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.
LUSTRUMNIEUWSBRIEF
Eind dit jaar bestaat Op Aarde vijf jaar
en vieren we ons eerste lustrumfeest! De
festiviteiten zullen starten tijdens de
aanstaande open dag, op 16 september en
duren tot eind van het jaar. Er wordt hard
gewerkt aan de voorbereidingen van de
feestelijke activiteiten.

OPEN DAG 16 SEPTEMBER
Op zaterdag 16 september vindt de
feestelijke ‘Nazomer Open Dag’ plaats.
De open dag is het begin van de eerste
lustrumviering van Op Aarde. Iedereen is
van harte welkom tussen 10:00 en 16:00
uur.
Het
startschot
voor
de
lustrumfestiviteiten wordt om 15:00 uur
gegeven door wethouder Borgonjen van
Brielle. Hij zal dan ook de winnaar
bekend maken van de fotowedstrijd
‘Maak de mooiste foto Op Aarde’. De
winnaar ontvangt ‘De Gouwe Geit’.
Vervolgens opent de wethouder de
tentoonstelling van de twaalf mooiste
foto’s die zijn ingezonden. Tijdens de
open dag zullen rondleidingen worden
gegeven over de boerderij. Ook zijn er
weer producten te koop van eigen hand
en eigen land en kan er worden genoten
van koffie met lekkere taart.

HAGEPREEK OP AARDE
‘EEN MENS TE ZIJN OP AARDE’
ZONDAGMIDDAG 17 SEPTEMBER
Op zondag 17 september om 15.00 uur
organiseren we een hagepreek. Deze
feestelijke viering in de open lucht heeft
als thema ‘Een mens te zijn op aarde’. De
viering wordt geleid door dominee
Tineke Flim van de Sint-Catharijnekerk
Brielle. Daarnaast wordt medewerking
verleend door sopraan Helena Biemond
en organist / pianist Willem Chr.
Meyboom. In de viering zullen liederen
en gedichten (psalmen) van Huub
Oosterhuis een centrale plaats krijgen. U
bent van harte uitgenodigd om de
hagepreek bij te wonen. Omdat de
viering in de buitenlucht plaatsvindt:
zorg voor passende kleding. Als het weer
een buitenviering niet mogelijk maakt,
zullen we uitwijken naar de schuur. Wij
zullen zorgen voor banken, stoelen en
kleedjes.
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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

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.
MANTELZORGDAG OP AARDE
4 NOVEMBER
Op zaterdag 4 november vindt de
jaarlijkse mantelzorgdag van Op Aarde
plaats. Vanwege het lustrum dit jaar een
extra feestelijke dag, speciaal voor
partners en andere naastbetrokkenen van
onze zorgdeelnemers. Een dag om te
‘ont-moeten’: elkaar tijdens een gezellig
samenzijn ontmoeten én even niet
moeten zorgen. Het programma blijft
voorlopig een verrassing, maar zal onder
andere bestaan uit een lunch, activiteiten
met ‘ontspanning-door-inspanning’, een
muzikaal optreden en een ludieke
presentatie van de zorgboerderij. Rond 1
oktober zullen onze mantelzorgers een
officiële uitnodiging krijgen voor deze
dag.

Meer informatie, foto’s of
Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga naar de website of social media!

Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
boerderij.opaarde
opaarde
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FEESTWEEK ZORGBOERDERIJ
Natuurlijk worden bij de lustrumviering
onze zorgdeelnemers niet vergeten.
Speciaal voor hen wordt er van 6 tot en
met 10 november een feestweek
georganiseerd. Dat betekent de hele week
iets lekkers bij de koffie en een extra
feestelijke maaltijd. Ook zal er elke
middag een gezellige activiteit worden
georganiseerd, met telkens een andere
gast in ons midden. Wat en wie? Dat
blijft uiteraard een verrassing, maar toch
een tipje van de sluier: veel muziek,
lekker bewegen en veel lachen. Uiteraard
zullen we in deze week ook terugblikken
op wat de zorgboerderij voor iedereen
betekent.

