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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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WEER OF GEEN WEER 

Na een nat najaar zijn we dit jaar gestart 

met een nat voorjaar. Het is tussendoor 

gelukkig wel een paar keer iets langer 

droog gebleven, zodat er wel gezaaid 

(tarwe, mais en uien) en gepoot 

(aardappels) kon worden. Ook in de 

moestuin hebben we een paar weken 

geleden al wel wat kunnen zaaien en 

poten: voerbieten, peen en peultjes. 

Verder staan er heel veel plantjes te 

wachten op beter weer. Door de kou en 

nattigheid lopen we helaas een paar 

weken achter op schema. Begin februari 

hebben we ook nog een week met 

sneeuw en ijs gehad. Een winter die kort, 

maar hevig was. Om de zorgboerderij 

toegankelijk te houden hebben we een 

sneeuwschuiver aangeschaft voor op de 

trekker. Die heeft in korte tijd flink wat 

werk verzet. 

 

 
 

 
 

VERDRIETIG NIEUWS 

De afgelopen weken hebben we veel 

verdrietig nieuws ontvangen. Een paar 

weken geleden is Monica van Hulst 

samen met haar man Anton door een 

noodlottig ongeval om het leven 

gekomen. Monica was vanaf het begin 

tot medio vorig jaar als verzorgende op 

de zorgboerderij werkzaam. Zij heeft Op 

Aarde helpen opbouwen tot dat wat het 

nu is. Wij zijn er kapot van dat ze zo uit 

het leven is weggerukt.  

Deze week ontvingen we bericht dat 

Karin Schotte is overleden. Karin was tot 

vorig jaar actief op de zorgboerderij. Zij 

was een hele betrokken en actieve 

vrijwilliger, met een groot hart voor al 

onze mensen. Een paar maanden geleden 

ontving Karin slecht nieuws over haar 

gezondheid.  

Monica en Karin leven voort in onze 

gedachten. 

 

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! 

KLUSSEN 

De afgelopen tijd is er weer flink geklust 

in de werkplaats. Er zijn weer 

insectenhotels en vogelhuisjes gemaakt. 

Een deel van de tuintafels is opgeknapt 

en opnieuw in de beits gezet. Er is een 

opbergrek gemaakt voor de gieters. Deze 

heeft een mooi plekje gekregen achter de 

kas. We zijn ook gestart met het 

opruimen van de schuur: spullen die we 

niet meer gebruiken doen we weg om 

weer meer plek te hebben om te werken 

en voor opslag.  

 

NL DOET 

Op zaterdag 29 mei a.s. doen we weer 

mee met de jaarlijkse grootste 

vrijwilligersactie: NL Doet. Dit zou eerst 

plaatsvinden op 13 maart, maar dat is 

vanuit de landelijke organisatie uitgesteld 

vanwege de corona-maatregelen. Dat 

betekende voor ons wat improvisatie, 

omdat een deel van onze klussen niet tot 

eind mei konden wachten. Het uitmesten 

van de stal en het snoeien van de 

elzenhaag hebben we inmiddels in klein 

comité gedaan. Voor 29 mei tussen 10.00 

en 15.00 uur hebben we de grote 

voorjaarschoonmaak van de 

zorgboerderij op het programma staan en 

wat plantwerk in de moestuin. Deze 

activiteiten zullen we uiteraard corona-

proof organiseren. We zoeken nog 

vrijwilligers om ons hierbij te helpen. 

Doet u mee?! U kunt zich aanmelden via 

www.nldoet.nl . 

 

 
 

BEESTEN IN HET NIEUWS 

Sinds een paar weken hebben we weer 

een nieuw konijn: Jan(neman). 

Vrijwilliger Jan had hem voor ons 

geregeld; vandaar zijn naam! Afgelopen 

winter hebben we de konijnenhokken 

opgeknapt, dus Jan heeft een mooi 

onderkomen. Nu zijn we voor hem nog 

op zoek naar een vriendinnetje.  
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LAND EN TUIN 

Mede door het late invallen van de winter 

hebben we lang en veel wintergroente 

kunnen oogsten uit de kas en tuin. 

