
 

 

 

 

 

 

 

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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NIEUWE BUREN 

Sinds 18 september telt boerderij Op 

Aarde een aantal nieuwe bewoners: Bas 

en Ellie Monteny en hond Senna; 

respectievelijk de ouders van Arjan en de 

zus van Ella! In de vorige edities van de 

nieuwsbrief hebben we al gewag 

gemaakt van een grote verbouwing in de 

boerderij, maar hebben we nog niet 

verklapt waaraan zo ijverig is gewerkt. 

Timmerman Ron Vernij en een aantal 

installateurs hebben de afgelopen 

maanden een prachtig mantelzorg-

appartement gerealiseerd. De boerderij 

van de familie Monteny aan de Klooster-

weg is verkocht en Bas en Ellie zitten nu 

op hun nieuwe stekje. Hiermee zijn de 

bouwplannen nog niet ten einde. 

Komend voorjaar zal aan de Sleepseweg 

ook nog een nieuwe schuur gebouwd 

worden, voor de opslag van de machines 

en spullen die nu nog aan de 

Kloosterweg staan.  Voor het realiseren 

van het appartement hebben de vergader-

zalen op de begane grond van de 

boerderij moeten wijken. Begin 2022 zal 

op de eerste verdieping een nieuwe 

vergaderruimte worden ingericht. 

 

 
 

VERSOEPELING 

Eind september zijn landelijk veel van de 

corona-maatregelen versoepeld. We zijn 

blij dat dit ook gold voor onze 

zorgboerderij. Zo konden we weer een 

stap zetten in het uitbreiden van het 

aantal deelnemers per dag. De komende 

weken hopen we deze stap af te ronden 

en zullen op alle dagen 17 deelnemers 

komen. We gaan nog bekijken of we 

vervolgens weer terug willen naar het 

oorspronkelijke aantal van 18 mensen. … 

 

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! 

VERSOEPELINGEN (2) 

… Op de zorgboerderij houden we ons 

nog strikt aan de hygiënemaatregelen en 

houden we ‘gepaste afstand’. Inmiddels 

mogen in de busjes ook weer alle 

zitplaatsen benut worden, zij het dat 

iedereen nog wel een mondkapje moet 

dragen. Hierdoor kunnen we iedereen die 

dat wil ook weer vervoer aanbieden. Dit 

scheelt vooral familieleden veel heen en 

weer rijden. 

 

DROOG, NAT, DROOG, NAT 

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar en dat 

is het! Het weer was er één van 

extremen. Dat hebben we gemerkt met 

het groeien en het oogsten van de 

gewassen. Een droog voorjaar met 

vervolgens een hele natte periode heeft 

sommige groente en andere gewassen 

goed gedaan en andere juist weer niet. 

Over de hele linie hebben we te maken 

met lagere opbrengsten, met gelukkig 

een paar positieve uitschieters. In de 

moestuin hadden we volop courgettes, 

fruit, kool en prei. Van de bruine bonen 

hebben we juist een hele kleine oogst. En 

de pompoenen zijn door de natte zomer 

bijna helemaal mislukt. Bij de ‘grotere’ 

gewassen op de akkers hadden we 

gelukkig een redelijke oogst, al viel de 

hoeveelheid aardappels net als bij veel 

van de collega’s een klein beetje tegen. 

De oogst was een uitdaging: eerst in 

september erg droog en de laatste weken 

in oktober juist weer te nat. Zo is het 

altijd wat! Gelukkig zijn inmiddels alle 

gewassen van het land. 
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ZEN EN HAIKU  

Na een periode van 8,5 jaar is er helaas 

een einde gekomen aan de wekelijkse 

bijeenkomsten van Zen Voorne bij 

boerderij Op Aarde. In deze periode was 

de kapel op de zolder van de boerderij 

vooral in gebruik als ‘zendo’. Onder 

leiding van Sjaak Ruivenkamp kwam 

elke donderdagavond een trouwe groep 

mensen samen voor de meditatieve 

bijeenkomsten. Omdat Sjaak onlangs een 

eigen ‘zendo’ heeft kunnen inrichten, 

heeft Zen Voorne afscheid genomen van 

de boerderij. Het afscheid ging gepaard 

met een indrukwekkende ceremonie. Zo 

werd door iedereen een zelfgemaakte 

haiku voorgedragen. Arjan en Ronald 

werden er stil van. De haiku’s gaan een 

mooi plekje krijgen. Eén van de haiku’s 

luidt: 

Acht en een half jaar 

Donderdagavond Zen, zin, 

Gastvrije ontvangst. 

