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.

OPEN DAG Op Aarde
6 april 10:30 – 16:00uur
Op zaterdag 6 april zetten we onze
deuren weer wagenwijd open. U bent de
gehele dag van harte welkom. U kunt
rustig rondkijken in onze zorgboerderij
en toelichting krijgen over onze dagverzorging.
Ook de ruimten voor vergaderingen,
trainingen, retraite en meditatie zijn te
bezoeken. U kunt zich laten informeren
over de verschillende activiteiten.

16 maart: NL Doet
Op 16 maart stond een groep van bijna 30
vrijwilligers klaar om de hele dag tal van
klussen aan te pakken.
Er zijn 60 rozen en 80 bomen geplant, er
is geschilderd, mest geruimd, getegeld,
schoongemaakt, gekookt, gepoetst, getimmerd en gedakdekt. Te veel om op te
noemen. Ook de wethouders Schipper en
Borgonjen van Brielle hebben de hele
dag meegewerkt. Het was een heel
gezellige dag; allen hartelijk dank!
Kijk op de website voor meer foto’s.
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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.

Gedurende de dag vindt er een aantal
workshops plaats. Zo is er om 13:00u
een proefles Ashtanga Yoga door Lea
van der Wagt en om 14:00u een
interactieve lezing over zin-geving &
bewust-zijn door Angelique Romeijn en
om 12:00u & 15:00u een proefles Zenmeditatie door Sjaak Ruivenkamp. Aan
deze workshops kunt u gratis deelnemen.

Zin Op Aarde

Groot Dictee
Op zaterdag 9 maart vond het 7e Groot
Dictee van Voorne-Putten-Rozenburg
van de Rotary Brielle. De opbrengst was
bestemd voor Hospice de waterlelie te
Spijkenisse, Stichting Ambulance Wens
en de Stichting Vrienden Op Aarde.
Daarbij is maarliefst €5012 opgehaald
voor de Stichting. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee. De stichting
gaat het geld besteden aan een kas in de
moestuin van de zorgboerderij.

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.

Tarwe gezaaid
Inmiddels is op drie percelen zomertarwe
gezaaid met de ‘nieuwe’ zaaimachine.

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
Op Aarde in Alzheimercafé Brielle
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor
mensen met dementie, hun partners,
familieleden en vrienden. In Brielle
vindt iedere tweede woensdag van de
maand het Café plaats in de Infirmerie,
Rozemarijnstraat 42. Op 13 maart ging
het over verschillende vormen van dagbesteding. Zorgboerderij Op Aarde
hebben we daar gepresenteerd met
prikkelen van de zintuigen: kijken,
voelen en proeven: foto’s van de
boerderij en zorgdeelnemers, onze
konijnen om te aaien en griesmeelpapjes
om te proeven. Het was een leuke en
informatieve avond.

Nieuwe zorgdeelnemers Op Aarde
Afgelopen weken is er weer een aantal
zorgdeelnemers bijgekomen op de
zorgboerderij. We zijn op de
woensdagen en vrijdagen geopend. De
deelnemers zijn allemaal vanaf het
eerste moment enthousiast. De ervaring
tot nu toe is dat vooral de mantelzorgers
zo’n eerste dag erg moeten wennen aan
de nieuwe situatie.
De zaden voor de moestuin zijn
inmiddels in huis gehaald en gesorteerd.
Laat nu het mooie weer maar komen!

Pelgrimstocht langs boerderijen
Samen met drie andere boerderijen, in
Gelderland en Friesland, organiseert Op
Aarde van 15 t/m 21 juli een
boerenpelgrimstocht. Deze tocht is voor
iedereen die nieuwsgierig is naar het
leven en werken op de boerderij, daaraan
actief wil deelnemen en eens op een
andere manier naar zijn eigen leven wil
kijken. De boerenpelgrimstocht gaat
over ontmoeting en de verwondering
over wat het leven op en met de aarde je
te bieden heeft. Het programma bestaat
o.a. uit korte vieringen, telkens een
uniek programma en het gezamenlijk
bereiden en nuttigen van de maaltijd.
Het basistarief is €395, bij overnachting
in eigen tent. Deelnemers moeten zelf
zorgen voor vervoer tussen de vier
boerderijen. In de volgende nieuwsbrief
volgt meer informatie.

Ook uw bijeenkomst Op Aarde?
Steeds meer groepen weten onze
boerderij te vinden voor een zinvolle
bijeenkomst in onze boerderij.
Multinationals, zorginstellingen, managementteams, directies, non-profit-organisaties, meditatiegroepen, trainers, etc.
De lunches en diners worden verzorgd
door de Gasterij van de Bollaarshoeve,
waar mensen met een beperking in de
keuken werken.
"perfect verzorgd en prachtige locatie,
hartelijk dank”
(citaat bezoeker)

Stormloop proeflessen Zen
In het weekend van 23 en 24 maart
konden geinteresseerden proeflessen
Zen meditatie volgen in de Kapel, onder
leiding van Sjaak Ruivenkamp. Het
aantal geinteresseerden was zo groot,
dat het aantal proeflessen al snel is
verdubbeld. De reacties op zowel de
proefles als de Kapel waren zeer
positief. Op 4 april start de introductiecursus. Aanmelden kan via de website
www.zen.nl/voorne .
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Op Aarde Kandidaat Kroonappel
Na een eerste stemronde van het
publiek is onze zorgboerderij Op Aarde
voor de Gemeente Brielle door naar de
volgende ronde. Hartelijk dank voor uw
stem! Op 28 maart horen we of we
doorgaan naar de finaleronde.

Vrienden- en vrijwilligersdag
De Stichting Vrienden Op Aarde
organiseert op 8 juni een vrienden- en
vrijwilligersdag. Alle donateurs van de
stichting en vrijwilligers van de
zorgboerderij
ontvangen
daarvoor
binnenkort een uitnodiging.

Nieuwe bewoners in aantocht
In de week voor Pasen komen er twee
nieuwe bewoners Op Aarde. Twee
varkens nemen hun intrek in het pas
gebouwde onderkomen. Op 6 april zijn
ze te bewonderen.

Overige activiteiten Zin Op Aarde
Wegens grote belangstelling start zeer
binnenkort een tweede Yoga-avond op
de woensdagen.
Op 27 maart start de wekelijkse Harp
Praysing in de Kapel. Op 2 april begint
Angelique Romeijn met de inspiratiecirkels. Op 20 april begint een serie
opstellingdagen.
U kunt zich nog aanmelden voor deze
activiteiten. Kijk daarvoor op onze
website bij Zin Op Aarde –
Programmering.

