
 

 

 

 

 

 

 

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 

FEBRUARI 2022 

NL DOET – 12 MAART 2022 

Op zaterdag 12 maart doen we weer mee 

met de landelijke vrijwilligersdag NL 

Doet. Vorig jaar werden de activiteiten 

uitgesteld tot in mei. We hopen dat het 

dit jaar gewoon op de geplande datum 

kan doorgaan. We kunnen de nodige 

handjes gebruiken voor een aantal flinke 

klussen: de voorjaarschoonmaak van de 

zorgboerderij, schoonmaak en onderhoud 

van de dierenverblijven en onderhoud 

van de moestuin. Hebt u zin om mee te 

helpen? Meld u aan via: 

https://www.nldoet.nl/activiteit/grote-

voorjaarsschoonmaak-zorgboerderij-op-

aarde-binnen-en-buiten  

 

 
 

ZWITSERSE ZORGBOEREN 

Op 12 november hadden we een zestal 

beginnende zorgboeren uit Zwitserland 

op bezoek. Ze waren in Nederland op 

excursie om meer te weten te komen over 

het opzetten en runnen van een 

zorgboerderij. Ook Op Aarde zat in het 

programma. Het was een erg 

geïnteresseerd gezelschap, met vragen 

over allerlei praktische en 

organisatorische zaken. Na afloop 

verscheen er een Franstalig artikel in een 

Zwitsers agrarisch blad. En één van de 

Zwitserse zorgboeren heeft ons laten 

weten zo geïnspireerd te zijn door onze 

zorgboerderij dat hij nu bezig is om een 

Zwitserse variant van Op Aarde op te 

zetten. Die zal vast ‘Sur Terre’ gaan 

heten! 

 

OPEN DAG 14 MEI 

We durven het haast nog niet hardop te 

zeggen, maar als het enigszins lukt willen 

we graag weer een Open Dag 

organiseren op zaterdag 14 mei! Als 

Corona geen roet in het eten gooit zetten 

we op die dag graag de deuren van de 

zorgboerderij open. Zet het alvast met 

potlood in uw agenda en houd verdere 

berichtgeving in de gaten. 

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! 

AANSCHERPINGEN 

Nadat we de corona-maatregelen net 

weer wat konden versoepelen en het 

aantal zorgdeelnemers per dag weer wat 

konden uitbreiden, werden we in 

november en december helaas weer 

geconfronteerd met  aanscherpingen. 

Gelukkig kon de zorgboerderij wel 

geopend blijven en kon ook het vervoer 

met busjes nog door blijven gaan. Wel 

moeten we ons weer strikt houden aan de 

hygiënemaatregelen en houden we 

‘gepaste afstand’. Ook kunnen niet alle 

vrijgekomen plekjes direct worden 

ingevuld. Bezoek van buiten wordt 

voorlopig tot een minimum beperkt. 

Gesprekken over zorgplannen vinden 

voorlopig telefonisch plaats. We zijn als 

zorgboerderij tot nu toe redelijk gespaard 

gebleven met besmettingen. Een enkele 

zorgdeelnemer is uit voorzorg even thuis 

gebleven. Wel hadden we er de laatste 

weken last van dat een aantal 

vrijwilligers in quarantaine moest 

blijven. Het was even een uitdaging om 

de bezetting rond te krijgen, maar dat is 

met flexibiliteit en grote inzet van onze 

vrijwilligers toch steeds gelukt. Daar zijn 

we erg dankbaar voor!  

 

VRIJWILLIGERSAVOND  

Normaliter organiseren we drie keer per 

jaar een gezellige bijeenkomst voor onze 

vrijwilligers en medewerkers. Vanwege 

corona kon dit in 2020 en 2021 niet 

plaatsvinden. Afgelopen najaar dachten 

we dat dit – met de nodige maatregelen – 

wel weer zou moeten lukken. Op 

zaterdag 13 november stond er een 

gezellige avond met buffet gepland. 

Alles was voorbereid, totdat er op 

vrijdagavond 12 november weer 

aanscherpingen van de corona-

maatregelen werden aangekondigd. Na 

een half uurtje nadenken hebben we het 

hele plan omgegooid. Op zaterdagavond 

hebben we het buffet in allemaal kleine 

bakjes verdeeld en met behulp van een 

aantal vrijwilligers bij 30 adressen 

bezorgd. Zo hadden we op afstand toch 

nog een gezellige avond; en er zijn heel 

wat selfies gemaakt die avond. Maar we 

hopen in 2022 wel weer een echt feest te 

kunnen organiseren. 
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JUBILEUMTAART 

Op 23 november konden we met zijn 

allen genieten van een grote, roze 

jubileumtaart. Vanwaar deze taart? Iets 

met 25 jaar samen en 12,5 jaar getrouwd! 

