Welkom,
Fijn dat je afgelopen jaar hebt meegedaan met het Wijnstokken leasecertificaat of Wijninvesteringscertificaat. Middels deze brief blikken we graag met je terug op ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en geven we een inkijkje in zaken die momenteel of in de nabije toekomst van ons
bedrijf spelen. Maar bovenal wensen we je een fijne middag. We hopen dat je volop zult genieten
van de oogst.
Een bijzonder gewone editie Voorjaarsproeverij
Een gewone editie van de Voorjaarsproeverij, het kan eindelijk weer. We hebben er enorm naar
uitgekeken na 2 jaar van coronabeperkingen. En daarmee is het alsnog een bijzondere editie.
Bovendien, de alternatieven die we de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgevoerd bleken zeer
geslaagd en daarmee is deze gewone editie anders dan de edities voorafgaand aan corona. De
mensen die ons en ons bedrijf al langer kennen zal het niet verbazen, de Reestlandhoeve is altijd in
ontwikkeling.
Na corona is de wereld er heel anders uit gaan zien en daarnaast spelen momenteel de oorlog in
Oekraïne en de klimaatcrisis een belangrijke rol op mondiaal niveau. Een zorgelijke en onzekere tijd
op vele manieren. Concreet voor de Reestlandhoeve als bedrijf betekent dit bijvoorbeeld dat
flessen, doppen en etiketten voor de Reestlander wijnen zeer moeilijk leverbaar waren. Het was
een hele puzzel om alles geleverd te krijgen. Gelukkig is alles weer afgevuld, soms in een andere
fles dan je van ons gewend bent. Op het gebied van duurzaamheid hebben wij grote stappen gezet.
Begin dit jaar zijn de langverwachte zonnepaneel-installatie en twee warmtepompen in gebruik
genomen. Door deze investeringen hebben wij het gasverbruik gereduceerd met 90% en daarmee
zijn wij bijna energie-neutraal.
De Voorjaarsproeverij wordt opgeluisterd door muziek van Wiliam en Robert. Wiliam is een oude
bekende voor een aantal mensen die al langer meedoen met het Wijnstokken leaseprogramma.
Wiliam is namelijk een aantal jaren deelnemer geweest op onze Zorghoeve. Een jongen met een
zorgvraag maar vooral ook een getalenteerd muzikant.
Wijnjaar 2021
Het wijnjaar 2021 werd vooral gekenmerkt door het wisselvallige weer. Na een lang koud voorjaar
was juni heel erg zomers waarna de rest van de zomer vooral wisselvallig was. Aan regen geen
gebrek, wat ertoe leidde dat we allerlei maatregelen hebben moeten nemen om de schimmels de
baas te blijven. We hebben daarom fors in de trossen gedund wat maakt dat de oogst uiteindelijk
kleiner is geworden dan eerst gehoopt. Een kleinere oogst, maar de wijnen zijn fris en uitbundig in
de geur en daarnaast elegant en lekker van smaak.
Vooruitzichten wijnjaar 2022
We hebben dit voorjaar veel tijd besteed aan het onkruid verwijderen in de rijen. Met de
uitbreiding van het team met Crijn als assistent wijnboer hebben we meer tijd en mogelijkheden en
kunnen we duidelijk het verschil maken in de wijngaard. Ook is er kritisch gekeken naar de manier
van snoeien. Bas en Crijn hebben een begin gemaakt om de hele wijngaard om te zetten naar de
zogenaamde zachte snoei. Hiermee wordt de sapstroom zo min mogelijk onderbroken wat ten
goede komt aan het welzijn van de druivenstok.