Lichtvolle ruimte 

Klompengeluid in d’avond 

Zal ik best missen. 

 

KWALITEIT LAAT JE ZIEN! 

Zorgboerderij Op Aarde is aangesloten 

bij de Federatie Landbouw en Zorg en 

voert het bijbehorende keurmerk 

‘Kwaliteit laat je zien’. Wij werken 

volgens de protocollen die bij dit 

keurmerk horen. We houden dit bij in 

een digitaal kwaliteitssysteem en we 

maken ieder jaar een uitgebreid verslag. 

Er vindt jaarlijks een onafhankelijke 

controle plaats. Eens in de drie jaar vindt 

er een uitgebreide audit plaats, met een 

bedrijfsbezoek en met het voeren van 

gesprekken. Op 6 oktober jl. vond de 

laatste audit plaats. Deze is prima 

verlopen. We ontvingen van de auditor 

een lovend bericht, met advies aan de 

beoordelingscommissie. Enkele zinnen 

hieruit willen wij u niet onthouden.  

 
‘Op Aarde is een zeer sfeervolle 

zorgboerderij, die in alle opzichten een thuis 

biedt aan deelnemers... Deelnemers laten 

horen en blijken dat zij hier kunnen zijn wie 

en hoe ze zijn. Daarmee wordt een stevige 

basis gelegd voor handhaving van 

zelfstandigheid en autonomie en voor de 

ontwikkeling van levenslust en kwaliteit van 

leven. De zorgboerderij voldoet aan de eisen, 

die het kwaliteitskeurmerk van de FL&Z en 

de daarbij geldende normen stellen. Het 

geheel overziende is het mogelijk om hier 

kenbaar te maken dat, met veel waardering 

voor de gerealiseerde voorziening voor 

kwetsbare ouderen, wordt geadviseerd het 

kwaliteitskeurmerk van de Federatie 

Landbouw & Zorg toe te kennen.’ 

 
 
RALLY OVER DE ALPEN  

Op 14 september finishte de Kever van 

André en Mike Lugtenburg op het erf 

van de zorgboerderij. Zij deden mee aan 

een rally over de hoogste bergpassen van 

de Alpen tussen München en Saint 

Tropez: de ‘European Mountain 

Summit’. In een deelnemersveld van 80 

historische auto’s wisten zij met hun 

Kever uit 1973 de 3e prijs te behalen. 

Eén van de opdrachten tijdens de rally 

was om voor een goed doel zoveel 

mogelijk geld op te halen. Vele kleine en 

een aantal grote sponsoren (Jumbo 

Brielle en Peinemann) uit Voorne-Putten 

hebben het enorme bedrag van € 3.867,- 

bijeen gebracht dat de chauffeurs 

geschonken hebben aan de Stichting 

Vrienden Op Aarde.  

 

 
 

De Stichting gaat met deze opbrengst 

nieuw gereedschap aanschaffen voor de 

werkplaats van zorgboerderij Op Aarde. 

Zo kunnen er nog veel mooie klusjes 

gedaan worden door de deelnemers. De 

Kever werd daarom onder luid applaus 

binnengehaald door deelnemers op de 

zorgboerderij met een waslijn vol zwart-

witgeblokte finishvlaggen. Of was dat 

toch de was? Kijk eens op 

www.rallykeveropreis.nl  

 

 
 

 
Cheque en plantjes 

Op 1 oktober werden we verrast door 

een bezoek van Vera en Margret 

Grootscholten van Globe Plant uit 

Vierpolders. Ze kwamen ons een cheque 

overhandigen van € 250 voor de 

Stichting Vrienden Op Aarde. Globe 

Plant viert dit jaar hun 60-jarig 

jubileum. In het kader daarvan hadden 

ze van één van hun toeleveranciers 

Cultilene een cheque ontvangen, met de 

bedoeling dat de jubilaris dit zou 

schenken aan een goed doel. Daarvoor 

had Globe Plant onze stichting 

uitgekozen. Daar waren we uiteraard erg 

blij mee! De gift gaan we besteden aan 

gereedschap en inrichting van de tuin. 

Als klap op de vuurpijl ontvingen we 

van Globe Plant ook nog voor alle 

deelnemers een mooie gerbera. Dit 

gebaar werd door iedereen erg 

gewaardeerd. 
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