 

 
 

TWEEDE LUSTRUM 

Op 9 november 2022 bestaat boerderij 

Op Aarde 10 jaar! Eind van het jaar 

willen we dit jubileum uitgebreid gaan 

vieren, samen met onze zorgdeelnemers, 

vrijwilligers en medewerkers. Ook voor 

onze andere ‘trouwe supporters’ zullen 

we leuke activiteiten gaan voorbereiden. 

De jubileumcommissie gaat binnenkort 

van start met de voorbereidingen. 

Suggesties zijn welkom! Net als 5 jaar 

geleden zullen de festiviteiten ook dit 

jaar van start gaan met een hagenpreek, 

een kerkviering in de open lucht. De 

datum hiervoor is nog niet bekend, maar 

dat zal op een zondag eind augustus / 

begin september gaan worden. 

 

 
 

CHAUFFEUR GEZOCHT 

Voor de bus van de zorgboerderij zijn we 

nog op zoek naar een extra chauffeur. 

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die 

een dag per week in de ochtend en/of de 

middag met onze bus deelnemers van 

huis wil ophalen en weer thuisbrengen. 

In de ochtend van 8:30 uur tot 9:45 uur. 

In de middag van 15:45 uur tot 17:00 

uur. 

Ben je iemand of ken je iemand die dat 

wel leuk lijkt? Laat het ons weten! 

 

Voor de vrijdagen zijn we ook nog op 

zoek naar een vrijwilliger die wil helpen 

bij de activiteiten. Weet je iemand? Laat 

het ons weten! 

SINT EN KERST 

We hadden Sinterklaas graag gevierd met 

live muziek en met bezoek van Sint en 

Piet. Helaas konden we vanwege corona 

dit keer alleen op afstand contact houden 

met de goedheiligman. Hij heeft wel 

weer alle deelnemers, medewerkers en 

vrijwilligers blij gemaakt met een 

cadeau, voor iedereen voorzien van een 

persoonlijk gedicht. Bijna 80 originele 

gedichten zijn uit de pen van de Dichtpiet 

gevloeid!  

Ook met kerst dit jaar geen samenzang. 

Wel heel veel kerstversiering in de 

zorgboerderij: drie kerstbomen, drie 

kerststallen en ontelbare kerststukjes en 

andere versiering. We pasten er zelf nog 

net bij! Ook was er genoeg ruimte voor 

een heerlijk kerstdiner op 24 december: 

cappuccino van spruitjes, pasteitje met 

huisgemaakte paddenstoelenragout, 

varkenshaas met wintergroente en trifle 

van peer en meringue. Smakelijk! 

 

 
 

KLUSSEN 

In de wintermaanden ligt het werk op de 

boerderij niet stil. Ook dan wordt er hard 

gewerkt. Buiten is er stevig gesnoeid in 

bomen en struiken, zoals het knotten van 

de wilgen en het uitdunnen van de 

hazelaars. Ook de oogst van 

wintergroente is volop doorgegaan. In de 

werkplaats is naast het onderhoud aan 

tuinmeubilair en hokken flink geklust aan 

allerlei houten figuren. We hebben van 

houten schijven (gezaagd van snoeihout) 

versiering gemaakt voor kerst in de vorm 

van sneeuwpoppen. Sommigen hebben 

de smaak zo te pakken dat ze nu verder 

gaan met het maken van versiering voor 

het voorjaar! 

 

 

 

 

VOF MONTENY 

Aan de Sleepseweg 9 zijn twee bedrijven 

gevestigd: naast Op Aarde BV 

(zorgboerderij en zaalverhuur) ook het 

landbouwbedrijf Vof Monteny. Dit 

laatste bedrijf werd gerund door Bas en 

Ellie Monteny, samen met Arjan en 

Ronald. Per 1 januari jl. zijn Bas en Ellie 

formeel uit het bedrijf getreden. Dit 

betekent niet dat Bas met pensioen is; hij 

is nog volop actief in het bedrijf. Wel 

met de mogelijkheid om het iets rustiger 

aan te gaan doen. 

 

 
 

NIEUWE SCHUUR 

In de kerstvakantie is de vergunning 

binnen gekomen voor de bouw van de 

nieuwe landbouwschuur aan de 

Sleepseweg. Na een periode van 

schetsen, bodemonderzoek en aanpassen 

van de plannen kan de bouw van start 

gaan. De eerste voorbereidingen zijn 

inmiddels getroffen: sonderen voor de 

fundering, graven van kabels en 

leidingen door het erf voor de stroom- en 

watervoorziening en het exact uitzetten 

van de plek van de schuur. In het 

voorjaar zal de bouw van start gaan. We 

hopen dat de nieuwe schuur in juni klaar 

is en dat we de machines en materialen 

die nu nog in de schuur aan de 

Kloosterweg staan kunnen verhuizen. 

 

 


