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Inleiding

Omdat het al weer een tijdje gele-
den is dat er een nieuwsbrief ver-
scheen nu een uitgebreide versie. 
We blikken terug en vooruit, 2020 
komt er aan! In het afgelopen half 
jaar is veel gebeurd qua activiteiten 
en ontwikkelingen op het gebied 
van onderhoud en vernieuwing van 
huis en kampeerterrein. 
Daarover informatie in deze brief.  
Intussen is de herfst ingetreden 
en is het ook nu nog genieten op 
De Kleine Rug en in de Biesbosch. 
Er zijn in november nog verschei-
dene activiteiten die hieronder 
vermeld staan

Activiteiten 2019/2020

Fotografie cursus maandag 4 t/m 
woensdag 6 november. Voor dit 
arrangement kun je nog boeken bij 
corrie.vdmarel@kpnmail.nl. Prijs: 
€ 94 niet-leden € 109, inclusief 
boottocht, maaltijden/koffie/thee. 
Fotograferen onder leiding van 
Jeroen Niemeijer in de Biesbosch. 
Voor jong en oud. Ervaring hoeft 
niet maar mag wel. Het accent ligt 
op fotograferen in de natuur met je 
camera of zelfs je telefoon. 
informatie: daniehat@planet.nl 
tel: 06 51 11 89 93.

http://www.dekleinerug.nl/
https://www.facebook.com/NIVONhuis-De-Kleine-Rug-118323201695711/?fref=ts
mailto:corrie.vdmarel%40kpnmail.nl?subject=
mailto:daniehat%40planet.n?subject=


Uitnodiging lezing

René Brant, geeft op 7 november 2019 een presentatie over het onderwerp:
‘Gezondheid door een evolutionaire bril’. Aanvang 10.00 eindtijd 12.00 uur. Bijdrage € 2,50.
Hij heeft hierover een boek geschreven onder de titel ‘Aap op schoenen met een buikje’. De lezing vindt 
plaats in de huiskamer van De Kleine Rug en is toegankelijk voor vrijwilligers en inwoners van Dordrecht.

Volgens veel evolutionair denkende wetenschappers is onze gezondheid in 
de westerse wereld er niet best aan toe doordat we slecht zijn aangepast 
aan een woon- en leefomgeving, die we zelf gecreëerd hebben. Het was 
Charles Darwin, grondlegger van de evolutieleer, die zei dat de soort die 
het best is aangepast aan zijn omgeving de grootste overlevingskansen 
heeft. Hij zal het meest succesvol zijn in het krijgen van nageslacht. Ooit 
waren onze verre voorouders oermensen, uitstekend aangepast aan het 
leven in de jungle. Maar sinds we landbouw zijn gaan bedrijven (10.000 jaar 
geleden) brachten we eigenhandig veranderingen in die omgeving aan. Het 
ging zo rap, dat onze oeroude genen het niet bij konden benen. 

In een journalistieke speurtocht heeft hij onderzocht welke aanpassingen 
we in de omgeving kunnen doen om er weer meer mee in de pas te lopen. 
Want wie wil er nu niet gezond(er) oud worden? Belangstelling om deel te nemen?  
Meld je aan bij Marian van de Haterd, daniehat@planet.nl tel: 06 51 11 89 93.

Nieuwjaarsbijkomst
5 januari 2020

Zoals elk jaar proosten we op 
het nieuwe jaar in de huiskamer 
van De Kleine Rug. Aanmelden 
niet nodig.

Griendwerkweekend 24-26 januari 2020

€ 25 inclusief overnachtingen en exclusief laken-
pakket. Tijdens dit weekend werk je aan het  
onderhoud van het terrein en is er ook ruimte voor 
recreatie. Aanmelden Boudewijn van Leeuwen,  
b.vleeuwen@ziggo.nl.

Terugblik: De Kleine Rug: 50 jaar jong! In 2019

We staan nog even stil bij het feest op 18 mei en de open dag op 19 mei. Op zaterdag 18 mei vond eerst de 
officiële ontvangst van de uitgenodigde bobo’s en de vertegen-
woordigingen van gemeenten, bedrijven en instanties, diverse 
Nivongeledingen en voormalige BHC-leden, waarbij in bijzijn 
van wethouder Marco Stam door middel van een presentatie 
werd stilgestaan bij de afgelopen 50 jaar. Het koor Mélange 
Rood verzorgde met een dubbeloptreden de muzikale omlijs-
ting, met de ons intussen bekende liederen en thema’s rond 
solidariteit en strijd voor gelijke rechten. Er was een miniten-
toonstelling over de 50 jaar Kleine Rug met foto’s, maquettes, 

