
Archieffoto: Wim, Heleen, Kees, Nelleke en stagiaire Miriam met cliënten en de Alpaca’s 

 

       

     NIEUWSBRIEF  
     10 jaar! jubileumeditie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 juli 2022: Open dag 
en viering jubileum 

Op zaterdag 9 juli houden we open 
dag bij Rust na Onrust. We willen 
iedereen hiervoor uitnodigen. 
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is er 
van alles te beleven. Om 11.00 uur 
proosten we op 10 jaar Rust na 
Onrust en daarnaast hebben we 
een rommelmarkt, 
kinderactiviteiten, een expositie 
door cliënten van Rust na Onrust, 
Oud-Hollandse spelen, bingo, 
alpacawandelingen, een ritje op de 
duofiets met funtrain en volop eten 
en drinken. Ook zijn er kraampjes 
met informatie en verkoop van 
spulletjes van de boerderij. Tussen 
14.00 – 16.00 uur is er een 
optreden door 2 muzikanten die er 
met ons een feestje van gaan 
maken! Iedereen van harte welkom 
op deze speciale dag! Het complete 
programma vind u ook in deze 
nieuwsbrief. 

Team Rust na Onrust 

Langstraat 11, Schore 
rustnaonrust.nl 

Door Kees van Hoepen 

Beste bezoekers, collega’s, partners en 
belangstellenden. 

Voor u ligt een voor ons allemaal wel heel 
bijzondere uitgave van de nieuwsbrief. 
Rust na Onrust mag dit jaar namelijk haar 
10 jarig bestaan vieren. Wat is er veel 
gebeurd in die afgelopen 10 jaar en wat 
hebben we samen al veel plezier, 
gezelligheid, lief en leed met elkaar mogen 
delen. We hadden bij de start op 1 
augustus 2012 nooit kunnen bedenken dat 
we nu met zoveel leuke bezoekers en zo’n 
fantastisch team van personeel en 
vrijwilligers op twee locaties in Schore 
zouden zitten. Wat ben ik trots op wat Rust 
na Onrust was, is geworden en wat er nog 
komen gaat.  

 

 

 

Foto 10 jaar geleden 

 

Juli 2022 

Dat allemaal zou niet mogelijk zijn zonder het enthousiasme en de warmte van 
iedereen die bij Rust na Onrust komt. Maar ook niet zonder de draagkracht en hulp 
van onze overkoepelende organisatie SZZ, onze samenwerkingspartners in de regio, 
de gemeentes om ons heen met in het bijzonder onze eigen gemeente Kapelle en 
natuurlijk onze dorpsgenoten en de stichting ‘vrienden van Rust na Onrust’. Wat 
begon bij een idee en de bezieling van Heleen, het beschikbaar maken van de 
gebouwen en de tomeloze ondersteuning en medewerking van Wim, de assistentie 
van dochter Eline en mij en de hulp van een steeds uitgebreider sterk team 
uitgegroeid tot een prachtige plek om te komen en te werken. Op zaterdag 9 juli gaan 
we dat dan ook groots vieren. Ik wens u allemaal heel veel leesplezier en hopelijk 
komt u met ons mee vieren op de grote dag.  

Namens het hele team, Heleen, Wim en mijzelf                                                                     
alvast ontzettend bedankt voor al die tijd. 

Warme groet,  
Kees van Hoepen  
Directeur-Vennoot Rust na Onrust V.O.F.  
 



 

Er wordt hard gewerkt in de weides 

Citaten van bezoekers: 

“Ik heb het hier naar mijn zin, de mensen hier zijn  
buitengewoon toegewijd, ik voel me hier thuis” 

“Het is fijn om op de zorgboerderij te zijn, ik kan het goed                  
vinden met de medecliënten en de leiding is geweldig” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 jaar geleden: waar stonden we toen?     Door Heleen van der Weele 

