
 

 

 

 

 

 

 

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 20 SEPTEMBER 

Op zaterdag 20 september is er weer een 

OPEN DAG. Tussen 10:00 uur en 16:00 

uur staan alle deuren open en kunt u 

overal rustig rondkijken.  

 

 
 

In onze zorgboerderij kunt u toelichting 

krijgen over onze dagverzorging.  

Ook de ruimten voor vergaderingen, 

bijeenkomsten, trainingen, retraite en 

meditatie zijn te bezoeken.  

In de wei en in schuur kunt u natuurlijk 

even een kijkje nemen bij onze beesten 

en het winkeltje met producten van eigen 

land en eigen hand. Deze keer bijzondere 

aandacht voor ‘vergeten groenten’ en 

jams. Die kunt u bij ons proeven en 

verkrijgen. Op het erf staat ook een 

houtoven, waarin zuurdesembrood voor u 

gebakken wordt. 

Binnen kunt u genieten van een kopje 

koffie of thee, wat lekkers er bij en 

diverse soepen. 

 

 
 

FOTOWEDSTRIJD 
De Protestantse Gemeente Oostvoorne 

houdt een fotowedstrijd met het thema 

‘op aarde’. Ze denken hierbij aan alles 

wat met de natuur te maken heeft, maar 

misschien ziet u ook iets anders door de 

lens over dit thema. De winnende foto's 

worden als ansichtkaart afgedrukt en per 

set verkocht. De opbrengst is voor de 

Stichting Vrienden Op Aarde.  Meer 

info: www.kerkoostvoorne.nl .  

 

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! 

VOLOP OOGSTSEIZOEN 

Het oogstseizoen is in volle gang. De 

aardappels worden gerooid. De zomer-

tarwe was een half uur voor de natte 

zomerweken van het land. Ook de uien 

zijn binnen. De eerste pastinaken, pom-

poenen en koolrapen zijn gerooid. 

 

Op veel kleinere schaal levert de 

moestuin elke dag een verse hoeveelheid 

groenten voor de warme maaltijd op de 

zorgboerderij: boontjes, prei courgettes, 

bloemkool, peentjes, kroten, snijbiet, sla, 

andijvie, radijs, tomaten, komkommers 

en augurken.  

 

 
 

DANK 

Op zaterdagmiddag 6 september zijn de 

vrijwilligers en medewerkers en partners 

getrakteerd op een rondleiding in het 

Stenen Baak, op een steenworp afstand 

van onze boerderij. Daarna hadden we 

een uitgebreide maaltijd met de BBQ die 

door de zorgdeelnemers in elkaar geklust 

is. De deelnemers zelf hebben inmiddels 

ook van de BBQ gebruik gemaakt.  
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KIP EN EI 

Enkele weken geleden is er een koppel 

van 35 nieuwe legkippen aangekomen op 

de boerderij. Na 10 dagen begon de 

eerste met leggen en inmiddels worden er 

dagelijks meer dan 30 eieren gelegd.  

De winkel ligt dus weer dagelijks vol. 

  

 
 

JAMMEN 

Met de enorme opbrengst van aardbeien 

uit de moestuin en meer dan 50 kilo 

pruimen is er ook dit jaar weer een forse 

hoeveelheid jam gemaakt. Tijdens de 

open dag is dit uiteraard verkrijgbaar. 

 

 
 

TOM AT EN TO MAT 

Na het plukken van deze tomaat was de 

uitspraak: ‘Hier is geen tweede van Op 

Aarde!’. 

 
Niets bleek minder waar … 

 

 

 

 
 

TENTOONSTELLING 

Ook tijdens de Open Dag zijn in de 

vergaderzalen pasteltekeningen van 

Hanneke Weezepoel te zien. Een 

indrukwekkende verzameling van Zuid-

Hollandse en Zeeuwse eilandschappen. 

 

 
 

KLAAS MAG BLIJVEN 

Kleine poesjes worden groot. Twee van 

de drie zullen ons binnenkort verlaten. Ze 

hebben inmiddels wel allemaal een naam 

gekregen van de nieuwe eigenaren. De 

rooie heet Roka (afkorting van rooie 

kater), de roodbruine heet Bumi (spreek 

uit ‘Boemie’; Maleis voor ‘aarde’) en de 

zwarte heet gewoon Klaas. En Klaas mag 

blijven. We zullen Roka en Bumi wel 

gaan missen.  

 

 

NIEUWE WINKEL 

Met veel trots heeft een aantal van onze 

deelnemers afgelopen weken gewerkt 

aan een nieuwe winkel. Er is nu meer 

ruimte om ons assortiment neer de 

leggen.  

De vaste klanten moeten nog even 

wennen aan de nieuwe schuifdeurtjes, 

maar die beginnen steeds soepeler te 

lopen. 

 

 
 

WMO 

Alle gemeenten van Nederland bereiden 

zich momenteel voor op de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, die per 

1 januari 2015 ingaat. Maakt u op dit 

moment gebruik van bijvoorbeeld 

dagverzorging, dan wordt u in de 

komende periode geïnformeerd door uw 

gemeente over de veranderingen.  

Voor onze zorgboerderij geldt dat wij 

straks met 5 gemeenten te maken krijgen: 

Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, 

Nissewaard (nu nog Spijkenisse en 

Bernisse) en Rotterdam-Rozenburg.  

Omdat het overal net even anders is, zijn 

we erg blij dat de drie gemeenten op 

Voorne intensief samenwerken en 

gezamenlijk beleid ontwikkelen. Ook 

daaraan proberen wij ons steentje bij te 

dragen.  

Op 26 augustus organiseerden ANBO en 

PCOB een informatieve bijeenkomst 

voor ouderen in Brielle. De zaal was tot 

de nok toe gevuld en het bleek dat er nog 

best veel vragen en onduidelijkheden bij 

de mensen zijn. 

 

 


