
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Arjan Monteny & 

Ronald van de Vliet 
Tel. 0181-760 130 

info@boerderijopaarde.nl 

www.boerderijopaarde.nl 
  opaarde 

DECEMBER�2020�

SINT EN KERST 

Gelukkig ook dit jaar weer Sint en Kerst, 

zij het aangepast vanwege de nodige 

maatregelen. Helaas geen liedjes bij de 

accordeon van Laura of op schoot bij 

(Zwarte) Piet. Wel was er voor alle 

deelnemers, vrijwilligers en mede-

werkers een cadeau met een persoonlijk 

gedicht: 66 stuks zijn er door de 

schoorsteen naar beneden gerold. Voor 

iedereen de nieuwe editie van de 

befaamde Op Aarde kalender en wat 

lekkers om te snoepen. Nu de Sint weer 

naar Spanje is vertrokken wordt er op de 

boerderij hard gewerkt om alles in 

kerstsfeer te krijgen, met een paar grote 

kerstbomen, diverse kerststallen en -

stukjes en allerlei andere versiering. En 

natuurlijk extra lekker eten in de week 

voor kerst. Na deze maand vol snoep en 

lekker eten – met ook nog veel 

trakterende jarigen – gaan we in januari 

collectief op dieet. Maar er is een kans 

dat we ons tegen die tijd toch nog 

bedenken ����. 

 
 

CORONA: ANDERS DAN ANDERS 

In de afgelopen maanden hebben we de 

dagbesteding op de zorgboerderij weer 

langzaam wat kunnen uitbreiden, maar 

nog steeds is alles anders dan anders. Per 

dag ontvangen we nu 12 tot 15 

deelnemers, in plaats van 19. Gegeven 

alle noodzakelijke maatregelen is 15 voor 

ons echt het maximum. De belangrijkste 

maatregelen: thuisblijven bij klachten, 

extra hygiëne bij de activiteiten en 

aangepaste inrichting waarbij iedereen op 

1,5 meter zit. En alert zijn dat iedereen 

zich daar zoveel mogelijk aan houdt. Dat 

gaat steeds beter. 

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! 

BEESTEN IN HET NIEUWS 

In de vorige nieuwsbrief hebben we 

gemeld dat er vijf jonge poesjes waren 

geboren. Daarvan hebben er vier een 

nieuw baasje gevonden. Eén is er op de 

boerderij gebleven: Penny. Ze hoort er al 

helemaal bij en houdt van de gezelligheid 

op de zorgboerderij. Ook stoeit ze graag 

met onze hond Ella. Inmiddels staat onze 

‘poezometer’ op 12! 

De zomermaanden hebben we benut om 

het varkenshok helemaal opnieuw op te 

bouwen en het groter te maken. Nadat 

deze klus geklaard was, konden we een 

paar weken geleden twee jonge biggen 

verwelkomen. Ze hebben het erg naar 

hun zin en slapen in een heerlijk bedje 

van stro. Daar kruipen ze lekker tegen 

elkaar aan, helemaal aan het oog 

onttrokken. Zin om daar een leuk filmpje 

van te zien? 

www.instagram.com/p/CIRPak9gCnU/  

 
 

KLUSSEN 

De afgelopen maanden zijn er weer heel 

wat klussen gedaan in de werkplaats. Een 

flink deel van de tuinbanken is 

opgeknapt en opnieuw in de beits gezet. 

Ze staan nu te wachten op betere tijden, 

wanneer we hopelijk weer gewoon naast 

elkaar kunnen zitten. Om toch in deze 

corona-tijd in de tuin te kunnen zitten is 

door de handige mannen een hele serie 

stevige krukjes gemaakt, model 

‘paddenstoel’. Ze zijn herkenbaar rood 

mét witte stippen. Twee van onze 

mannen – samen 174 jaar – vormen 

samen het onoverwinnelijke ‘Op Aarde 

eierdozen-team’. Zij toveren gewone 

eierdozen om tot fraai geschilderde en 

bedrukte Op Aarde eierdozen. 
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HAGEPREEK  

Eén van de weinige activiteiten die dit 

jaar wel konden doorgaan: de hagenpreek 

op zondag 6 september. Als een klein 

mirakel: in een lange periode van 

regenachtig weer was het die middag 

onverwacht droog en scheen er zelfs een 

aarzelend zonnetje. Ongeveer 70 

personen waren aanwezig en zaten 

verspreid in de tuin en de schapenwei, 

allemaal op 1,5 meter. De viering werd 

geleid door ds. Ineke Zuurmond uit 

Zwartewaal. Muzikale medewerking 

werd verleend door Willem Chr. 

