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
22 juni 10:30-16:00 uur
Juni is de maand van de zorglandbouw
en staan vele staldeuren open voor
bezoekers. Op Zaterdag 22 Juni staat bij
boerderij op Aarde, in Brielle, de deur
open om bezoekers kennis te laten maken
met de zorgboerderij. U kunt deze dag
een kijkje nemen op de boerderij. U bent
van 10.30 -16.00 uur 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.
Gedurende de dag vindt er een aantal
workshops plaats. Zo is er een proefles
Ashtanga Yoga door Lea van der Wagt
om 13.00 uur en een proefles Zenmeditatie door Sjaak Ruivenkamp om
14:00 uur. Aan deze workshops kunt u
gratis deelnemen.
Ook aanwezig Bert van Genderen:
KoeckeBacker. Zijn nostalgische brood
kunt u proeven en is op de open dag ook
te koop.

VRIENDEN, MEDEWERKERS &
VRIJWILLIGERS OP AARDE
Op zaterdag 8 juni waren vrienden van
de Stichting Vrienden Op Aarde,
medewerkers en vrijwilligers van de
zorgboerderij te gast Op Aarde. Als dank
voor hun grote inzet in het eerste half
jaar Op Aarde en de aanloop daarnaar toe
kregen zij een uitgebreide rondleiding en
een high tea aangeboden. Er waren 40
van de ruim honderd vrienden en
vrijwilligers aanwezig.

VROEGE AARDAPPELS LAAT
Door het koude voorjaar is de natuur dit
jaar in alles wat later. Dat geldt dus ook
voor de aardappels. Vorig jaar hadden we
op 21 juni onze nieuwe aardappels. Dit
jaar is dat wat later. We houden u op de
hoogte!
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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
SPORTCENTRUM VAN UNEN
BAKT EN FIETST
Op woensdag 29 mei organiseerde
Sportcentrum Van Unen uit Brielle een
grote actie. Ze organiseerden een
wedstrijd taartbakken, waarbij een
professionele jury de winnaar koos. Ook
was er een fietspuzzeltocht, waarbij de
winnaars de winnende taart kregen. Ook
lunchroom Chez Andre uit Brielle droeg
z’n steentje bij. De opbrengst van deze
actie is door de Stichting Vrienden Op
Aarde besteed aan nieuwe aanplant voor
de fruittuin en mogelijkheden om de
oogst te bewaren.

DUOFIETS
De Stichting Vrienden Op Aarde heeft
van het Sint Laurensfonds een gift
ontvangen voor een duofiets. Sinds een
paar weken gebruiken we hem en dat is
echt fantastisch. Onze deelnemers staan
er voor in de rij en genieten volop van de
fietstochtjes die zij, vaak sinds lange tijd,
weer kunnen maken.

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 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
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ONTBIJT KONINGINNEDAG
Op de voorlopig laatste Koninginnedag
organiseerde Hotel de Nymph in de
Voorstraat in Brielle het jaarlijks
Koninginnedagontbijt. De opbrengst van
het ontbijt was dit jaar bestemd voor de
Stichting Vrienden Op Aarde. Om 9:00u
uur zaten alle tafels vol en was het een
gezellige drukte.
De opbrengst is inmiddels besteed aan
gereedschap en een bankje in de
moestuin voor de zorgdeelnemers Op
Aarde. En daar is afgelopen weken al
goed gebruik van gemaakt.

KUNST
Sinds half mei is er Op Aarde keramiek
tentoongesteld
van
de
Brielse
kunstenares Josta Westbroek. Haar werk
is natuurlijk ook te bewonderen tijdens
de open dag en is te koop. Voor meer
informatie: www.jostakeramiek.nl
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FILMSET
Twee weken geleden hadden we een
grote groep te gast die gedurende een
halve dag alle ruimtes (binnen en buiten)
Op Aarde gebruikt heeft. Met kleine
groepjes hebben ze een op allerlei
plekken filmscènes opgenomen.
“Voor ons was het een onvergetelijke
middag. Veel vragen hoe we aan het
adres waren gekomen en veel
waardering ten aanzien van jullie
bedrijf.”

DUIVEN
Sinds een paar weken hebben we drie
sierduiven: 1 doffer en 2 vrouwtjes. In de
weken daarvoor hebben we met de
zorgdeelnemers een duiventil gemaakt en
netjes geschilderd. Van een mantelzorger
hebben we de drie duiven ontvangen en
voor een half jaar voer.
De duiventil hangt tegen het kippenhok
en de duiven hebben het erg naar hun zin.

BOEREN PELGRIMSTOCHT
Het is een nieuw fenomeen in de
Nederlandse landbouw: zingevingsboerderijen. Vier van deze boerderijen,
die verspreid liggen over Nederland,
hebben het initiatief genomen voor
Boerenpelgrimstocht. Dit zijn Gerbranda
State, Beamkerij Ferskaat, boerderij Op
Aarde en zingevingsboerderij Vrije
Verbinding.
De boerenpelgrimstocht vindt plaats van
15 t/m 22 juli. De start is in Brielle (Op
Aarde) en het einde in Pietersbierum
(Friesland).
Meer informatie op:
www.boerenpelgrimstocht.nl .

NATUURSTROOK IN BLOEI
Met het lengen der dagen bloeit ook onze
natuurstrook weer op. We hebben er
inmiddels een slingerpad vrijgemaaid,
waardoor je van de moestuin naar het
labyrint in het coniferenbos kan
wandelen. Onderweg kun je genieten van
de vele soorten bloemen, kruiden en
grassen. Ook een idee voor de open dag.

HIGH TEA IN ASSORTIMENT
In samenwerking met Gasterij De
Bollaarshoeve hebben we ons cateringassortiment uitgebreid. We kunnen nu
ook high tea serveren. Afgelopen maand
is daar voor het eerst gebruik van
gemaakt door een groep van 35 mensen
en die waren erg enthousiast. Misschien
ook een idee voor uw bijeenkomst?

