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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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BEESTEN IN HET NIEUWS 
Op 8 december zijn 2 nieuwe biggen op 
de boerderij gearriveerd. De lichtbruin 
gevlekte Miep en Mies zijn geboren op 
de boerderij van collega Noordermeer in 
Abbenbroek. Nu genieten ze bij ons 
volop van de aandacht, het lekkere stro 
en de modder.  
 

 
 

Kleine konijntjes worden groot. We 
dachten dat we Snuf en Snuitje tijdig uit 
elkaar hadden gehaald, maar… op 15 
januari lag er ineens een nestje in het 
hok! In het diepe nest van stro en 
konijnenbont lagen de naakte diertjes 
lekker warm. Toen ze na twee weken hun 
neusjes lieten zien bleken het er wel 6 te 
zijn. Inmiddels rennen ze samen met 
moeder lekker in het rond en eten ze hun 
buikjes vol. Er zijn er nog vier zonder 
bestemming!  
 

 
 
Ook de duiven hadden al vroeg het 
voorjaar in de bol. Een deel van het 
krielkippenhok werd gekraakt om er een 
nest te maken. Na ongeveer 20 dagen 
broeden kwam 1 van de 2 eieren uit; de 
ander bleek niet bevrucht. Beide ouders 
zorgen goed voor het donzige jong. 
De schapen zijn dit jaar – mede door het 
warme najaar – juist laat gedekt. Caatje 
en Rina houden het nog spannend of ze 
drachtig zijn. Als het goed gaat 
verwachten we de lammetjes eind april. 
 

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, 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! 

NL DOET 2015 – 21 MAART 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de 
jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje 
Fonds: NL Doet. Op zaterdag 21 maart 
kunt ook u ons helpen bij een aantal 
grote klussen waar we gedurende de rest 
van het jaar met onze zorgdeelnemers 
niet aan toekomen. Voor dit jaar staat op 
het programma: de aanleg van een 
nieuwe schapenwei, de  grote voorjaar- 
schoonmaak van de zorgboerderij en het 
leggen van een tegelpad in de nieuwe 
kas. Aanmelden als vrijwilliger voor 
deze actieve en vooral gezellige dag kan 
nog via de website: www.NLDOET.nl  
Ook het gemeentebestuur van Brielle 
steekt bij ons de handen uit de mouwen. 

 

 
 
BRUIDSPAAR OP AARDE 
Op vrijdag 13 februari was het groot 
feest Op Aarde. Onze verpleegkundige 
Carina stapte die dag in het 
huwelijksbootje, samen met haar Niels. 
’s Ochtends kwam het bruidspaar langs 
op de boerderij voor foto’s en felicitaties 
en het zelfgemaakte cadeau. Iedereen liet 
zich de taart heerlijk smaken. ’s Avonds 
op het feest heeft het Op Aarde Team het 
kersverse echtpaar uit volle borst 
toegezongen. Carina en Niels: veel 
geluk! 
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De afgelopen weken zijn we via de 
Stichting Vrienden Op Aarde enorm 
verrast met een aantal grote giften. In de 
vorige nieuwsbrief meldden we al de gift 
van het Laurens Fonds voor de 
verdubbeling van de tuinkas; deze 
uitbreiding wordt de komende weken 
gerealiseerd. In januari ontving de 
stichting een grote gift van een fonds dat 
anoniem wil blijven. De bijdrage is groot 
genoeg voor de aanschaf van een 
elektrische trapondersteuning op de 
duofiets, een AED apparaat en 
terrasmeubels. Door de traponder- 
steuning kan de polderwind gemakkelijk 
getrotseerd worden.  
 

