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 19 oktober houden wij weer een
OPEN DAG. U kunt tussen 10:00 uur en
16:00 uur rustig rondkijken in en om
onze boerderij. Natuurlijk kunt u in onze
schuur weer onze eigen producten
verkrijgen. Vers van het land en uit de
moestuin: aardappelen, pompoenen, uien,
koolraap en anders seizoensgroenten.
Ook
wordt
er
een
bijzondere
fototentoonstelling geopend, waarover
verderop in deze nieuwsbrief meer.
Alle dieren (jong en oud) zijn ook van de
partij. Samen maken we er een gezellige
dag van.

EXPOSITIE ‘ZIN IN …’
Angélique M.G. van der Loo uit OudeTonge is sinds 2006 met fotografie bezig.
Ze is lid van de fotoclub “De Rarekiek”
in Sommelsdijk. In 2010 behaalde zij
door haar succesvolle deelname aan vele
internationale fotowedstrijden haar AFIAP (Artist) en in april 2012 werd ze
door de Fotobond onderscheiden met de
E-FIAP-status (Excellent).

NCRV Schepper & Co
Op vrijdag 6 september was het zover. In
het NCRV tv-programma ‘Schepper &
co in het land’ kwam onze zorgboerderij
uitgebreid in beeld. De uitzending gaf in
8 minuten een heel goed beeld hoe het er
op een gemiddelde dag aan toe gaat. Wij
waren erg blij met het resultaat en de
zorgdeelnemers gaan inmiddels als
filmsterren over straat.

17 van haar foto’s worden geëxposeerd
in onze vergaderzalen. De expositie
wordt geopend op zaterdag 19 oktober
2013 om 15.00 uur door fotografe AnneMarie Vermaat en is te zien tot eind
december 2013. U bent van harte
welkom bij deze opening!

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.

AARDAPPELS
Dit jaar zijn de aardappels onder flink
drogere omstandigheden gerooid dan
vorig jaar. Ongeveer 20 ton Frieslanders
en Bildtstar is als wintervooraard
opgeslagen aan de Kloosterweg. De rest
is inmiddels verkocht. Ook de Doré’s en
Eigenheimers zijn gerooid.

Uitzending gemist?:
http://www.ncrv.nl/ncrvgemist/6-92013/schepper-co-in-land
ZORG 4 DAGEN PER WEEK
Met de zorgboerderij draaien we nu drie
goed gevulde dagen. Omdat er inmiddels
een aantal mensen op de wachtlijst staat,
zullen we eind oktober/begin november
ook op de donderdag openen. Dan zorgen
we dus van dinsdag tot en met vrijdag.
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PROJECTIESCHERM XXL
Voor de vergaderzalen hebben we sinds
afgelopen maand een XXL-projectiescherm voor al uw presentaties.

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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HULP IN DE HUISHOUDING
Brammetje draagt sinds kort ook zijn
steentje bij. Hij komt graag binnen om
door iedereen even geaaid te worden, om
het grootste deel van de dag te slapen en
om te helpen bij de boekhouding …

HOOI EN STRO OP ZOLDER
De tarwe is gedorst en het tarwestro
geperst. Een deel daarvan (150 balen) is
opgeslagen op onze hooizolder in de
schuur. Evenals 180 balen hooi die
gemaaid zijn van de natuurstroken. De
geiten, schapen en varkens kunnen hun
buikjes dus weer rond eten en lekker
liggen de komende winter.

BRUISEND BRIELLE
Op zaterdag 31 augustus stonden we met
een kraam op de streekproductenmarkt
van Bruisend Brielle. Onze kraam was
goed gevuld met oogst uit de moestuin:
pompoenen, bloemkool, courgette en
natuurlijk onze eigen aardappels.
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MOESTUIN
Vorige nieuwsbrief was het al
aangekondigd: bloemkolen, witte kolen,
rode kolen, prinsessenbonen, snijbonen,
bruine bonen, kroten, boerenkool, peen,
andijvie, koolraap, bramen, frambozen,
peren, pruimen, appels, prei, uien,
spruiten en pompoenen.
Ze zijn er allemaal gekomen, soms meer
dan we aan konden eten. Gelukkig
hebben we van de Stichting Vrienden Op
Aarde een vriezer ontvangen, zodat we
een voorraadje voor de winter kunnen
aanleggen.
De pruimenjam van Tonneboertjes (de
oudste boom op het erf) smaakt heerlijk.

BRUINE BONEN

SCHAPENHOK
Recent hebben we een groot klusproject
op de zorgboerderij afgerond: de
renovatie van een schapenhok. Van een
gulle gever ontvingen we een blokhutje
met vervallen dak. In enkele weken is dit
samen met een aantal zorgdeelnemers
helemaal opgeknapt en van een nieuw
dak voorzien. De schapen zijn er blij
mee!

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!
UIEN
Dit jaar hebben we onze teelt uitgebreid
met een kleine hoek uien. Vorige week
hebben we die van het land gehaald en
opgeslagen in onze ‘uienren’. Een
beproefde manier van uienopslag in de
buitenlucht.

Dit seizoen hadden we ook bruine bonen.
Nadat de planten uit de grond getrokken
zijn en een paar dagen met de wortels
omhoog hebben gedroogd, zijn ze op 2
meter hoge bonenstokken ‘geruiterd’ om
verder te drogen in de wind. Deze week
konden ze naar binnen en kan het dorsen
beginnen.

