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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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TIJDELIJK GESLOTEN 
Op dinsdagmiddag 17 maart werd 
duidelijk dat vanaf die middag alle 
medewerkers van Catharina Stichting per 
direct beschikbaar moesten zijn in de 
woonzorglocaties als voorzorgsmaatregel 
in de Corona-crisis. Gevolg daarvan was 
dat er geen medewerkers beschikbaar 
waren voor de zorgboerderij en dat we 
dus per woensdag 18 maart de deuren 
gesloten moesten houden. Dinsdagavond 
en woensdagochtend hebben we alle 46 
families gebeld met de mededeling dat de 
zorgboerderij in elk geval tot 6 april is 
gesloten. Het voelt voor ons nog steeds 
onwerkelijk.  
De verwachting op dit moment is dat 
deze crisis langer zal duren. We houden 
iedereen op de hoogte. 

 
 

OPEN DAG VERSCHOVEN 
Op zaterdag 4 april zou de open dag 
plaatsvinden. Deze wordt verplaatst naar 
een latere datum dit jaar. Ook daarvan 
houden we u op de hoogte via website en 
nieuwsbrief. 
 
STIL OP AARDE 
In de week voor de sluiting van de 
zorgboerderij waren alle geplande 
bijeenkomsten voor zaalhuur bij ons op 
de boerderij al geannuleerd. Het is nu dus 
echt heel stil op het erf. Net nu het lekker 
voorjaarsweer begint te worden. 

 

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! 

ELLA 
Ella dacht de eerste dagen even dat 
het weekend was, maar is nu op zoek: 
waar is iedereen toch gebleven! 

 
 
MEDEWERKERS 
Carina, Monica, Claudia, Duwerke, 
Willie en Erna worden sinds woensdag 
volledig ingezet op de woonzorglocaties 
van Catharina Stichting: Gasthuis, 
Leemgaarde, Stuifakkers en 
Bollaarshoeve. Via telefoon, app en mail 
houden we contact en horen we ook hun 
bijzondere ervaringen deze dagen: 
Leerlingen die niet naar school kunnen 
maken tekeningen voor de bewoners; 
Tuinders bezorgen potrozen om de 
kamers in deze dagen op te fleuren en 
bijzondere ontmoetingen van 
medewerkers met deelnemers die lange 
tijd bij ons op de boerderij zijn geweest 
en nu op één van die locaties wonen. 
 
AARDAPPELEN EN EIEREN 
De laatste dagen is het erg druk in ons 
winkeltje op het erf. Veel mensen komen 
voor aardappelen, jam of eieren. Reden 
die mensen daarvoor geven: de 
supermarkt tijdelijk uitverkocht is en 
men trekt er even op uit de polder in.   

 

 
 

ELZEN 
Het was de bedoeling dat tijdens NL 
Doet de grote elzenhaag bij de 
parkeervakken zou worden gesnoeid. 
Afgelopen dagen hebben we dat zelf 
gedaan. De bomen beginnen al uit te 
lopen.  
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VRIJWILLIGERS 
Ook voor de vele vrijwilliger is er een 
leegte. Veel sociale activiteiten zijn 
stilgevallen en nu dus ook hun 
wekelijkse bijdrage aan de zorgboerderij. 
We blijven met hen in contact en werken, 
met hen, aan creatieve ideeën om alles 
draaiende te houden. Wordt vervolgd. 
 
SPINAZIE EN RAAPSTELEN 
Met het zonnetje op de kas beginnen ook 
de raapstelen en spinazie al goed te 
groeien. 

 
 
KROTEN 
De kroten die twee weken geleden zijn 
gezaaid in de perspotjes komen ook met 
hun blaadjes boven de grond. 

 
 
NL DOET EN PRIEEL 
Ook de landelijke vrijwilligersdag NL 
Doet op zaterdag 14 maart ging niet 
door. De vaders Monteny en Van de 
Vliet hebben die dag nog wel de laatste 
hand gelegd aan het in elkaar zetten van 
het prieel. De moeders hebben nog wat 
poetswerk gedaan. Het prieel is 
geschonken door de Stichting Vrienden 
Op Aarde. Er moet nog wat bestrating in 
worden aangelegd, maar we hopen dat 
we daar in de zomer erg veel kunnen 
genieten van een fijn zitplekje achter in 
de boomgaard. 

APPELTAART 
Vrijwilliger Karin komt elke donderdag 
helpen op de zorgboerderij. Omdat ze 
deze donderdag thuis moest blijven en 
niets te doen had, heeft ze een 
appeltaartje in de vorm van een hart voor 
de twee zorgboeren gebakken. Heel erg 
lief natuurlijk, en lekker! 

 
 
VERJAARDAG  
28 maart is Ronald jarig. Voor het eerst 
in 48 jaar wordt dat wel een heel klein 
feestje. 
 
KERKKLOKKEN 
Woensdagavond 18 maart werden van 
19:00 tot 19:15 uur de klokken van de 
Catharijnekerk geluid, samen met die van 
200 andere kerken. Met deze ‘klokken 
van hoop en troost’ willen kerken 
mensen met elkaar verbinden over de 
grenzen van sociaal isolement heen. Ook 
roepen de kerken daarmee op tot gebed 
en andere vormen van steun voor allen 
die ziek zijn en voor wie zich dag aan 
dag inzetten voor de gezondheid en 
veiligheid van medemensen. Ook op 25 
maart en 1 april zullen de klokken 
worden geluid. 
 
KIP EN EI 
Afgelopen donderdag was het zover: alle 
46 kippen hebben op die dag een ei 
gelegd. Er zijn dus weer volop eieren te 
koop in ons winkeltje. 

 

MELK NAAR DE VOEDSELBANK 

  
Nadat we de zorgboerderij moesten 
sluiten stond de koelkast nog vol met 
vele liters melk om nog een week lang 
voor 25 personen per dag lekkere toetjes 
te maken: custard, griesmeel, havermout, 
chocoladevla en rijstepap. We hebben de 
melk naar de Voedselbank Brielle 
gebracht, die er heel blij mee waren, 
omdat zij deze dagen minder aanbod 
krijgen vanuit de supermarkten. 
 
WITLOF 
Eind vorige week is de laatste portie 
witlof geoogst. De bedoeling was om dit 
afgelopen woensdag in de zorgboerderij 
te eten. En toen liep alles anders.  
Inmiddels eten wij zelf dus volop witlof 
en hebben we het nodige weggegeven. 
Het is wel even wennen dat we nu zelf 
alle aardappelen moeten schillen, maar 
dat lukt aardig. 
 
POEZEN 
Nu er hier minder mensen rondlopen, 
zijn Arjan en Ronald een groot deel van 
de dag zelf bezig om alle 11 poezen te 
aaien. Op de foto hieronder Suusje, die 
op de uitkijk zit of er toch nog iemand 
het erf op komt. 
 

 


