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 15 SEPTEMBER
Op zaterdag 15 september organiseren
wij onze halfjaarlijkse Open Dag. Een
dag voor familie, vrienden en bekenden
van
onze
zorgdeelnemers
en
vrijwilligers, maar natuurlijk ook voor
alle andere belangstellenden. Wij zullen
– samen met medewerkers, vrijwilligers
en familie – klaar staan om uitleg te
geven over de zorgboerderij en over alle
andere activiteiten op de boerderij.
Iedereen kan een kijkje nemen in stal,
schuur, tuin, de zalen en de
zorgboerderij. In onze ‘pop-up-store’
kunt u weer diverse producten kopen van
eigen land en eigen hand. Ook kunt u
terecht voor koffie met heerlijke
appeltaart of boterkoek. Onze deuren zijn
geopend tussen 10:00 en 16:00 uur.
DIEREN IN HET NIEUWS
Eén nestje was er gepland bij onze
loslopende krielkippen, maar afgelopen
zomer werden we daarnaast verrast met
twee andere nesten. Onze krielige dames
zijn ware verdwijnkunstenaressen. Eén
kwam onverwacht met tien kuikentjes
onder de struiken in de tuin vandaan en
één kwam eveneens met een tiental
vanonder de hooibalen op de schuurzolder vandaan. In totaal lopen er nu 27
kuikens Op Aarde rond. Voor een aantal
daarvan zullen we een nieuw baasje gaan
zoeken.

DROOGTE EN EINDELIJK REGEN
Het zal niemand zijn ontgaan dat we een
uitzonderlijk warme en vooral droge
zomer achter de rug hebben. Een zomer
nagenoeg zonder regen. Dat betekende
veel extra werk in de tuin en op de
boerderij. Om de gewassen en de
bloemen te laten groeien moest er veel
beregend en gegoten worden. En zelfs
met al die extra inzet was het niet
eenvoudig om de gewassen aan de groei
te houden. Vergeleken met andere
regio’s is bij ons de schade beperkt
gebleven. Zo is de graanoogst best goed
geweest dit jaar.

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
De opbrengst van de meeste gewassen
zal een stuk lager zijn dan normaal en
gewassen zoals uien, pompoenen en
cichorei zullen kleiner blijven. We waren
erg blij met de regen die uiteindelijk
kwam. Inmiddels hebben we een paar
aardige buien gehad. Het is ongelofelijk
hoe snel alles daarna weer groen wordt
en opnieuw begint te groeien.
BLOEMRIJKE AKKERRANDEN
Dit jaar en komend jaar doen we mee
met het project Bloemrijke Akkerranden
Voorne-Putten. Het bloemzaadmengsel
zorgt voor een kleurige verfraaiing van
het landschap en een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor insecten en vogels,
die op die manier ook bijdragen aan een
natuurlijke bestrijding van plagen in het
teeltgewas.

Onze in april geboren poesjes Kareltje en
Pippi groeien als kool en beginnen steeds
meer van de wereld te ontdekken. Van
moeder Sien leren ze het jagersvak. Van
onze hond Ella leren ze ravotten en
lekker kroelen.
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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 of social media!

Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
opaarde
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OF JE JAM LUST!
De warme zomer heeft gezorgd voor een
overvloedige fruitoogst. We hebben de
afgelopen maanden heel wat fruitige
toetjes gegeten. En we hebben er heel
veel jam van kunnen maken: in totaal
497 potten! Vervolgens zijn de potjes
vakkundig bestickerd en aangekleed. Ze
zijn te koop in ons winkeltje, in diverse
smaken: aardbei, aalbessen, pruimen
(twee soorten), kruisbessen (twee
soorten) en gemengde bosvruchten.

