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Beste Vrienden van Zorgboerderij de Pieperhoeve,

Het is zo langzamerhand ook een traditie die past bij het einde 

van december: deze uitgave waarin we kort terugblikken op het 

jaar dat alweer achter ons ligt. En dat is dit keer een jaar waarop 

we met extra dankbaarheid terugkijken. Na twee coronajaren 

kon er weer veel meer op De Pieperhoeve. We mochten meer 

mensen ontvangen, meer activiteiten organiseren en dat 

enthousiasme werkte ook door op onze zorgvragers. In deze 

terugblik vertellen we over alles wat we samen mochten 

ondernemen. Zeker ook met dank aan onze donateurs en 

sponsoren! We wensen iedereen fijne en gezegende feestdagen 

en een prettig 2023 toe!

Dieren-beleef-tuin krijgt steeds meer vorm
Een vast onderdeel van onze jaarlijkse terugblik: onze 

dieren-beleef-tuin. Al in het jaaroverzicht van 2019 

schreven we over onze plannen op het erf. Daarna moesten 

we twee jaar een beetje pas op de plaats maken met de 

uitvoering. Maar in het afgelopen jaar zetten we grote 

stappen. En die waren mogelijk dankzij hartverwarmende 

steun van een aantal sponsoren.

We waren onder de indruk van de actie van Mark Lubberts. Deze 

Genemuidenaar leert jonge plaatsgenoten de beginselen van 

de hengelsport. De bijdrage die hij daarvoor vraagt, schenkt hij 

aan een goed doel. Wij mochten daarom in de zomer maar liefst 

vijfhonderd euro in ontvangst nemen. Zo’n bedrag kregen we ook 

van de Rotary Zwartewaterland die een benefiet organiseerde.

Anonieme schenking
Stil werden we ook van de bijdrage van de Stichting Meros. Van 

deze aan Groothuis Bouwgroep verbonden stichting ontvingen 

we tienduizend euro. En dan kregen we ook maar liefst 25.000 

euro van een bedrijf die niet met name genoemd wil worden, 

terwijl wij die naam wel van de daken zouden willen schreeuwen. 

Nogmaals hartelijk dank!

Dierenverblijf
Een belangrijke ontwikkeling in de dieren-beleef-tuin is de bouw van 

een schuilplaats/dierenverblijf. Van der Steeg Ontwikkelen Bouwen 

legde daarvoor in december de fundering. Eerder plaatsten we al een 

hek en zaaiden we gras in. Ook financierden we zelf de nieuwe weg 

die we voor de zomervakantie in gebruik konden nemen. Bezoekers 

kunnen nu een mooi rondje over ons erf maken. Onze zorgvragers 

genieten ondertussen volop van alle nieuwe activiteiten. Wij hopen 

dat we al onze plannen komend jaar helemaal kunnen afronden. 



Terug van weggeweest: de Appelpersdag
Een van de activiteiten die we twee jaar lang moeten 

overslaan is onze Appelpersdag. Gelukkig konden 

we 14 september de schade inhalen. Onder prachtige 

weersomstandigheden mochten we veel bezoekers 

ontvangen. Onze zorgvragers en medewerkers beleefden 

ook veel plezier aan de terugkeer van deze traditie.

Vooraf was het nog even improviseren vanwege de 

wegwerkzaamheden aan de Kamperzeedijk. Dankzij de 

medewerking van aannemer Schagen bleek die klus toch geen 

obstakel. En dus mochten we honderden fietsers, wandelaars 

en automobilisten verwelkomen, waaronder veel familieleden of 

vrienden en kennissen van onze zorgvragers. 

De meeste bezoekers verlieten De Pieperhoeve met een mooie 

voorraad fruitsap. We persten maar liefst tweeduizend kilo fruit 

uit onze eigen boomgaard en drieduizend kilo fruit van mensen die 

zich hadden aangemeld. Ook de opbrengst van deze dag besteden 

we aan de verdere ontwikkeling van de dieren-beleef-tuin. 

Op naar ons twintigjarig bestaan
Het is nauwelijks voor te stellen: in mei 2024 bestaat 

De Pieperhoeve alweer twintig jaar. Het duurt nog even 

voordat we die mijlpaal bereiken, maar af en toe schieten 

al ideeën door onze hoofden over hoe we dit jubileum 

kunnen gaan vieren.

