Nieuws Op aarde
‘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.
WINNAAR STARTEND
ONDERNEMERSPRIJS 2015
Op donderdag 12 november vond in
Theater De Stoep in Spijkenisse voor het
eerst InQbate Voorne-Putten plaats: de
verkiezing van de ondernemer van het
jaar.
In
de
categorie
‘startend
ondernemer’ heeft ‘Op Aarde’ de eerste
prijs gewonnen! We ontvingen een
mooie bokaal en een 3-daagse studiereis
naar Londen.

KEURMERK LANDBOUW&ZORG
In oktober ontvingen wij voor de
zorgboerderij het keurmerk van de
landelijke federatie Landbouw & Zorg.
De betrokken auditor was zeer positief
over onze manier van werken.

Zaai Op Aarde

Op Aarde produceren we authentiek
en puur voedsel. Op onze voor de
streek kenmerkende boerderij Op
Aarde telen we aardappels, groente,
en fruit op circa 20 hectare.

Zorg Op Aarde

Als tip kregen we mee om jaarlijks een
tevredenheidsonderzoek
te
houden.
Inmiddels hebben we dat ook gedaan met
als gemiddeld eindcijfer een 8,49! Daar
zijn we natuurlijk heel erg trots op.

De jury roemde met name de
maatschappelijke betrokkenheid, de
passie en de verbinding met de streek.
Een fantastisch compliment voor ons
werk in de afgelopen jaren en de
ongeëvenaarde steun en inzet van onze
beide families, medewerkers van
Catharina Stichting, stagiairs, vrijwilligers en natuurlijk de Stichting Vrienden
Op Aarde.

november 2015

3 JAAR OP AARDE
Op 9 november 2012 werd boerderij Op
Aarde geopend door de toenmalige
wethouders Schipper en Borgonjen en
mw. Mol, voormalig bewoonster van
Sleepseweg 9.
Inmiddels is met name de groene
inbedding van de boerderij onherkenbaar
veranderd en gegroeid. Toch leuk om de
oude foto’s er nog even bij te pakken.

okt/nov 2012

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, trainingen,
cursussen, bijeenkomsten 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
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In de laatste dagen van de zomer zijn
door de Stichting Vrienden Op Aarde
twee grote parasols geplaatst op het
terras van de zorgboerderij. Aanvullend
is er een uitrolbaar windscherm geplaatst,
waardoor je lekker in een windvrij
hoekje op het terras kunt zitten.
Door de warme nazomer hebben we er
nog een paar keer goed gebruik van
kunnen maken. Inmiddels staan ze in de
winteropslag te wachten op de zomer van
volgend jaar.

OPEN DAG
Op 19 september was er weer een open
dag. Met de 250 bezoekers waren we
heel tevreden. We merkten dat veel
mensen heel gericht op bezoek kwamen:
voor informatie of oriëntatie voor de
zorgboerderij,
de
zalen
of
de
fototentoonstelling
MANTELZORGERS OP AARDE
Op zaterdag 10 oktober hadden we de
jaarlijkse verwenmiddag voor ‘onze’
mantelzorgers. Ze werden ontvangen met
een uitgebreide lunch. Daarna werd er
uitleg gegeven over de mogelijkheden
van het maken van een levensboek. De
middag werd afgesloten met een
muzikaal en poëtisch programma van De
Troubabrours.

OOGSTTIJD
Afgelopen twee maanden stonden volop
in het teken van de oogst. Na een natte
nazomer brak eindelijk een droge periode
aan, ideaal voor de oogst. De
aardappelen zijn gerooid en ingeschuurd.
Met een grote rooimachine (onder) is ook
de cichorei gerooid.

Op kleinere schaal hebben we de uien
gerooid en in de ren gebracht om te
drogen. Ook de bruine bonen zijn van het
land gehaald; deze staan nu in de schuur
om te worden gedorst.

LOGEES
Afgelopen maanden hebben we weer een
paar logees gehad: Okkie het bokkie en
Bram de ram. Met name voor Okkie was
het hard werken, aangezien hij toch bijna
een kopje kleiner was dan onze drie
geitenmeisjes. Nu maar wachten op het
voorjaar of de logeerpartij een succes
mag worden genoemd!

JONGE KATJES
In de nacht van 27 op 28 augustus zijn er
drie jonge katjes geboren: 1 kater en 2
poesjes: Polletje, Pientje en Mientje. Ze
zijn alle drie gezond en heel verschillend.
Daarom mogen ze alle drie blijven!
Inmiddels zijn ze bijna 12 weken en
springen vrolijk in het rond, tot groot
plezier van alle toeschouwers.

KIPLEKKER
Op 1 september is er ook nog een nest
kuikens uit het ei gekropen. Moeder kip
waren we al een tijdje kwijt, maar die
had zich goed verscholen onder een
heggetje met een nest vol eieren.

