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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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OPEN DAG 6 APRIL 
Het is alweer even geleden, maar op 6 
april was er weer een open dag. Heerlijk 
weer en veel enthousiaste bezoekers. Er 
was veel familie van deelnemers die op 
de zorgboerderij komen. Ook waren er 
mensen die zich gericht kwamen 
oriënteren. En zoals op elke open dag 
waren er ook belangstellenden uit de 
omgeving die de boerderij eens van de 
binnenkant wilden zien. Met een actieve 
groep van vrijwilligers konden mensen 
tijdens hun bezoek ook nog genieten van 
een kopje koffie met wat lekkers. 

 

 
 
HAGEPREEK ‘LANDARBEID’ 
Op zondag 18 augustus om 15.00 uur 
organiseert boerderij Op Aarde een 
hagepreek. Deze feestelijke viering vindt 
plaats in de open lucht; tussen het groen 
van de boerderij. De viering wordt geleid 
door dominee Harry Doornbos van de 
Sint-Catharijnekerk in Brielle. Tevens 
wordt medewerking verleend door 
organist-pianist Willem Chr. Meyboom. 
Het thema van de hagepreek is 
‘Landarbeid’. U bent van harte 
uitgenodigd om de hagepreek bij te 
wonen. Omdat de viering in de 
buitenlucht plaatsvindt: zorg voor 
passende kleding. Als het weer een 
buitenviering niet mogelijk maakt, zullen 
we uitwijken naar de schuur. Wij zorgen 
voor banken, stoelen en kleedjes. Van 
harte welkom! 
 

 

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! 

DIEREN IN HET NIEUWS 
Op Hemelvaartsdag is poes Sien bevallen 
van vijf gezonde jongen: twee katertjes 
en drie poesjes. Ze had hiervoor de 
hondenmand van Ella in de woonkamer 
uitgezocht. Na een paar dagen zijn 
moeder en kroost verhuisd naar een 
lekker plekje in de schuur. Ze groeien 
voorspoedig en hebben veel lol met 
elkaar. Drie katjes gaan over een aantal 
weken naar een nieuw huis; voor één van 
de poesjes zoeken we nog een plekje. Het 
rode katertje zal op de boerderij blijven: 
Pimmetje. Daarmee staat onze 
‘poezometer’ op tien! 
 

 
 

Begin mei is bij een van de konijnen een 
nestje met drie jongen geboren. 
Verrassend met een bruine vader en 
bruine moeder: ze zijn alle drie 
verschillend van kleur. 
 

 
 
Een jaarlijks terugkerend fenomeen: 
krielkippen die spoorloos verdwijnen om 
na drie weken met een schare kuikens 
tevoorschijn te komen. Zo ook dit 
voorjaar weer. Er lopen inmiddels 11 
kuikens gezellig in de rondte. 

 
FLUISTEREN 
Op zondagmiddag 19 mei gingen we met 
alle vrijwilligers en medewerkers de boot 
in. Vanuit Spijkenisse zijn we met een 
fluisterboot naar het wijndomein Vier 
Ambachten gevaren. Daar kregen we een 
uitgebreide rondleiding door de 
wijngaard en hebben we diverse wijnen 
van het wijngoed geproefd. 
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ZOMER 
De zomer is inmiddels in volle gang. Een 
grote variëteit aan bloemen, fruit en 
groenten is in de moestuin te vinden. 
Kruisbessen, aalbessen, courgettes, 
sperziebonen, snijbonen, tuinbonen, 
kapucijners, bloemkool, broccoli, 
Chinese kool, sla, kroten, snijbiet, 
spitskool, aardbeien, zwarte bessen, 
frambozen, prei, uien, koolrabi, tomaten 
en natuurlijk nieuwe aardappelen. En dan 
moet de rest nog komen. De eerste 80 
potten kruisbessenjam zijn al gemaakt. 
Komende tijd komt er nog meer. De 
verkoop van jam start pas als de potjes 
zijn gestickerd en bekleed.  
 

