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OPEN DAG 7 APRIL 
Op zaterdag 7 april hebben we onze 
halfjaarlijkse open dag. Dit keer geen 
gewone open dag: samen met in totaal 14 
agrarisch ondernemers op Voorne-Putten 
doen we mee aan Kom in de Kas. 
Iedereen is van harte welkom tussen 
10.00 en 16.00 uur. U kunt rondkijken op 
ons bedrijf, in onze zorgboerderij en 
toelichting krijgen over zinvolle 
dagbesteding. In de stallen en weide zijn 
onze dieren te bewonderen: kippen, 
varkens, konijnen, geiten en schapen. We 
hopen ook te kunnen laten zien: jonge 
konijnen en een paar ‘leen-lammetjes’. 
Verder zijn er landbouwmachines te zien 
van ons bedrijf, van Dick Klok 
Cultuurtechniek en een aantal oude 
machines van de familie Dingemans. 
Daarbij wordt uitleg gegeven over de 
teelt en oogst van de gewassen en 
worden producten verkocht van eigen 
land en eigen hand. In de zalen is te zien: 
een fototentoonstelling, informatie over 
Zen en yoga en van Dementie-
vriendelijke Samenleving en de 
Uilenwerkgroep Voorne-Putten. Kinder-
en kunnen actief aan de slag met het 
uitpluizen van uilenballen. Uiteraard 
verzorgen we koffie met lekkers en 
zorgen we samen met Gasterij De 
Bollaarshoeve voor broodjes en soep. 
 

 
 
GELOOF EN EEN HOOP LIEFDE 
Op 13 december werd in het tv-
programma ‘Geloof en een hoop liefde’ 
de gemeente Brielle bezocht. De 
presentator en cameraploeg zijn ook op 
onze zorgboerderij geweest. We kwamen 
mooi in beeld. Heel bijzonder om te 
merken hoeveel mensen dat programma 
gezien hebben. We hebben veel positieve 
reacties ontvangen. Nog niet gezien? 
Kijk op uitzendinggemist.nl. 
 
 

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! 

NL DOET 10 MAART:  
DOET U MEE?! 
Inmiddels een jaarlijkse traditie: onze 
deelname aan NL Doet, de grootste 
vrijwilligersactie van het land. Hiervoor 
zijn we nog naarstig op zoek naar 
vrijwilligers! Tijdens NL Doet doen we 
klussen waar we anders niet aan 
toekomen of die te zwaar zijn voor onze 
zorgdeelnemers. Voor dit jaar staat op 
het programma: de voorjaarschoonmaak 
van het interieur van de zorgboerderij en 
groenonderhoud: het snoeien van de 
elzensingel en de aanleg van 
bloemperken. Voor de liefhebber: ook de 
geiten- en schapenstal moet worden 
uitgemest. Doet u mee? Meld u dan aan 
via www.nldoet.nl.  
 

 
 
TERUGBLIK 2017 
We kijken terug op een dynamisch en 
feestelijk 2017. Het eerste lustrum is 
uitgebreid gevierd. De lustrumperiode 
werd afgesloten met een gezellige 
kerstweek. Voor alle medewerkers en 
vrijwilligers was er een gezellige 
feestavond met een heerlijke maaltijd en 
met een spetterend optreden van ‘De 
Losbandigen’. Wethouder Wilbert 
Borgonjen heeft iedereen in het zonnetje 
gezet en het Vergeet-mij-niet-speldje van 
Alzheimer Nederland opgespeld. Als 
ongenode gasten kwamen ook 
‘deelnemers’ Annie en Arie nog even 
langs om hun dankbaarheid uit te spreken 
voor de inzet van alle medewerkers en 
vrijwilligers. Hun gezichten kwamen 
vaag bekend voor! 
Daarnaast was 2017 ook het jaar van de 
verdere uitbreiding van de zorgboerderij. 
Sinds september jl. draait ook groep 
Polderzicht vijf dagen per week, met 
zeven deelnemers per dag. Verspreid 
over 2017 hebben we in totaal 32 nieuwe 
zorgdeelnemers mogen begroeten. 
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DIEREN IN HET NIEUWS 
Op 27 februari was het feest: Ella is 1 
jaar geworden! Dit hebben we gevierd 
met lekkers bij de koffie op de 
zorgboerderij en een lekkere kluif voor 
Ella en haar eveneens jarige zus Senna. 
Iedereen op de zorgboerderij is dol op 
Ella én andersom. Nieuwkomers worden 
de eerste keer voorzichtig besnuffeld om 
bij de tweede keer enthousiast te worden 
begroet. Inmiddels is een vast middag-
ritueel dat een aantal mensen een stukje 
gaat wandelen met Ella. Het gaat weer 
helemaal goed met haar poten en ze heeft 
weer de conditie van een jonge hond. 
Ook de poezen zijn erg op Ella gesteld. 
Vooral onze jonge kater Sjakie: hij drinkt 
niet meer bij moeder Mien, maar zoogt 
iedere dag even lekker aan de tepels van 
Ella. Niet dat er wat uitkomt, maar 
beiden vinden het erg gezellig!  
 

