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Beste Vrienden van Zorgboerderij de Pieperhoeve,

Wat een bijzonder jaar was 2020. Ook op De Pieperhoeve 

stond veel in het teken van het coronavirus. Aan het 

einde van het jaar kijken we daar bijna traditiegetrouw op 

terug in deze nieuwsbrief. Op die manier houden we onze 

‘vrienden’ graag op de hoogte van het reilen en zeilen op 

onze zorgboerderij en tegelijkertijd willen we ook onze 

dankbaarheid uitspreken richting al deze vrienden van de 

zorgboerderij die ons jaarlijks financieel steunen! 

Tot slot willen we u natuurlijk fijne en gezegende 

feestdagen wensen en een goed 2021!

Een terugblik op een bijzonder jaar
Niemand had vermoedelijk kunnen voorspellen dat 2020 zo 

zou verlopen als dat het jaar is gegaan. Ook op De Pieperhoeve 

moesten we voortdurend inspelen op ontwikkelingen en 

veranderingen. We schoven bovendien een aantal plannen voor 

ons uit. 

Bij de eerste lockdown in het voorjaar moesten ook wij de 

deuren sluiten. Juist omdat bij ons mensen uit de kwetsbare 

groep komen, waren we extra voorzichtig. Dat betekende veel 

voor onze zorgvragers en medewerkers. Vooral onze jonge 

zorgvragers waarvoor structuur en voorspelbaarheid heel 

belangrijk is vonden het moeilijk dat ze niet naar school, het 

werk en onze boerderij konden. 

Veilig werken

Na een maand startten we onze zorg weer voorzichtig op. We 

openden De Pieperhoeve van woensdag tot en met zaterdag 

twee uur per dag. Onze oudere zorgvragers keerden nog wat 

later terug. Met de nodige maatregelen konden we veilig met 

elkaar omgaan. Zo zijn er extra tafels waardoor we makkelijker 

op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven. 

Druk op het terras

Gelukkig was het vaak mooi weer, zodat we lekker veel buiten 

konden zijn. In de zomermaanden mochten we ook veel 

fietsers en wandelaars begroeten. Die dronken gezellig een 

kopje koffie op ons terras. Behoorlijk veel mensen volgden de 

Zuiderzeeroute. Heel jammer dat die vanaf komend jaar niet 

meer over de Kamperzeedijk voert. 

Dankbaar 

Ook privé kwamen onze medewerkers, zorgvragers en wij 

zelf in aanraking met het coronavirus. We hebben gemerkt 

hoeveel narigheid het virus kan veroorzaken. Gelukkig was er 

een financiële regeling van het zorgkantoor en de gemeente 

waardoor de zorgboerderij kon blijven draaien en er geen 

ontslagen vielen. We zijn dankbaar voor die ondersteuning.



Meer bezoekers op het erf
Prachtig dat zoveel wandelaars, fietsers, dagjesmensen of 

vakantievierders uit de regio de weg naar De Pieperhoeve 

wisten te vinden. Dat past ook helemaal bij onze filosofie. We 

willen graag meer mensen van de rust op ons erf laten genieten.

Daarom werken we bijvoorbeeld aan onze dierenbeleefruimte. 

Helaas vertraagde alle commotie rond het coronavirus de 

voortgang van deze plannen. Komend jaar pakken we die draad 

hopelijk weer op. De vertraging heeft ook een voordeel: we 

hebben nu wat langer kunnen sparen.

Meer mensen op ons erf beschouwen we als een mooie win-

winsituatie. Voor onze zorgvragers is het ontvangen van 

gasten een waardevolle dagbesteding. Ook onze boomgaard is 

daarvoor een uitstekende locatie. Vorig jaar schaften we al een 

bouwkeet aan, die straks te gebruiken zou zijn als  ‘foodtruck’. 

Hopelijk brengt 2021 weer veel mooi weer zodat we lekker druk 

zijn met deze activiteiten.

