NieuwsOpaarde
‘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.
1 JAAR OPEN
Vorig jaar werd op 9 november boerderij
Op Aarde officieel geopend. We bestaan
dus inmiddels een heel jaar en toch lijkt
het nog maar zo kort. We kijken terug op
een prachtig eerste jaar!
OPEN DAG 19 OKTOBER
Op zaterdag 19 oktober was het weer een
drukte van belang op ons erf. Ruim 300
mensen brachten ons een bezoekje. Ze
konden uitgebreid rondkijken in de
zorgboerderij, de zalen, de schuur en bij
de fototentoonstelling van Angélique van
der Loo.

SPIC EN SPAN
Afgelopen maand ontvingen wij het
verzoek of wij twee grote witte konijnen
(met zwarte oren en staart) konden
huisvesten. Omdat we geen groot
konijnenhok hadden hebben we met de
zorgdeelnemers zelf een hok in elkaar
getimmerd en netjes geschilderd.
De konijnen zitten inmiddels lekker
droog en hoog, zodat ze ook goed geaaid
kunnen worden.

Zaai Op Aarde
Op Aarde produceren we authentiek
en puur voedsel. Op onze voor de
streek kenmerkende boerderij Op
Aarde telen we aardappels, groente,
fruit en bloemen op circa 20 hectare.

Zorg Op Aarde

De konijnen (zusjes) hadden nog geen
naam. Na rijp beraad en democratisch
besluit zijn we tot de namen ‘Spic’ en
‘Span’ gekomen. Helaas houden ze niet
hun eigen hok schoon!
ZORG 5 DAGEN PER WEEK
In de vorige nieuwsbrief konden we u
melden dat we vanaf begin november 4
dagen per week zijn geopend. Afgelopen
weken
hebben
zich
nog
meer
geïnteresseerde zorgdeelnemers gemeld
en vanaf januari gaan we ook op
maandag open. In het nieuwe jaar dus 5
dagen per week geopend!
Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.
Met grote dank aan onze verzorgenden,
vrijwilligers en onze zorgdeelnemers!
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BRUINE BONEN
De bruine bonen staan al een tijdje lekker
droog in de schuur. Regelmatig wordt er
nu een paar bossen gedorst, uitgewaaid,
uitgezocht en afgewogen. En natuurlijk
gegeten: lekker met spekjes of in de
soep.

TRUUS EN KNORRETJE
Op 4 november hebben we de varkens
Truus en Knorretje naar de slager
gebracht. Sinds hun komst in april zijn
ze goed en liefdevol verzorgd en hebben
ze genoten van de ruimte en de aandacht.
Inmiddels waren ze zo groot geworden
dat ze haast niet meer in hun hok pasten.
Ze zijn in alle rust geslacht door
vakmensen. Het pure en smakelijke vlees
eten we op de boerderij.

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, training,
cursussen zingeving, verwerking van
rouw en verlies, lotgenotenbijeenkomsten en stilte.

Meer informatie, foto’s of
Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga naar de website!

Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
tel. 06-5123 0438
tel. 06-1500 3883
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
www.twitter.com/opaarde
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BRAM OP WERKVAKANTIE
Onze ooien Caatje en Rina hebben
afgelopen maanden Bram de ram te
logeren gehad. Die heeft zich goed
vermaakt. Als alles goed gaat, hebben we
in het voorjaar dus lammetjes.

SINTERKLAAS
Dit jaar was de Sint niet alleen op dak,
maar ook Op Aarde. Hij had voor alle
deelnemers,
medewerkers
en
vrijwilligers een cadeautje in de klomp
gestopt.

Op 5 december brachten ook nog twee
zwarte pieten een bezoekje. Ze aten zelfs
een kom erwtensoep mee.

Ter verhoging van de feestvreugde
werden op 4 en 5 december door de
moeder van Ronald sinterklaasliedjes
gespeeld op de accordeon. Daarbij werd
uit volle borst meegezongen!

GIFTEN
De Stichting Vrienden Op Aarde heeft
afgelopen maand weer een aantal
prachtige giften ontvangen, die we hier
even met name willen noemen.
Akzo-Nobel heeft fruitstruiken en
tuingereedschap geschonken. De struiken
hebben ze ook zelf gepoot.
De protestantse kerk van Oostvoorne
heeft tijdens de dienst van 3 november
een groot bedrag ingezameld, bestemd
voor de moestuin.
De kinderkerk van Brielle heeft speciaal
geld ingezameld voor het voer van de
dieren.
De stichting heeft zelf geld verzameld
voor een schoorsteen voor de houtkachel.
De houtkachel was al eerder geschonken
door Esselink Bouwmaterialen uit
Middelharnis. Nu kan de kachel ook gaan
branden. Het gezaagde hout ligt al te
wachten! We hebben via de stichting ook
een
prachtige,
grote
teakhouten
keukentafel ontvangen. Die is natuurlijk
niet voor in de kachel, maar om lekker
aan te werken!
ETEN MET ALLE MEDEWERKERS
EN VRIJWILLIGERS
Als dank voor al hun inzet in het
afgelopen jaar hebben we alle
vrijwilligers, medewerkers en stagiaires
getrakteerd op een gezellige avond. We
pasten met 24 mensen maar net aan tafel.

We ontvingen van hen wintervogelvoer
in de vorm van een grote vogel en een
jaarkalender 2014 met foto’s van Op
Aarde uit alle seizoenen.
YOGA
Elke woensdagavond geeft Lea v.d. Wagt
Power Yoga Op Aarde. Meer weten over
deze actieve vorm van yoga? Kijk eens
op www.yogago4flow.nl .

december2013
OOGST
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat
de aardappels gerooid waren. Helaas
klopte dat niet helemaal en zat een deel
nog in de grond. De vele regen heeft de
oogst daarvan ernstig vertraagd. Op 18
november konden ze toch nog gerooid
worden. Ruim een week eerder was de
cichorei al gerooid. Nu is echt alles er
uit, behalve nog wat knolselderij,
pastinaken, prei en kool in de moestuin
van de zorgboerderij.
KERST 2013
Komende week is het alweer Kerstmis.
De aankleding van de boerderij is daar
dus op aangepast. Vorige week hebben
we voor de zorgboerderij een kerstboom
geschonken gekregen. De hebben we
samen met de zorgdeelnemers versierd.
We wensen u fijne kerstdagen en een
gezond 2014!

KLUSSEN
Op de boerderij is altijd wat te doen. In
de winter wat minder in de tuin en wat
meer in de werkplaats. Er wordt heel wat
getimmerd, geschuurd en geverfd.
Recente projecten: verblijf voor de
krielkippen en het opnieuw lakken van
meubels uit de woonkamer.
En
natuurlijk worden er volop aardappels en
uien klaargemaakt, gewogen en ingepakt.

