
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws�Op�aarde�
‘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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KOM IN DE KAS 7 APRIL 
Op zaterdag 7 april was het erg druk Op 
Aarde. Tijdens onze zonovergoten 
halfjaarlijkse open dag mochten wij ruim 
2.000 bezoekers begroeten. Het was dan 
ook geen gewone open dag: we deden 
mee aan Kom in de Kas Voorne-Putten. 
Naast Op Aarde waren er nog 12 andere 
agrarisch ondernemers die hun bedrijf 
hadden opengesteld voor een geïnte-
resseerd publiek. Ondanks de grote 
hoeveelheid bezoekers liep alles op 
rolletjes, dankzij heel veel hulp van 
vrijwilligers, medewerkers en familie. 
Bezoekers maakten kennis met onze 
boerderij en kregen toelichting over het 
bedrijf en over zinvolle dagbesteding. 
Natuurlijk waren vooral bij de jonge 
bezoekers onze dieren favoriet. Veel 
aandacht ging uit naar de lammetjes die 
we voor een dagje van een collega 
hadden geleend. Om bezoekers een 
compleet beeld te geven van alle facetten 
van het agrarische bedrijf waren diverse 
samenwerkingspartners aanwezig: grote 
landbouwmachines van Dick Klok 
Cultuurtechniek , oude landbouwmachi-
nes van de familie Dingemans, catering 
van Gasterij De Bollaarshoeve en 
informatie van Natuurlijk Voorne-Putten 
over agrarisch natuurbeheer en 
Alzheimer Nederland over een Demen-
tievriendelijke Samenleving. Bij de stand 
van Uilenwerkgroep Voorne-Putten was 
het de hele dag een drukte van belang en 
gingen de kinderen fanatiek aan de slag 
met het uitpluizen van uilenballen. 
De eerstvolgende open dag is op zaterdag 
15 september 2018. 
 

 
 
NIEUWE PRIVACYWETGEVING 
Per 25 mei is de nieuwe privacy-
wetgeving van kracht. Onze gegevens-
verwerking voldeed grotendeels al aan 
deze regels en is nog eens goed tegen het 
licht gehouden. Naast de algemene 
verklaring op onze website en aanpassing 
van overeenkomsten, wordt iedereen 
expliciet gevraagd of wij persoonlijke 
gegevens mogen gebruiken. 

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 
Op 10 maart deden we weer mee aan NL 
Doet. Dankzij de inzet van zo’n 30 
vrijwilligers is er weer veel werk verzet. 
De hele zorgboerderij is onderworpen 
aan een grote voorjaarschoonmaak. Tot 
achterin de keukenkastjes is alles weer 
citroentjesfris! Mede door het prachtige 
weer kon ook buiten veel werk worden 
verzet. De elzensingel is gesnoeid, de 
rozenhaag is uitgedund en in de 
bloementuin achter de boerderij zijn 
nieuwe bloemperken aangelegd, 
omzoomd met een paar honderd mooie 
buxusboompjes. Door een groepje hele 
fanatieke werkers zijn de geiten- en 
schapenstal uitgemest. De potstal wordt 
één keer paar jaar uitgemest en dat is een 
hele klus: bijna drie wagens vol zijn 
afgevoerd naar de mesthoop. 
 

 
 

 
 
NAT EN DROOG 
Ook dit voorjaar wordt het weer 
gekenmerkt door extremen. Het was een 
aaneenschakeling van koud en warm en 
droog en nat. Dit resulteerde in een laat 
voorjaar, waardoor zaaien en poten 
enkele weken later plaatsvond dan 
normaal. Konden eerst door de droogte 
de zaden van de cichorei haast niet 
kiemen, stonden daarna de kleine 
plantjes met de voetjes in het water. 
Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. 
Door het huidige groeizame weer wordt 
de achterstand hopelijk weer ingelopen. 
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MIDDAG VOOR MEDEWERKERS 
EN VRIJWILLIGERS 
Een paar keer per jaar organiseren we 
iets gezelligs voor onze medewerkers, 
stagiairs en vrijwilligers. Op zondag-
middag 27 mei zijn we na ontvangst met 
koffie en thee met lekkers afgereisd naar 
het markante gebouw dat ons uitzicht 
bepaald: de Brielse Dom. Hier kregen we 
een rondleiding met mooie verhalen door 
Theun Klein. Zelfs voor de grootste 
kenners van de kerk waren er nieuwe 
wetenswaardigheden uit onze lokale 
historie. De middag werd afgesloten op 
het zonnige terras van De Hoofdwacht. 
 

