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Nieuwsbrief Activiteiten juni-oktober 2019
Inleiding
In deze brief vind je de activiteiten voor de komende periode. Alle vermelde activiteiten kunnen nog geboekt worden. Inmiddels is het natuurkampeerterrein ook geopend voor gasten tot 1 november. De overnachtingskosten variëren van € 3 tot € 6 per nacht per persoon. Wij verhuren ook
kano’s per dagdeel, ook als je niet te gast bent op De Kleine Rug kun je
een kano huren. Individuele gasten die een overnachting in het huis willen boeken zijn het hele jaar welkom. Onder bepaalde voorwaarden zijn
kinderen gratis. Alle informatie vind je op www.dekleinerug.nl

Eendaagse activiteiten
Buitenspeeldag 12 juni
13.00 tot 16.00 uur
Buitenspelen is super belangrijk. Daarom organiseren Jantje
Beton en kinderzender Nickelodeon al meer dan 10 jaar de
Nationale Buitenspeeldag. De
Kleine Rug doet dit jaar voor de
2e keer mee. Bij ons kunnen
kinderen echt lekker buitenspelen, in de natuur, met allerlei
activiteiten. Gratis toegang.
Informatie en aanmelding:
Annemieke2111@hotmail.com

Dag van de Kampvuur
muzikant 22 juni
van 20.00 tot 22.30 uur
De Dag van de Kampvuurmuzikant is een ode aan het
eeuwenoude gebruik van
gezamenlijk muziek maken bij
het vuur. Wie heeft er geen
positieve herinneringen aan
het zingen bij het kampvuur, op
schoolkamp of bij scouting? Op
22 juni nemen vijf akoestische
muzikanten het tegen elkaar
op en spelen elk een set van
twintig minuten met bekende
meezingers of juist zelf gecomponeerde nummers. Het publiek
bekijkt welke act het best past
bij het kampvuur. Per locatie is
er één publieksfavoriet. De publieksfavorieten worden uitgenodigd om te komen spelen op het

Kampvuurfestival op zaterdag
7 september 2019.
Kom luisteren op deze avond!
Wel even aanmelden:
marianvdhaterd@gmail.com
telefoon: 06 51 11 89 93.

Wilgenteenvlechten,
26 oktober 9.00 tot 14.00
Onder leiding van Ineke Visser,
ervaren wilgenteenvlechtster,
maak je een creatie van wilgentenen. Neem zelf een snoeischaar mee en trek sportieve
(buiten)kleding aan.
Prijs € 25,- inclusief materiaal,
koffie/thee lunch. Informatie:
Arie van Zanten, avz1946@
outlook.com. Boeken:
corrie.vdmarel@kpnmail.nl
telefoon: 088 099 09 82.

Meerdaagse arrangementen

Kanoweekend Jongeren 18-30 jaar
van 14 t/m 16 juni
Zin in een sportief avontuur? Met de kano eropuit en genieten van de
mooie natuur in de Biesbosch, op zoek naar ijsvogel, bever of ree.
Begeleiding door ervaren kanogidsen. Prijs: € 70, niet-leden € 95
inclusief maaltijden, koffie/thee, gebruik kano’s. en exclusief
lakenpakket. Informatie: Arie van Zanten; avz1946@outlook.com:
06 13 64 52 75. Boeken: via www.nivonjong.nl of
telefoon: 088 099 09 82 (De Kleine Rug).

Korte midweek Intuïtief schilderen 8 t/m 10 juli
Docent Nelly Rejen leert je tijdens workshops o.a. meditatief schilderen, schilderen met structuren en een collage maken. Iedereen is
welkom die interesse heeft in intuïtief schilderen. Prijs: € 94,
niet-leden € 109, Inclusief boottocht, maaltijden/thee/koffie en exclusief lakenpakket. Informatie: marianvdhaterd@gmail.com
06 51 11 89 93. Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 088 099 09 82.

Midweek(groot)ouders-kinderen
15-17/18 juli
Tijdens deze week worden activiteiten georganiseerd op het terrein. Thema’s: outdoor, schilderen
(creativiteit) en natuur. Tijdens de week ben je zelfsupporting. Prijs: drie of vier overnachtingen tegen
geldend tarief, kinderen gratis onder voorwaarden.
Voor activiteiten € 35 kind vanaf 6 jaar.
Exclusief lakenpakket. Informatie:
marianvdhaterd@gmail.com 06 51 11 89 93.
Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 088 0990982

Mindful in de natuur, 16-18 september
Tijdens het arrangement ‘Mindful in de natuur’ worden, onder leiding van Rian Coumou, buiten meditaties gehouden en creatieve oefeningen gedaan.
Prijs € 130, niet-leden € 150, inclusief boottocht,
maaltijden/koffie/thee en exclusief lakenpakket.
Informatie: marianvdhaterd@gmail.com
06 51 11 89 93.
Boeken:
088 099 09 82.

Midweek Biesbosch 7-10 oktober
Al wandelend en fietsend de Biesbosch verkennen en de stad Dordrecht. Alle dagen hebben een combinatie
van fietsen en wandelen; soms fietsen we om een bepaald wandelgebied te kunnen bereiken, soms fietsen
we om verder kunnen komen in ons gebied. De fietstochten zijn maximaal 35 km en de wandeltochten maximaal 15 km. Bij langere fietstochten wandelen we korter en omgekeerd. Fiets zelf meenemen of huren.
Prijs € 103,- niet leden € 151,50, inclusief boottocht, maaltijden, koffie/thee en exclusief lakenpakket.
Informatie: marianvdhaterd@gmail.com: 06 51 11 89 93. Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl /088 099 09 82.
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