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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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NL DOET 2020 – 14 MAART 
Op zaterdag 14 maart doen we weer mee 
met de jaarlijkse vrijwilligersdag NL 
Doet. Op die dag pakken we klussen aan, 
waar we op andere momenten niet aan 
toe komen. De binnenkant van de 
zorgboerderij krijgt een flinke 
voorjaarschoonmaak, de geitenstal en 
schapenstal worden uitgemest, 
elzenhagen worden gesnoeid en er 
worden nog wat struiken aangeplant.  
Heeft u zin om een handje te helpen? 
U bent van harte welkom. Meldt u zich 
even aan via de website van het 
Oranjefonds: www.Nldoet.nl Om 10:00 
uur wordt u ontvangen met koffie en wat 
lekkers; ook voor de lunch wordt 
gezorgd. 
 

 
 
OPEN DAG – 4 APRIL 
Zaterdag 4 april vindt onze open dag 
plaats. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur 
staan alle deuren open om eens een kijkje 
te nemen in de zorgboerderij, bij de 
dieren, in de schuur, in de moestuin, in 
de zalen. Een team van vrijwilligers is 
aanwezig om al uw vragen te 
beantwoorden. Natuurlijk mag gewoon 
even langskomen voor een kopje koffie 
met wat lekkers ook. 
 

 
 

 

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 
De laatste maanden wilde het eieren 
leggen door onze leghennen niet meer zo 
vlotten. De oude hennen zijn inmiddels 
weg en het kippenhok is opgeknapt alsof 
het een luxe appartement is. 
Op 19 februari is er een nieuw koppel 
van 46 leghennen gearriveerd, die er 
weer vol frisse moed tegenaan willen 
gaan. Er zijn dus snel weer volop eieren 
te krijgen in ons winkeltje. 
 

 
 

Begin februari zijn poezen Sien, Pien en 
Mien gesteriliseerd. Een veel voor-
komende behandeling, maar bij Mien 
ging dat niet goed. De wond raakte flink 
ontstoken, waardoor ze opnieuw naar de 
dierenarts moest voor behandeling. Ze 
heeft ruim een week chagrijnig in een 
speelpakje rondgelopen tegen het 
openkrabben. Het gaat nu gelukkig weer 
goed met haar. 
 

 
 

Er heerste afgelopen weken enige 
verwarring in de Oosterlandse polder. 
Het verhaal ging dat mensen van heinde 
en verre afreisden naar de Sleepseweg 
om de grote trap te bewonderen. Nu 
hebben wij in de schuur wel een paar 
flinke ladders staan, maar daar was het 
de vogelaars niet om te doen. Het gaat 
hier om een zeldzame steppevogel die 
sinds kort in onze polder vertoeft. Naast 
Nederlandse, zijn ook Belgische en 
Duitse spotters gespot. 
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WARME WINTER 
‘Die winters van vroeger …’ werd 
afgelopen maanden nogal eens 
aangehaald. Veel nattigheid zorgde 
ervoor dat de cichorei dit seizoen met 
veel moeite kon worden gerooid en nog 
niet alle percelen zijn geploegd. 
Ook in de moestuin merken we dat de 
nattigheid en relatief hoge temperaturen 
zorgen voor meer onkruid, zelfs in de 
wintermaanden. Ook de stormen hebben 
wat opschudding veroorzaakt, maar 
gelukkig zonder schade. 
 

 
 
WINTERMAALTIJD 
Nadat alle kerstspullen weer naar zolder 
waren verhuisd was het weer eens tijd 
voor een gezellige avond met 
medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. 
Ook een gelegenheid om iedereen bij te 
praten over de ontwikkelingen rondom 
de zorgboerderij, waarvan u er hier een 
aantal leest, maar vooral om gezellig met 
elkaar te genieten van een winterse 
maaltijd. 

 
KLUSSEN 
In de afgelopen periode zijn er weer vele 
klussen geklaard. We noemden al het 
opknappen van het kippenhok. Maar ook 
de varkens hebben een comfortabeler 
ligstal gekregen, de tuinbanken krijgen 
een winterse opknapbeurt en er zijn weer 
een aantal vogelhuisjes gemaakt die met 
uiterste precisie worden getimmerd en 
geschilderd.  
 

 
 
In voorgaande nieuwsbrieven meldden 
we u al dat de Stichting druk bezig was 
met het inzamelen van middelen voor 
vervanging van de personenbus van de 
zorgboerderij. 
Het zat in de planning om de bus te gaan 
vervangen in de loop van 2020. Tijdens 
een recente onderhoudsbeurt is daar  
versnelling in gekomen. Na een korte 
zoektocht hebben we een prachtige 
vervangende bus gevonden die op 
vrijdag 21 februari feestelijk in 
ontvangst genomen kon worden. Door 
vele grote en kleine giften in de 
afgelopen periode kon de Stichting in 
grote mate bijdragen in deze investering. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 

 
 
De nieuwe bus is net iets ruimer dan de 
vorige, rijdt zuiniger en heeft een 
gemakkelijker instap. We hopen dat er 
veel veilige en plezierige kilometers 
door de polder mee gemaakt worden. De 
kleur is wit, dus hij zal wat vaker 
gewassen moeten worden. 
 

 
 
 

DIGITAAL 
Ook in onze zorgboerderij staat de tijd 
niet stil. Tot voor kort hadden alle 
deelnemers een schrift, dat elke dag mee 
naar de boerderij kwam. Daarin schreven 
Arjan, Ronald of één van de stagiairs dan 
de belevenissen van die dag en wat er op 
het menu stond. Dat waren dus 19 
schriftjes per dag. Er kwamen wel eens 
wat klachten over ons handschrift. En het 
zorgde ook voor dubbel werk, omdat 
zorg gerelateerde zaken ook in het 
digitale dossier worden vastgelegd door 
de medewerkers van Catharina Stichting. 
Sinds begin dit jaar worden de dagelijkse 
belevenissen en menu’s digitaal 
vastgelegd en niet meer in de schriftjes. 
Familie van de deelnemers hebben 
toegang tot dit digitale dossier en kunnen 
dus altijd meelezen en communiceren. In 
het begin is het best even wennen, maar 
de voordelen er van worden ook steeds 
duidelijker. 

 
 
TEVREDEN? 
Eind 2019 hebben we ons jaarlijks 
tevredenheidsonderzoek gedaan onder 
deelnemers en hun familie. Van de 
vragenlijsten die we uitgedeeld hebben 
kwam maar liefst 75% ingevuld retour. 
Daar zijn we heel blij mee.  
De waardering voor de zorgboerderij is 
hoog. Het is fijn om dat dagelijks te 
merken en ook weerspiegeld te zien in 
een jaarlijkse meting.  
 
In de tevredenheidsmeting zijn vragen 
gesteld over de aangeboden activiteiten, 
de begeleiding, de redenen om naar de 
zorgboerderij te komen, ervaren 
effecten en welk cijfer men geeft aan 
begeleiding en activiteiten. 
 
Aangedragen verbeterpunten zitten in: 
een beter opgeruimde werkplaats en 
bekijken van de mogelijkheid tot 
uitbreiden van een kapstok. 
 
In cijfers uitgedrukt: 8,8 in het algemeen, 
8,8 voor de begeleiding en 8,5 voor de 
activiteiten. Iets om heel trots op te zijn! 


