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.
OPEN DAG 8 APRIL
Op zaterdag 8 april vindt onze
halfjaarlijkse open dag plaats. Iedereen is
van harte welkom tussen 10.00 en 16.00
uur. U kunt rondkijken op ons bedrijf, in
onze zorgboerderij en toelichting krijgen
over zinvolle dagbesteding. Ook de in
september geopende tweede huiskamer is
te bezichtigen. Daarnaast kunt u ook een
kijkje nemen in de ruimten voor
vergaderingen,
trainingen,
bijeenkomsten, retraite en meditatie. U kunt
zich laten informeren
over de
verschillende activiteiten. Uiteraard zijn
onze eigen producten te koop en
heerlijke appeltaart en boterkoek. In de
kas en de tuin komt het voorjaar u
tegemoet. De eerste spinazie is alweer
gegeten!

OPENING POLDERZICHT
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al
gemeld dat de uitbreiding van de
zorgboerderij met de nieuwe huiskamer
Polderzicht
een
succes
is.
De
belangstelling neemt nog steeds toe.
Sinds dinsdag 21 februari jl. is
Polderzicht drie dagen per week
geopend. In totaal komen nu 40
deelnemers voor één of meerdere dagen
naar de zorgboerderij. Zoals het er nu
naar uitziet zal in de loop van dit
voorjaar Polderzicht een 4e dag worden
geopend.
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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,
en fruit 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

NL DOET ZATERDAG 11 MAART
Op zaterdag 11 maart deden wij mee aan
de jaarlijkse vrijwilligersdag NL Doet. Er
werden 20 paar handen uit de mouwen
gestoken. Mede dankzij het heerlijke
weer is er veel werk verzet. Het interieur
van de zorgboerderij heeft een complete
voorjaarsschoonmaak ondergaan, waarbij
niets op z’n plek is gebleven. Alles ruikt
weer citroentjes fris! Wat ook weer fris
ruikt is de geitenstal. Deze is helemaal
uitgemest en schoongemaakt. De
buitenploeg heeft de elzenhaag gesnoeid
en tal van nieuwe bomen en struiken
aangeplant voor een nog mooier aanzicht
én uitzicht van de boerderij. Alle
vrijwilligers: heel hartelijk dank!

TEVREDEN DEELNEMERS EN
MANTELZORGERS
Net als alle andere zorgboerderijen
houden wij jaarlijks een onderzoek naar
de tevredenheid van deelnemers en
mantelzorgers. Dit jaar voor het eerst met
een nieuw, digitaal systeem dat
‘Vanzelfsprekend’ heet. Deelname kan
anoniem, maar dat hoeft uiteraard niet.
Na de nodige aanloop perikelen heeft een
groot deel van ‘onze’ mensen de moeite
genomen de enquête in te vullen. Als we
alle verschillende scores bij elkaar
optellen en daar het gemiddelde van
nemen, dan komt daar een mooie
eindscore uit: een 8,8. Wij zijn erg blij
met deze waardering van deelnemers en
mantelzorgers!

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
boerderij.opaarde
opaarde

Nieuws Op aarde
AVOND VOOR VRIJWILLIGERS
EN MEDEWERKERS
Onze vrijwilligers, medewerkers en
stagiaires zijn van grote waarde voor ‘Op
Aarde’. Het is niet voor niets dat uit de
jaarlijkse
tevredenheidsmeting
is
gebleken dat vooral de begeleiding een
dikke 9 scoort. Om iedereen te bedanken
voor haar / zijn inzet organiseren we een
paar keer per jaar een gezellige
bijeenkomst voor de vrijwilligers en
medewerkers. Op 31 januari was ’s
avonds iedereen verzameld voor een
heerlijk winters buffet. Een uitstekende
gelegenheid om onderling bij te praten en
ervaringen uit te wisselen. Tussen de
gangen door hebben Carina en Ronald
een presentatie gegeven over de
verschillende vormen van dementie en de
specifieke kenmerken hiervan. Een
nuttige en gezellige avond.