 
 
Op 8 februari waren Arjan en Ronald te 
gast in de kerk van Oostvoorne om 
namens de zorgboerderij de opbrengst 
van de avondmaalscollectes 2014 in 
ontvangst te nemen. Aansluitend aan de 
dienst werd er een kruiwagen met grond 
en een bezem de kerk in gereden. Arjan 
en Ronald moesten 4 cijfers opgraven en 
die aan de bezem hangen. Zo werd de 
opbrengst bekend: 2.500 euro! Dit zal 
worden besteed aan de inrichting van het 
terras en beplanting.  
Ook van de kerk in Brielle ontvingen we 
een prachtige gift. Die zal worden 
besteed aan de aanleg van een prieel om 
lekker beschut te kunnen zitten. Voor 
meer info: www.vriendenopaarde.nl 
En ja, ze hebben een nieuwe logo! 
 

 

OPEN DAG 11 APRIL 
Op zaterdag 11 april houden we onze 
eerste open van dit jaar. De deuren van 
de boerderij zijn van 10:00 tot 16:00 uur 
geopend voor alle belangstellenden. U 
bent van harte uitgenodigd om rond te 
kijken en u te laten informeren over het 
reilen en zeilen op de boerderij. Ook zal 
ons winkeltje geopend zijn voor de 
verkoop van spullen van eigen land en 
eigen hand. En tussendoor kunt u 
genieten van een kopje koffie met taart of 
van een heerlijke lunch. Graag tot dan! 
 
JOS UIJTDEHAAGE EXPOSEERT 
OP AARDE  
Tijdens de Open Dag zal om 15:00 uur 
wethouder Wilbert Borgonjen de 
officiële opening verrichten van een 
nieuwe  foto-expositie Op Aarde. In de 
zalen van de boerderij stelt de bekende 
Brielse fotograaf Jos Uijtdehaage een 
mooie tentoonstelling samen van zijn 
eigen werk. De officiële opening wordt 
feestelijk omlijst.  
U bent van harte welkom!  
 
TEELT 
Komende weken gaan de laatste spruiten 
van het land en bereiden we ons voor op 
het nieuwe plantseizoen. Dit jaar komen 
er aardappelen (Frieslander, Doré, 
Bildstar en Eigenheimer), cichorei, uien, 
bruine bonen en maïs. 
 
WIST U DAT… 
In vroeger tijden werd de geroosterde 
wortel van de cichorei voor een 
surrogaatkoffie gebruikt (Buisman). Aan 
het bittere sap van de bladeren, die ook 
eetbaar zijn, dankt de cichorei zijn naam 
‘bitterpee’.  
Tegenwoordig wordt cichoreiwortel 
gebruikt voor productie van zoetjes en 
zoetstof, als vervanger van suiker. Het 
restproduct van de wortels wordt 
gebruikt als vezels in diverse voedings-
producten.  
 
WIST U DAT… 
Ook in 2015 werken we zeer intensief 
samen met Catharina Stichting. Wist u 
dat ze ook een nieuwe logo hebben:  

 

DE NIEUWE WMO 
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
van kracht. Dat betekent dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor onder- 
steunende zorg, zoals de dagbesteding op 
de zorgboerderij. De gemeenten en ook 
wij hebben daarbij te maken met een 
flinke bezuiniging. Op onze zorg- 
boerderij komen deelnemers uit vijf 
verschillende gemeenten, die het 
allemaal net even anders doen. Nog niet 
alle systemen en formulieren zijn  
helemaal op orde. Ook in de landelijke 
media is daar veel over te doen. Dat zorgt 
bij ons voor veel extra administratie en 
een achterstand in de te ontvangen 
vergoedingen. Gelukkig werken de 
gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne 
en Brielle intensief samen. We hopen dat 
in de komende weken de nieuwe 
werkwijze voor alle betrokkenen beter 
gaat lopen. 
 

 
 

PLANTJE BOOMPJE 
Jeroen van Doorn loopt dit jaar stage op 
de zorgboerderij en volgt een opleiding 
aan de Warmonderhof in Dronten. 
Onderdeel van zijn stage is een 
inrichtings- en beplantingsplan maken 
voor de moestuin en de beplanting rond 
de boerderij. Inmiddels staan de eerste 
schetsen op papier en wordt door de 
Stichting in de komende week een aantal 
grote bomen aangeplant, aangekocht met 
behulp van een aantal giften. 
 

 
 