 
 
Een paar weken geleden kregen we een 
nieuw konijn: Cobus. Luna nam afscheid 
van de zorgboerderij en verraste Arjan en 
Ronald met deze jonge hangoor. Verder 
bleek iedereen op de zorgboerderij al 
weken op de hoogte en waren stiekem 
allerlei voorbereidingen getroffen. Na 
een week acclimatiseren mocht Cobus 
damesbezoek ontvangen. Half maart 
verwachten we het resultaat! Overigens: 
we hebben niet helemaal afscheid 
genomen van Luna. Ze is begin februari 
als leerling-verzorgende begonnen in het 
Catharina Gasthuis en woont tijdelijk bij 
Arjan en Ronald op de boerderij. 
 

 

 
Afgelopen periode heeft de Stichting 
vele kleine en grote giften mogen 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! De 
Stichting spaart momenteel voor de 
realisatie van een rollatorvriendelijk 
tuinpad. We weten dat bewegen heel 
belangrijk is, voor iedereen, maar vooral 
voor mensen met dementie. Met het 
tuinpad willen we deelnemers die wat 
minder mobiel zijn motiveren om een 
wandelingetje door de prachtige 
groentetuin te maken. Uw gift is van 
harte welkom! 
 
U kunt ook kiezen voor een andere 
manier om te helpen, zoals met een 
nalatenschap. Voor gratis advies kunt u 
terecht bij Notaris Moerland in Brielle, 
telefoonnummer 0181 - 412344.  
 
Stichting Vrienden Op Aarde 
Paul van Mansum 
Caspar Lindeman 
Eliene de Jonge  
NL 65 ABNA 0484 0492 75 
 

 
 
 

VRIJWILLIGERS 
Wij zijn op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Ken jij iemand die het ook 
leuk vind om op regelmatige basis te 
helpen met de activiteiten met onze 
deelnemers? Dat kan zijn in de tuin, in de 
werkplaats, bij het verzorgen van de 
dieren, in de keuken, of een combinatie 
daarvan. Ook zoeken we nog een 
vrijwillige chauffeur voor op de bus, om 
de mensen in de ochtend van huis op te 
halen en ’s-middags weer naar huis te 
brengen. Weet u iemand? Laat het ons 
weten! 
 

 
 

MUZIEK 
Met de verhuizing van één van onze 
vrijwilligers zijn we ook een vaste 
pianiste kwijtgeraakt die bijna wekelijks 
oudhollandse liedjes speelde op de piano. 
Gelukkig komt sinds begin dit jaar Nico 
van Enthoven regelmatig bij ons spelen: 
van klassiek tot pop, maar ook de lekkere 
meezingers ontbreken natuurlijk niet. De 
deelnemers beleven er veel plezier aan en 
zingen enthousiast mee. 

 
ETEN VAN HET LAND 
Afgelopen seizoen is er weer volop verse 
groente gegeten uit eigen tuin en kas. 
Met het invallen van de winter worden 
ook de voorraden in schuur en vriezer 
aangesproken. Diverse wintergroenten 
kunnen de winterkou prima trotseren en 
zijn gedurende de hele winter geoogst. 
Daardoor genieten we nu dagelijks veel 
van stevige de winterkost: koolschotels, 
spruiten, erwtensoep, pastinaak, boeren-
kool, rode kool, zuurkool, prei, bruine 
bonen, knolletjes, knolselderij, hutspot en 
sperzieboontjes uit de vriezer. Voor de 
dieren hadden we dit jaar voor het eerst 
voederbieten geteeld. Een groot succes. 
Dagelijks worden enkele bieten – soms 
wel tien kilo per stuk –  schoongemaakt 
en in een ouderwetse bietenmachine 
gemalen. Pure nostalgie. Vooral de 
geiten en schapen genieten van dit 
heerlijke kostje. 
 

WINTERSPELEN 
De winterspelen in Zuid-Korea mogen 
dan zijn afgelopen, Op Aarde wordt nog 
om menig medaille fanatiek gestreden. In 
de individuele sporten zijn ‘tafel-jeu-de-
boules’ en sjoelen favoriet. Ook de 
stevige wandeling met hond Ella is 
populair in deze wintertijd, al valt dat 
meer onder de teamsporten. 
 

 