Zodoende hebben we tot diep in het 

voorjaar kunnen genieten van verse 

groente. Het voorjaar werd in de kas 

ingeluid met de oogst van andijvie, 

raapstelen en spinazie. Ook daar is 

heerlijk van gegeten. Inmiddels staat de 

kas vol met jonge plantjes, zowel 

bloemen als groente.  

 

 
 

 
 

CORONA 

Door corona loopt op de zorgboerderij 

nog steeds alles anders dan anders. 

Helaas nog geen versoepelingen ten 

opzichte van eind vorig jaar. Daardoor 

ook nog geen verdere uitbreiding van de 

capaciteit; we zitten nog steeds op 70% 

van onze normale bezetting. We zijn erg 

blij dat geen van onze zorgdeelnemers, 

medewerkers of vrijwilligers in de 

afgelopen tijd besmet is geraakt. 

Gelukkig horen we van onze 

zorgdeelnemers dat inmiddels vrijwel 

iedereen is gevaccineerd. Inmiddels zijn 

ook alle medewerkers en een deel van de 

vrijwilligers al ingeënt. Dat is een hele 

geruststelling. We hopen de komende tijd 

vanuit de Rijksoverheid bericht te mogen 

ontvangen dat we de maatregelen iets 

kunnen gaan versoepelen. Dan kunnen 

we de capaciteit weer wat gaan 

uitbreiden en hopelijk ook het vervoer 

weer gaan oppakken. 

 

GETIMMER OP AARDE 

Wat wordt daar toch getimmerd Op 

Aarde? Onze deelnemers zijn er 

inmiddels aan gewend dat we af en toe 

geluiden horen van getimmer en geboor 

op de boerderij. Het wordt heel mooi. 

Wat het wordt? Nog even geduld hebben 

tot de volgende editie van onze 

nieuwsbrief! 

 

 
 

BOERDERIJ ‘IN-GEHAAKT’ 

Sinds jaar en dag maken we in onze twee 

huiskamers de boel gezellig door het 

inrichten van thema-tafels. Deze hebben 

vaak te maken met de seizoenen. Na de 

thema’s winter, koningsdag en voorjaar 

is het nu tijd voor het thema ‘boerderij’. 

Deze wordt vormgegeven door een 

compleet gehaakte variant van boerderij 

Op Aarde. Met grote dank aan Willy, de 

vrouw van Piet. 

  

 
 

NIEUWE VRIJWILLIGERS 

We hebben de afgelopen maanden vier 

nieuwe vrijwilligers mogen begroeten op 

de zorgboerderij: Tieneke, Wil, Brigitte 

en Willem. Daar zijn wij – en onze 

zorgdeelnemers – natuurlijk erg blij mee! 

Daardoor hebben we voldoende 

ondersteuning om op alle dagen in kleine 

groepjes met de activiteiten bezig te zijn 

en hebben we ook de mogelijkheid om 

met deelnemers te fietsen of te wandelen. 

Omdat we af en toe ook afscheid nemen 

van een vrijwilliger en we natuurlijk ook 

te maken hebben met vakanties: we 

kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers 

gebruiken. Lijkt het u wat?: neemt gerust 

contact met ons op! 

 

 
De stichting heeft de afgelopen tijd 

opnieuw gezorgd voor een aantal extra’s 

op de zorgboerderij. Deze hadden te 

maken met de duofiets. Vanwege corona 

en het winterse weer heeft de fiets een 

tijd stilgestaan. De stichting heeft 

gezorgd voor een op maat gemaakt groot 

scherm tussen beide zitplaatsen in, zodat 

er weer veilig gefietst kan worden. 

Helaas moest ook de oplader van de 

elektromotor vervangen worden. Nu dat 

is gebeurd wordt er weer volop gefietst 

over de Sleepseweg en omstreken. Nu is 

de stichting zich nog aan het beraden 

over een uitbreiding van de fiets, zodat 

er eventueel met meer mensen tegelijk 

gefietst kan worden. Daarover later 

meer! 

 

 
 

1 APRIL 

De jaarlijkse 1 april festiviteiten in Den 

Briel konden ook dit jaar geen doorgang 

vinden. De 1 april vereniging wilde deze 

dag toch niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Ze kwamen in vol ornaat een 

heerlijke traktatie voor bij de koffie 

brengen. Was het toch nog een beetje 

feest! 

 

 


