij ons 

des te meer door het bekijken van de foto’s. Mooi om te zien! 

We konden dus dit jaar niet kiezen welke foto te gebruiken voor de jaarlijkse 

nieuwjaarskaart en hebben daarom deze brief bedacht met maar liefst drie 

pagina’s foto’s. Van ieder jaar 1 (!) foto… een hele klus om te kiezen dat wel.  

Dag beste mensen, wij wensen jullie allen een fijn 2021 toe. Hoe het ook zal 

gaan met jullie, ons , de wereld… laten we verbonden blijven, elkaar steunen en 

vertrouwen hebben in het goede! We weten het even allemaal niet meer precies, 

zo is het nu eenmaal in deze tijd. Bedenk wel  

 

‘DE NATUUR KENT  

HET GROTE GEHEIM 

EN GLIMLACHT’ 

Victor Hugo 

 

Natuurlijk groene nieuwjaarsgroet van Henri en Marieke 

 



We gingen, we zijn gegaan… 

En ook in 2021 er weer tegenaan! 

 

                               
2006 appelboompjes geplant (via Hofweb)          2007 aanleg elektra voor de camping 

        
2008 de kalverstallen worden B&B-kamers        2009 onze groenteverkoop aan de weg 

         
2010 de geiten in nog een echte winter                                2011 onze groentes bij EkoPlaza 

                               

2012 de kerstbomen-opvang start                       2013 speeltuin op camping maken 



 

2014 er worden luchtfoto’s uit een vliegtuigje gemaakt… mooi om te zien hoe weids het hier is! 

 

2015 konijnenrennen met heuse verkeersbordjes bedacht en gemaakt door SternZorg 

 

2016 heerlijk zingen op het buitenpodium. Het podium is niet meer maar de buitenlucht wel.. dus 

hopelijk in 2021 weer zingen in de buitenlucht of ergens anders in de omgeving.      



 

2017 tekening voor een hotel op de Sternhof…gaat hier nog wat mee gebeuren? De tijd zal het leren! 

 

2018 de kas wordt verplaatst met vereende krachten, prachtige samenwerking! 

 

2019 het ooievaarsnest wordt geplaatst met hulp van de overburen. In 2020 nog geen ooievaar erop. 

 

2020 in juni ging het blotevoetenpad gelukkig weer open na de loc down die in maart begon… 

met ruim 4300 bezoekers tot en met oktober. Een absoluut record en blij hoogtepunt van dit jaar! 


