
JAAROVERZICHT

Beste Vrienden van Zorgboerderij de 
Pieperhoeve,

Het jaar 2018 is weer voorbij gevlogen. In 
deze nieuwsbrief willen we graag terug-

blikken op verschillende activiteiten in het 
afgelopen jaar. 

Appelpersdag
De opbrengst op onze jaarlijkse appelpersdag was 
dit jaar voor HART voor de ROMA, waarvoor het 
gezin Danny en Tabitha Schurink namens de GZB 
zijn uitgezonden naar Oost-Slowakije. De thuis-
frontcommissie stond er zelf ook met een kraam 
en verkochten o.a. ijs en broodjes hamburger. We 
hebben prachtig weer gehad met veel bezoekers 
en een mooie opbrengst.

Noteer vast in uw agenda > D.V. woensdag 18 
september 2019 staat onze volgende appelpers-
dag gepland.

Voorjaarsmarkt de Meente

Dit jaar hebben we op de voorjaarsmarkt in De 
Meente gestaan, waar jong en oud onze stand 
heeft bezocht en bekend is geraakt met ons eigen 
geperste walnotenolie, appel/perensap en kleine 
cadeau-artikelen. 

Bezoek van dhr. vd Staaij van de SGP 

Dit jaar kregen we bezoek van dhr. vd Staaij van de SGP die 
op onze uitnodiging op de koff ie kwam met een deel van 
de SGP fractie. Een informeel bezoek waar voldoende tijd 
was om de knelpunten in de zorg te bespreken.



Hele fijne feestdagen! 
We wensen iedereen een gezegende Kerst en 

een goed en gezond 2019 toe!

Abestsanering van de staldaken 
Van alle daken van onze stallen is op vrijdag 5 oktober 
asbest verwijderd. Zoals te zien is op de foto’s moest het 
hele erf worden afgesloten. Het dak van de ligboxenstal 
is inmiddels vernieuwd en de oude schapenschuur wordt 
verder in z’n geheel afgebroken. 

In de afbeelding hiernaast staat een schets van de herin-
richting van ons erf. Dit hopen we in 2019 te realiseren. 
De ezels, schapen en paarden zullen een prominentere 
plek krijgen op het erf en er zal een schuurwoning wor-
den gebouwd voor één van de vennoten en een (mantel)
zorgstudio.

Vrienden heb je niet voor even, maar blijf je 
voor het leven…

Jaren geleden was er een open dag op Zorgboerderij 
De Pieperhoeve. Wij waren aan onze stand verplicht om 
deze dag te bezoeken, aangezien onze moeder er ook 
werkt. Wij raakten ter plaatse onder de indruk van het 
mooie werk dat door de medewerkers en vrijwilligers 
gedaan wordt. Niet alleen worden de nodige zorgtaken 
uitgeoefend en worden de cliënten bezig gehouden. 
Het is veel meer: er wordt door betrokken mensen, door 
de ogen van de Heere Jezus, in liefde omgezien naar 
mensen die dit enorm waarderen. Vaak zijn zij zelf niet 
in staat om dit onder woorden te brengen, maar een 
liefdevolle blik of een knuffel zeggen meer dan duizend 
woorden. Hiermee worden de mantelzorgers ook de 

mogelijkheid geboden om even op adem te komen. Wij raakten ervan onder de indruk, we werden bewogen. En we 
zijn dankbaar dat we, al vanaf het eerste uur, vrienden mochten worden met deze mensen. Op deze wijze een klein 
steentje mogen bijdragen aan hun prachtige werk. Wij raden iedereen aan om nog vandaag Vriend van De Pieper-
hoeve te worden. Wij hopen tot in lengte van jaren op deze wijze betrokken te mogen blijven met de medewerkers 
en cliënten van Zorgboerderij De Pieperhoeve, want vrienden ben je niet voor even, maar blijf je voor het leven!

Vrienden van de Pieperhoeve: Danny en Tabitha Schurink

Danny en Tabitha Schurink met hun 
kinderen Jelmer, Laureen, Nadine en Matthé


