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HERFST OP DE KLEINE RUG

O

ok in de Herfst is het goed toeven op
De Kleine Rug. Je kunt genieten van
de verkleuring van de bladeren aan
de bomen, en nog nog wel van de zon. Huiswacht en enthousiast Nivon-lid Annemieke
heeft een paar foto’s naar ons gemaild, die
we graag in onze Nieuwsbrief plaatsen.
Het gaat goed met De Kleine Rug. Ondanks
corona komen veel mensen bij ons in het
huis, op de camping en in de nieuwe blokhutten ten trekkershutten.

De Federatie
voor Agro-Ecologische Landbouw organiseerde 14 en 15 oktober 2021 de Boerenlandbouw Conferentie,
met een druk programma. Overnachtingen op
De Kleine Rug waren onderdeel van de conferentie. Het was heel druk op De Kleine Rug.
Er wordt nu gewerkt aan extra douche/toilet
ruimtes, zodat we straks ruimere sanitaire voorzieningen hebben voor onze buitengasten.

EEN JONGE VOS OP DE KLEINE RUG

A

l enige tijd verblijft er
een vos op De Kleine
Rug. Er is voldoende
voedsel voor hem/haar, en
hij/zij doet niemand kwaad.
Wel heeft onze Annemieke de
Zoogdiervereniging gevraagd
om een reactie. Bureau MulderNatuurlijk heeft daarop met
Annemieke kontakt gehad.
Hun reactie:
“Het gaat duidelijk om een
jonge vos, dit voorjaar geboren,
nog speels en nu zo’n beetje
puber. Hij of zij is blijkbaar goed
gewend aan mensen. Inderdaad is het beter als het dier
niet echt afhankelijk wordt van
mensen, en een beetje wild
blijft. Dus niet voeren, hoe
moeilijk dat ook is, en zoveel
mogelijk met rust laten. Wel een
prima gelegenheid voor mensen om eens een vos te zien en
te fotograferen, en ervan te genieten. Er is verder geen gevaar
bij, mits hij voldoende met rust
gelaten wordt.
Vossen willen op campings nog
wel eens met buiten drogende
schoenen gaan slepen. Dus
raad de gasten aan geen
schoenen buiten te zetten. En
uiteraard geen eetbare zaken.
Plezier!”
Jaap Mulder
J.L. Mulder
Bureau Mulder-natuurlijk
Groenekan

Bekijk hier het filmpje dat
Annemieke heeft gemaakt

MUZIEKTHEATER HOLLANDS DIEP

Z

aterdag 11 september 2021 kwam Muziektheater Hollands Diep op De Kleine Rug om
een intieme voorstelling te geven over Maria
van Leuven (van Brabant), die in Dordrecht
woonde rond 1200. Zij is de (oer)Dochter van
Dordrecht.
Hollands Diep presenterde in het kader van de viering van Dordrecht 800 jaar stad de ROADSHOW
800. Een Middeleeuws liedjesprogramma in huiselijk sfeer.
Troubadours van toen zijn de Sing Song Writers van
nu. Zij zingen en vertellen verhalen over hun eigen
tijd. Met muziekinstrumenten uit die tijd.
Het Muziektheater heeft er met deze ROADSHOW
voor gekozen om op te treden op bijzondere locaties
voor een publiek dat misschien niet zo snel naar een
theater of schouwburg gaat.
De aanwezige belangstellenden vonden het heel
bijzonder en genoten van de voorstelling.
Klik hier voor het bekijken van het filmpje.

De Kleine Rug in 2030
Het NIVON bestaat inmiddels al weer 95 jaar. Onze basis was en is sociaal, betaalbaar
en duurzaam. Zeker in deze tijd blijven dit belangrijke waarden. Maar we hebben niet
alleen een rijk verleden, maar ook een toekomst. Aan de NIVON-huizen – dus ook De
Kleine Rug – is gevraagd hoe in 2030 de NIVON-natuurvrienden huizen eruit zullen
zien. Vanuit De Kleine Rug gaan wij uiteraard ook een reactie gegeven.
Hoe kijken wij naar onze toekomst?

