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Nieuwsbrief activiteiten najaar 2019
Inleiding
De mooie zomer loopt op zijn eind. Daarom een terugblik en aankondiging van activiteiten die in het najaar plaatsvinden. Vanwege het te
mooie weer is er sprake van een wake-up call wat betreft de klimaatproblematiek. De kranten staan er bol van. Neemt niet weg dat alle
gasten erg genoten van hun verblijf op de Kleine Rug, mede dankzij
het goede weer. De hoogtepunten van de activiteiten waren de jubileumviering 50 jaar Kleine Rug, open dag 17-19 mei en de dag van het
kampvuur op 22 juni. Door deze activiteiten hebben we de Kleine Rug
goed op de kaart gezet. Daarnaast waren twee nieuwe activiteiten
succesvol, de cursus fotografie in april en de midweek ouders-kinderen in juli. We hopen deze activiteiten volgend jaar weer te organiseren, de fotografie cursus krijgt nu al een herhaling in november.

Activiteiten najaar 2019

Mindful in de natuur, 16-18 september
Beperkt aantal plaatsen! 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, exclusief lakenpakket. Informatie en boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 0880990982.

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, exclusief lakenpakket..
Informatie en boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl /0880990982.

Wilgenteenvlechten, 26 oktober
van 9.00 tot 14.00 uur
Onder leiding van een ervaren wilgenteenvlechtster maak je een creatie van wilgenteen. Prijs € 25,
inclusief lunch en materiaal.
Toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.
Informatie: avz1946@outlook.com.
Boeken corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 0880990982.

Korte midweek Fotograferen
in de Biesbosch, 4-6 november
Beperkt aantal plaatsen! Fotograferen onder leiding
van Jeroen Niemeijer in de Biesbosch. Voor jong
en oud. Ervaring hoeft niet maar mag wel. Accent
op fotograferen in de natuur met je camera of zelfs
je telefoon. Prijs: € 94, niet-leden € 109.
Inclusief boottocht, maaltijden/koffie/thee,
exclusief lakenpakket. Informatie:
marianvdhaterd@gmail.com / 06 51 11 89 93.
Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 0880990982.

Kamperen/kanovaren en partytent.
Het natuurkampeerterrein is geopend voor gasten
tot 1 november. De overnachtingskosten variëren
van € 3 tot € 6 per nacht per persoon. Blokhutten
en partytent zijn eveneens te huur tot 1 november.
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 en
kijk vooral ook eens op onze facebook pagina;
Nivonhuis de Kleine Rug.
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