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
Zaterdag 22 juni zijn er circa 200
belangstellenden geweest op de Open
Dag. Veel enthousiaste reacties en
meerdere nieuwe aanmeldingen voor de
zorgboerderij. Heeft u deze open dag
gemist? Dit najaar organiseren we er
weer een. We houden u op de hoogte van
de exacte datum via deze nieuwsbrief,
twitter en onze website.
NIEUWE AARDAPPELS
Ze waren wat later dan vorig jaar. Maar
ze zijn er weer: heerlijke Frieslanders en
Dore’s. Te koop bij ons op de
Sleepseweg of aan de Kloosterweg 3 in
Brielle. Onderstaand een foto van de
eerste grote vracht van de Sleepseweg.

DERDE DAG ZORG OP AARDE
Sinds 23 juli is de zorgboerderij drie
dagen per week geopend. Op dinsdag,
woensdag en vrijdag komen de
zorgdeelnemers. Deze dagen zijn
inmiddels ook bijna vol, met telkens 10
of 11 mensen. Iedereen voelt zich thuis
en is enthousiast over de activiteiten, de
gezelligheid en het meeleven met het wel
en wee op de boerderij.
Zodra er nog meer deelnemers bij
komen, zullen we ook een vierde dag in
de week openen.
PROEFLESSEN ZEN
Op 21 september: van 10:00-11:00 u en
van 13:00–14:00 u en 22 september van
13:00-14:00 u zijn er weer proeflessen
Zen meditatie. Meer info en aanmelding
op
http://www.zen.nl/voorne/
KLANKEN
Zondag 1 september van 14:00-16:00 u is
er een Droomtijd klankconcert van Nada
Naga. Meer info op www.nadanaga.com
Aanmelding: info@luisterennaarjelijf.nl

NIEUW LEVEN EN AFSCHEID
Leven en dood horen bij elkaar, ook op
de boerderij. En dat hebben we afgelopen
weken ondervonden.
Op 25 juni zijn drie jonge poesjes
geboren. Moederpoes Sientje is een
moderne moeder en was al snel veel van
het nest, maar ze verzorgt ze uitstekend.
En natuurlijk hebben we beschuit met
muisjes gegeten.

NCRV OP BEZOEK
14 juni kwam de NCRV-televisie een
dagje op de zorgboerderij filmen.
Binnenkort komt er een item over onze
boerderij bij het programma ‘Schepper &
Co’. Ook komt er een uitgebreid
interview in ‘Het Vermoeden’. De
uitzending is op vrijdag 6 september,
17:05uur, Nederland 2.
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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 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!
Na enkele weken is het zwarte poesje
onverwachts overleden. De oorzaak
hebben we niet kunnen achterhalen.
Een van onze konijnen, Fleur, is
doodgegaan en een van de duiven is
verongelukt. Gelukkig ook weer ander
nieuw leven: er zijn een paar
krielkuikens uit het ei gekropen!

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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GEKNIPT EN GESCHOREN
Onze schaapjes zijn na de lange winter
en het kwakkelende voorjaar geschoren
door boer Piet. Ook hun hoeven zijn
geknipt. Ze leken ineens een stuk kleiner
en Caatje en Rina moesten er zelf ook
wel even aan wennen.

KNORRETJE OP STAP
Op een zonnige zaterdagochtend kreeg
Knorretje het in haar bol. Ze had het voor
elkaar gekregen om het schuifhek
omhoog te schuiven, er onderdoor te
schieten en een uitgebreide wandeling te
maken over het erf. Daarna huppelde ze
het land op, op weg naar de bloemkool.
Met wat voer (bix met gekookte kroten)
en zachte hand konden we haar met enige
moeite en hulp weer terug in haar hok
krijgen. Zo is er altijd wel wat te beleven.

BRUISEND BRIELLE
Zaterdag 31 augustus vindt Bruisend
Brielle plaats, waarbij er van alles
georganiseerd is in het centrum van
Brielle. Wij staan met een kraam op de
streekproductenmarkt in de Voorstraat.

HAVENDAGEN
In het weekend van 7 en 8 september zijn
de wereldhavendagen in de Rotterdamse
Haven. In het EIC (Europoort Informatie
Centrum) op de landtong van Rozenburg
is een informatiemarkt, waar wij ook van
de partij zijn. Graag tot dan!

GROEN OM DE BOERDERIJ
De groen- en natuurstroken rond de
boerderij en op het land hebben de
afgelopen maanden prachtig in bloei
gestaan.

Beginnend bij wit van de kamille, naar
rood van de klaprozen, naar blauw van
de korenbloemen, naar geel van de
bloemen waarvan we de naam niet
weten.

Inmiddels
beginnen
de
stroken
uitgebloeid te raken en kunnen we het
volgende week maaien voor hooibalen
voor het voeren van de geiten en
schapen.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor de zorgboerderij zijn wij blijvend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Helpt
u graag een handje in de moestuin? Wilt
u deelnemers halen en brengen naar de
zorgboerderij? Hebt u ervaring in
houtbewerking? Meldt u zich even bij
ons. Alvast hartelijk dank!
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MOESTUIN
Augustus is de oogstmaand. Deze weken
staan volop in het teken van de oogst uit
de moestuin: aardbeien, kroten, andijvie,
sla, spinazie, tomaten, komkommers,
courgettes, kruiden, snijbiet,

augurken, blauwe bessen, aardappels,
tuinbonen,
kapucijners,
snijbonen,
sperziebonen, pruimen en koolrabi.

Daar hebben we natuurlijk goed van
gegeten in de zorgboerderij en inmiddels
al een flinke hoeveelheid ingevroren voor
de winter. Ook hebben we vijf kilo
augurken
ingemaakt,
zodat
we
binnenkort wat zoet-zuurs bij het eten
hebben.

En dan komen er nog: bloemkolen, witte
kolen, rode kolen, prinsessenbonen,
snijbonen,
bruine
bonen,
kroten,
boerenkool, peen, andijvie, pastinaken,
koolraap, bramen, frambozen, peren,
appels, prei, uien, spruiten, pompoenen!

