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OPEN DAG 19 SEPTEMBER 
Op zaterdag 19 september is het weer 
OPEN DAG Op Aarde. Van 10:00 tot 
16:00 uur staan onze deuren open.  
Neem een kijkje in de zorgboerderij, de 
zalen, bij de dieren en in de moestuin. 
Bovendien zijn er de gehele dag 
lekkernijen verkrijgbaar van eigen land 
en eigen hand. 
Van harte welkom! 
 

 
 

MOESTUIN EN KAS 
Afgelopen maanden hebben we weer 
heel veel uit de eigen moestuin en kas 
gegeten: aardbeien, boontjes, tomaten, 
snijbiet (in vele kleuren), bloemkool, 
broccoli, courgette, paprika, aubergine, 
kroten, prei, uien, andijvie, sla, pruimen, 
bramen, rabarber, aardappels, koolrabi en 
nog veel meer.  
Meer dan dat we met z’n allen op de 
boerderij aan kunnen eten, dus de vriezer 
begint flink gevuld te raken met de 
wintervoorraad. Ook zijn er meer dan 
150 potten aardbeien- en pruimenjam 
gemaakt, die vanaf de OPEN DAG volop 
verkrijgbaar zijn. 

 

 

Zaai Op Aarde 
Op Aarde produceren we authentiek 
en puur voedsel. Op onze voor de 
streek kenmerkende boerderij Op 
Aarde telen we aardappels, groente, 
en fruit 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, trainingen, 
cursussen, bijeenkomsten en stilte. 

Meer informatie, foto’s of 
Aanmelden voor deze nieuwsbrief? 

Ga naar de website! 

BEESTEN IN HET NIEUWS 
In één van de vorige nieuwsbrieven 
meldden we dat er een duifje was 
geboren. Toen het Hollands Meeuwtje 
een paar weken oud was en kon vliegen, 
zijn in een paar dagen tijd helaas zowel 
ouders als het jong gegrepen door een 
roofvogel. De harde natuur in de polder! 
Sinds kort hebben we weer een nieuwe 
sierduif, gekregen via de vogelopvang.  
De schapen Kaatje en Rina bleken toch 
niet zwanger. Dit voorjaar hadden we dus 
helaas geen lammetjes. 
Op 17 juni zijn twee nieuwe varkentjes 
gearriveerd: Dora en Nora; uiteraard met 
krulstaart. 
Poes Sientje is hoogzwanger en zal naar 
verwachting ergens in de komende 
weken bevallen. 
 
BIJ DE KONIJNEN AF 
De konijnen hebben niet stil gezeten. In 
mei hadden we een nestje met 9 jongen 
(gepland). Toen de jongen 5 weken 
waren is de ram op een onbewaakt 
moment ontsnapt en heeft een half uurtje 
bij de voedster gezeten. Niet zonder 
resultaat. 30 dagen laten hadden opnieuw 
een nest, nu met 7 jongen. 
Ze zijn heel erg leuk, maar wel met iets 
te veel. Daarom zijn de konijnen tijdens 
de open dag voor een heel zacht prijsje te 
koop. 
 
DROOGTE 
Dit jaar hadden we een heel droog 
voorjaar en was ook het begin van de 
zomer extreem droog. Natuurlijk fijn als 
je erop uit wil trekken, maar niet goed 
voor de groei van de aardappels. Tot drie 
keer toe zijn ze daarom beregend. Veel 
werk, maar met positief resultaat. 
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Ook in de afgelopen periode heeft de 
Stichting Vrienden Op Aarde een aantal 
grote giften ontvangen. Bijzondere 
vermelding betreft een gift van een fonds 
dat anoniem wil blijven. De bijdrage 
wordt besteed aan zon- en windwering 
op het terras op de zorgboerderij. Met 
een beetje geluk te bewonderen tijdens 
de open dag in september. 
 
INTERNATIONALE 
BELANGSTELLING 
Op 3 april heeft het Brielse college van 
B&W en een delegatie uit de zusterstad  
Havlickuv Brod een bezoek gebracht aan 
onze boerderij. Zij kregen hier een 
uitgebreide rondleiding en een lunch. 
 

 
 
Op 24 juni hadden we bezoek van een 
Japanse delegatie met 20 zorgmanagers, 
wetenschappers en rijksbestuurders. In 
het kader van een Japans-Europees 
uitwisselingsprogramma bezochten zij 
gedurende een week bijzondere en voor 
hen leerzame zorgconcepten in 
Nederland. Ze waren zeer geïnteresseerd, 
goed op de hoogte van het zorgstelsel en 
stelde veel vragen. Ze hebben heel veel 
foto’s gemaakt en wilde natuurlijk onze 
‘wooden shoes’ passen. Dit tot grote 
hilariteit van onze zorgdeelnemers: 
‘Zouden ze die in Japan niet hebben?’ 
 

 

 
 
PAUL VAN MANSUM EXPOSEERT 
OP AARDE  
Tijdens de Open Dag op 19 september 
start een nieuwe tijdelijke expositie in de 
zalen Op Aarde. Paul van Mansum 
(1951)  was werkzaam in de zorg en is 
onder andere voorzitter van de Stichting 
Vrienden Op Aarde en is verdienstelijk 
amateurfotograaf. Hij exposeerde eerder 
in o.a. de Gemeentebibliotheek 
Schiedam, het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond, het TerGooi Ziekenhuis in 
Hilversum, verzorgingshuis Frankeland 
Schiedam en Inloophuis De Wissel in 
Schiedam. 
Parijs heeft hij de afgelopen jaren 
regelmatig bezocht en nooit zonder 
camera in z’n hand. Deze expositie is 
samengesteld uit een groot aantal eigen 
fotoalbums uit de periode 1989 en 2006. 
De stad en de sfeer zijn in 15 foto’s 
treffend vastgelegd. 
De meeste foto’s zijn gemaakt met een 
Contax G1 kleinbeeldcamera (film: 
Kodak Gold 200). 
 
U bent van harte welkom!  
 

 
 

KLUSBUS 
Een bijzonder klusproject in de 
werkplaats van de zorgboerderij: het 
maken van een nieuwe brievenbus in de 
vorm van onze boerderij. Met veel trots 
werd hij dan ook in gebruik genomen.  
 

 
 

SCOOTMOBIEL 
De jaarlijkse scootmobieltocht van 
Welzijn Ouderen Brielle maakte dit jaar 
een pitstop Op Aarde. Na een lekkere 
punt appeltaart werd de tocht voortgezet 
door de Voornse polders.  

 

 
 

FILM OP AARDE 
In juli is er een prachtige nieuwe film 
verschenen, die in 3 minuten een 
sfeerimpressie geeft van een dagje op de 
zorgboerderij. De film is mogelijk 
gemaakt door de Stichting Vrienden Op 
Aarde. Heeft u hem al gezien? Volg 
ondertstaande link of kijk op de website. 
  

https://youtu.be/abZNd-z19TQ  
 

 
 

 


