
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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NL DOET 
Op zaterdag 29 mei hebben we weer mee 
gedaan met de jaarlijkse actie NL Doet. 
Mede door het  grote aantal vrijwilligers 
en het prachtige weer hebben we heel 
wat klussen kunnen aanpakken. We 
waren in totaal met 18 personen. Een 
deel daarvan heeft – in kleine groepjes – 
de complete zorgboerderij een grote 
schoonmaakbeurt gegeven. Er is niets op 
z’n plaats gebleven en alle stoelen, 
planten en gordijnen werden tijdelijk op 
het terras geparkeerd. Na afloop rook 
alles weer citroentjesfris. Anderen zijn 
buiten aan de slag gegaan: de uitloop van 
het varkenshok is deels opnieuw betegeld 
en in de moestuin is heel veel onkruid 
weggehaald. Tussen de werkzaamheden 
door werd er natuurlijk lekker gegeten en 
gedronken. Hartelijk dank aan iedereen 
die z’n steentje heeft bijgedragen! 

 
 
AKKERLAND 
Ook op het akkerland is te merken dat 
het een natter jaar is dan anders. We 
hoefden dit jaar de aardappels niet te 
beregenen. Inmiddels is de oogst van de 
nieuwe aardappels volop bezig. Ze zijn 
verkrijgbaar in ons winkeltje! De tarwe 
begint inmiddels mooi goudgeel te 
kleuren. Nog een paar weken wachten – 
met hopelijk mooi droog weer – dan kan 
de combine aan de slag.  
 
Op het perceel met uien aan de 
Sleepseweg zijn in het voorjaar 
bloemenstroken ingezaaid. Een speciaal 
mengsel dat het goed doet in combinatie 
met de nuttige insecten voor de uien. De 
stroken staan nu volop in bloei. Het gonst 
er van de bijen, hommels en andere 
insecten. 

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 
We hebben deze zomer weer een paar 
nieuwe klussen aangepakt. Er is een 
nieuwe werkbank in de maak. Verder 
zijn we begonnen met het renoveren van 
een grote kar voor achter de trekker. Ook 
worden er nog volop vogelhuisjes en 
insectenhotels gemaakt. En er wordt 
dagelijks gewerkt aan een vaste klus: het 
verven van onze eigen eierdozen. 
 
Er wordt ook nog gewerkt aan een grote 
verbouwing in de boerderij. Daar hebben 
we de vorige keer al iets van laten weten. 
In september moet het klaar zijn. Wat het 
gaat worden: nog even geduld tot de 
volgende editie van de nieuwsbrief! 

 
 

TUINWEELDE 
Na een paar wat warmere weken is de 
zomer tot nu toe vooral nat, met niet 
zulke hoge temperaturen. Af en toe een 
week waarin we wel lekker buiten 
kunnen zitten, maar helaas niet zo vaak 
als vorig jaar. 
 
Ook in de bloemen- en groentetuin is 
goed te merken dat er veel regen is 
gevallen. Alles groeit hard. De bloemen 
zijn een stuk langer dan andere jaren. We 
hebben bijna een trapje nodig om ze 
kunnen plukken! Ook het onkruid groeit 
hard en door de nattigheid is het lastig 
om te schoffelen. Gelukkig doen de 
groente en het fruit het ook goed. Door 
het koude voorjaar was alles wat later 
dan anders, maar inmiddels oogsten we 
volop voor onze maaltijden. Andijvie, 
augurken, boontjes, broccoli, courgettes, 
erwten, komkommers, koolrabi, krootjes, 
peentjes, peultjes, prei, sla, spitskool, 
uien en venkel. 
 