NIEUW OP AARDE
Eén van onze verzorgende, Carina, is in
juni met zwangerschapsverlof gegaan.
Op 31 augustus is zij bevallen van een
gezonde dochter: Lisa. Van harte
gefeliciteerd!! Carina is tot eind van het
jaar met zwangerschapsverlof. Tot die
tijd wordt zij – op de donderdagen –
vervangen door Willie. Naast het werk
op de zorgboerderij is Willie ook
werkzaam bij de locatie Stuifakkers van
Catharina Stichting.
BREKEBEEN
Onlangs is weer gebleken dat het leven
en werken op de boerderij niet zonder
gevaren is en dat een ongeluk soms in
een klein hoekje zit. Bij het vangen van
een ontsnapt konijn heeft Arjan zich
verstapt en twee middenvoetsbeentjes
gebroken. Dat betekent tot begin oktober
in het gips, ondersteund met krukken en
rolstoel; niet autorijden en ook niet alle
werkzaamheden kunnen doen. Het is de
komende weken even improviseren en
het betekent extra hard werken voor
Ronald.

Er zijn ook tientallen potten augurken
ingemaakt. Verder zit de vriezer weer vol
met boontjes en andere groente.
Op de zorgboerderij hebben we dagelijks
een ruime keuze uit verse groente en fruit
uit eigen tuin. Er worden heerlijke verse
soepen, hoofdgerechten en toetjes van
gemaakt.
TERRASLEVEN
Het droge, warme weer zorgde voor veel
extra werk, maar had ook z’n plezierige
kanten. We hebben vrijwel de hele zomer
grotendeels buiten doorgebracht. Het
sociale leven op de zorgboerderij vond
vooral op onze terrassen plaats, lekker
onder de parasols. Als het buiten te warm
werd konden we binnen weer afkoelen.
Onze vloerkoeling heeft deze zomer
opnieuw zijn waarde bewezen. Alle
zonneschijn werd ook erg gewaardeerd
door onze zonnepanelen. De stroomopbrengst ligt een stuk hoger dan vorig
jaar.

BBQ
Op zaterdag 1 september hadden we de
jaarlijkse barbecue voor alle vrijwilligers,
medewerkers en stagiairs van de
zorgboerderij. Met fantastisch weer was
het een gezellige en smakelijke middag
en avond. Inmiddels een goede traditie.

GIFT HET VERVOLG
Op 28 juni werden wij verblijd met een
bezoek van een groep vrijwilligers van
de Kringloopwinkel Het Vervolg uit
Oostvoorne. Zij kwamen een gift van
€500 overhandigen voor de Stichting
Vrienden Op Aarde. Het is een zeer
welkome aanvulling voor de aanleg van
het
rollator-vriendelijk
wandelpad,
waarover hierna meer. Hartelijk dank!
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DE PADEN OP ….
In oktober wordt een rollator-vriendelijk
wandelpad door en rond de moestuin
van de zorgboerderij aangelegd. Een pad
dat uitnodigt tot bewegen en buiten zijn
en dat ook zorgdeelnemers die niet meer
zo mobiel zijn gelegenheid biedt om de
seizoenen in de tuin mee te beleven.
Stichting Vrienden op Aarde heeft hier
een tijdlang fondsen voor geworven.
Inmiddels is het benodigde bedrag bij
elkaar. Daar zijn we de donateurs en
sponsors zeer dankbaar voor! Voor de
aanleg van het pad moet flink gegraven
worden. Deze gelegenheid wordt direct
ook benut voor de aanleg van een
nieuwe vaste beregeningsinstallaties
rond de hele boerderij. Dit zodat in een
volgende droge zomer het beregenen
van de tuin een stuk minder werk zal
vergen.
Er blijven nog altijd wensen over om het
verblijf van onze zorgdeelnemers te
veraangenamen. Zo willen we bij het
nieuwe pad ook een gezellig prieel
aanleggen om even lekker te kunnen
zitten. Uw giften zijn van harte welkom!
Donaties op rekening NL65 ABNA
0484 0492 75 t.n.v. Stichting Vrienden
op Aarde.
Stichting Vrienden Op Aarde
Paul van Mansum
Caspar Lindeman
Eliene de Jonge
NL 65 ABNA 0484 0492 75

