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.
MUISJES VOOR DE POESJES
Op zondag 29 juni, vlak na Nederland –
Mexico, heeft onze Sientje 3 jonge
poesjes gekregen. Voor de bevalling had
ze een lekker plekje in huis uitgezocht:
het logeerbed. De volgende ochtend zijn
moeder en jongen verhuisd naar een
rustig plekje in de schuur en konden ze
door iedereen worden bewonderd.
Natuurlijk werd er eerst beschuit met
muisjes gegeten. Dat was niet voor de
poes! Vier dagen eerder hadden we al de
1e verjaardag gevierd van ‘troetelpoes’
en activiteitenbegeleider Bram.

LANDLEVEN
Door het warme voorjaar is het land de
afgelopen maanden in rap tempo groen
geworden. Aan de Sleepseweg staan
naast spruiten diverse andere gewassen:
pastinaken, uien, pompoen en knollen. Er
staan ook bruine bonen, of wat daar nog
van over is: een grote familie Haas doet
zich er dagelijkse aan te goed. Wegjagen
helpt … voor 5 minuten. Op de andere
percelen staan aardappels, cichorei en
zomertarwe. Het mooie weer van de
afgelopen weken had een schaduwzijde:
droogte. Om groei te behouden moesten
de
aardappels
beregend
worden.
Gelukkig heeft het afgelopen dagen
eindelijk weer lekker geregend en
eigenlijk alweer meer dan genoeg. Het is
ook nooit goed!

BUITEN VERGADEREN
Steeds meer bedrijven en organisaties
weten de weg te vinden naar Op Aarde
voor een training, vergadering of
heisessie. ‘Waar kun je zo ongestoord
werken, met zoveel ruimte en prachtig
uitzicht en waar is de verzorging zo goed
en persoonlijk en de catering perfect?’
Op Aarde dus! Bij mooi weer wordt de
lunch in de tuin geserveerd, naast de
prachtig bloeiende natuurstrook.
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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

WACHTLIJST ZORGBOERDERIJ
Sinds begin 2014 is de zorgboerderij 5
dagen per week geopend en zijn deze
dagen helemaal vol. In totaal zijn er 24
‘unieke’ zorgdeelnemers en is er elke dag
een groep van 11 mensen aanwezig.
Helaas moeten we soms afscheid nemen
van iemand die niet meer zelfstandig
thuis kan blijven wonen. Dat zijn
vervelende gebeurtenissen voor de groep
waarin iedereen wordt gewaardeerd en
een eigen plek inneemt. Hierdoor is het
wel mogelijk dat we ook regelmatig
nieuwe mensen van onze wachtlijst als
zorgdeelnemer mogen verwelkomen.
VRIJWILLIGERS BEDANKT
Op zondagmiddag 18 juni zijn de
vrijwilligers en medewerkers van de
zorgboerderij in het zonnetje gezet.
Tijdens een gezellige en zonnige middag
konden ze deelnemen aan een workshop
servettorentjes vouwen of een workshop
bierproeven.

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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YOGA-KIP EN ZEN-POES
De vaste deelnemers aan de zenmeditatie
(ma / do) en de power-yoga (wo) Op
Aarde zijn enthousiast over de stilte en
het
uitzicht
op
de
boerderij.
Tegenwoordig komt daar regelmatig een
dimensie bij. Poes Bram loopt vaak de
trap op en neemt in de Kapel zijn plaats
in op een meditatiekussen. Door de
openslaande tuindeuren wordt ook de
yogales af en toe vereerd met een bezoek
van Bram. Ook loslopende kip Hennie
ontspant heerlijk tussen de yogamatten.

KLUSSEN
Ondanks het mooie voorjaarsweer heeft
het klusteam van Op Aarde de afgelopen
maanden niet stilgezeten en zijn er weer
prachtige creaties gemaakt. Een kort
overzicht: een klimrek voor de geiten,
naambordjes voor de fruitbomen in onze
boomgaard, insectenhotels, een groot
konijnenhok en een konijnenren.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan
een nieuwe verkoopkar voor onze
producten.

TENTOONSTELLING
In de komende maanden zijn in de
vergaderzalen pasteltekeningen van
Hanneke Weezepoel te zien. Een
indrukwekkende verzameling van ZuidHollandse en Zeeuwse eilandschappen.

VIER JE VERJAARDAG EENS
LEKKER BUITEN !
Wordt je moeder 80 of ben je 60 jaar
getrouwd en zoek je hiervoor een
gezellige locatie? Denk eens aan ons!
Samen met de catering van Gasterij de
Bollaarshoeve maken we er een
geslaagde bijeenkomst van.

WMO
Op 8 juli is het lang verwachte besluit
genomen: dagverzorging voor ouderen
gaat per 2015 geregeld worden door de
gemeenten. Ook de gemeenten in onze
regio bereiden zich hier op voor. Wij
hebben er vertrouwen in dat dit in ‘onze’
gemeenten en voor onze (toekomstige)
zorgdeelnemers goed geregeld gaat
worden. Uiteraard leveren wij hen
informatie over belang en betekenis van
dagverzorging voor ouderen met
dementie en wat volgens ons in de
uitvoering belangrijke aandachtspunten
zijn.

OPEN DAG 20 SEPTEMBER
U kunt de volgende Open Dag Op Aarde
vast noteren in uw agenda: zaterdag 20
september. Uiteraard is de boerderij van
binnen en van buiten te bezichtigen.
Daarnaast zullen er volop eigen
producten te koop zijn op onze ‘Vergeten
Groente en Jammarkt’. Meer informatie
volgt in de volgende nieuwsbrief.

juli2014
BLOEMENZEE OP AARDE
De bloementuin rondom de zorgboerderij
heeft dit voorjaar weer verder vorm
gekregen. Er zijn volop nieuwe bloemen
en planten gezaaid en gepoot. Inmiddels
een prachtig gezicht vanuit de
woonkamer. Dagelijks worden de vazen
gevuld met verse bloemen en worden
boeketten gemaakt om mee naar huis te
nemen.

EERSTE OOGST VAN HET LAND
Moestuin en akker hebben de eerste
oogst opgeleverd. Kilo’s aardbeien voor
toetje en jam en verder: sla, bonen (sla-,
snij- en tuin-), tomaat, komkommer,
snijbiet, broccoli, bloemkool, courgette
en radijs. Natuurlijk ook de overheerlijke
nieuwe aardappels, die bij ons volop te
koop zijn.
WERKBEZOEK
LEONARDUSSCHOOL
Groep 8 van de Leonardusschool bracht
op 8 juli een bezoek aan boerderij Op
Aarde. De leerlingen waren zeer
geïnteresseerd in alle activiteiten op de
boerderij. Tijdens de uitgebreide
rondleiding kon alles worden bekeken en
werden er veel vragen gesteld. De
varkens en vooral de jonge poesjes
trokken de meeste aandacht.