Binnenkort zal gestart worden met een proef van een homeopathisch middel om de weerstand
tegen diverse schimmels te verhogen. Er zijn proeven gedaan in India met een bepaald agro
homeopathisch middel wat aantoont dat diverse gewassen beter gedijen met het gebruik van het
specifieke middel. Om het middel vanuit India naar Nederland gestuurd te krijgen bleek nog heel
wat voeten in aarde te hebben maar het lijkt nu dan toch echt onderweg te zijn. We zijn heel
benieuwd naar onze ervaringen en resultaten.
Op de bres voor jonge mensen met dementie
Dit jaar zijn we met behulp van een subsidie van de provincie Drenthe een pilot gestart met de
Noorderboog – een verpleeghuis in Meppel. De intentie van deze pilot is om aan te tonen dat het
een belangrijke meerwaarde heeft voor jonge mensen met dementie om hun daginvulling op de
Reestlandhoeve (of bij een andere zorgaanbieder) voort te kunnen zetten wanneer zij verhuizen
naar een verpleeghuis. In de huidige situatie in Nederland stopt de daginvulling wanneer iemand
verhuist naar een verpleeghuis. Dit terwijl mensen het vaak heel erg naar hun zin hebben en ze het
zelf vaak beschouwen als hun werk. Eigenlijk stopt je ‘normale’ leven volledig wanneer je verhuist
naar een verpleeghuis, of zoals in de volksmond wordt gezegd: als je opgenomen wordt. Wij vinden
dit een zeer onwenselijke en eigenlijk een onmenselijke situatie. Verhuizing naar het verpleeghuis is
nodig wanneer de thuissituatie het niet meer toelaat om nog langer thuis te wonen, maar dat wil
wat ons betreft niet zeggen dat het hele leven dat iemand tot dan toe leidt moet stoppen.
Voortzetting van de al bestaande daginvulling kan helpen om een zo normaal en actief mogelijk
leven te leiden. En wellicht helpen om de vaak huizenhoge drempel om in een verpleeghuis te gaan
wonen te verlagen. We beogen met dit kleinschalige project een aanzet te geven tot landelijke
verandering binnen de zorg voor mensen met dementie. Uiteraard zullen de uitkomsten gedeeld
worden met beleid makende partijen. Dementie is een hersenziekte die enorm veel voorkomt.
Iedereen kent wel één of meerdere mensen die geconfronteerd worden met deze ziekte. Een ziekte
waar tot op heden geen enkele oplossing voor is, maar waarbij behoud van kwaliteit van leven van
groot belang is voor zowel betreffende alsook de mantelzorgers en betrokkenen.
Stichting Musica in Vita
Onlangs is de oprichtingsakte van Stichting Musica in Vita ondertekend. Deze stichting wordt
gevormd door Sander van ’t Zand – al geruime tijd als vrijwilliger betrokken bij de Reestlandhoeve,
Daniëlle Kremer – zorgcoördinator van de Zorghoeve en Wilma Huisman. De stichting is opgericht
voor ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie, geheugenproblemen ten
gevolge van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), Parkinson. Als Reestlandhoeve zien we dat
mantelzorgers enorm belast worden met de zorg voor veelal hun partners. De stichting richt zich op
het organiseren van groepsmomenten waarbij mantelzorgers elkaar ontmoeten, met elkaar kunnen
praten, herkenning bij elkaar vinden en op deze manier steun bij elkaar vinden. Er zullen
activiteiten worden ontwikkeld ter ondersteuning van mantelzorgers met kennis en kunde over hoe
om te gaan met bepaalde problemen en gedragingen maar waar ook ruimte is voor ontspanning.
Deze activiteiten zijn zowel bedoeld voor de mantelzorgers die betrokken zijn bij de
Reestlandhoeve als ook voor mensen die niet betrokken zijn bij de Reestlandhoeve.
Daarnaast is de stichting er ook ter ondersteuning van de Zorghoeve om te helpen bij de aanschaf
van middelen die niet bekostigd worden uit de zorgbudgetten. Een grote wens van de Zorghoeve is
een klusschuur. Er komen veel actieve mannen op de Reestlandhoeve die graag klussen. Nu vinden

