
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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Zijne Majesteit de Koning en Hare 

Majesteit Koningin Máxima hebben 

zaterdagochtend 12 maart op 

Zorgboerderij Op Aarde deelgenomen 

aan NLdoet van het Oranje Fonds. 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland en vindt dit jaar voor de 

achttiende keer plaats. Op vrijdag 11 en 

zaterdag 12 maart kon iedereen op zo’n 

5.500 plekken in Nederland op een 

laagdrempelige manier kennis maken 

met vrijwilligerswerk. Het Koninklijk 

Paar is beschermpaar van het Oranje 

Fonds. 

 
TIEN 

Zorgboerderij Op Aarde deed voor de 

tiende keer mee met NLdoet en de 

zorgboerderij bestaat dit jaar 10 jaar. 

Tijdens deze voorjaarsschoonmaak 

hielpen Koning Willem-Alexander, 

Koningin Máxima en diverse 

vrijwilligers met het snoeien van de 

peren- en appelbomen, het schoonmaken 

van de tuinmeubelen, het uitmesten van 

de dierenverblijven en het poetsen van de 

huiskamer en de keuken van de 

zorgboerderij. 

 
 

 
 

 

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! 

ORANJE FONDS 

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat 

iedereen kan meedoen in de samenleving 

en niemand er alleen voor staat. Daarom 

versterkt en verbindt het fonds 

organisaties en vrijwilligers die bijdragen 

aan een verbonden samenleving. Al 20 

jaar steunt het Oranje Fonds duizenden 

sociale initiatieven met kennis en 

netwerk, geld, tijd en erkenning. 

 
GROTE EER 

Ruim een week geleden werden Arjan en 

Ronald benaderd door het Oranje Fonds. 

Ze wilden graag even langs komen. Het 

Oranje Fonds zou wat pers gaan 

uitnodigen om verslag te gaan doen van 

onze deelname aan NLDoet. Dat wilde ze 

met ons bespreken en horen over onze 

plannen voor 12 maart. Er kwam een 

hele delegatie en toen kwam al snel de 

vraag of wij het goed zouden vinden dat 

de Koning en Koningin zouden komen 

meehelpen met NLDoet! Tot de ochtend 

van 12 maart moesten we dat geheim 

houden. Voor de vrijwilligers was de 

verassing natuurlijk heel groot.  

We hebben deze bijzondere dag ervaren 

als een grote eer en erkenning van het 

werk wat we inmiddels 10 jaar doen, 

samen met vele vrijwilligers. 

 
MEDIA 

Er was veel aandacht van de landelijke 

media: NOS, RTL,  SBS6, AD, 

Telegraaf, Vorsten, etc. Hierbij nog twee 

linkjes naar bewegende beelden. 

https://youtu.be/7PM12juX3Cg 

 

https://youtu.be/pZV1Zkn2a_E  

 
Fotos: Oranje Fonds – Remco de Waal 
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