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OPEN DAG EN FOTOWEDSTRIJD 
Op zaterdag 16 september vond een 
feestelijke Open Dag plaats. Zo’n 350 
mensen kwamen een kijkje nemen op de 
boerderij. ’s Middags verzorgde wet-
houder Wilbert Borgonjen van Brielle de 
aftrap van de viering van het eerste 
lustrum van Op Aarde.  De wethouder 
opende de tentoonstelling van de 12 
mooiste foto’s die waren ingestuurd in 
het kader van de fotowedstrijd ‘Maak de 
mooiste foto Op Aarde’. Vervolgens 
zette wethouder Borgonjen de winnende 
fotografen in het zonnetje. Hij maakte 
ook de winnaar bekend van ‘De Gouwe 
Geit’: Bert van de Vliet, die de 
bijbehorende trofee in ontvangst mocht 
nemen. De winnende foto is getiteld 
‘dame met poes op schoot’. De 
fototentoonstelling is nog tot april a.s. te 
zien. De 12 mooiste foto’s sieren ook de 
Op Aarde kalender 2018. Een waar 
collectors item! 

 
 
HAGEPREEK  
‘EEN MENS TE ZIJN OP AARDE’ 
Het was de hele week regenachtig, maar 
tot ieders verrassing was het op zondag 
17 september zonovergoten en windstil 
Op Aarde. De eerste Op Aarde hagepreek 
kon buiten in de tuin worden gehouden!  
Mensen die zich warm hadden 
aangekleed, deden hun jassen uit. Niet 
alleen de zon verwarmde; de hele sfeer 
was met 130 mensen hartverwarmend. 
De feestelijke viering in de open lucht 
werd geleid door dominee Tineke Flim 
van de Sint-Catharijnekerk Brielle. Zij 
sprak de overdenking – de hagepreek – 
uit die recht deed aan de unieke plaats 
Op Aarde. Er werden liederen gezongen 
van Huub Oosterhuis en andere liederen 
waar ‘op aarde’ veelvuldig in voorkwam. 
Sopraan Helena Biemond zong prachtige 
psalmen van Oosterhuis. Leo Hans 
Koorneef begeleidde alles op de piano. 
De hagepreek Op Aarde: een nieuwe 
traditie? 
 

 

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 14 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 of social media! 

MANTELZORGDAG OP AARDE  
Op 4 november vond de jaarlijkse 
mantelzorgdag van Op Aarde plaats. Een 
gezellige dag voor de partners en andere 
naastbetrokkenen van onze zorg-
deelnemers. Na een gezamenlijke lunch 
kon iedereen kiezen uit vier verschillende 
workshops onder de noemer 
‘ontspanning-door-inspanning’: bloem-
schikken, het maken van servetten-
torentjes, het versieren van een dakpan 
en het proces van bier maken én proeven. 
Het eindresultaat ging mee naar huis. 
Vervolgens werden we getrakteerd op 
een muzikaal optreden van vocal group 
Lava. Lava bestaat uit acht a capella 
zingende dames. Vanwege hun eigen 
vijfjarig bestaan hadden ze ons een 
optreden aangeboden. Ronduit geweldig! 
Na de muziek was het tijd voor een 
ludieke presentatie van de zorgboerderij: 
een filmpje over een dag Op Aarde, 
gemaakt door onze gediplomeerde 
zorgboer Luna en een hilarische bingo, 
met een verhaal over de boerderij waarin 
alle getallen van 1 tot 75 voorkwamen. 
We sloten af met een hapje en een 
drankje. Fijn om de naastbetrokken in 
een ongedwongen sfeer beter te leren 
kennen. 

 
 

 
 
GELOOF EN EEN HOOP LIEFDE 
In november bracht het EO-programma 
‘Geloof en een Hoop Liefde’ een bezoek 
aan Brielle. Na een eerder kennis-
makingsbezoek hebben ze ook bij ons 
opnamen gemaakt. Heel spannend 
natuurlijk. We hopen dat we er goed op 
staan. Uitzending op 13 december, 17:15 
uur, NPO2 
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FEESTWEEK 
Van 6 t/m 10 november hebben we 
samen met  onze zorgdeelnemers het 
eerste lustrum gevierd met een 
feestweek. Elke ochtend iets lekkers bij 
de koffie en ’s-middags zelfgebakken 
koekjes van mw. Verbruggen. Tussen de 
middag hebben we genoten van extra 
feestelijke maaltijden. Elke middag was 
er een gezellige activiteit met de hele 
groep: meezingen en muziek maken met 
Yvonne van Capelle, meezingen met 
nummers uit de jaren ‘50 en ‘60 met het 
Brielse duo Vlaflip, zittend bewegen en 
dansen op muziek met (tante) Sonja van 
Ham en Ballonnen Jan met z’n draaiorgel 
en z’n razendsnelle ballonnenkunst. Op 
donderdag was er een ‘Op Aarde special’ 
met foto’s uit de oude doos over de bouw 
van de boerderij, het filmpje over een 
dag Op Aarde en de al eerder genoemde 
bingo, met het verhaal over de boerderij. 
De week erna zijn we collectief op dieet 
gegaan, maar uiteraard met mate! 
 