BEWAAR HET UNIEKE VAN DE KLEINE RUG
• Is 2030 is de Kleine Rug is dan nog steeds een
(schier)eiland, dat volledig duurzaam is, op één
van de mooiste plekken van Dordrecht, midden
in het water, vlakbij historisch centrum Dordrecht en Nationaal Park de Biesbosch.
Onze verblijven in vakantiehuis, trekkershutten
en camping hebben eenvoudige maar uitstekende basisvoorzieningen.
• De sloep/overzetvlet is geheel electrisch, met
zero emissie en ligt stevig op het water.
• Het is een groene oase van RUST te midden
van een stedelijke omgeving, klimaatbestendig,
en kinderen kunnen de Bush in op ontdekkingstocht, er is een laag gedeelte met bomen
die over het water hangen, waar je lekker kunt
"klooien" met boomstammen en modder (vergelijkbaar met OER op Tiengemeten).
• Wilde bloemen en planten groeien weelderig en
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•
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•
•

er is een uitgebreide kruidentuin, de kruiden
worden gebruikt in de keuken, waarme je ook
je eigen (vegetarische) maaltijden kunt maken.
Veel ruimte en mogelijkheden voor de kinderen, zij kunnen heerlijk spelen in de natuur en
leren snoeien, zagen, vlotten bouwen etc.
Met eenvoudige kano's die je huurt, kun je de
Biesbosch intrekken o.l.v. een gids.
Na het wegwerken van het achterstallig onderhoud en opknappen interieur zijn we er klaar
voor: een duurzaam, ecologisch en maatschappelijk betrokken Natuurvriendenhuis... dat
vooral blijft werken met vrijwilligers.
We zetten in op duurzaam beheer en innovatie.
In 2030 is het nog steeds heel plezierig verblijven, waar je anderen kunt ontmoeten op deze
mooie plek in de natuur, vlakbij de zeer groene
en culturele stad Dordrecht...

Wij zijn ook benieuwd hoe u onze toekomst ziet.
Wilt u reageren? Mail uw reactie naar Jan van de Zedde:

secr.dekleinerug@nivon.nl

Ook voor onze gasten interessant: Geniet van het mooie natuurgebied en spot een bever!

ARRANGEMENTEN & ACTIVITEITEN
OP DE KLEINE RUG

In de Biesbosch (De Merwelanden) ligt Klimbos Dordrecht met maar liefst 6 routes. Een tokkelroute, moeilijke
overgangen en grote netten.
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
Kies zelf je klimroute en bepaal hoe hoog je wil gaan.
Meer informatie:

NAJAAR 2021

VOORJAAR 2022

• MOZAÏEKEN EN VOETREFLEXMASSAGE

• NIEUWJAARSBIJEENKOMST

15 t/m 17 november | Prijs: €165, niet-leden: €193
Onder deskundige begeleiding worden de fijne
kneepjes van het werken met glasmozaïek en ook
voetreflex aangeleerd. Het werken met handen en
aan voeten. Intensief bezig zijn met tussendoor
ruimte voor een wandeling en eventueel ook varen.
Volledige verzorging, incl. hapjes, drankjes en materiaal.
Excl. lakenpakket.
Info en boeken: swietleek@gmail.com /
06-10838883 (Yvonne Alexander)
• GRIENDWERKDAGEN | 20 november |
Prijs: gratis
Een dag gezamenlijk ontspannen werkzaamheden
doen in de griend, waaronder natuurlijk het wilgen
knotten. Incl. koffie/thee en een lunch.
Boeken en info: jhvandezedde@gmail.com /
06-39684875
• MINDFULNESS: KRACHT EN KWETSBAARHEID
22 t/m 25 november | Prijs: €150, niet-leden €190
In deze workshop kijken we naar onze kracht, maar
ook naar onze kwetsbaarheid. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe houden we kracht en
kwetsbaarheid in evenwicht? Hoe doe jij dat?
Tijdens de workshop maken we gebruik van Mindfulness, de natuur, oefeningen, meditaties en gedichten. Volledige verzorging incl. boottocht. Excl.
lakenpakket.
Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 088-0990982
Info: Elmvdkuy@kpnmail.nl / 06-53552923
• STENEN (PRESSE-PAPIER) SCHILDEREN EN
VOETREFLEXMASSAGE
6 t/m 8 december | Prijs: €145, niet-leden: €173
Maak de mooiste presse-papier door, onder deskundige begeleiding, een fraaie afbeelding op steen te
schilderen en het aanleren van voetreflexmassage.
Het werken met de handen en aan de voeten. Intensief bezig zijn met er tussendoor ruimte voor een
wandeling. Volledige verzorging incl. hapjes, drankjes en materiaal. Excl. lakenpakket.
Info en boeken: swietleek@gmail.com / 06-10838883
(Yvonne Alexander)

