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.
Zorgboerderij 2 dagen per week
Sinds
begin
januari
is
de
zorgboerderij twee dagen per week
geopend: woensdag en vrijdag.

De zorgdeelnemers komen met veel
plezier. Aan de keukentafel worden
tijdens het koken oude recepten en
wijsheden uitgewisseld: “Weet je wat
ook lekker is? Aardappels met
karnemelk”.
Bij het verzorgen van de dieren
komen mensen op verhaal. In de
moestuin is het nu nog wat rustig,
maar in de schuur met de stal is altijd
wel wat te doen.

Ook van de mantelzorgers krijgen we
veel hartverwarmende reacties: “Ik
heb opeens weer tijd om met een
vriendin koffie te gaan drinken” en
“We kennen moeder bijna niet terug,
zo vol verhalen zij weer is. Zo’n
verschil met een paar weken terug.”

Op beide dagen zijn nog plekken
beschikbaar. Mensen die op zoek zijn
naar een dagbesteding, waar wat te
beleven valt, zijn dus van harte
welkom!

Boer Willem Op Aarde
Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst
Op Aarde heeft boer Willem (bekend
van Boer Zoekt Vrouw) bij ons
verteld over het populaire TVprogramma. Vol enthousiasme gaf hij
een inkijkje in het totstandkomen van
het programma en wat hij, inmiddels
als bekende Nederlander, allemaal
meemaakt. Na afloop van zijn verhaal
heeft hij vol interesse een rondleiding
op ons bedrijf gehad.

NL Doet 16 maart 2013
Op zaterdag 16 maart doen we mee
met NL Doet! Via NLdoet.nl kunt u
zich als vrijwilliger melden voor het
inrichten van de nieuwe moestuin.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Kippenhok is af
Aannemer Van Reek heeft ons na
afloop van de bouw een groot
kippenhok
geschonken
voor
maximaal 40 kippen. Leuk om te
weten: hun bedrijf is in een ver
verleden begonnen als kippenschuren
-bouwer. Ze zijn het nog niet
verleerd: onze 18 kippen liggen en
leggen er goed in.
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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
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
bivoor:
vergaderen,
retraites,
training,
cursussen
zingeving,
verwerking van rouw en verlies,
lotgenoten-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
www.twitter.com/opaarde

NieuwsOpaarde
Vrienden Op Aarde
De Stichting Vrienden Op Aarde
heeft sinds kort de ANBI-status. Dat
betekent dat de stichting erkend is
als goed doel. Hierdoor hoeft de
stichting over giften geen belasting
te betalen. En... gulle gevers kunnen
zelf hun gift aftrekken van de
belasting!
Gift NPB Brielle
Tijdens de kerstnachtdienst van de
NPB Brielle is er gecollecteerd voor
de Stichting Vrienden Op Aarde.
Binnen de NPB worden ook
maandelijks creatieve workshops
gehouden, waarbij mooie spullen
gemaakt worden zoals windlichtjes
en kaarten. Deze worden verkocht
en de opbrengst van dit halfjaar
wordt geschonken aan Stichting
Vrienden Op Aarde.

Een afvaardiging van de NPB kwam
in december dit heugelijke nieuws
vertellen.
De Stichting is heel dankbaar en blij
met deze giften!

Aanstaande activiteiten Op Aarde
Vanaf maandagavond 4 februari
begint wekelijkse Ashtanga Yoga Op
Aarde. Het is een energieke
vloeiende yoga stijl onder leiding
van Lea van der Wagt-Langedoen.
Informatie
en
aanmelden:
lea.vanderwagt@kpnplanet.nl
Vanaf zaterdag 9 maart organiseert
Gerda van den Top op een viertal
zaterdagen opstellingsdagen, ‘voor
levensvragen waarop je maar geen
antwoord vindt’. Informatie en
inschrijven: toptrainingencoaching.nl
Kijk bij het nieuws op onze website
voor meer informatie.
Ook een bijeenkomst Op Aarde?
In de eerste maanden na de opening
zijn er diverse bijeenkomsten
geweest in de zalen van Op Aarde:
verenigingen, zorginstellingen en
bedrijven. We krijgen veel positieve
reacties.
“Heel erg bedankt voor jullie
gastvrijheid. Iedereen was zeer
positief over de locatie en ook het
(pure) eten. Ook de persoonlijke
aandacht hebben we zeer
gewaardeerd. Wij gaan zeker vaker
gebruik maken van jullie boerderij!”
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Winterrust
Door de late oogst van de
aardappelen, het natte najaar en de
vorstperiode, is een groot deel van
het land nog niet geploegd. De
spruiten en de laatste boerenkool is
in de afgelopen weken van het land
gehaald. Zodra het weer en het land
het toelaat ‘slaan we de hand weer
aan de ploeg’.

Voor een aardappel en een ei
Sinds begin januari zijn aan de
Sleepseweg 9 aardappelen en eieren
te
koop.
De
aardappelen
(Frieslander en Bildtstar) zijn van
ons eigen land. De eieren worden
door onze eigen vrije-uitloop-kippen
vers gelegd. Naast aardappelen en
eieren is er een beperkt aantal
seizoensgroente te koop.

Wilt u meer weten over de plannen
van de Stichting en de bestemming
van giften en donaties? Kijk
hiervoor op hun website:
www.vriendenopaarde.nl
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Boek nu met korting !
We hebben een kennismakingsactie
met aantrekkelijke kortingen voor
regelmatige verhuur van ruimtes en
familiebijeenkomsten.
Informeer
naar de mogelijkheden!

Citaat van de zorgboerderij
Nadat boer Ronald bij een
timmerklusje op zijn duim had
geslagen, kreeg hij van een van de
zorgdeelnemers te horen: “Was er
daarnaast geen plek meer?”

