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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.  

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 
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TWEE JAAR OP AARDE 

Op 9 november bestond de boerderij 

precies 2 jaar. Op 28 november 2012 

hadden we onze eerste dag in de 

zorgboerderij. Dit heugelijk feit hebben 

we natuurlijk niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Tijdens de koffie met wat 

lekkers ontvingen we twee prachtige 

cadeaus: beeldjes voor in de kerststal en 

het bericht dat de Stichting Vrienden Op 

Aarde de kas in de moestuin gaat 

uitbreiden. Meer daarover verderop in 

deze nieuwsbrief. 

 

 
 

MANTELZORGDAG 4 OKTOBER 

Op zaterdag 4 oktober hebben we een 

dag georganiseerd voor de mantelzorgers 

van onze zorgdeelnemers, met als thema 

‘ont-moeten’. In een gezellige sfeer 

hebben de 24 aanwezige mantelzorgers 

kennisgemaakt, verhalen gedeeld en 

vooral: even niet ‘gezorgd’. Na de 

uitgebreide lunch waren er diverse 

ontspannende activiteiten: zitdansen, 

yoga, leuke en spannende verhalen en 

mooie muziek. Het samenzijn werd 

afgesloten met een high tea. We hebben 

na afloop veel enthousiaste reacties 

ontvangen. 

 

 

 

 

 

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! 

WINTERKOST 

Elk seizoen heeft zijn bekoring. Dat geldt 

ook voor de oogst die van het land komt. 

Na de overdadige zomer zijn nu de 

najaar- en wintergroenten op hun best: de  

pompoenen in verschillende soorten zijn 

rijp, pastinaken, knolletjes, boerenkool, 

rodekool, uien en nog wat kroten. 

De bruine bonen zijn dit jaar erg laat 

omdat de hazen zich te goed hebben 

gedaan aan de jongen planten. 

 

 
 

NIEUWE ZORGDEELNEMERS 

Helaas hebben we de afgelopen weken 

afscheid moeten nemen van een aantal 

deelnemers die al lange tijd op de 

zorgboerderij kwamen. Dat zijn voor 

iedereen moeilijke momenten. Het is 

daarbij hartverwarmend om de 

dankbaarheid te vernemen van mantel-

zorgers en familie, waaruit blijkt dat het 

verblijf op de zorgboerderij van zo’n 

grote betekenis is geweest. Door het 

vertrek  is er plaats ontstaan voor in 

totaal zeven nieuwe en uitbreiding voor 

een aantal bestaande deelnemers. Het is 

bijzonder om te zien hoe de nieuwe 

mensen worden opgenomen in de groep 

en hoe zeer zij het direct naar hun zin 

hebben. 
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STICHTING VRIENDEN OP AARDE 

Bent u al lid van de Stichting Vrienden 

Op Aarde? Zij zijn momenteel druk 

bezig met de realisatie van nieuwe 

projecten, waarvoor zij nog financiële 

middelen zoeken: trapondersteuning voor 

de duofiets, uitbreiding van de kas, 

uitbreiding van de terrasinrichting en 

verwarming in de werkplaats. 

Afgelopen week heeft de Stichting een 

forse bijdrage ontvangen van het Sint 

Laurens-fonds voor de uitbreiding van de 

kas. Dat is natuurlijk prachtig! 

Voor meer info: 

 www.vriendenopaarde.nl 

 
 

WINTERFAIR BOLLAARSHOEVE 

Ook deze winter is er weer een 

Winterfair op de Bollaarshoeve in 

Oostvoorne. Op zaterdag 6 december van 

11:00 uur tot 16:00 uur is er een 

gezellige markt met tal van activiteiten 

en kramen. Ook wij staan daar met een 

kraam met producten van eigen land en 

eigen hand.  

 

 
 

DENKTANK ZORGBOERDERIJ 

Op zondag 30 november was de 

Denktank van de zorgboerderij bijeen. 

Een groep vrienden die ons gevraagd en 

ongevraagd adviseren over en feedback 

geven op het reilen en zeilen op de 

zorgboerderij. Ze zijn allen werkzaam in 

de gezondheidszorg in uiteenlopende 

functies. In meerdere opzichten zeer 

waardevol voor ons als zorgboeren.  

Onderwerpen die aan de orde kwamen: 

de nieuwe WMO, omgaan met afscheid, 

mantelzorgers, de wachtlijst en de 

toekomst. 

 

OOGST 

De uien, cichorei en aardappels zijn van 

het land en een groot deel van het land is 

alweer geploegd. 

Na de lange nazomer, gaat het land van 

haar winterrust genieten. 

 

  
 

GESLAAGDE OPEN DAG 

Onze 2
de

 Open Dag van dit jaar werd 

gehouden op zaterdag 20 september.  We 

mochten weer veel bezoekers ontvangen: 

ongeveer 400. Het mooie weer hielp hier 

uiteraard aan mee. Er waren veel gericht 

geïnteresseerden, maar ook familie en 

vrienden, nieuwsgierig geworden door de 

enthousiaste verhalen van onze 

zorgdeelnemers. Alle bezoekers zijn 

rondgeleid en hebben genoten van 

lekkere taart en soep, mede door de hulp 

van vele vrijwilligers. 

We hebben goede zaken gedaan met 

onze rijk gevulde winkel, met producten 

van eigen land en eigen hand. 

 

 
 

SINTERKLAAS 

Wij hebben ons dit jaar niet gemengd in 

de discussie over Zwarte Piet. Op Aarde 

hebben we gewoon Zwarte Klaas! 

DE NIEUWE WMO 

Er gaat vanaf 1 januari veel veranderen 

in de dagbesteding en in de zorg die 

mensen thuis ontvangen. Gelukkig wordt 

onze zorg gecontinueerd. Op Voorne 

doen wij dat in nauwe samenwerking met 

de Catharina Stichting. De contracten 

met de gemeenten zijn getekend. Voor de 

nieuwe gemeente Nissewaard en voor 

Rozenburg-Rotterdam loopt het net iets 

anders. Al onze deelnemers en 

mantelzorgers zullen binnenkort door 

hun gemeente over de veranderingen 

worden geïnformeerd. Ook wij zullen 

iedereen informeren.  

 

RAM BIJ DE SCHAPEN 

Sinds eind september is er weer een logé 

bij de schapen. De ram maakte geen 

haast; tegen het einde van november 

werden pas de eerste avances gemaakt. 

Als alles goed gaat hebben we 

halverwege april weer lammetjes. 

 

ANDER BEESTACHTIG NIEUWS 

Op 6 oktober is onze veestapel uitgebreid 

met twee jonge konijntjes : Snuf en 

Snuitje. In het grote hok hebben ze 

heerlijk de ruimte. Ze waren er snel aan 

gewend. 

De varkens Fien en Mien zijn 27 oktober 

naar de slager in Ouddorp gebracht. Naar 

verwachting krijgen we in de eerste week 

van december weer twee nieuwe 

biggetjes.  

En Klaas en Bram zijn onze  favoriete 

troetelpoezen, die graag de hele dag 

liggen te slapen in de zorgboerderij en 

zich dan lekker laten aaien. 

 

 
 

 
 