deze activiteiten plaats op verschillende plekken. Het zou veel praktischer zijn wanneer er
verschillende activiteiten in één grote ruimte kunnen plaatsvinden. Dit biedt meer overzicht en
maakt het begeleiden makkelijker. Het zal echter ook een forse investering zijn. De stichting hoopt
via donaties en subsidies voldoende geld bij elkaar te brengen om deze investering samen met de
Zorghoeve te bekostigen. De plannen worden verder uitgewerkt en jullie worden uiteraard op de
hoogte gehouden.
Het openen van een bankrekening voor een stichting kost helaas veel tijd als gevolg van landelijke,
strenge wetgeving. We hopen binnen 6-8 weken een bankrekeningnummer te hebben. Hierna
kunnen we een ANBI-status aanvragen waarmee giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.stichtingmusicainvita.nl.
Klinkende Glazen Festival
Na twee coronajaren hebben we besloten tot een update van het Wijnfeest. Vanaf nu geen
Wijnfeest maar 2x een Klinkende Glazen Festival: op 24 juli en 14 augustus. Beide dagen hebben
een ander thema.
24 juli zorgt DJ Big Blender met saxofonist voor de muzikale omlijsting. Het thema is Beach. Dus
hopelijk werkt het zonnetje mee en is het heerlijk toeven rond de kikkerpoel. Een relaxte middag
tot het begin van de avond met muziek, streetfood en natuurlijk Reestlander wijnen.
14 augustus komt Oasum spelen. Een Drents- Nedersaksische roots/americana band. Een heerlijke
middag relaxen met Drentse levensliedjes. Ook wanneer je de Drentse taal niet machtig bent voel
je tot in je vezels waar het lied over gaat. Genieten dus van lekkere muziek, Reestlander wijnen en
een Afrikaanse braai.
Beide dagen voor elk wat wils of je nu houdt van een goed en eerlijk stuk vlees of vegan eet.
Tot slot
De Reestlandhoeve is groeiende zowel wat betreft de activiteiten op het Wijngoed als ook de
Zorghoeve. Bas oriënteert zich op overname maar ook op verdere ontwikkeling van het bedrijf.
Ontwikkelingen die op de op de agenda komen te staan zijn: uitbreiden van de wijngaard en het
aanbieden van overnachtingen op de Reestlandhoeve. We bevinden ons in een oriënterend traject
om te kijken of we een sharefunding kunnen opstarten waarbij we met behulp van investeerders
deze plannen kunnen ontwikkelen. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben laten wij het
jullie weten.
Een hartelijke groet en laten we het glas heffen op ieders gezondheid!
John, Wilma, Bas en Lynn Huisman
Team de Reestlandhoeve
28 en 29 mei 2022

Een overzicht van de verschillende Wijnclub-lidmaatschappen:
Brons
√
√
√
√
√
√

12 flessen Reestlander wijn per jaar
10% korting op extra wijnaankopen
Exclusieve uitnodiging voor Proeven uit het Vat en de
Voorjaarsproeverij
Gratis toegang tot het Wijnfeest
Een naamsvermelding in de wijngaard
Gratis verzending in Nederland
(t.w.v. € 3,95 per verzending)

€ 180 per jaar
(totale waarde € 190)

Zilver
√
√
√
√
√
√
√

18 flessen Reestlander wijn per jaar
10% korting op extra wijnaankopen
Gratis wijnproeverij met Boerenplank voor 4 personen in de
Wijnbarn (t.w.v. € 92)
Exclusieve uitnodiging voor Proeven uit het Vat en de
Voorjaarsproeverij
Gratis toegang tot het Wijnfeest
Een naamsvermelding in de wijngaard
Gratis verzending in Nederland
(t.w.v. € 3,95 per verzending)

€ 270 per jaar

24 flessen Reestlander wijn per jaar
10% korting op extra wijnaankopen
Gratis wijnproeverij met Boerenplank voor 4 personen in de
Wijnbarn (t.w.v. € 92)
Gratis cadeaupakket met 2 flessen Reestlander wijn om weg te
geven (t.w.v. € 32)
Exclusieve uitnodiging voor Proeven uit het Vat en de
Voorjaarsproeverij
Gratis toegang tot het Wijnfeest
Een naamsvermelding in de wijngaard
Gratis verzending in Nederland
(t.w.v. € 3,95 per verzending)

€ 360 per jaar

(totale waarde € 378)

Goud
√
√
√
√
√
√
√
√

(totale waarde € 503)

