
JAAROVERZICHT 2019

Beste Vrienden van Zorgboerderij de 
Pieperhoeve,

En dat is alweer een jaar! Ook 2019 vloog 
weer voorbij. In die twaalf maanden  
gebeurde er wel veel op en rond De  

Pieperhoeve. Daar vertellen we graag over 
in dit jaaroverzicht!

Een jaar in vogelvlucht
In 2019 bestond De Pieperhoeve alweer vijftien jaar. 

Dat hebben we niet groots gevierd. Ons voornemen is 

dat we ‘iets’ organiseren als alle werkzaamheden op 

ons terrein zijn uitgevoerd. Wat in het vat zit… 

Veel lezers van dit jaaroverzicht spraken we vermoedelijk op 

onze jaarlijkse Appelpersdag. Dat was weer een hele gezellige 

en druk bezochte dag. Wat zijn er veel appeltjes geperst door 

de mobiel uit Welsum! Samen met onze zorgvragers staken 

we veel tijd in de voorbereiding van deze geslaagde dag.

Ook op de rest van het jaar kijken we met een goed gevoel 

terug. We zijn onder meer druk geweest met het afbreken van 

de schuur en alle voorbereidingen op de nieuwe inrichting 

van ons terrein. 

Fijn is ook dat we weer nieuwe zorgvragers, zowel ouderen 

als jongeren, mochten begroeten. Dat zijn niet alleen mensen 

met een persoonsgebonden (PGB)-budget. Sinds 1 januari 

2019 komen ook zorgvragers via Zorg in Natura (ZIN) bij ons. 

De bouw nadert het einde
We kijken uit naar de afronding van de bouw op ons terrein. 

Vermoedelijk zijn de bouwvakkers begin 2020 voor het laatst 

op ons erf. Daarna verhuist Rita naar de nieuwe woning en 

moeder naar de mantelzorgwoning. Die mantelzorgwoning 

kunnen we in de toekomst ook gebruiken voor de zorg, als 

moeder er niet langer zou (kunnen) wonen. 

Vaker open voor publiek?
‘Wat een heerlijke plek’, zeggen mensen vaak als ze voor het 

eerst op De Pieperhoeve komen. Delen van ons mooie plekje 

vinden we f ijn. Daarom zouden we graag onze publieke 

functie uitbreiden. 

Als we vaker open zijn voor het publiek, kunnen nog 

meer mensen genieten van De Pieperhoeve. We denken 

bijvoorbeeld na over het serveren van een eenvoudige 

lunch. Onze zorgvragers vinden dat soort werkzaamheden 

ook leuk. En daar draait het uiteindelijk om: onze activiteiten 

moeten altijd passen binnen onze zorg! 



Altijd wat te ‘beleven’
Voor het vergroten van de publieke functie is de nieuwe 

beleefruimte belangrijk. Die komt op de plek van de 

afgebroken stal. Samen met een landschapsarchitect 

hebben we nagedacht over de inrichting.

De beleefruimte is straks een mooie plek voor onze zorgvragers 

en bezoekers én voor een aantal dieren. Onder meer onze 

ezels en zwartneusschapen verhuizen naar het nieuwe plein. 

Ook willen we graag leuke zitjes waar bijvoorbeeld bezoekers 

kunnen lunchen. De komende maanden werken we de 

plannen uit en hopelijk realiseren we die ook het komende 

jaar of uiterlijk in 2021. 

Boomgaard

Onderdeel van het plan is de boomgaard. Ook dat is een 

prachtige plek voor een rustpauze of een lunch. Daarom 

hebben we een mooie wagen aangeschaft die we willen 

gebruiken als ‘foodtruck’. De beleefruimte en de boomgaard 

vormen straks een mooi geheel.

Beter een goede buur...

Onze buren van De Pieperhorizon en het Kamper Riet 

ontvangen ook regelmatig gasten. We gaan gezamenlijk 

rondom de tafel om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. 

Volgend jaar ongetwijfeld meer nieuws!

Ambassadeur van de polder
We zijn trots op onze Pieperpolder en de andere polders 

bij ons in de buurt. Daarom volgden we afgelopen jaar de 

cursus ‘gastheerschap van de IJsseldelta’. We leerden veel 

over onze eigen streek en met die kennis kunnen we gasten 

nog beter vertellen in wat voor bijzondere streek ze zijn. 

Binnenkort timmeren we het bordje aan de deur dat hoort 

bij het afronden van de cursus. 

Jan Doornwaard verwacht een leuk jaar
Jan Doornwaard is sinds een paar jaar voorzitter van 

Stichting Vrienden van de Pieperhoeve. Hij verwacht 

dat er een ‘leuk jaar’ aan komt. “Het zou mooi zijn 

als we daarin de beleefruimte mogelijk maken. 

Bedoeling is dat we daarvoor ook een aantal acties 

organiseren”, vertelt de Genemuidenaar.

Hij is enthousiast over zijn betrokkenheid bij De Pieperhoeve. 

“Het is prachtig om te zien hoeveel plezier de zorgvragers 

beleven. Ik vind het mooi om daaraan een bijdrage te mogen 

leveren, al is het maar een kleine bijdrage. Als stichting 

komen we hooguit een paar keer per jaar bij elkaar.”

Maar het komende jaar zal die frequentie 

wellicht wat omhoog gaan. “De 

beleefruimte financieren we deels 

uit de gelden van de stichting. Maar 

daarnaast denken we na over een 

aantal acties met bijvoorbeeld 

de scholen. Dan raken nog 

meer mensen betrokken bij 

De Pieperhoeve.”

HELE FIJNE FEESTDAGEN!HELE FIJNE FEESTDAGEN!

We wensen iedereen We wensen iedereen 
een gezegende Kerst een gezegende Kerst 
en een goed, gezond en een goed, gezond 

2020 toe!2020 toe!

Plek van de toekomstige beleefruimte