In het fruit was het ‘kort maar hevig’. In 
een paar weken tijd hebben we de 
aardbeien (wat eigenlijk geen fruit is!) en 
de verschillende bessen geoogst. Daar 
hebben we volop van genoten in onze 
toetjes. Er is ook weer volop jam van 
gemaakt! Over een paar weken volgen 
dan nog de bramen, appels en peren. 
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DIEREN IN HET NIEUWS 
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan 
dat we nog op zoek waren naar een 
vrouwtjes konijn. Daarop kregen we 
bericht van familie van één van onze 
deelnemers dat ze wel een mooi konijntje 
wisten. Niet lang daarna is Stampertje 
naar de boerderij verhuisd en heeft ze een 
mooi hok tot haar beschikking gekregen. 
Stampertje was nog maar 9 weken oud en 
klein maar dapper. Het is de bedoeling 
haar aan ons andere konijn Janneman te 
koppelen. Die is inmiddels enorm groot 
geworden. We gaan nog even een paar 
weken aankijken of het verschil in maat 
niet te groot is voor een ‘evenwichtige 
relatie’.    

 
 

Sinds een paar weken hebben we twee 
nieuwe biggen: Ans en Jans. Ze zijn 
grotendeels bruin, met roze rond de kop. 
Ze zijn erg nieuwsgierig en mak en laten 
zich dagelijks aaien en bewonderen, 
vooral als ze lekker aan het eten zijn. 

 
 

LANGZAAM OPSCHALEN ZORG 
Begin juli hebben we weer wat stappen 
gezet in het langzaam opschalen van de 
zorg op de zorgboerderij, na de Corona-
beperkingen. Het merendeel van onze 
deelnemers, medewerkers en vrijwil-
ligers is gevaccineerd en ook in de hele 
maatschappij kon een deel van de 
corona-maatregelen weer wat versoepeld 
worden. De afgelopen weken zijn we op 
alle dagen stap voor stap uitgebreid.  
Met de komst van onze nieuwe collega 
Manuela zijn er nu weer alle dagen twee 
medewerkers aanwezig en komen er 16 
deelnemers per dag. Hopelijk kunnen we 
in de komende weken nog wat verder 
uitbreiden richting het oorspronkelijke 
aantal deelnemers van 18 per dag.  

 
 
Door de uitbreiding en doordat we de 
afgelopen periode ook weer afscheid 
hebben moeten nemen van een aantal 
mensen, hebben we de laatste weken veel 
nieuwe mensen kunnen verwelkomen.  
Dit doen we geleidelijk, zodat iedereen 
de aandacht en de tijd krijgt om 
langzaam te wennen. 
We hebben ook weer voorzichtig het 
vervoer ter hand genomen, met ons eigen 
busje en met een busje van Taxi Nijholt. 
Omdat er nog niet meer dan vier mensen 
in een busje mogen, lukt het helaas nog 
niet om iedereen te vervoeren. 
 
 
 

 

 
RALLY 
Na een jaar wachten lijkt het nu toch te 
gaan gebeuren. Op 1 september gaat er 
een rally van start bij zorgboerderij Op 
Aarde. Vader en zoon André en Mike 
Lugtenburg starten dan hun klassieke 
Volkswagen Kever voor een tour door 
Europa. Als alles volgens planning gaat 
verlopen hopen ze 14 september weer te 
finishen op de zorgboerderij. 

 
De eerste opdracht van de ‘European 
Mountain Summit’ is: haal zo veel 
mogelijk geld op voor een goed doel 
naar keuze. André en Mike rijden voor 
Stichting Vrienden Op Aarde. Ze willen 
geld ophalen voor extraatjes voor op de 
zorgboerderij. André en Mike gaan geld 
inzamelen voor de aanschaf van nieuw 
gereedschap voor de zorgboerderij. 
Daarvoor is sponsoring nodig. De 
meeste sponsoren die André en Mike 
hebben geworden rijden al een jaar met 
hun naam of logo mee op de Kever. 
Elke euro is voor het goede doel. Ook 
meedoen? Stuur gerust een persoonlijk 
bericht aan Andre of Mike Lugtenburg. 
Email dries7@me.com  Kijk eens op 
www.boerderijopaarde.nl  en op 
www.rallykeveropreis.nl   

 
 


