
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws�Op�aarde�
‘Op Aarde’ is een unieke plek aan de Sleepseweg 9 in Brielle,  

waar het boerenbedrijf wordt gecombineerd met zorg en zingeving.  

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 
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OPEN DAG GROOT SUCCES 

Op zaterdag 6 april was er een OPEN 

DAG Op Aarde. Maarliefst 300 

bezoekers kwamen een kijkje nemen.  

De zorgboerderij kon worden bezocht en 

er waren proeflessen Yoga en Zen. 

Ook onze dieren hebben die dag  genoten 

van alle belangstelling.  

Met de hulp van vele vrijwilligers en een 

lekker zonnetje was het de hele dag een 

gezellige drukte op het erf.  

 

Heeft u onze OPEN DAG gemist?  

22 juni is er weer een OPEN DAG. Dan 

doen we mee met de gezamenlijke open 

dag van de stichting Zorgboeren Zuid-

Holland, waar wij lid van zijn. U bent 

ook dan de gehele dag van harte welkom!  

 

 
 

BIGGEN OP AARDE 

Op woensdag 27 maart arriveerden 

Knorretje en Truus op onze boerderij. Ze 

zijn op 20 januari van dit jaar geboren op 

de kinderboerderij in Rozenburg, dus zijn 

al heel goed aan mensen gewend.  

Knorretje is roze met zwarte vlekken; 

Truus is zwart met roze vlekken. 

Na een dagje wennen hadden ze hun 

draai gevonden. In hun verblijf hebben ze 

een ruim slaapvertrek en volop 

gelegenheid om lekker te wroeten. 

 

 
 

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS 

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde 

vrijwilligers. Dus wil je iets doen in de 

moestuin, in de keuken of in de schuur 

samen met onze deelnemers: bel of mail 

ons gerust even.   

 

Zaai Op Aarde 
Op Aarde produceren we authentiek 

en puur voedsel. Op onze voor de 

streek kenmerkende boerderij Op 

Aarde telen we aardappels, groente, 

fruit en bloemen op circa 20 hectare. 

  

 

Zorg Op Aarde 
Wij bieden een zinvolle dagbesteding 

aan nog thuiswonende ouderen, die 

last hebben van dementie, de 

gevolgen van een herseninfarct of 

sociaal isolement. Ouderen met 

psychogeriatrische klachten kunnen 

bij ons terecht voor dagverzorging 

en dagopvang. 

 

 

Zin Op Aarde 
Met hun voeten Op Aarde kunnen 

mensen zich verbinden met dat wat 

groter is dan hen zelf.  

De rust en ruimte die Op Aarde 

heerst, biedt goede gelegenheid voor: 

vergaderen, retraites, training, 

cursussen zingeving, verwerking van 

rouw en verlies, lotgenoten-

bijeenkomsten en stilte. 

 

Meer informatie, foto’s of  

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?  

Ga naar de website! 

AARDAPPELS GEPOOT 

Op het perceel aan de Hoonaardweg zijn 

vier soorten aardappels gepoot: 

Frieslander, Dore, Bildtstar en 

Eigenheimer. Daarnaast is tarwe gezaaid 

en cichorei. Op ons perceel aan de 

Sleepseweg zijn ook Frieslanders gepoot.  

 

 
 

 

ROTARY BRIELLE PLAATST KAS 

Met de opbrengst van het Groot Dictee 

Voorne Putten Rozenburg is op 19 en 20 

april een kas geplaatst in de moestuin van 

onze zorgboerderij. Leden van de Rotary 

Brielle kwamen zelf de kas inrichten met 

kweektafels en het pad aanleggen.  

 

 
 

 
 

Inmiddels is de kas met groot 

enthousiasme door de zorgdeelnemers in 

gebruik genomen. De zaailingen voor 

tuinbonen, prinsessenbonen, kroten, 

tomaten en diverse bloemen schieten uit 

de kweekbakken. 
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UIEN GEZAAID 

Op ons perceel aan de Sleepseweg staat 

deze zomer naast de aardappels een grote 

diversiteit aan groenten: Bloemkool, 

Brocolli, Spitskool, Witte kool en Rode 

kool. Nu maar hopen dat de hazen, reeën 

en duiven de jonge planten een beetje 

met rust laten. 