Meyboom (orgel en zang), Jeannette 

Posma (panfluit) en Annemarie Timmer 

(gitaar). 

 

LAND EN TUIN 

Volgens het KNMI hadden we dit jaar 

een droge herfst. Ze hebben duidelijk niet 

in Brielle gemeten! Bij ons een 

uitzonderlijk nat najaar. Met heel veel 

moeite zijn op 14 november onze laatste 

aardappels gerooid, door de Gebr. 

Varekamp uit Tinte. Ook in de moestuin 

van de zorgboerderij is het al maanden 

een natte boel. Gelukkig groeit er wel 

volop wintergroente en kunnen we 

genieten van een rijke oogst aan peen, 

prei, pompoen, pastinaak en allerlei 

soorten kool. 

 
 

NL DOET 

Op 13 maart 2021 hopen we weer mee te 

kunnen doen met de jaarlijkse grootste 

vrijwilligersactie: NL Doet. Op het 

programma staan de grote 

voorjaarschoonmaak, de renovatie van 

hekken en de hokken van de geitenwei en 

het uitmesten van de stallen. Of en hoe 

het door kan gaan is uiteraard afhankelijk 

van de dan geldende Corona-

maatregelen. We zullen u hierover nader 

berichten. U kunt ook www.nldoet.nl in 

de gaten houden. 

 

MEDEWERKERS BEVALLEN 

In de afgelopen maanden zijn er grote 

veranderingen geweest in het team van 

medewerkers. Niet door Corona, maar 

vanwege een plan om de werkwijze te 

veranderen. Dit plan hebben we begin dit 

jaar opgesteld samen met Catharina 

Stichting, waar ‘onze’ medewerkers in 

dienst zijn. We kwamen tot de conclusie 

dat er in de loop van de tijd een team was 

ontstaan waar het accent op ‘zorg’ ligt, 

terwijl de werkzaamheden een 

verschuiving naar ‘welzijn’ vragen. De 

bedoeling was om dit afgelopen voorjaar 

geleidelijk in te voeren, maar daarbij 

gooide Corona roet in het eten. Toen we 

na de tijdelijke sluiting vanwege Corona 

in juni weer open gingen was de 

verandering een feit. We hebben afscheid 

genomen van vier medewerkers. Zij 

hebben nieuwe functies gekregen binnen 

het nieuwe Prinsenkwartier en in de 

Bollaarshoeve. Twee medewerkers zijn 

gebleven: Carina en Willie. Ook zij zijn 

op dit moment niet op de zorgboerderij, 

wegens zwangerschapsverlof. Inmiddels 

zijn zij kort na elkaar bevallen van een 

gezonde zoon: Anco en Daan.  

 
 

  
Op dit moment hebben wij dan ook een 

heel nieuw team van medewerkers: 

Cindy, Gonda en Janette, met Cora als 

oproepkracht. Begin 2021 hopen we nog 

een nieuwe medewerker Wonen en 

Welzijn te kunnen verwelkomen.   

 

PAUL & PAUL 

In oktober heeft er een voorzitterswissel 

plaatsgevonden binnen het bestuur van 

Stichting Vrienden Op Aarde. Om het 

gemakkelijk te houden: oud-voorzitter 

Paul (van Mansum) heeft het stokje 

overgedragen aan de nieuwe voorzitter 

Paul (Peeters). Paul van Mansum heeft 

sinds de oprichting acht jaar geleden de 

rol van voorzitter met verve vervuld. Hij 

heeft er samen met de andere 

bestuursleden voor gezorgd dat er heel 

veel extra’s op de zorgboerderij 

gerealiseerd konden worden. Daarvoor 

zijn we Paul heel veel dank 

verschuldigd! Zijn opvolger Paul Peeters 

is geen onbekende op de zorgboerderij: 

hij is daar sinds vorige jaar elke dinsdag 

als vrijwilliger te vinden. 

 

MOOIE EXTRA’S 

De stichting heeft ook afgelopen 

maanden geld besteed aan een aantal 

extra’s op de zorgboerderij. Tijdens de 

tijdelijke sluiting in het voorjaar kregen 

alle zorgdeelnemers en vrijwilligers een 

attentie. Dit najaar zijn het pad en de 

achterplaats achter de schuur extra ruim 

gemaakt en opnieuw getegeld, om 

tijdens de activiteiten gemakkelijker 

afstand te kunnen houden. Op 10 

december is er een ‘corona-proof’ 

culturele activiteit georganiseerd: 

Shahaila Winklaar van de musea 

Boijmans en Het Mauritshuis kwam 

uitleg geven over schilderijen en andere 

kunst. Zij ging hierover in gesprek met 

onze zorgdeelnemers, aan de hand van 

afbeeldingen. 

 

 


