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.
OPEN DAG
Op 17 september jl. hadden we weer
onze halfjaarlijkse open dag. Voor ruim
300 bezoekers aanleiding om een kijkje
te komen nemen. Familie van
zorgdeelnemers, mensen die zich gericht
oriënteren op dagbesteding op de
boerderij of de zaalverhuur, collega’s en
vele andere geïnteresseerden zijn op
bezoek geweest. Open dag gemist? Op 8
april 2017 is de volgende open dag.

RARE EIGENHEIMER
Op 12 oktober zijn de laatste aardappels
gerooid. De rooiomstandigheden waren
dit jaar aanzienlijk beter dan de laatste
jaren. Bij het sorteren van de
Eigenheimers kwamen we dit exemplaar
tegen. De foto, die we verspreidde via
ons twitteraccount, haalde zelfs de
Donald Duck!
Op 16 december is als laatste de cichorei
gerooid. Deze zijn inmiddels naar de
fabriek gebracht om verwerkt te worden.
Na de laatste oogst en het onderwerken
van de groenbemester zijn alle percelen
geploegd.
Nu maar weer wachten op het voorjaar!
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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 20 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

OPENING POLDERZICHT
Tijdens de open dag vond de officiële
opening plaats van de uitbreiding van de
zorgboerderij.
Wethouder
Wilbert
Borgonjen opende met een kruiwagen
vol producten van onze boerderij de
nieuwe ruimte. Omdat deze tweede
huiskamer voluit zicht geeft op de polder,
met de Brielse Dom aan de horizon, heet
deze ruimte Polderzicht. De bestaande
ruimte, met veel zicht op de bloementuin
en moestuin heet vanaf nu Tuinzicht. De
uitbreiding doen we in etappes, zodat
iedereen er rustig aan kan wennen. We
zijn in Polderzicht gestart met 1 dag per
week – maandag – en eind oktober is hier
de donderdag aan toegevoegd. In februari
volgt de dinsdag en is Polderzicht drie
dagen per week in bedrijf.
De groepen Tuinzicht en Polderzicht
functioneren prima naast en met elkaar.
Alsof het nooit anders is geweest.
Polderzicht is een iets kleinere groep van
7 deelnemers. In de eigen ruimte wordt
koffie en thee gedronken en samen
gegeten. De verdere activiteiten vinden
gecombineerd plaats, zowel binnen als
buiten en in de werkplaats.

WINTERGROENTE
In de zomer hebben we in de moestuin
volop wintergroente gezaaid en gepoot.
Met als resultaat dat we op dit moment
nog volop verse groente uit eigen tuin
kunnen eten: boerenkool, winterpeen,
prei, witlof, knolselderij, pastinaak,
knolletjes, kool (wit, rood, Savoie), uien,
bruine bonen. We hebben dit jaar ook
weer een vat zuurkool gemaakt. Ook
deze is weer heerlijk!
BEESTEN IN HET NIEUWS
Afgelopen herfst heeft een koppeltje van
onze duiven met succes eieren
uitgebroed. Vlak voor oud en nieuw zijn
ze aan een nieuw nestje begonnen.
Vanwege de kou natuurlijk de vraag of
dit gaat lukken. Naast het terras van
Polderzicht is een nieuw kippenhokje
verschenen, met daarin 3 bijzondere
krielkippen. Tijdens het koffiedrinken
kun je ze gezellig horen tokkelen.
Op 17 januari arriveerden Cootje en
Tootje; onze nieuwe biggen.

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!
Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
tel. 06-5123 0438
tel. 06-1500 3883
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
boerderij.opaarde
opaarde

Nieuws Op aarde
MANTELZORGDAG
Op 12 november organiseerden we onze
jaarlijkse mantelzorgdag. Een gezellige
dag speciaal voor de naasten van onze
zorgdeelnemers. De dag is bedoeld om
onderling kennis te maken, om bij te
praten over de zorgboerderij en vooral
ook voor ontspanning en gezelligheid.
We hadden een mooi programma met
bewegen voor ouderen, een mooi verhaal
en gezellige meezingmuziek. Natuurlijk
werd ook de inwendige mens niet
vergeten.