Wim en ik waren het erover eens, we wilden graag een zorgboerderij opstarten. Daar was heel wat voor nodig: een 
geschikte locatie, een vergunning, een verbouwing, dierverblijven etc. kortom, teveel om op te noemen. In het begin liep 
het verre van gesmeerd; Wim moest het ‘boer zijn’ opgeven, de vergunningen kwamen niet rond, er moesten degelijke 
dierverblijven komen, de woon- en werkruimte moest aangepakt worden en ook administratief moest er heel wat geregeld 
worden. Ook moesten we nadenken over de doelgroep waarmee we wilden gaan werken. Het was allemaal erg onzeker. 
We wilden allebei heel graag maar we hebben ook veel zwarte sneeuw gezien. Gelukkig schoot Kees ons te hulp, ook Eline 
heeft ons een tijd bijgestaan. Wim, Bram en Felix gingen aan de slag met de dierverblijven, de kamer, de opkamer, de 
tuinen en de werkplaats. Wat een karwei! We besloten om gewoon in de zorgboerderij te gaan wonen. Onze woning en 
spullen delen met anderen bleek helemaal niet zo moeilijk te zijn. Wim moest ook zijn gereedschap, werkplaats en 
machines delen. Er ging nogal eens  iets kapot. Regelmatig liepen mensen in mijn jas of op mijn schoenen buiten. Er kwam 
langzaam licht in de duisternis. De eerste cliënten waren er en ook onze eerste stagiaire Nelleke. Kees kreeg steeds meer 
werk om alles veilig en verantwoord te laten verlopen en om de contacten met de gemeenten en instellingen te 
onderhouden. De cliënten bleven komen en met de cliënten ook het vaste personeel en daardoor ook ruimtegebrek op 
den duur. De opkamer was ook moeilijk toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Het lukte toch steeds en we werden 
geroemd om de gezelligheid en onze manier van dagbesteding. Toen kwam het schooltje vrij aan de Boomweidelaan. Dat 
opende veel mogelijkheden. Weer stonden we voor een enorme uitdaging en een zware klus.  
Gelukkig kregen we toen onverwacht hulp van familieleden. Die hebben geweldig geholpen. En al was het bijna dag en 
nacht knokken, het was het allemaal waard. Als we nu zo rondkijken kunnen we bijna niet geloven dat alles als een 
geoliede machine draait. We zijn dan trots en vooral dankbaar, want we hebben van alle kanten zoveel hulp gekregen. 
Kees zorgt dat het allemaal blijft draaien wat betreft de bedrijfsvoering, de regelgeving en alles wat daarbij komt kijken. 
Berthilde stuurt de groep aan. We horen alom dat het hier zo gezellig is en dat de sfeer zo goed is. Dat is waar. We hebben 
fijne collega’s, elk met hun eigen capaciteiten, die nooit te beroerd zijn elkaar te helpen. Ook niet te vergeten onze 
vrijwilligers, we hebben zo’n leuke club mensen waar we een beroep op kunnen doen, of het nu voor de mensen is, of de 

     voor het werk in de tuin, de duo fiets, het vervoer, de 
activiteiten met de mensen, de bouw en nog veel meer 
dingen. Dan hebben we ook nog de stichting die zich inzet 
voor extra spullen, zoals de duofiets die we daardoor konden 
aanschaffen, inmiddels met funtrain. We kunnen alleen maar 
dankbaar terugkijken. We hebben zoveel vriendschap en 
betrokkenheid ervaren. Zonder jullie allemaal hadden we het 
niet gered.  
 

 

Wim met Ismaël 

Jan-Paul, Gerlinde en Nelleke 

 



 

Vooral voor de gezelligheid ben ik naar de zorgboerderij gekomen. Het fijne aan Rust na Onrust vind ik dat er niets moet 
en dat alles mag. Ik heb zo’n lange periode, ik denk wel 33 jaar voor een baas gewerkt. Er moest toen zoveel en hier mag 
ik werken zonder druk. Als je iets niet wilt dan doe je wat anders. Vroeger kon ik kiezen om naar de ambachtsschool te 
gaan of om bakker te worden. Het is wel de ambachtsschool geworden maar ik kan hier nog een beetje bakker zijn door 
cakes te bakken. We kunnen ook wel zeggen dat de cake van Ko berucht en beroemd is geworden. Wanneer Rust na 
Onrust een kraampje heeft op onze jaarlijkse herfstmarkt dan zijn de cakes van Ko als eerste uitverkocht!  