Zondag 9 januari | 10.30-14.00 uur
Iedereen is van harte welkom.
Met oliebollen, glühwein/sap en snertlunch,
toespraakjes en muziek.
Info: e.zoomer@kpnmail.nl / 0181-621658

• GRIENDWERKDAGEN
Zondagen 13 en 27 februari
Een dag gezamenlijk ontspannen werkzaamheden
doen in de griend, waaronder natuurlijk het wilgen
knotten.
Boeken en info: jhvandezedde@gmail.com /
06-39684875

• BELEEF DORDRECHT
1e: 18 - 20 maart / 2e: 22 - 24 maart
Prijs €120,-, niet-leden €160,Boottocht met sloep naar centrum historische binnenstad Dordrecht en naar Hollandse Biesbosch,
met begeleide wandelingen van ca. 12 km en museumbezoek. Volledige verzorging, excl. lakenpakket en entree museum.
Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 088 - 0990982
Info: elmvdkuy@kpnmail.nl / 06-53552923

• DE KLEINE RUG KLUSDAGEN
28 - 30 maart
Accent ligt op buitenwerkzaamheden, zoals o.a.
schilder-, tegel, en terreinwwerkzaamheden, repareren kano’s, opknappen Heen en Weerwolf.
Klaarmaken blok-/trekkershutten voor gebruik vanaf
1 april, grote schoonmaakbeurt het huis. Volledige
verzorging. inl. lakenpakket.
Info en Boeken: e.zoomer@kpnmail.nl

INTERESSANTE WEBSITES:

NIEUWE HEEN EN WEER SLOEP

IVN DORDRECHT

We zijn op zoek naar een nieuwe sloep of overzetvlet,
die soepel en duurzaam iedereen heen en weer overvaart.
Uiteindelijk willen we helemaal duurzaam varen, met
zero emissie. Maar op de korte termijn kan dat nog
niet. Kunt u ons helpen aan een sloep/overzetvlet, of
weet u iemand die ons kan helpen, laat het ons
weten.
Jan van de Zedde (secr.dekleinerug@nivon.nl)

https://www.ivn.nl/afdeling/dordrecht
NIVON DRECHTSTEDEN
https://drechtsteden.nivon.nl/
PLATFORM DUURZAAM DORDRECHT
https://www.platformduurzaamdordrecht.nl/
STADSLANDBOUWKAS DE OUDE BEER
https://www.oudebeer.nl/
NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
https://np-debiesbosch.nl/organisatie/parkschapnationaal-park-de-biesbosch/
DUURZAAMHEIDSCENTRUM WEIZIGT
https://www.weizigt.nl/home
TREKKERSHUTTEN
https://www.trekkershutten.nl/
DE STADSWANDELING
https://www.stadswandeling010.nl/products/dordts
e-feesten-x-de-stadswandeling
MUZIEKTHEATER HOLLANDS DIEP
https://muziektheaterhollandsdiep.nl/
KLIMBOS MERWELANDEN
https://klimbos.nl/locaties/dordrecht/

HUISWACHTEN/SCHIPPERS GEVRAAGD
Er is op De Kleine Rug behoefte aan uitbreiding van de
groep huiswachten en schippers. Heeft u interesse?
Info en aanmelden bij:
Evert Zoomer (e.zoomer@kpnmail.nl)

Tot ziens op De Kleine Rug...