VERSIERDE FEESTDAGEN
Als het in herfst en winter buiten guurder
worden, wordt de zorgboerderij binnen
volop versierd. Eerst in herfsttooi,
overgaand in sinterklaas en daarna gaan
we helemaal los voor kerst. Dit jaar met
2 grote kerstbomen, zelfgemaakte
kerststukjes en houten kerstbomen en
allerhande andere versiering. In de eerste
week
van
december
heeft
de
goedheiligman dagelijks voor iedereen
pakjes laten bezorgen. Op 5 december
stuurde hij een van zijn zwarte pieten
langs om de laatste pakjes te brengen. En
op 1 en 5 december kwam Laura langs
met haar accordeon en werd er uit volle
borst meegezonden. Op 20 december was
ze er opnieuw, maar nu voor de
kerstliederen. Het kerstdiner werd dit jaar
gehouden op vrijdag 23 december.

NIEUWE WEBSITE
De website www.boerderijopaarde.nl is
de
afgelopen
maanden
helemaal
vernieuwd. Hij is overzichtelijker
geworden en bevat meer en mooiere
foto’s. En vooral handig: hij is voor
onszelf gemakkelijker bij te werken.
Neemt u gerust eens een kijkje! Wilt u
regelmatig op de hoogte worden
gehouden: volg ons dan op twitter of
facebook.
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BUITENGEWOON VERGADEREN
Afgelopen jaar hebben we weer veel
groepen
mogen
ontvangen
voor
vergaderingen,
trainingen
en
familiefeesten. Vooral in de zakelijke
markt zien we een flinke groei. Het gaat
gelukkig steeds beter met de economie.
We zien veel oude bekenden regelmatig
terugkomen en daar zijn we erg blij mee.
Zij roemen de rust en ruimte, de
persoonlijke aandacht en vooral ook de
catering. Met mooi weer kan er lekker in
de tuin worden vergaderd en geluncht en
daar is in de mooie nazomer volop
gebruik van gemaakt.

VAN EIGEN HAND
Er wordt nog altijd volop geklust in de
werkplaats. De afgelopen maanden
hebben we flink opgeruimd, waardoor er
plek ontstond voor een nieuwe,
zelfgemaakte werkbank. Die kwam goed
van pas voor het maken van een
prachtige serie houten kerstbomen van
eigen ontwerp. Een aantal zelfs
uitgevoerd met ingebouwde lampjes. De
bestellingen voor het volgende kerstfeest
zijn al binnen! Na de kerstbomen volgen
het opknappen en schoonmaken van de
houten tuinmeubels, een hooiruif voor de
schapen en diverse vogelhuisjes.

STICHTING VRIENDEN OP AARDE
De afgelopen maanden mocht de
stichting weer diverse giften in ontvangst
nemen voor de aanschaf van extra’s op
de zorgboerderij. Zo zijn er door een gift
via voorzitter Paul van Mansum nieuwe
muziekinstallaties aangeschaft. Ook van
de diaconieën van de PKN-kerken van
Brielle en Hoogvliet ontving de stichting
mooie giften. Heel hartelijk dank! Er
wordt de komende maanden gespaard
voor de inrichting van werkplekken met
zitplaatsen in kas en schuur, de
uitbreiding van de bloementuin incl.
prieel en voor de uitbreiding van de
wandelpaden door de tuin. Uw giften zijn
van harte welkom! Ook laten we ons
graag tippen voor fondsen die ons
mogelijk zouden kunnen ondersteunen.

NL DOET
ZATERDAG 11 MAART 2017
Het is inmiddels een traditie geworden:
zorgboerderij Op Aarde doet mee met de
jaarlijkse vrijwilligersdag van NL Doet.
Op zaterdag 11 maart liggen er tal van
grote klussen te wachten waar we met de
zorgdeelnemers niet aan toe komen.
Welke klussen zijn er dit jaar? De grote
voorjaarschoonmaak
van
de
zorgboerderij en het snoeien en planten
van bomen en struiken. Eventueel ook
het uitmesten van de stallen en het
onderhoud van de wandelpaden. We
kunnen uw hulp goed gebruiken. Doet u
mee? U kunt zich aanmelden via
www.nldoet.nl/zoeken.