 
 

ALLERLEI KLUSSEN  
Omdat er enige tijd zat tussen de 
verschillende koppels met varkens 
hadden we mooi de tijd om het 
varkenshok op te knappen. De wanden 
zijn fris geschilderd en de daklijst is 
opgeknapt. Afgelopen weken is ook het 
grote kippenhok opgeknapt. Slechte 
stukken gaas zijn vervangen en er is een 
nieuwe toegangsdeur voor de ren 
gemaakt. Naar verluid zijn ook de kippen 
er blij mee. 
Sinds kort worden onze eierdozen 
voorzien van een eigen logo van ‘Op 
Aarde’. Door een aantal deelnemers is 
overwogen om nu ook statiegeld te gaan 
rekenen, maar dat doen we maar niet.  
 

 
 

 
De Stichting ontving afgelopen periode 
weer diverse giften, waarvoor hartelijke 
dank!  
 
In het bijzonder willen we hier noemen 
de donatie van de Tafelronde Voorne, 
die met hun business regatta een bedrag 
van €4.750 bij elkaar hebben verzameld! 
 

 
 

De Stichting Vrienden op Aarde start 
een nieuw project! Zij is gevraagd een 
bijdrage in de aanschaf van een nieuwe 
personenbus voor zorgboerderij Op 
Aarde eind 2020. De bus vormt een 
essentieel onderdeel voor het werk en 
welzijn op de boerderij. Omdat de 
beschikbare vergoeding voor het vervoer 
van deelnemers niet toereikend is, heeft 
Op Aarde drie keuzen: óf de deelnemers 
hiervoor extra te laten betalen, óf het 
vervoer het vervoer ten laste te brengen 
van budget bedoeld voor zorg óf het 
vervoer mét hulp van vrijwilligers in 
beheer te nemen. 
Dat laatste doet Op Aarde al een aantal 
jaren met succes, maar de huidige bus 
komt aan het eind van zijn 
inzetbaarheid. Daarom willen de 
Vrienden, naast de gebruikelijke 
schenkingen, eind 2020 een bedrag van 
€12.500,-  beschikbaar stellen als 
bijdrage in de aanschaf van een nieuwe 
personenbus. 
U kunt daaraan bijdragen door een 
onderdeel van de bus te sponsoren. 
Sponsorvermelding op de bus is zeker 
bespreekbaar! Graag nodigen wij u uit 
ons te helpen Zorgboerderij op Aarde 
eind 2020 een betrouwbare bus te 
kunnen schenken. 
 
Stichting Vrienden Op Aarde 
NL 65 ABNA 0484 0492 75 

 

VRIJWILLIGERS 
We zijn op dit moment gericht op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden om 
te helpen bij het koken. Samen met een 
aantal deelnemers op de zorgboerderij 
bereid je de warme maaltijd voor tussen 
de middag. Bijna altijd met groenten uit 
eigen moestuin. Samen met een 
betrokken team van medewerkers en 
vrijwilligers bied je de deelnemers een 
zinvolle, activerende en vooral gezellige 
besteding van de dag. Belangstelling? 
Laat het ons even weten!  
 

 
 

NIEUWE BEDRIJFSVORM 
Afgelopen maand is onze administratieve 
bedrijfsvorm gewijzigd. We waren een 
VOF (vennootschap onder firma) en zijn 
nu BV (besloten vennootschap). 
Aanleiding hiervoor is dat we ook voor 
de verdere toekomst de continuïteit van 
onze boerderij willen borgen. In de 
praktijk merkt u er weinig van; we 
blijven dezelfde dingen doen. De 
wijziging betreft vooral een 
administratieve zaken, zoals een ander 
Kamer van Koophandelnummer. 
 
PAASHAAS 
Rond Pasen had een nichtje van één van 
onze vrijwilligers een enorme chocolade 
paashaas gewonnen met een 
tekenwedstrijd. Omdat ze haar tante 
altijd zulke enthousiaste verhalen hoorde 
vertellen over de zorgboerderij én de 
paashaas toch echt te groot was om 
helemaal alleen op te eten, heeft ze hem 
geschonken aan de zorgboerderij. De 
deelnemers hebben er heerlijk van 
gesmikkeld. 
 


