Welkom

Mogelijkheden

En meer

Welkom op de Sternhof
De Sternhof is een voormalige boerderij
gelegen in het buitengebied van Zeewolde,
nabij de grens van het oude en nieuwe land.
Respect voor de natuur, de principes van
duurzaamheid, milieubewust handelen en
de biologische landbouw zijn de groene
draad in het denken en doen.

Bed & Breakfast met ***
De 4 kamers zijn ruim en huiselijk
met eigen sanitair / tv en Wifi .
Voor zakelijk en recreatie geschikt.
Voor alleen of groepen (max.12 pers.)

Moestuin
De grote moestuin is een lust voor het
oog en de mond. De meeste oogst is voor
de Voedselbank. Proeven kan soms wel…
De tuin wordt verzorgd door deelnemers
van de Stichting Sternzorg.

Op de 2,5 hectare grond bevinden zich
b&b-kamers, een kleine groene camping
met kampvuurplaats, een biologische
moestuin, een verrassend blotevoetenpad,
een stalling en werkruimtes van de
Stichting SternZorg binnen en buiten.

Er is een centrale keuken/huiskamer/eetzaal
2 kamers zijn aangepast voor mindervaliden

Minicamping met kampvuur
Een kleine camping met een warme en
hartelijke sfeer. Waar we elkaar helpen
en samen genieten van het buiten zijn.
Geen fratsen, wel een kampvuurplek met
voldoende hout! Leuk voor volwassenen en
kinderen.
Dagbesteding/activering
Kleinschalige groene activiteiten voor
ouderen en mensen die (nog) niet in het
reguliere werk terecht kunnen.
Zie ook www.sternzorg.nl

Bio- is voor ons –logisch!
Wij zijn natuur- en dier- vriendelijk. Zo
hebben wij in de mestsilo een groot
helofytenfilter gemaakt en hergebruiken
wij veel op het erf. Het ontbijt is dus ook
bio-gezond en vers uit de directe
omgeving!
Blotevoetenpad
Voel Zeewolde… met de voeten ! Een
route over verschillende materialen: mos,
zand, steentjes, modder, hout en
uitrusten op een terras met een ijsje.
Voor volwassene en kind een feestje, ook
door de opdrachten onderweg!
Geopend tussen mei en oktober

De plek

Contact

De Sternhof is een groene plek waar
genieten van de natuur hand in hand gaat
met ontspanning, rust, ruimte en werk.

De Sternhof
Sternweg 14
3898 LJ Zeewolde

De boerderij is vanaf 1976 tot en met
2006 een agrarisch bedrijf geweest en
vanaf 2006 aangekocht en verbouwd door
de huidige eigenaren met als bestemming
recreatie. In de loop van de jaren heeft
de Sternhof zich ook ontwikkeld als
groene
dagbesteding
voor
diverse
doelgroepen,
jong
en
oud.
Deze
activiteiten blijken zich prima te
verenigen en onderstrepen het doel van de
Sternhof : het buitenleven delen met
anderen !

Telefoon:
Mobiel:

De Sternhof blijft in ontwikkeling en gaat
een gezonde toekomst tegemoet met een
forse uitbreiding van het blotevoetenpad
en meer mogelijkheden voor de diverse
gasten om Groen Gezond en Geluk te
ervaren op en rond het erf op Flevoland.

0320 - 288 222
06-1047 666 5

Uw gastheer en gastvrouw zijn :
Henri van het Erve en Marieke Moens

www.sternhof.nl
E-mail: info@sternhof.nl
www.facebook.nl/sternhof

Groen
Gezond
Geluk