Ik ben begonnen met snoeischaren schoon te maken. Dat was echt mijn karwei want ik had een oplossing voor de vieze 
scharen waar de zonnebloemen mee werden geknipt. Met een stukje schuurpapier maakte ik ze weer schoon. Het was 
wel een beetje mijn visitekaartje want ik was een metaalboer! Verder werkte ik in de schuur en deed wat opknapwerk. 
Lekker een beetje prutsen!  

Mijn situatie is wel veranderd in de 10 jaar dat ik bij Rust na Onrust kom. Ik woon inmiddels in een zorginstelling maar 
gelukkig kom ik nog voor 2 middagen in de week naar de zorgboerderij. Ook ben ik inmiddels trotse opa geworden!  

Ik kan zoveel leuke gebeurtenissen bedenken! Ik begon met cakes te maken in de oude keuken van de boerderij. Een 
kleine keuken waar het altijd heel warm werd door de oven. In de keuken gebeurde van alles, we hadden nog een oudere 
client rondlopen en die spoelde dan ook daar zijn kunstgebit onder de kraan. Maar daarvoor werd dat nog even op het 
aanrecht gelegd! Verder mogen de stagiaires me altijd helpen, ik heb al heel wat stagiaires opgeleid in mijn manier van 
cake bakken. En tot slot, heerlijk de mixers aflikken!  

De zorgboerderij heeft zoveel voor me betekend. Wanneer Ko hierover praat word hij emotioneel. Ko geeft aan dat hij zo 
goed is opgevangen en dat het een uitkomst voor hem is geweest. Ik was te jong om thuis te gaan zitten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb Heleen opgebeld om te vragen of ik al mocht komen. Ik 
moest toen nog heel even wachten omdat alles nog gereed 
gemaakt moest worden. Ik wilde graag naar de zorgboerderij 
komen omdat ik dan wat te doen zou hebben. Het was een 
noodzaak want wat moest ik anders. Ik was 40 jaar toen ik door 
heftige gezondheidsklachten arbeidsongeschikt raakte. Ik zat 
toen in een mindere periode en ik liep toen aan de arm van de 
begeleiding voor ondersteuning. Iedere middag deden we een 
wandeling en inmiddels is Ko weer opgeknapt wat zijn 
lichamelijke conditie betreft. 

 

 

INTERVIEW MET KO ZUIJDIJK 
 
Rust na Onrust bestaat dit jaar ook 10 jaar. Ko Zuijddijk is onze 
allereerste deelnemer. Hij bezoekt nog steeds onze 
dagbesteding ook al is hij inmiddels opgenomen in een 
zorginstelling. Ko wilde heel graag naar Rust na Onrust toe 
komen. Hij kende Heleen, onze toenmalige directrice en Kees al 
van een andere dagbesteding. Dit is Ko zijn verhaal. 

Programma open dag: 
10.00 uur aanvang open dag 
11.00 uur proosten op 10-jarig bestaan met de burgemeester 
11.30 uur en 14.30 uur alpacawandeling (30 minuten) 
Vanaf 14.00 uur ritjes op de duo fiets  
15.00 uur Bingo op de boerderij (30 minuten) 
14.00 uur – 16.00 uur live muziek 
Vanaf 12.00 uur friet, bbq en ijs 
Hele dag door: 
rommelmarkt, kinderactiviteiten, oud-Hollandse spelen, 
kinderboerderij, kraampjes met informatie en verkoop, 
expositie ‘de vele gezichten van Rust na Onrust’  
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INTERVIEW MET PAULIEN VERSLUIJS 
 
Onze oudste vrijwilligster is Paulien Versluis. Ze is bij ons 
vrijwilligster geworden nadat haar man, die bij ons cliënt 
was, is overleden. Met haar 85-jarige leeftijd staat ze nog 
steeds met veel enthousiasme voor ons klaar. Lees 
hieronder haar verhaal.  
 

