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 5 APRIL
Wij houden onze eerste open dag van dit
jaar op zaterdag 5 april, van 10:00 tot
16:00 uur. We doen als landbouwbedrijf
ook mee aan ‘Kom In De Kas’ regio
Voorne-Putten op diezelfde dag.
Tijdens de open dag bent u van harte
welkom om rond te kijken in en om onze
boerderij. Natuurlijk is meer te zien dan
alleen de kas: de zorgboerderij, de zalen,
de lammetjes en waarschijnlijk ook de
jonge biggen. En tussendoor even tijd
voor een kopje koffie met wat lekkers er
bij. Graag tot dan!

ZORG 5 DAGEN PER WEEK
Sinds januari van dit jaar zijn we met de
zorgboerderij 5 dagen per week geopend.
Inmiddels zijn alle 5 de dagen volledig
bezet. Onze zorgboerderij voorziet
merkbaar in een behoefte in deze regio.
Samen met de medewerkers van
Catharina Stichting en de 25 vrijwilligers
beleven onze deelnemers er veel plezier
aan. Keerzijde hiervan is dat we
inmiddels een wachtlijst hebben, voor
mensen die een dag (extra) op de
boerderij
willen
komen
voor
dagverzorging.
ZACHTE WINTER
Door de zachte winter loopt alles op het
land ook net even anders dan anders.
Voor de bodemstructuur is het altijd fijn
als er na het ploegen een vorstperiode
overheen gaat, maar die is nog niet
gekomen.
Het is pas februari, maar de natuur lijkt
er al bijna geen rekening meer mee te
houden dat op 15 mei de ijsheiligen pas
jarig zijn. Ondertussen bloeien de
narcissen en zwellen de knoppen van
bomen en struiken op.

NL DOET 2014
Op zaterdag 22 maart vindt Nederlands
grootste vrijwilligersactie plaats. Met de
hulp van vrijwilligers willen we die dag
Op Aarde een aantal grote projecten
aanpakken, waar we afgelopen periode
niet aan toe gekomen zijn: betegelen van
de varkensuitloop, aftimmeren varkenshok, ophogen van de kippenren, grote
schoonmaak van de zorgboerderij,
uitmesten van de potstal, spitten van de
moestuin, etc.
Aanmelden als vrijwilligers voor deze
actieve en vooral gezellige dag kan nog
via de website: www.NLDOET.nl

BUS OP AARDE
Sinds januari van dit jaar rijden we met
een Bus Op Aarde. Zes á zeven deelnemers per dag worden thuis opgehaald
door een van onze vrijwilligers.

Naast de vrijwilligers op de bus hebben
we ook een 20 tal vrijwilligers voor het
begeleiden van de activiteiten. Elke week
zijn we weer onder de indruk van hun
betrokkenheid en inzet.

VRIENDEN WORDEN?
Wilt u elk moment van de dag op de
hoogte blijven wat er gebeurt Op Aarde?
Volg ons dan op Twitter of Facebook.

februari2014

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!

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
OOIEUIER
Onze schapen Caatje en Rina zijn
hoogzwanger: de ooieuiers staan
gespannen.
Volgens de huidige spellingsregels is het
‘ooienuier’, maar waar vind je dan nog
een woord met 7 klinkers achter elkaar?
Omdat schapen de gewoonte hebben om
midden in de nacht te lammeren en
Texelaars daar een helpend handje bij
nodig hebben, zien we aantal slaaparme
nachten tegemoet. We houden u op de
hoogte!

ZALEN OP AARDE
De afgelopen tijd heeft een aantal
families een feestelijke bijeenkomst op
de boerderij gehouden: verjaardagen en
jubilea met receptie, een rondleiding over
de boerderij en een stamppotjesbuffet ter
afsluiting. We hebben zeer enthousiaste
reacties ontvangen op de gezellige,
ongedwongen sfeer en het heerlijke eten.
Mocht u binnenkort iets te vieren hebben
of zo maar zin hebben in een gezellige
avond met al uw familie en vrienden:
vraag gerust eens naar de mogelijkheden.
Verder zijn onze zalen in januari en
februari volop gebruikt door bedrijven en
organisaties voor trainingen en hei- of
weidagen.
Reactie van één van de trainers
(Schouten&Nelissen): “locatie met een
10!”

STICHTING VRIENDEN OP AARDE
De Stichting Vrienden Op Aarde heeft
afgelopen maand weer een aantal giften
ontvangen, die we hier even met name
willen noemen.
Lions Club Bernisse heeft een mooie gift
geschonken voor tuingereedschap. Een
voor ons goede bekende deed een grote
gift voor de aanplant van bomen. De
protestantse kerk Oostvoorne heeft een
aantal boodschappenpakketten geschonken voor de zorgboerderij.
De stichting heeft ook een aantal
donaties op de bankrekening ontvangen.
Aangezien de bank geen adresgegevens
toevoegt van de gulle gevers, is het niet
altijd duidelijk van wie ze afkomstig zijn.
Komend jaar wil de stichting een
donateurswervingsaktie op gaan zetten.
Heeft u ideeën hoe dat te doen? U kunt
zich melden bij info@vriendenopaarde.nl

DE KACHEL BRANDT
We hebben er even op moeten wachten,
maar hij staat er: de houtkachel in de
zorgboerderij. Afgelopen maand hebben
we hem voor het eerst gebrand.
Niet dat het nou echt nodig is om de
kachel aan te steken met de zachte winter
en al die vloerverwarming, maar het is
vooral erg gezellig. Het aanmaakhout en
de blokken waren natuurlijk gezaagd
door onze deelnemers; dus dubbel pret!

Februari2014
ALZHEIMER CAFE
Het
Alzheimer
Cafe
is
een
laagdrempelige
voorziening
voor
informatie over dementie, hoe je daar
mee om kunt gaan, wat er gebeurt bij
dementie en wie je bij kunnen staan als je
met deze ziekte wordt geconfronteerd.
De avonden zijn bedoeld voor
mantelzorgers
en
mensen
met
beginnende dementie.
Op de avonden, die eens per maand
plaatsvinden, vertelt een deskundige iets
over het onderwerp van die maand.
Vervolgens is ruimte om vragen te
stellen. Op Voorne-Putten zijn er Cafés
in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse.
In Brielle gaat het op 12 maart over de
veranderingen in de AWBZ en WMO en
de rol daarbij van de gemeente. Om
19:30 u Infirmerie, Rozemarijnstraat 42.

STEMADVIES
Op woensdag 19 maart aanstaande zijn er
gemeenteraadsverkiezingen.
Ons stemadvies is: “ga stemmen!”.
Gemeenten krijgen er in het komende
jaar veel taken bij. Onder andere de
dagverzorging, zoals die nu op onze
zorgboerderij wordt aangeboden, wordt
de
verantwoordelijkheid
van
uw
gemeente, nu is dat het Rijk.
Zeker nu is het dus van belang dat u uw
lokale stem laat gelden.

