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

waar het boerenbedrijf wordt gecombineerd met zorg en zingeving.  
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KOM IN DE KAS 5 APRIL 

Op zaterdag 5 april was niet alleen onze 

kas, maar ook de rest van de boerderij 

geopend voor geïnteresseerden. En die 

waren er: maar liefst 1.400! Dankzij het 

mooie weer en de grote keuze aan 

deelnemende bedrijven van ‘Kom in de 

Kas’ was het druk in de polder. Met de 

inzet van veel vrijwilligers en de hele 

familie liep het allemaal op rolletjes. 

 

 
 

Bezoekers kregen uitleg over alle 

aspecten van de boerderij. Vooral voor 

de dieren was er veel belangstelling. We 

hebben voor het goede doel veel 

producten verkocht, inclusief insecten-

hotels, spijkerbroektasjes, servetten-

torens, heel veel kopjes koffie, 

appeltaart, boterkoek, soep en broodjes. 

Het leverde netto € 825,- op voor 

Stichting Vrienden Op Aarde. 

 

 
 

VOORJAAR OP HET LAND 

Op het land is het ook voorjaar 

geworden. Na een hele natte herfst en 

winter kon het land gelukkig toch 

geploegd en zaaiklaar gemaakt worden. 

En wat we een paar maanden geleden 

niet voor mogelijk hielden: het is nu zelfs 

erg droog. Inmiddels zijn de zomertarwe, 

cichorei, uien en pastinaken gezaaid en 

de aardappels  en spruiten gepoot. 

Binnenkort worden nog bruine bonen 

gezaaid en pompoenen gepoot. 

 

 

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! 

NL DOET 22 MAART 
 

Ook tijdens de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland op zaterdag 22 maart was 

het een drukte van belang op de 

boerderij. Er is door 28 vrijwilligers heel 

veel werk verzet. Er zijn klussen 

aangepakt die normaal blijven liggen of 

te zwaar zijn voor de activiteiten op de 

zorgboerderij.  

 

 
 

De zorgboerderij zelf is helemaal 

binnenste buiten gekeerd voor de grote 

voorjaarschoonmaak. Ook zijn het 

kippenhok, de stallen en het busje  

grondig schoongemaakt. Het varkenshok 

is afgetimmerd en de uitloop is van een 

mooie tegelvloer voorzien. Ook zijn er 

nieuwe tegels gelegd in de kippenren en 

de kas.  
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DIERENVREUGD EN –LEED 

Op 3 maart heeft schaap Rina 

gelammerd. Het was een hele zware 

bevalling, die ondanks de 60 jaar 

ervaring van ‘verloskundige’ boer Piet 

met veel complicaties verliep. Ondanks 

diverse bezoeken van de veearts en dag- 

en nachtzorg van ons ging het met 

moeder niet goed en hebben we haar na 

10 dagen moeten laten inslapen. Het 

lammetje – dat we ook Rina hebben 

genoemd – is vanaf dat moment helemaal 

met de fles groot gebracht. Kleine Rina 

doet het uitstekend, eet volop gras en 

hooi en krijgt deze week voor de laatste 

keer de fles. Op 17 maart heeft ook 

schaap Caatje gelammerd. Ook dat ging 

niet vanzelf; de veearts had er zijn 

handen aan vol. Gelukkig liep dit beter 

af. Caatje en Basje houden de kleine 

Rina gezelschap. 

 

 
 

KLUSSEN IN DE WERKPLAATS 

Er wordt in de werkplaats volop geklust. 

Er zijn de afgelopen maanden de nodige 

vogelhuisjes en insectenhotels gemaakt. 

Momenteel wordt er gewerkt aan het 

opknappen van een duiventil en een 

groot konijnenhok, die we hebben 

gekregen. Ook twee houten tuinstoelen 

worden na een opknapbeurt van onze 

mannen weer als nieuw. 

 

1936 BRUINE BONEN 

Tijdens de open dag kon er geraden 

worden hoeveel bruine bonen er in de 

glazen pot zaten. Deze mevrouw dacht 

dat het er 1900 waren en kwam daarbij 

het dichtst bij de 1936.  

Ze ontving een gevarieerd paaspakket 

met veel producten van eigen teelt. 

 

VOORJAAR OP DE 

ZORGBOERDERIJ 

Onze zorgdeelnemers hebben de 

afgelopen weken al volop genoten van 

het zonnetje. Zodra de eerste stralen zich 

lieten zien hebben we het terras in 

gebruik genomen. Uit de wind en in de 

zon is het heerlijk zitten, met uitzicht 

over de polder en op de Brielse dom. En 

natuurlijk genieten van het steeds voller 

wordende groen rondom de boerderij en 

de vele bloemen. Hoewel er ook in de 

winter veel is gefietst, wordt het 

voorjaarsweer ook benut om er lekker 

met de duofiets op uit te trekken. 

 

 
 

 
 

 
 

 

MEER BEESTEN IN HET NIEUWS 

Na de grondige renovatie van het 

varkenshok en de aanleg van de nieuwe 

uitloop waren we er klaar voor: nieuwe 

biggetjes. Op 26 maart arriveerden de 8 

weken oude zusjes Fien en Mien op de 

boerderij. Ze moesten erg wennen aan 

alle aandacht, het stro en de ruimte. Maar 

goede dingen wennen snel: na een paar 

dagen voelden ze zich al helemaal thuis.  

 

 
 

Onze duiven hebben zin in het voorjaar. 

Het paartje heeft al een paar keer een 

setjes eitjes gelegd, waaronder een keer 

in het varkenshok. Helaas lijken de 

duiven niet goed op de hoogte van de 

bloemetjes en de bijtjes en blijken de 

eieren tot nu toe niet bevrucht.  

 
Ook de poezen Dirk, Sien en Bram 

hebben het voorjaar in de bol. De 

hormonen spelen op: veel nachtelijk 

bezoek van en aan naburige poezen en 

katers. En natuurlijk worden onze drie 

Musketiers erg onrustig van  alle lekkere 

prooien die weer tevoorschijn komen. 

Jonge muizen en – helaas ook – vogeltjes 

zijn niet te versmaden.  

 

GROEN(T)ETUIN 
Al vroeg in het voorjaar zijn we 

begonnen om in de kas allerlei bloemen, 

planten en groente voor te zaaien. Deze 

staat inmiddels boordevol. Een deel is al 

uitgeplant in de moestuin en onder het 

platte glas. Drie  weken na de oogst van 

de laatste prei van vorige jaar zijn we 

begonnen aan de eerste oogst van het 

nieuwe seizoen: aardbeien en sla uit de 

kas en rabarber uit de volle grond. 

Heerlijk! 

 
 