 

 In augustus van het jaar 2017 ben ik hier voor het eerst als 
vrijwilligster gekomen nadat mijn man Ari in februari 2017 is 
overleden. Sinds 2013 bezocht mijn man Ari als deelnemer 
zorgboerderij Rust na Onrust in Schore. Ik was daardoor al 
betrokken bij de zorgboerderij. Het is hier zo hartstikke leuk, 
vooral door de sfeer. Het voelt bij Rust na Onrust als een warm 
bad en als een gezellige familie. Dat maakt mijn vrijwilligerswerk 
zo leuk. Ik mis daarom ook echt de vaste donderdagen wanneer ik 
niet kan komen. Ook door alle maatregelen rondom corona ben ik 
een hele periode niet geweest.  

Ik heb zelf een zorgachtergrond en het zorgen zit in mij. Ik vind het 
fijn dat ik door mijn vrijwilligerswerk nog een doel heb. Zeker toen 
mijn man is weggevallen. Het vrijwilligerswerk zorgt voor afleiding 
maar ik kan ook wat hier gebeurd weer zo achter me laten. Het 
leukste aan mijn vrijwilligerswerk is het plezier met elkaar. Het 
fijnste vind ik dan ook om met de mensen om te gaan en ik vind  

 vooral hun uitspraken zo leuk! Er gebeuren hier zoveel leuke dingen dat ik geen specifieke gebeurtenis kan bedenken 
wat me altijd is bijgebleven. Laatst hebben we een zangmiddag gehad met alle deelnemers in de dorpskerk in Schore 
waar ik een aantal jaren organiste ben geweest. Toen had ik wel een brok in mijn keel en ik hou nog wel zo van zingen. 
Wat wel heel bijzonder is, is dat Ari zijn as is uitgestrooid in de tuin van de zorgboerderij. We zochten een geschikte plek 
en de zorgboerderij was Ari zijn thuis. Heleen, de toenmalige directrice, vond dit een hele eer. Op de plek waar Ari zijn 
as is uitgestrooid groeide later strokrozen. Zijn lievelingsbloemen!  

 

- We ook een keer appels mochten plukken in de 
boomgaard en dat we daar heel veel potten 
appelmoes van gemaakt hebben? 

- Dat er in diezelfde boomgaard ook slootje 
gesprongen werd door de ouderen? 

- Dat we een keer iemand kwijt waren? Hij was tussen 
de braamstruiken gevallen, alleen zijn schoenen zag 
je nog.  

- De begeleiding soms in klederdracht komt. 
- We cursus Engels en theorieles voor autorijbewijs 

gaven? 
- Er iemand kwam die leeuwentemmer geweest was 

en vriend van Toon Hermans? 
- Er een client bij ons was die door zijn doofheid 

andere namen gebruikte voor ons personeel en we 
deze nog steeds gebruiken? 

- Dat er veel cliënten zijn die denken dat wij als 
personeel broers en zussen zijn?  

 

WIST U DAT? 

- Er eerst 3 varkentjes waren? Big, Bag en Bog. 
- Het Appeltje heel druk door ons bezocht werd? 
- Dat er cliënten waren die ons het sluisgebouw en de 

verkeerstoren lieten zien?  
- De bouwmarkt ook supervaak door ons bezocht is?  
- De gele sportauto van Rien de ‘Renault Megan’ 

favoriet was bij de kinderen? 
- Er geweldig veel cakes gebakken zijn door Ko? Zeker 

wel 500. 
- Er iemand uitsluitend de konijnen in het weitje 

wilde voeren? Als de kippen ook kwamen eten werd 
hij woest.  

- Er 2 rammen waren die iedereen omver kopten? 
- Er 4 koppels getrouwd zijn tijdens 10 jaar Rust na 

Onrust?  
- De eerste boetes van enkele werknemers werden 

gereden in auto’s van Rust na Onrust?  

 

 