 
 
GROEI EN BLOEI 
In de kas en moestuin van de 
zorgboerderij is de afgelopen tijd weer 
hard gewerkt. Tal van groente en 
bloemen zijn gezaaid, verspeend en 
gepoot. In het vroege voorjaar konden we 
al genieten van spinazie, sla en raapstelen 
uit de kas. Inmiddels is de oogst 
begonnen van boontjes en snijbonen in 
de kas en aardbeien en courgettes in de 
tuin. De eerste tomaten en bessen 
beginnen al te kleuren! De bloementuin 
is weer vol gepoot en de eerste bloemen 
staan alweer prachtig te bloeien. Er wordt 
weer menig boeketje geplukt. 
 

 

 
DONATEURS GEZOCHT 
De deelnemers op de zorgboerderij is 
gebaat bij bewegen. We zijn daarom 
altijd op zoek naar manieren om de 
mensen actief te houden. Onze wens is 
een rollator-vriendelijk wandelpad om 
en rond de boerderij aan te leggen, dat 
uitnodigt tot bewegen en buiten zijn. 
 
De Stichting Vrienden op Aarde is een 
actie gestart om dit mogelijk te maken. 
Driekwart van het bedrag is reeds door 
sponsors bijeen gebracht en nu is er nog 
laatste zetje van € 2.000 nodig om dit 
project rond te krijgen. Onze vraag is of 
u een bijdrage wilt leveren zodat we in 
het najaar kunnen beginnen met de 
aanleg. 
 
Donaties op rekening NL65 ABNA 
0484 0492 75 t.n.v. Stichting Vrienden 
op Aarde. 
 

 
 

Stichting Vrienden Op Aarde 
Paul van Mansum 
Caspar Lindeman 
Eliene de Jonge  
NL 65 ABNA 0484 0492 75 
 

 
 
 

OP AARDE OP WIELEN 
Naast ons personenbusje voor het 
vervoer van onze deelnemers beschikken 
we ook over een  bestelauto voor het 
vervoer van producten. Onze oude 
bestelauto was dringend aan vervanging 
toe. Onlangs is deze ingeruild voor een 
nieuwer exemplaar. Er rijdt een, nu nog,  
hagelwitte Op Aarde-auto rond, voorzien 
van fraaie belettering. 
 

 
 
DIEREN IN HET NIEUWS 
Het was niet helemaal gepland maar, 
voordat er voorzorgsmaatregelen getrof-
fen waren, bleek poes Sientje zwanger. 
En Sientje heeft flink haar best gedaan: 
op 14 april kwamen vijf prachtige jongen 
ter wereld. Niet gepland, maar niet 
minder welkom. Ze zijn inmiddels acht 
weken oud en zorgen voor veel plezier 
op de zorgboerderij. Twee jongen 
houden we zelf: Kareltje en Pippi; 
daarmee lopen er nu in totaal negen 
poezen rond Op Aarde. Voor de drie 
andere jongen zoeken we nog een nieuw 
huis.  
Belangstelling? Neem even contact op. 
 

 
 
Ook de duiven hebben gezinsuitbreiding 
en bij de krielkippen verwachten we 
komende dagen nieuw leven. Sinds een 
tijdje hebben we ook weer twee nieuwe 
varkens: Ben en Bea. Onze vier schapen 
hebben eind mei hun jaarlijkse 
metamorfose ondergaan. De dames gaan 
nu gekleed in zomertenue. Van het 
konijnenfront is minder vrolijk nieuws. 
De jongen die we verwachtten zijn helaas 
dood geboren. En onlangs zijn kort na 
elkaar onverwacht twee van onze 
konijnen doodgegaan. 

SOCIAL MEDIA 
Het is u misschien opgevallen, maar wij 
hebben inmiddels geen facebook-account 
meer. In de sociale media kunt u ons 
volgen via Twitter en Instagram. 


