OPEN DAG
Op aarde
ZATERDAG 14 mei 2022
10:00 – 16:00 uur
SLEEPSEWEG 9 3231 LG BRIELLE
Op zaterdag 14 mei organiseert boerderij Op Aarde een Open Dag.
De vorige keer is drie jaar geleden, dus we kijken er naar uit!
Iedereen is van harte welkom. U kunt rondkijken op ons bedrijf, in
onze zorgboerderij en toelichting krijgen over onze dagbesteding.
Nieuwe vrijwilligers zijn uiteraard ook van harte welkom!
Ook de ruimten voor vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten
zijn te bezoeken. U kunt zich laten informeren over de verschillende
activiteiten.
In de schuur worden producten van eigen land en eigen hand
verkocht. Binnen kunt u genieten van een kopje koffie of thee en
met heerlijke appeltaart of boterkoek of een kopje soep.
In de kas en de tuin komt het voorjaar u tegemoet. In onze
‘koninklijke’ stallen kunt u een kijkje nemen bij al onze dieren, zoals
de jonge poesjes!
Op Aarde – een boerderij met Zaai, Zorg, Zin & Zon – is een unieke
plek waar het boerenbedrijf energieneutraal wordt gecombineerd
met zorg en zingeving.
Graag tot 14 mei!
Arjan Monteny en Ronald van de Vliet

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 een activerende en
huiselijke besteding van de dag.

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.
Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
www.twitter.com/opaarde