HET IS WEER VOORBIJ DIE
LANGE WINTER!
Het leek wel of de winter dit jaar extra
lang duurde, met ook in februari en maart
nog veel gure dagen. Maar nu is het weer
lente! En nu de zon er weer is, geeft hij
direct ook weer heerlijke warmte. Onze
terrassen bij de zorgboerderij zijn
inmiddels alweer in gebruik genomen en
de duo-fiets draait overuren. Ook onze
zonnepanelen profiteren volop van het
zonnige weer van dit moment. In de tuin
is het voorjaar ook volop aanwezig:
bloeiende bollen, gezellige viooltjes en
uitlopende struiken. De kas staat weer
vol met jonge plantjes. We zijn druk met
zaaien en planten. De eerste oogst is
alweer binnen: heerlijke spinazie.
Binnenkort oogsten we de eerste (winter)
bloemkool. Op het land zullen in de loop
van deze week de aardappelen weer
gepoot worden.

FOTO OP AARDE:
WIN DE GOUWE-GEIT !!
Eind dit jaar bestaat Op Aarde 5 jaar en
vieren we ons 1ste lustrumfeest! De
festiviteiten zullen starten tijdens de
volgende open dag, op 16 september en
duren tot eind van het jaar. We zijn druk
bezig met de voorbereiding van de
feestelijke activiteiten. Eén van die
activiteiten is een fotowedstrijd: ‘maak
de mooiste foto Op Aarde’. Dat mag met
een foto van Op Aarde, maar ook met
een foto die uitbeeldt waar Op Aarde
voor staat. Het mogen nieuwe en
bestaande foto’s zijn, mits zelf gemaakt.
De inzendingen worden beoordeeld door
een onafhankelijke jury. De 12 mooiste
foto’s zullen van 16 september tot 1
maart tentoongesteld worden in onze
zalen én de Op Aarde kalender 2018
gaan sieren. De winnaar ontvangt ‘de
Gouwe Geit’ en een vergroting van de
winnende foto. U wordt van harte
uitgenodigd om mee te doen of anderen
op deze fotowedstrijd attent te maken.
Inleveren van de foto’s: voor 21 augustus
2017, max. 6 foto’s per persoon, digitaal
(0,5 - 3 MB per foto).
Inzendingen: info@boerderijopaarde.nl .

BEESTEN IN HET NIEUWS
Voorjaar is de tijd voor lammetjes en
geitjes. Wij slaan dit jaar een keertje
over. Dit omdat we vorig jaar zoveel
geboorteproblemen hebben gehad en we
daardoor veel extra werk hadden. Nu het
lente is begint het wel weer te kriebelen:
volgend voorjaar maar wel weer!
Wonen in de natuur is prachtig, maar
heeft ook nadelen. Afgelopen weken
heeft een buizerd een paar van onze
duiven gepakt. Zelfs één van onze
krielkippen heeft eraan moeten geloven.
Binnenkort hopen we nog meer
dierennieuws te hebben. Houd twitter en
facebook in de gaten!
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STICHTING VRIENDEN OP AARDE
We mochten afgelopen week weer een
mooie gift van de stichting in ontvangst
nemen: een aantal spellen. Niet zo maar
spellen, maar speciale spellen bedoeld
om met elkaar in gesprek te gaan en
herinneringen op te halen over vroeger.
Gebeurtenissen van vroeger, spreekwoorden en gezegden, en hoe zag het
leven er in je jeugd uit. Geen goed en
fout en geen winnaar, maar wel volop
gezelligheid.

VAN EIGEN HAND
In de werkplaats is de afgelopen periode
weer veel werk verzet. Er is een waar
meesterwerk gemaakt: een groot
insecten- annex vogelhotel met een grote
hoeveelheid kamers. Deze is inmiddels te
bewonderen in de moestuin. Volgende
project was het maken van een mooi
entreebord voor bij de oprit van de
boerderij. Tijdens de open dag te
bewonderen! Verder zijn er tuinbankjes
opgeknapt, vogelhuisjes gemaakt en
hebben we oude klompen een nieuw
leven gegeven als mezenbolletjeshouders.

