‘Op Aarde’ is een unieke plek aan de Sleepseweg 9 in Brielle,
waar het boerenbedrijf vanaf oktober 2012 gecombineerd zal worden met zorg en zingeving.
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
September2012
Eindpunt van bouw in zicht
Deze weken gaat het heel hard. Soms
wordt er met 15 man tegelijk
gewerkt: timmermannen, loodgieters,
elektriciens, schilders, voeger,
tegelzetter, stucadoors en
stratenmakers.

Aardappels
Het aardappelseizoen is in volle gang:
Frieslanders, Doré, Eigenheimer en
Bildstar. Voor iedere smaak. Te koop
aan de Kloosterweg nummer 3 in
Brielle.

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

Op onze website nog meer foto’s.
Zorgboerderij Op Aarde
Op dinsdag 18 september hebben we
een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met Catharina Stichting:
een zorginstelling met vestigingen in
Brielle, Oostvoorne en Rockanje.
Verzorgenden van het Catharina
Gasthuis gaan bij ons op de boerderij
de benodigde zorg leveren. We zijn –
beide - bijzonder blij met deze
samenwerking en hebben de
ondertekening daarom ook feestelijk
gevierd. Op de foto ziet u ook Nic
Heijlands: directeur/ bestuurder
Catharina Stichting

Stichting Vrienden Op Aarde
Op vrijdag 14 september is de
stichting Vrienden Op Aarde
opgericht. Bij Notaris Moerland
werden de statuten ondertekend.
De stichting wil voor een aantal
projecten fondsen gaan werven om
iets extra’s te bieden op de
zorgboerderij. Denk daarbij aan een
kasje, een ruim kippenhok,
gereedschap of een duofiets.
Wij voelen ons bijzonder vereerd dat
zij deze moeite willen doen.
Ze hebben ook een website:
www.vriendenopaarde.nl

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, zal goede gelegenheid
bieden voor: retraites, training,
cursussen zingeving, verwerking
van rouw en verlies,
lotgenotenbijeenkomsten en
stilte.

Meer informatie of
Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga naar de website!
Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
tel. 06-5123 0438
tel. 06-1500 3883
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
www.twitter.com/opaarde

Wij zoeken vrijwilligers
Voor onze zorgboerderij zoeken
we enthousiaste vrijwilligers, die
affiniteit hebben met het
buitenleven. Het is voor diverse
activiteiten: met de zorgdeelnemers
bereiden van het warm middageten
(natuurlijk met eigen groente),
verzorgen van de moestuin en de
dieren (kippen, varkens, geit,
hond).
Heb je interesse?
Bel of mail ons even.
Natuurstroken gehooid
Onze natuurstroken hebben de hele
zomer prachtig gebloeid. In de eerste
week van september was het
prachtig nazomerweer en het juiste
moment om te hooien.
Opbrengst: ruim 150 balen stro en
hooi, die inmiddels in onze nieuwe
schuur liggen te wachten op geit en
varken.

Oproepjes
In de kerkblaadjes van Pijnacker en
Brielle hebben we enige weken
geleden een oproepje geplaatst of
mensen bij het opruimen van schuur
of woning aan onze zorgboerderij
wilde denken. Niet zonder resultaat.
Inmiddels zijn wij verblijd met
servies, bestek, stoelen, kasten,
kastjes, tuingereedschap, etc.
We zijn daar zeer dankbaar voor!
Met zorg geteeld en
met zorg bereid
De eerste reserveringen voor
bijeenkomsten Op Aarde zijn
binnen! Daar zijn we natuurlijk heel
blij mee. De catering verzorgen we
samen met Gasterij Bollaarshoeve.
Dus met zorg geteeld en met zorg
bereid!

september2012
Duurzame warmte
Afgelopen week zijn 13 bronnen
geboord naar 100 meter diepte.
Deze zorgen er voor dat we straks
op een duurzame manier de
boerderij verwarmen in de winter en
koelen in de zomer.

Aanmeldingen zorgboerderij
De eerste aanmeldingen voor de
zorgboerderij komen al binnen. We
hopen dus snel de eerste dag open te
kunnen. Daarover later meer.
Aannemer klaar; wij aan de bak
Aannemer Van Reek, en zijn
onderaannemers, zijn bijna klaar.
Vanaf de eerste week van oktober
kunnen wij zelf aan de slag met de
inrichting en onze eigen verhuizing
van Pijnacker naar Brielle. Er volgen
dus nog een paar drukke weken.
Vakmanschap
Speciaal voor onze boerderij is een
gevelmakelaar gemaakt door Jaap
van de Vliet: de oudste oom van
Ronald en wereldberoemd
beeldhouwer. Een vakkundig
vormgegeven sierraad voor op onze
voorgevel, vol met symboliek.

Oogst uit de moestuin
De moestuin heeft het eerste jaar al
heel wat opgebracht: aardbeien,
snijbiet, kroten, pompoenen en
courgettes. De eerste pastinaken zijn
ook al geoogst en de knolletjes doen
het goed.