We denken natuurlijk na over een feestelijke dag of feestweek. 

Zeker is dat we samen met onze zorgvragers, medewerkers en 

alle relaties willen stil staan bij de mijlpaal. Het komende jaar 

maken we vast mooie plannen.

Bij ons tienjarig jubileum presenteerden we destijds een glossy 

magazine. Dat tijdschrift delen we nog regelmatig uit aan 

belangstellenden. Ondanks dat de foto’s ondertussen verouderd 

zijn, beschrijft het magazine nog steeds ons karakter en onze 

filosofie.



Meer zorgvragers op De Pieperhoeve
De Pieperhoeve hecht aan het kleinschalige karakter. Toch 

zijn we blij dat we in het afgelopen jaar weer een beetje verder 

mochten groeien. Met name op de donderdag en vrijdag is 

de groep zorgvragers die bij ons dagbesteding volgen groter 

geworden.

En de zorgstudio waarin moeder Van Dalfsen niet ging wonen, wordt nu 

gebruikt door twee logeergasten. Deze uitbreiding is heel geschikt voor 

rolstoelgebruik. Op deze manier hebben we dus ook een uitbreiding 

voor logeeropvang. Ook is deze zorgstudio in gebruik als kleine 

vergaderruimte. Een keer vergaderen op onze sfeervolle erf? Bel dan 

voor informatie met Ingrid van Maastricht: 06-21862348.

Wandelen in de Pieperpolder
Dat onze Pieperpolder een heerlijk wandelgebied is, 

weten wij natuurlijk als geen ander. Bijna elke dag 

wandelen we wel een stuk met onze zorgvragers 

door wat ons betreft de mooiste polder van 

Nederland. Wij zouden het prachtig vinden als meer 

mensen ontdekken hoe mooi de omgeving van De 

Pieperhoeve is.

Samen met onze buren van de Pieper Horizon en Camping 

de Oostermaat denken we daarom na over het ontwikkelen 

van een speciale wandelroute. Daarover zijn we in gesprek 

met Provincie Overijssel. De ontwikkeling staat nog in de 

kinderschoenen, maar wij zijn heel enthousiast over het 

initiatief.

Ook nu al weten we elkaar als buren te vinden. Zo komen 

er af en toe gasten bij ons voor een kopje koffie met 

eigengemaakte appeltaart. En omgekeerd vertellen wij 

regelmatig over de prachtige overnachtingsmogelijkheden 

in onze polder. In onze toekomstplannen hopen we ook 

lunchgerechten te kunnen gaan aanbieden op een overdekt 

terras. 



HELE FIJNE FEESTDAGEN!

Namens de Pieperhoeve wensen we iedereen 
een gezegende Kerst en een goed, gezond 2023 toe!

Koffiedrinken op De Pieperhoeve
Elke ochtend om half elf staat de koffie klaar in De 

Pieperhoeve. Werken op het erf maakt dan even plaats 

voor een gezellig gesprek. Soms onder het genot van 

wat lekkers. Op een vrijdagochtend in december drinkt 

journalist Erik Driessen een kopje koffie mee en praat hij 

met de zorgvragers en medewerkers over de belevenissen 

op De Pieperhoeve. Hij doet verslag.

“Ik heb geen zin in een interview…”, opent Chris het koffiegesprek. 

Hij moet bovendien even naar het toilet en blijft wat langer weg dan 

gebruikelijk om eventuele moeilijke vragen uit de weg te gaan, zo 

lijkt het. Leendert Jan heeft wel zin om te praten. “Ik heb een helm 

op…”, zegt de inwoner van Genemuiden, die drie dagen in de week 

naar De Pieperhoeve komt. “Als ik een aanval krijg en dan val, doe ik 

me nu geen pijn”, legt hij de reden van zijn hoofddeksel uit.

Leendert Jan komt graag naar De Pieperhoeve, vertelt hij. “Amy!”, 

geeft hij als belangrijkste reden daarvoor. “Dat is een schaap, een 

oud schaap al. Ik vind het fijn om daarmee te knuffelen. Amalia 

is ook een leuk schaap”, vertelt Leendert Jan verder. “Zeven, 

zeven, drie…”, antwoordt Chris ondertussen op de vragen hoeveel 

zwartneusschapen er op De Pieperhoeve rondlopen. Hij mengt zich 

weer in het gesprek.