DE GOUWE GEIT
Afgelopen maanden zijn er bijna 70
inzendingen binnengekomen voor de
fotowedstijd ‘de gouwe geit’. Het niveau
bleek bijzonder hoog. Het was voor de
vakkundige jury dan ook niet eenvoudig
om tot twaalf nominaties voor de
hoofdprijs te komen. Na heel wat wikken
en wegen zijn er twaalf foto’s van negen
verschillende fotografen genomineerd
voor ‘de gouwe geit’. Ook zo benieuwd
naar de beelden en de winnaar? Kom
naar de open dag!

VRIJWILLIGER WORDEN?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Bent u iemand die graag
een zinvolle bijdrage wil leveren aan de
zorgboerderij of kent u zo’n persoon in
uw omgeving? Dan horen we dat graag.

SYMPOSIUM ‘ZIN IN ZORG’
24 NOVEMBER
Op
vrijdagmiddag
24
november
organiseren we een symposium ter
gelegenheid van vijf jaar zorgboerderij
Op Aarde, met als titel: ‘Zin in Zorg’.
Uit recent onderzoek van RIVM en
Maastricht
University
blijkt
dat
verschillende kenmerken van zorgboerderijen een positieve invloed hebben
op mensen met dementie. Kenmerken die
ook toegepast kunnen worden in andere
vormen van zorg. Hierbij gaat het om
zaken als aanbieden van betekenisvolle
activiteiten, mogelijkheden om naar
buiten te gaan, de aanwezigheid en het
verzorgen van dieren, het bieden van een
huiselijke sfeer en de benaderingswijze
van mensen met dementie. Wat kan de
‘reguliere’ zorg van zorgboerderijen
leren en andersom? Wetenschappers
Simone de Bruin (RIVM) en Bram de
Boer (Maastricht University) deden hier
onderzoek naar. Tijdens het symposium
zullen zij de resultaten van dit onderzoek
presenteren. Daarnaast zal Marijke Vos,
voorzitter van het Deltaplan Dementie en
de Federatie Landbouw en Zorg, ingaan
op het belang van een dementievriendelijke
samenleving.
Arjan
Monteny en Ronald van de Vliet zullen
een presentatie houden over de
kernwaarden en praktische ervaringen
van zorgboerderij Op Aarde. Het
symposium is bedoeld voor mensen die
werkzaam zijn op verschillende plaatsen
binnen de (ouderen)zorg. Zij zullen
hiervoor binnenkort een uitnodiging
ontvangen. Ook belangstelling? Laat het
ons weten via een e-mailbericht.

EN VERDER IN DIT LUSTRUM
Er volgt later dit jaar nog een feestavond
voor
medewerkers,
stagiairs
en
vrijwilligers, een levende kerststal, een
kerstverhaal en nog meer. Lees meer in
de volgende nieuwsbrief.
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De stichting heeft afgelopen maand een
grote gift ontvangen van een jubilerend
bruidspaar, dat verder anoniem wenst te
blijven. We zijn zeer dankbaar voor deze
gift! Voor dit bedrag heeft de stichting
twee nieuwe banken voor het terras van
Polderzicht aangeschaft.
POLDERZICHT
Op 13 september – precies 1 jaar en 1
dag nadat we een eerste dag met de
tweede groep in de zorgboerderij zijn
gestart – zal ook op de woensdag de
zorgboerderij bestaan uit twee groepen.
We kunnen dan alle werkdagen een
groep van elf en een groep van zeven
deelnemers een zinvolle dagbesteding
bieden. Daar zijn we heel erg trots op!
GEZINSUITBREIDING VERVOLG
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat
op 22 juni poes Sientje opnieuw moeder
was geworden van een prachtig donker
lapjespoesje. Na 5 weken is de jonge Pip
om onverklaarbare redenen helaas
doodgegaan. Het lijkt iets erfelijks omdat
er met eerdere lapjespoezen van Sientje
ook iets mis leek te zijn. Het maakte ons,
en Sientje, een paar dagen erg verdrietig.

BRUINE BONEN
Afgelopen week zijn de bruine
bonenplanten uit de grond gehaald om te
drogen. Ze staan nu met de wortels in de
lucht in bosjes op het land. Als het goede
weer even aanhoudt zetten we ze nog
voor de open dag op de staken, om
verder te drogen.

