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Beste Vrienden van Zorgboerderij de Pieperhoeve,

Na het bijzondere jaar 2020 volgde helaas nog een ‘coronajaar’. 

De pandemie drukt ook een behoorlijke stempel op De 

Pieperhoeve. We merken bijvoorbeeld dat het virus en de 

maatregelen voor onrust zorgen onder onze zorgvragers. 

Ook moesten we een streep zetten door veel activiteiten. Bij 

het maken van deze nieuwsbrief ontdekten we dat er ook veel 

wél doorging. Daarover leest u alles in deze terugblik op het 

jaar. Dat sluiten we niet af voordat we nogmaals onze grote 

dankbaarheid voor uw steun willen uitspreken. En we wensen 

iedereen gezegende feestdagen en een fijn 2022 toe!

Een terugblik op een bijzonder jaar
In het jaaroverzicht van 2019 beschreven we onze plannen 

op De Pieperhoeve. Enthousiast vertelden we over de 

dierenbeleeftuin waaraan we werken. Dat we vervolgens 

twee jaar met een pandemie te maken zouden krijgen, had 

niemand kunnen bedenken. Het virus vertraagde onze 

dromen en wensen.

Dat betekent niet dat er geen vooruitgang is. In het afgelopen jaar 

verkochten we bijvoorbeeld het zorgchalet waarin onze moeder 

woonde. Ook kapten we vier grote bomen op de voormalige 

erfgrens. Onze zorgvragers speelden daarbij een belangrijke rol. 

Ze kloven hout, versnipperden takken en zorgden voor de opslag 

van het hout.

De ruimte die is ontstaan vullen we de komende tijd stap voor stap 

op. Het omleggen van onze toegangsweg is daarvan het begin. 

Een aannemer maakt van de rechte weg een mooi rondje over 

het erf. Ook komen de parkeerplaatsen op een andere plek. Wij 

hopen dat we dit in de eerste helft van 2022 kunnen realiseren. 

Ondertussen werken we verder aan een plan voor de verdere 

invulling van het erf. 

De impact van corona
Wij zijn dankbaar dat onze medewerkers en zorgvragers 

niet ernstig ziek raakten door het coronavirus. Toch heeft 

de pandemie veel impact op De Pieperhoeve. En dan niet 

alleen omdat we veel activiteiten moesten schrappen.

Uiteraard nemen we alle voorzorgsmaatregelen in acht en zijn 

we heel voorzichtig. We besteden veel aandacht aan ontsmetten 

en ventileren en proberen zoveel mogelijk afstand te bewaren. 

Bovendien merken we dat zorgvragers onrustig en onzeker 

worden van het virus en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. 

Hopelijk hebben alle maatregelen resultaat en heeft corona 

de komende jaren minder effect op onze samenleving en onze 

zorgboerderij.



Alternatieve Appelpersdag
Een van de jaarlijkse hoogtepunten op De Pieperhoeve is de 

Appelpersdag. Wij kijken elk jaar uit naar de ontmoetingen 

met de bezoekers. Helaas kon deze prachtige dag door de 

bekende reden opnieuw niet doorgaan. Toch bleven we 

niet zitten met de ‘gebakken peren’. 

De bekende appelpersmobiel uit Welsum kwam ‘gewoon’ op ons 

erf. Onze zorgvragers spanden zich geweldig in om het lekkere 

appelsap te verkopen onder familie en vrienden. Het was prachtig 

om te zien met hoeveel inzet zij aan de slag gingen. Door deze 

alternatieve appelpersdag genoten toch veel mensen van het sap 

uit onze boomgaard. Wij hopen desondanks dat we in 2022 weer 

een normale appelpersdag mogen organiseren.

Een gezellig terrasje pikken...
Fietsers, wandelaars en andere bezoekers genoten ook 

dit jaar weer van de rust op De Pieperhoeve. Zij dronken 

koffie, thee of een sapje en vervolgden na een lekker 

appelgebakje hun tocht over de Kamperzeedijk. 

