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BIJZONDERE OPEN DAG  
17 SEPTEMBER  
Ongeveer elk half jaar houden we een 
open dag. Op 17 september aanstaande 
wordt dat een heel bijzondere Open Dag. 
Om 10:00 uur wordt de nieuwe ruimte 
van de zorgboerderij feestelijk geopend 
door wethouder Borgonjen van Brielle. 
Aansluitend kunt u de hele dag (tot 16:00 
uur) rondkijken op de boerderij: in de 
zorgboerderij en in de zalen met een wel 
heel bijzondere schilderijententoon-
stelling. Natuurlijk zijn ook de dieren, 
het erf en de moestuin te bewonderen. In 
de schuur zullen producten van eigen 
land en eigen hand te koop zijn. Ook de 
beroemde appeltaart en boterkoek zullen 
niet ontbreken. U bent van harte 
uitgenodigd. Graag tot 17 september! 
 
ZON EN PANELEN OP AARDE 
Op 1 juli heeft burgemeester Rensen van 
Brielle een dubbele opening verricht. 
Eerst werd het zonnepanelendak op de 
schuur op spectaculaire wijze in gebruik 
genomen. Daarmee is de boerderij 
volledig zelfvoorzienend in de energie-
behoefte en kan er energieneutraal 
worden vergaderd! 
Vervolgens heeft hij in aanwezigheid van 
bijna het voltallig college van Brielle in 
de vergaderzalen de schilderijen-
tentoonstelling van Caspar Lindeman 
geopend. De serie zelfportretten biedt 
een kijkje in de ziel van de schilder en 
misschien ook wel in die van de kijker. 
Komt dat zien!  
 

 
 

 

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! 

KONIJNENWEI  
Een paar handige mannen van de 
zorgboerderij hebben in de afgelopen 
weken een konijnenweitje aangelegd. 
Gaas er omheen en onderdoor, een mooie 
heuvel en een ondergronds gangenstelsel: 
niets was te gek. Al snel na 
ingebruikname bleek dat de konijnen er 
toch nog een paar holletjes bij wilde 
graven. Ze hebben het er erg naar hun 
zin. 

 
 

POLDERZICHT 
De verbouwing en nieuwe inrichting van 
de tweede ruimte van de zorgboerderij is 
klaar. De nieuwe ruimte heet 
‘Polderzicht’, omdat je vanuit de kamer 
zo’n prachtig uitzicht hebt over de 
Brielse polders, met aan de einder de 
Brielse Dom. 

 

 
 

De bestaande ruimte, met vooral uitzicht 
over de moestuin heet vanaf nu 
‘Tuinzicht’. Tijdens de open dag kunt u 
de nieuwe ruimte komen bewonderen. 
Vanaf maandag 12 september starten we 
met de eerste nieuwe deelnemers. Eerst 
alleen op de maandagen, maar snel 
daarna zullen meerdere dagen volgen. 
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VAN EIGEN HAND 
De moestuin heeft dit jaar zeer veel fruit 
opgebracht: aardbeien, zwarte bessen, 
aalbessen, frambozen, kruisbessen, 
pruimen, blauwe bessen en bramen. En 
dan komen de appels en peren er nog 
aan. Veel is vers geplukt en gegeten in de 
toetjes op de zorgboerderij, maar er was 
voldoende om ook dit jaar weer heel veel 
jam te maken. Afgelopen weken zijn alle 
potjes gestickerd en leuk versierd. 
Tijdens de open dag wordt de jam 
verkocht in onze winkel. 
 

 
 
VAN EIGEN LAND 
Inmiddels is de aardappeloogst in volle 
gang. We hebben een lastig seizoen 
gehad met droge en hele natte perioden 
tijdens de groei. Met veel hulp van 
anderen hebben we veel aardappelen van 
de verdrinkingsdood kunnen redden. Er 
zijn weer volop nieuwe Frieslanders, 
Doré, Eigenheimer en Bildtstar 
verkrijgbaar.  
 

 
 

De tarwe is gedorst en het stro ligt op de 
hooizolder. 
 

 
 
 

ALLE TIJD 
Vlekkie en Vlokkie wachten geduldig in 
de schaduw tot hun buitenverblijf is 
aangeveegd. 
 

 

 
De stichting heeft afgelopen periode een 
aantal mooie giften ontvangen voor een 
grote parasol op het terras van de nieuwe 
ruimte Polderzicht van de zorgboerderij 
en een muziekinstallatie voor de gehele 
zorgboerderij. Hartelijk dank daarvoor! 
 
NIEUWE MEDEWERKERS EN 
NIEUWE STAGIAIRS  
Met de uitbreiding van de zorgboerderij 
wordt ook het team van medewerkers 
van Catharina Stichting uitgebreid. Erna, 
Marijke en Duwerke, van harte welkom! 
Dit schooljaar hebben we ook weer 
stagairs. Luna was vorig schooljaar ook 
al bij ons. Edwin en Rosita zijn er bij 
gekomen. Welkom en veel succes! 
 
‘VREETSCHUUR’ 
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag 
van Arjan is de schuur op 21 augustus 
omgetoverd in een vreetschuur. Aan een 
lange tafel konden de 60 gasten genieten 
van een fantastische maaltijd met 
barbecue. Je moest wel je hand boven je 
glas houden, want er was net een nest 
zwaluwen uitgebroed. 
 

MOESTUIN  
In het zicht van de zitkamer van de 
zorgboerderij ligt de moestuin met daarin 
ook de fruitgaard, de kas en de 
bloementuin.  
 

 
 
Deze zomer hebben we een overvloedige 
oogst. Dagelijks levert die de 
ingrediënten van de warme middag-
maaltijd. Inmiddels puilen ook de 
vriezers uit.  
De bloementuin vormt een mooie 
aanleiding voor een wandelingetje door 
de tuin en een bos bloemen te plukken 
voor op tafel of mee naar huis. 
 

 
 
NIEUWE WEBSITE  
Er wordt op dit moment hard gewerkt 
aan een nieuwe website. Het wordt 
overzichtelijker, makkelijk te bedienen, 
goed vindbaar en met veel mooie foto’s. 
Houdt de website dus in de gaten! 
 

 