Made by Pieperhoeve
Ook Thom is wel in voor een praatje. “Werken!”, antwoordt hij op 

de vraag wat hij op De Pieperhoeve doet. Dat werken bestaat 

voor hem onder meer uit kaarten maken. Hij heeft er al zeker 

honderd gemaakt. “Ik knip plaatjes uit tijdschriften en daarmee 

maak ik dan kerstkaarten. Ook plak ik er een sticker op van ‘Made 

by De Pieperhoeve’. Wat ze kosten? Dat weet de grote baas wel…”, 

glimlacht Thom en hij kijkt naar Ingrid. Een euro dus, of zes voor vijf 

euro.

Thom werkt in de zomermaanden ook in de bediening op het terras. 

“Wat serveren jullie dan?”, vraagt Wim Groothuis, die vanochtend 

ook koffie komt drinken. “Bier…”, lacht Thom. “Oh nee, koffie, thee 

en appeltaart. Van Femke Lindeboom”, legt Thom uit. De lekkerste 

appeltaart van Nederland is dat, klinkt het verderop aan tafel. Ingrid 

vertelt dat Thom alleen geen buitenlandse gasten bedient. Dan 

komt het taalprobleem om de hoek kijken. “En Friezen ook niet….

dan roept hij mij altijd”, vertelt Leendert Jan, die Fries bloed in zijn 

aderen heeft.

Logeren op De Pieperhoeve
Leendert Jan staat op en loopt naar de muur met daarop de 

activiteiten die op het programma staan. Ook laat hij veel foto’s 

zien van de schapen op het erf. Een van zijn taken is ook kijken of 

de schapen in goede gezondheid zijn en nog recht op hun poten in 

het weiland staan. Thom vertelt ondertussen dat hij het komende 

weekeinde mag logeren op De Pieperhoeve. “Daar heb ik veel zin 

in. Het is hier altijd gezellig. En toch is het heel rustig en dat vind ik 

fijn. Ik slaap helemaal alleen, maar als ik hulp nodig heb kan ik de 

begeleiders bellen. Maar dat heb ik toch niet nodig…”

Dan komt Chris naast de journalist zitten. Blijkbaar heeft hij nu wel 

wat meer zin in een interview. “Ik heb een trekker gekocht…”, begint 

hij het gesprek en even later laat hij de foto’s op zijn smartphone 

zien. Het is een indrukwekkende Fendt 303 uit 1991. “Daarmee ga ik 

ook naar mijn andere werk: ik werk ook bij ‘s Heeren Loo in Elburg. 

Daar onderhouden we de tuinen van Dokter Vogel. Of ik ook met de 

trekker naar De Pieperhoeve kom? Dat wil ik nog wel een keer doen, 

maar dan moet ik hem eerst goed onder de knie hebben.”

“1991…dat is bijna een oldtimer. Daar hou jij toch van, Bram?”, zegt 

Jolanda aan de andere kant van de tafel. Bram is vorige week nog 

bij een particulier oldtimer museum in het midden van het land 

geweest. “Daar kon je allerlei oldtimers bekijken. Wat de mooiste 

auto is? Pfoeh…ik denk toch een oude Cadillac”, zegt Bram.

Rare mensen
“Olie maken doen we ook nog…”, bedenkt Thom zich ondertussen 

nog. Hij vertelt ook dat hij in Genemuiden woont. De journalist 

antwoordt dat hij zelf vanuit Genemuiden naar Sint Jansklooster is 

verhuisd. “Snap ik wel, er wonen veel rare mensen in Genemuiden…”, 

glimlacht Thom, terwijl hij een beetje ondeugend kijkt naar de 

Genemuidenaren aan de overkant van de tafel.

Op het einde van het gesprek komen werkzaamheden als de hokken 

schoonmaken, vegen, stallen uitmesten, bakken en oogsten nog 

voorbij. Genoeg te doen op De Pieperhoeve. En dus is het tijd om het 

koffie drinken af te sluiten. Het is tijd voor de arbeid. “Hopelijk ligt er 

geen sneeuw. Ik hou niet van die gladdigheid”, zegt Chris. 

Het sneeuwt niet, maar een beetje glibberen is niet helemaal 

uitgesloten deze vrijdag. Gelukkig valt het mee, blijkt al snel.