Dankzij de mindere zomer ontvingen we wel minder toeristen 

dan een jaar eerder. ‘Vreemde talen’ klonken ook niet op De 

Pieperhoeve. Toch beleefden onze zorgvragers weer veel plezier 

aan alle gasten en bezoekers.

Een smakelijke verrassing
Wij zijn heel dankbaar voor alle steun die we uit de 

samenleving krijgen. De stichting Meros, een initiatief 

van de Groothuis Bouwgroep, zorgde bijvoorbeeld 

voor een bijzonder smakelijke verrassing. De stichting 

organiseerde een taartverkoopactie waarvan de 

opbrengst naar De Pieperhoeve ging. 

Een prachtige bijdrage kregen we ook van het 

Gehandicaptenplatform uit Genemuiden. Deze organisatie stopte 

in 2021 met haar activiteiten en verdeelde het geld in de kas onder 

goede doelen. 



HELE FIJNE FEESTDAGEN!

Namens de Pieperhoeve wensen we iedereen 
een gezegende Kerst en een goed, gezond 2022 toe!

Mooi om te zien dat in abnormale tijden het ‘normale’ leven op 

De Pieperhoeve toch doorgaat. Medewerkers en vrijwilligers 

zetten zich ook het afgelopen jaar weer met hart en ziel in. 

De zorgvragers genoten daardoor van de zorg, de rust en het 

samenzijn op De Pieperhoeve.

Zoals eerder in deze nieuwsbrief ook al beschreven staat, heeft 

de coronapandemie desondanks invloed op de prachtige plek in 

de Pieper Polder. Eigenlijk hadden we al wat verder willen zijn 

met de realisatie van de beleeftuin. Hopelijk zetten we komend 

jaar grotere stappen.

Een mooi begin daarvoor is de tienduizend euro die Stichting 

Meros toezegde. Genoeg is die prachtige gift nog niet. Voor alle 

plannen, inclusief de weg, het hekwerk en het dierenverblijf, 

hebben we een bedrag van 85.000 euro nodig. In januari 

beginnen we daarom met een media-offensief. 

Op die manier hopen we in contact te komen met bedrijven of 

particulieren die ons willen steunen. We staan wat dat betreft 

ook altijd open voor suggesties of ideeën die ons verder helpen! 

Misschien kent u (of bent u...) wel een ondernemer die komend 

jaar een jubileum viert en die De Pieperhoeve een warm hart 

toedraagt. 

Om dergelijke steun verder te stimuleren, hebben we 

afgelopen jaar de ANBI-status aangevraagd. Die status heeft 

het voordeel dat bedrijven een gift aan onze stichting van 

de vennootschapsbelasting mogen aftrekken. Ook voor de 

inkomstenbelasting zijn er voordelen.

Omdat we liever vandaag dan morgen beginnen met 

de realisatie van de beleeftuin, onderzoeken we ook de 

mogelijkheid van een renteloze lening. Op die manier kunnen 

we de vertraging van de afgelopen jaren wegwerken en de 

beleeftuin op De Pieperhoeve zo snel mogelijk 

openen. Wilt u ons op wat voor manier dan 

ook ondersteunen? Dan komen we graag 

in contact!

‘Help De Pieperhoeve bij de realisatie van de beleeftuin’

Bestuurslid  Stichting Vrienden 
van de Pieperhoeve

Jan Doornwaard

Pieperhoeve finish van een marathontocht
Een activiteit die in 2021 wél kon doorgaan: medewerkers van 

Visscher Caravelle fietsten en wandelden in Frankrijk om geld 

in te zamelen voor de strijd tegen ALS. Ze sloten deze geweldige 

actie af op het erf van De Pieperhoeve.

Johan Wentink fietste in de week daarvoor van Genemuiden naar de 

Mont Ventoux. Daar wandelde hij vervolgens met collega’s naar de 

top van deze berg. De medewerkers van Visscher Caravelle spanden 

zich op deze manier in voor hun zieke collega Erwin. Hij kon bij de 

prachtige afsluiting op De Pieperhoeve aanwezig zijn. Wij mochten, in 

de buitenlucht, zestig mensen voorzien van een hapje en drankje. 