Voor het zaaien van de uien is een 

handzaaimachientje uit het Museum 

Monteny gehaald en die deed het nog 

prima.  

 

 
 

Ten slotte komen er ook nog bruine 

bonen. Een oude Voornse wijsheid zegt: 

“Bruine bonen zaai je pas, als de 

meidoorn bloeit.”. Daar wachten we dus 

nog even op. 

 

 
 

NIEUWE ZORGDEELNEMERS 

Afgelopen weken heeft zich weer een 

aantal nieuwe zorgdeelnemers gemeld, 

die een handje komen helpen en een 

gezellige dag hebben. Een aantal van de 

deelnemers komt één dag per week en 

een aantal komt twee dagen per week. 

Hun aantal groeit gestaag. 

We hebben op woensdag en vrijdag een 

leuke en gevarieerde groep mensen. Door 

de combinatie van begeleiders en 

vrijwilligers kunnen we iedereen 

aandacht geven en betrekken bij de 

activiteiten die de mensen aanspreken.  

Ook van de mantelzorgers horen wij veel 

goede berichten over de ervaringen die 

de zorgdeelnemers weer mee naar huis 

nemen: “Ze maken weer eens wat mee!”.   

  

KONINKLIJK ONTBIJT 

Op dinsdag 30 april organiseert Hotel de 

Nymph in de Voorstraat in Brielle het 

jaarlijks Koninginnedagontbijt. De 

opbrengst van het ontbijt is dit jaar 

bestemd voor de Stichting Vrienden Op 

Aarde.  

De opbrengst wordt besteed aan gereed-

schap en een bankje in de moestuin voor 

de zorgdeelnemers Op Aarde.   

 

 
 

VOETJES VAN DE VLOER 

Sportcentrum Van Unen in Brielle 

organiseert op 31 mei DANCE 

SENSATION! met swingende muziek 

voor een goed doel. De opbrengst gaat 

dit jaar naar de Stichting Vrienden Op 

Aarde. De opbrengst is bestemd de 

aanleg van de fruittuin Op Aarde en 

mogelijkheden om de oogst te bewaren.  

Om zo ook in de winter griesmeelpap 

met bessensap te kunnen eten. Mmm… 

Inschrijven kan tot 15 mei. Meer 

informatie aan de balie van het  

Sportcentrum aan de Amer. 

 
Wij vinden het heel bijzonder dat 

bovenstaande organisaties deze 

activiteiten organiseren en wij op deze 

manier een extraatje kunnen bieden op 

onze zorgboerderij. Hartelijk dank 

daarvoor! 

 

 
 

VOORJAAR OP DE BOERDERIJ 

Na de lange winterperiode verlangde 

iedereen naar het voorjaar. En het 

voorjaar is inmiddels losgebarsten. De 

knoppen komen uit, het gras wordt 

groener en voller, fruitbomen bloeien, 

kievitten, scholeksters, mussen en 

zwaluwen fluiten en de zon schijnt. De 

tijd van koude handen is voorbij.  

 

 
 

AAN DE GANG OP AARDE 

Steeds vaker weten bedrijven, 

organisaties en groepen onze boerderij te 

vinden. Voor een training, retraite, 

bijeenkomst of vergadering en ook 

familiegroepen voor lunch of high tea. 

De catering voor deze bijeenkomsten 

verzorgen we samen met de Gasterij van 

de Bollaarshoeve. Daar werken 

enthousiaste mensen met een beperking 

in de keuken. Afgelopen maand 

ontvingen we onder andere een hele dag 

een groep van 22 personen, die ook ’s 

avonds bleven voor een hapjesdiner. Met 

8 gangen op het menu is dat een hele 

operatie. Onder leiding van kok Kees 

verliep alles op rolletjes. 

 

 
 

En naderhand mooie complimenten 

ontvangen: 'Nooit zo'n fantastische 

locatie gehad en zo goed kunnen werken. 

En super aandacht en eten'. 

 