 
 

DIEREN IN HET NIEUWS 
In september werden we blij verrast: 
Mien, één van onze poezen bleek 
zwanger. Eind september kwam haar 
eerste nestje ter wereld. Helaas opnieuw 
tegenslag: twee van de vier jongen waren 
te klein en zwak en gingen dood. 
Inmiddels zijn we tien weken verder: met 
Sjakie en Doortje gaat het uitstekend! Ze 
vormen een ware attractie op de 
boerderij. Ook hond Ella is blij met haar 
kleine speelkameraadjes. Ella zelf heeft 
dit najaar in de lappenmand gelegen. Ze 
bleek een afwijking te hebben aan haar 
voorpoten die operatief behandeld moest 
worden. Zes weken mocht Ella maar 
beperkt lopen. Gelukkig is de operatie 
geslaagd en gaat het weer helemaal goed. 
 

 

 
Samen met de zorgboerderij Op Aarde 
viert de Stichting Vrienden Op Aarde 
het 5 jarig bestaan! Het bestuur kijkt 
terug in grote dankbaarheid. 
Dankzij de vele giften van vrienden, 
fondsen, winkeliers, ondernemers, 
kerkgenootschappen en serviceclubs 
heeft de Stichting mooie projecten van 
zorgboerderij Op Aarde kunnen 
ondersteunen. 
Bijzonder was ook een gift van de 
familie van een zorgdeelnemer die 
gedurende het afgelopen jaar elke week 
spaarde voor een gift voor de stichting. 
Zo bijzonder! 
Zo heeft de stichting in de afgelopen 
jaren een duofiets (met traponder-
steuning) kunnen schenken, alsook een 
kweekkas, geheugenspellen, tuinmeubi-
lair, een kippenhok, verwarming voor in 
de werkplaats, een muziekinstallatie en 
pootgoed. 
 
Valt er nu niets meer te wensen? Ja 
zeker wel! De zorgboerderij blijft altijd 
in ‘beweging’. 
Om de deelnemers in beweging te 
houden willen de stichting het graspad 
door de moes/bloementuin vervangen 
door een rollatorvriendelijk, verhard, 
activeringstuinpad. 
In november ontving de stichting een 
cheque van Ladies Circle Voorne voor 
dit project. Nu komen ze nog wat 
figuurlijke steentjes tekort. Wilt u uw 
steentje bijdragen? De stichting wordt 
van harte aanbevolen! 
 
Stichting Vrienden Op Aarde 
Paul van Mansum 
Caspar Lindeman 
Eliene de Jonge  
NL 65 ABNA 0484 0492 75 
 

 
 
 

ZIN IN ZORG 
Op 24 november organiseerden we het 
symposium ‘Zin in Zorg’ over hoe 
zorgboerderijen als inspiratiebron kunnen 
dienen voor de zorg voor mensen met 
dementie. Uit onderzoek blijkt dat 
diverse kenmerken van zorgboerderijen 
een positieve invloed hebben op mensen 
met dementie. Kenmerken die ook 
toepasbaar zijn in andere vormen van 
zorg. Hierbij gaat het om: aanbieden van 
betekenisvolle activiteiten, mogelijk-
heden om naar buiten te gaan, de 
aanwezigheid en het verzorgen van 
dieren, een huiselijke sfeer en de 
benaderingswijze van mensen met 
dementie. Onderzoekers Simone de 
Bruin (RIVM) en Bram de Boer 
(Universiteit Maastricht) hebben de 
resultaten van dit onderzoek gepresen-
teerd. Marijke Vos, voorzitter van het 
Deltaplan Dementie, is ingegaan op het 
belang van een dementie-vriendelijke 
samenleving. Margrit Dethmers van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) vertelde wat zij belangrijk vinden 
bij het omgaan met mensen met dementie 
en welke eisen daarbij worden gesteld 
aan zorgaanbieders en -medewerkers. 
Ten slotte hebben Arjan en Ronald hun 
ervaringen met vijf jaar zorgboerderij Op 
Aarde gedeeld. De ruim 80 aanwezigen 
gingen geïnspireerd naar huis. 
 
DECEMBERDRUKTE 
Ook in december weer volop feest Op 
Aarde. Begin december heeft Zwarte Piet 
iedereen van een cadeau met gedicht 
voorzien. Op 5 december kwam Zwarte 
Piet persoonlijk de laatste cadeaus 
brengen. Dat werd muzikaal omlijst door 
accordeonmuziek van Laura van de Vliet 
(de moeder van..), waarbij iedereen uit 
volle borst meezong. Later in december 
volgen nog: een feestavond voor de 
medewerkers en vrijwilligers, een 
kerstverhaal in een levende kerststal én 
het kerstdiner. 
 

 
 


