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.
Op Aarde geopend!
Op 9 november was het dan zo ver.
Op Aarde is officieel geopend door
mw. Mol, voormalig bewoonster van
het oude boerderijtje dat er stond,
samen met de wethouders Schipper
en Borgonjen van Brielle.

Beestenboel
Inmiddels lopen er heel wat beesten
rond op onze boerderij. Hierbij een
kort overzicht:
3 geiten: Maartje, Klaartje & Saartje
(verzonnen door medewerkers van de
Gulle Geus)
2 schapen: Caatje & Rina
(verzonnen door Eliene de Jonge)
1 konijn: Dotje (had al een naam)
2 katten: Dirk & Sientje
(verzonnen door Elza Mol)
en 25 kippen (zonder naam)

Voorafgaand aan de opening was er
een minisymposium met een vijftal
inspirerende sprekers. Zij spraken
over geldzaken, verbinding tussen
stad en landbouw, omgaan met
dementie en zingevend boeren.
Aardappels & Cichorei
Tussen alle drukte rondom de
opening moesten ook de aardappels
en de cichorei nog uit de grond. Dat
viel niet mee met alle regen van de
afgelopen
weken.
Maar
half
november was alles er eindelijk uit.

Van de familie Mol hebben we een
mooie fotoserie gekregen van de
vorige boerderij in betere tijden.
Op 10 november was er een Open
Dag waar meer dan 400 mensen een
kijkje kwamen nemen.
Tijdens de Open Dag kon overal
rondgekeken worden, er was een
winkeltje in de schuur en je kon er
namen verzinnen voor onze beesten.

Zorgdeelnemers Op Aarde
Inmiddels is de zorgboerderij op de
woensdagen open met een groep
zorgdeelnemers. De eerste keer was
natuurlijk best spannend, maar de
mensen hadden een fijne dag, lekker
naar buiten geweest, de beesten
verzorgd, samen gekookt en heerlijk
gegeten. Op 5 december was er zelfs
een middag met accordeonmuziek.
Dat wordt allemaal mogelijk samen
met de enthousiaste medewerkers van
Catharina Stichting en vrijwilligers.
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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,
fruit en bloemen 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
psycho-geriatrische 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: 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

NieuwsOpaarde
Gulle giften
Tijdens de opening en op de open
dag zijn er heel veel mensen
geweest die een gift hebben gedaan
aan de Stichting Vrienden Op
Aarde. Zij willen iedereen daar
hartelijk voor danken.
De Stichting steunt het werk op
onze zorgboerderij met een aantal
extra’s. Zo sparen zij op dit
moment voor het aanschaffen van
een duofiets.
Meer informatie op hun website:
www.vriendenopaarde.nl
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Caatje en Rina
Daags voor de opening kregen we
een bijzondere gift van de Catharina
Stichting: twee schapen! Erg leuk.
Het zijn lammeren van dit jaar en ze
hebben het goed naar hun zin.
Als ons gras nog net wat langer is,
en het weer wordt wat droger, dan
gaan ze naar buiten.

Boek nu met korting !
We hebben een kennismakingsactie
voor vergaderingen, bijeenkomsten
en trainingen op onze boerderij.
Boekt u voor het einde van dit jaar,
krijgt u 10% korting op de zaalhuur.

Winterfair Bollaarshoeve
Op een koude zaterdag 8 december
organiseerde de Bollaarshoeve een
winterfair. We liggen op zichtafstand
van elkaar en werken veel samen.

De groenten voor de winterkost
vonden gretig aftrek. Met name de
pastinaak uit onze eigen moestuin
was populair. Het was een koude
maar leuke avond. Volgend jaar
weer.
Gift Protestantse Gemeente Brielle
Tegelijkertijd met onze opening
vond de jaarlijkse ouderenmaaltijd
plaats in de Catharijnekerk in
Brielle. Een deel van de collecteopbrengst tijdens de ouderenmaaltijd
was bestemd voor de Stichting
Vrienden Op Aarde. Dat heeft grote
indruk op ons gemaakt.
Wij ontvingen zelf ook nog eens 5
anoniem gesponsorde kippen. Die
konden meteen in hun gloednieuwe
hok wennen. Het mysterie is dus
opgelost: de kip was het eerst Op
Aarde; het eerste ei volgde niet veel
later.

Kookworkshop Lekker van Streek
Inmiddels zijn de eerste eieren en
onze producten gebruikt voor een
eerste kookworkshop bij ons op de
boerderij. Een leuk idee voor een
team- of familieuitje!
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Tijd voor Boerenkool
De vorst is even aan de grond
geweest. Er is zelfs sneeuw
gevallen. Tijd voor boerenkool dus!
De bladeren wordt deze week
geoogst en zelf hebben we
natuurlijk ook al een maaltje op.
Van harte aanbevolen.

Sint Op Aarde
Ook Sint Nicolaas is ons huisje niet
voorbijgereden.
Pepernoten
en
suikergoed in de klomp en op 5
december kwamen er ook nog twee
zwarte pieten langs op de
zorgboerderij.

