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 vond de lente-editie
van onze open dag plaats. Het was
opnieuw een drukte van belang met
ongeveer 350 bezoekers. Veel van onze
zorgdeelnemers kwamen een kijkje
nemen met hun familie. Ook waren er
veel bezoekers die de open dag
aangrepen voor een eerste kennismaking
met de zorgboerderij. Het was een
prachtige dag!

GEZINSUITBREIDING: ELLA
Na een aantal weken gespannen wachten
was het op 22 april zover: we konden ons
jonge hondje Ella ophalen. Met maar net
8 weken oud was ze direct gewend aan
haar plekje op de boerderij en zeer
gehecht aan haar trotse baasjes. Ze is
direct ook de lieveling geworden van
iedereen op de boerderij, door haar
enthousiaste
aanhankelijkheid
en
ondeugende speelsheid. Ze hoort er al
helemaal bij en loopt rustig rond op de
boerderij. Daar heeft ze inmiddels
vriendjes gemaakt met de andere dieren,
waarvan de varkens (lekker neuzen) en
de schapen (lekker dollen) favoriet zijn.
Het allerleukste is wel spelen met zusje
Senna die bij de familie Monteny woont
en regelmatig op bezoek komt.
GEZINSUITBREIDING DEEL 2
Na een jaar zonder gezinsuitbreiding bij
de familie Poes hadden dit voorjaar
moeder Sien en dochter Mien een heftige
krolse periode vol gerollebol met katers.
Op 22 juni is Sientje opnieuw moeder
geworden. Na de eerdere drielingen (de
laatste twee jaar geleden) heeft de
zwangerschap nu maar tot één jong
geleid: een prachtig donkere lapjespoes
die sprekend op haar moeder lijkt. Nu
maar afwachten hoe het bij Mientje gaat;
altijd spannend of het lukt zo’n eerste
keer. We houden u op de hoogte.

UITJE
VRIJWILLIGERS
EN
MEDEWERKERS
Op 21 mei hadden we een uitje
georganiseerd voor onze vrijwilligers,
medewerkers en stagiaires. Na een lunch
op de boerderij vertrokken we naar
Futureland op Maasvlakte 2. Daar
maakten we een rondvaart door de
havens en een rondrit over het
haventerrein en één van de containerterminals. In de haven lagen drie van de
vijf grootste containerschepen ter wereld
bij elkaar: een spectaculair gezicht. Het
samenzijn is afgesloten met een gezellige
borrel bij Lime aan het Brielse Meer.
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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 14 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
DROOG!
De eerste helft van 2017 is uitzonderlijk
droog. De afgelopen maanden heeft het
maar een heel klein beetje geregend.
Door het droge en aanvankelijk koude
voorjaar hebben de gewassen zich trager
ontwikkeld dan normaal. De afgelopen
weken betekende de droogte in
combinatie met de hoge temperaturen:
volop watergeven en beregenen. Dit leidt
tot veel extra werk, overdag en in de
avonduren. Het lukt net om het land,
moestuin en bloementuin groen en
bloeiend te houden. Alles staat er
prachtig bij en het oogsten is in volle
gang: aardbeien, aalbessen, frambozen,
krootjes, (tuin)bonen, peultjes, kool en
komkommers. Begin juli verwachten we
de nieuwe aardappels.

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
BEESTEN IN HET NIEUWS
Voordat het echte warme weer uitbrak
zijn onze vier schapen van hun wol
ontdaan door de krasse 80-er: boer Piet.
Het scheren zelf vonden de dames geen
pretje, maar ze waren wel blij me hun
nieuwe kapsel. Bijzonder is dan dat het
na het scheren een tijdje duurt voordat ze
elkaar weer herkennen. Ook de geiten
waren van slag door de gekortwiekte
weigenoten.

LUSTRUM OP AARDE
Eind dit jaar bestaat Op Aarde vijf jaar
en vieren we ons eerste lustrum! De
festiviteiten zullen starten tijdens de
volgende open dag, op 16 september en
duren tot eind van het jaar. Er wordt hard
gewerkt aan de voorbereidingen van de
feestelijke activiteiten, zoals een
feestelijke
week
voor
onze
zorgdeelnemers (6 tot 10 nov.) en een
speciale mantelzorgdag (4 nov.). Ook zal
er georganiseerd gaan worden: een
symposium, een feestavond voor
medewerkers en vrijwilligers en een
levende kerststal. Een aantal activiteiten
moet nog een verrassing blijven. Direct
na de zomer verschijnt er een speciale
nieuwsbrief
met
een
uitgebreid
programma van alle feestelijkheden.

KIP IK HEB JE (NIET)!
Onze krielkippen lopen lekker los rond
op de boerderij. Elke dag een uitdaging
om alle eieren weer te vinden. De
krielkippen werden dit voorjaar bijna
allemaal broeds. Na twee geplande
nestjes met in totaal elf kuikens kwam
begin deze week ineens een derde nest
met zeven jonge kuikens te voorschijn.
Moeders had zich ongezien genesteld
hoog in een kast in de werkplaats! Een
prachtig gezicht al dat jonge leven.
HAGEPREEK OP AARDE
Op zondag 17 september om 15.00 uur
wordt er een hagepreek gehouden bij
boerderij Op Aarde. Deze feestelijke
‘kerkdienst’ in de open lucht – tussen het
groen van de boerderij – heeft als thema
‘een mens te zijn op aarde’. De viering
wordt geleid door dominee Tineke Flim
van de Sint-Catharijnekerk Brielle. Ook
sopraan Helena Biemond en organist /
pianist Willem Chr. Meyboom werken
mee. In de viering zullen liederen en
gedichten
(psalmen)
van
Huub
Oosterhuis een centrale plaats krijgen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan
de hagepreek deel te nemen. De viering
vindt in de buitenlucht plaatsvindt: zorg
dus voor passende kleding. Als het weer
een buitenviering niet mogelijk maakt,
zullen we uitwijken naar de schuur.
U kunt bij ons op het gras zitten, maar
een eigen stoel meenemen mag ook.

FOTO OP AARDE:
WIN DE GOUWE GEIT!
Eén van de lustrumactiviteiten 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 twaalf 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. zes foto’s per persoon,
digitaal in voldoende resolutie (max. 3
MB per foto).
Inzendingen: info@boerderijopaarde.nl .
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De Stichting is op dit moment druk bezig
met de werving van middelen bij een
aantal fondsen en bij andere gulle
schenkers. Er wordt geld gezocht voor de
aanleg van verharde wandelpadden door
en langs de bloemen- en moestuin.
Wandelpaden waar je gemakkelijk met
een rollator overheen kan lopen en
waarin diverse elementen worden
opgenomen om (onbewust) de spieren te
trainen en het bewegen te bevorderen.
Verder worden er ook fondsen gezocht
voor de organisatie van een aantal
lustrumactiviteiten.

OPEN DAG 16 SEPTEMBER
Op de nazomer Open Dag van 16
september zal het startschot gegeven
worden van de lustrumviering. Dit zal
gebeuren door de opening van de fototentoonstelling Op Aarde en de
bekendmaking van de winnaar van de
fotowedstrijd. Verder zullen er die dag
rondleidingen worden gegeven over de
boerderij. Ook zijn er weer eigen
producten te koop en kan er worden
genoten van koffie met lekkere taart.
Ook zal er worden gezorgd voor een
feestelijke, muzikale omlijsting. Iedereen
is van harte welkom tussen 10:00 en
16:00 uur!