Plannen met de zorgstudio
Begin van het jaar namen we afscheid van de bouwvakkers op 

ons erf. Zij rondden de nieuwe woning en de mantelzorgwoning 

af. Deze ‘zorgstudio’ was oorspronkelijk bedoeld voor onze 

moeder, maar zij woont ondertussen in een zorghuis in 

IJsselmuiden.

Wij denken nu na over een nieuwe invulling voor de zorgstudio.  

Eén van de overwegingen is om deze locatie te gebruiken  

 

voor onze oudere zorgvragers. Op die manier profiteren onze 

jongere mensen weer van meer ruimte op de vertrouwde plek. 

Ook denken we na over het bieden van meer logeerplekken. 

Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden, 

bijvoorbeeld in het kader van respijtzorg. Begin 2021 nemen we 

een besluit over hoe we de zorgstudio gaan gebruiken.



Goede doelen steunen De Pieperhoeve
Heel dankbaar zijn we voor de steun die we ook in 2020 weer 

mochten ontvangen. De bekende Rabo Clubsupport leverde 

bijvoorbeeld een prachtig bedrag op. Leden van de Rabobank 

IJsseldelta bepalen bij deze actie welk goed doel of vereniging 

zij willen steunen. Daardoor mochten wij een cheque van maar 

liefst 1654 euro ontvangen.

Verrast waren we ook door het ‘Sinterklaascadeau’ dat we 

kregen. De Genemuider Ondernemers Vereniging (GOV) 

organiseerde op Pakjesavond een online bingo, waarvan de 

opbrengst naar een aantal goede doelen ging. Heel fijn dat ‘de 

Sint’ op die manier ook aan ons dacht. 

Tenslotte ontvingen we een mooie bijdrage van 2500 euro van 

een bedrijf dat niet met naam genoemd wil worden. Maar we 

willen niet onvermeld laten dat we ook hiermee heel blij zijn.  

Alle bijdrages gebruiken we voor het nog mooier maken van 

onze nieuwe dierenbeleefruimte.

HELE FIJNE FEESTDAGEN!

Namens de Pieperhoeve wensen we iedereen 
een gezegende Kerst en een goed, gezond 2021 toe!

“Ik vind het prachtig dat steeds meer ‘vrienden’ en inwoners van 

de regio op bezoek komen bij De Pieperhoeve. De boerderij ligt 

een beetje verscholen achter de dijk, waardoor het een heerlijk 

plekje is waar je even op adem kunt komen. Je geniet er van de 

rust en het tempo dat wat lager ligt”, vertelt Claudi Schuurman, 

die sinds een aantal jaren bestuurslid is van de Stichting 

Vrienden van De Pieperhoeve.

De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om dat genieten 

nog groter te maken. “We hopen dat we kunnen bijdragen aan 

dat beetje extra. Voor de komende periode is dat gericht op de 

dierenbeleefruimte waaraan De Pieperhoeve werkt. Dat maakt 

de boerderij nog aantrekkelijker voor passanten en mensen 

die gewoon even willen genieten van het boerenleven. En net zo 

belangrijk: dat betekent voor de zorgvragers weer een zinvolle 

en waardevolle manier van dagbesteding.”

Het is een van de manieren van ‘verbinding’, die Claudi 

belangrijk vindt. Onder meer de bijdrages van de Vrienden van 

De Pieperhoeve dragen daaraan bij. “Wij bedanken iedereen 

voor de steun in het afgelopen jaar. Die geeft ook weer 

vertrouwen voor de komende jaren. Vanwege het coronavirus 

moesten we de prioriteiten even anders leggen, Ook weten 

we niet hoe het in 2021 zal gaan. Nu hopen we dat we actief de 

bedrijven en scholen kunnen benaderen.  Met die steun kunnen 

we de plannen van De Pieperhoeve verder verwezenlijken.”

‘Genieten van de rust op een heerlijke plek’

Bestuurslid  Stichting Vrienden 
van de Pieperhoeve
Claudi Schuurman