folders, boekwerken en persoonlijke fotoplakboeken, waar velen zichzelf in een (soms veel) jongere uitgave 
konden herkennen. Als afsluiting in de middag en avond genoten vrijwilligers en oud-vrijwilligers en van een 
gezellige BBQ met heerlijke salades.
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Als tweede dag in het verjaardag weekend van De 
Kleine Rug werd op zondag 19 mei de Open Dag op 
het terrein van het Natuurvriendenhuis georganiseerd. 
Met flyers en een mooi artikel in het huis-aan-huisblad 
Dordt Centraal bereikten we heel Dordrecht en de 
publiciteit leverde extra naamsbekendheid en meer 
bezoekers op. Meer dan 300 belangstellenden be-
zochten huis en natuurkampeerterrein, met een goed 
bezochte duurzaamheidsmarkt (acht tafels voor onge-
veer 12 organisaties op het gebied van groen en voe-
ding, hergebruik en recycling, duurzame energie). Het 
polderwielkoor zorgde voor de muzikale omlijsting.
 

Natuurgids Jurgen gaf interessante rondleidingen over 
het terrein en vertelde uitgebreid over de flora en  
fauna. Er waren speciale activiteiten voor kinderen, 
zoals broodbakken, een houten visspel, en mezen-
kastjes maken. De afdeling Nivon Drechtsteden bracht 
een leuk kado mee: een buiten-Ganzenbordspel.  
En nu op naar de 60e verjaardag!

Beide dagen kwamen tot stand door de jubileumcommissie en talloze vrijwilligers, die op deze dagen de  
handen uit de mouwen staken. Dank voor iedereen die hieraan mee gewerkt heeft.

Plannen vernieuwing blokhutten en duurzaamheid

Met financiële steun van Nivon landelijk ontwikkelen we momenteel plannen om de bestaande blokhutten 
op het terrein van De Kleine Rug te vervangen. 
Die zijn erg gedateerd en opknappen is bijna even 
duur als vernieuwen. Tot onze plannen behoort 
ook het idee om de sanitaire voorzieningen op 
het kampeerterrein iets uit te breiden, en ook 
enkele verplaatsbare twee persoons trekkershut-
ten met een gezamenlijke keuken te plaatsen.
Als onze ideeën in Amsterdam gehoor vinden, 
willen we nog deze winter aan de slag. We gaan 
er uit kostenoverwegingen vanuit, dat veel van de 
werkzaamheden door onszelf uitgevoerd moeten 
worden. Dus heb je twee rechterhanden en wil 
je ons tot het voorjaar meehelpen iets moois tot 
stand te brengen? Meld je dan vast aan:  
secretaris@dekleinerug.nl.

Tevens wordt er gewerkt aan verbetering van duurzaamheid van het huis, onder andere door het isoleren 
van het dak. Ook deze klus wordt gedaan door onze vrijwilligers.
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Beursvloer 11 november 2019

Wat is Beursvloer Dordrecht?
Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij lokale bedrijven en maatschappelijke 
organisaties met elkaar in contact komen, met het doel om matches te sluiten. Bij een succesvolle match 
wordt de hulpvraag van een maatschappelijke organisatie ingevuld door een bedrijf en biedt de maatschap-
pelijke organisatie hiervoor een leuke tegenprestatie. Het uitgangspunt is ‘handelen met gesloten beurs’. 
Aan de ruilhandel komt dus geen geld te pas.

De Beursvloer vindt 
plaats op maandag-
avond 11 november 
2019 | Locatie Ames 
Showroom

Hoe werkt het?

Anderhalf uur lang gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties letterlijk met elkaar ‘de vloer op’. Maat-
schappelijke organisaties met concrete vragen en bedrijven met aanbod. Is er een succesvolle match  
gemaakt? Dan wordt de matchovereenkomst, met de deal en tegenprestatie, ingevuld en ter plaatse door 
een notaris officieel gemaakt. Medewerkers van de Beursvloer zijn aanwezig om, waar nodig, organisaties 
en bedrijven aan elkaar te koppelen. De praktijk leert dat in het onderlinge contact nog veel meer  
uitwisseling ontstaat, dan vooraf bedacht of gevraagd. De Kleine Rug doet ook mee aan de Beursvloer, 
evenals vorig jaar. 

Teksten: Jan van de Zedde, Marian van de Haterd, Jacqueline van den Bergh.
Eindredactie: Marian van de Haterd
Lay-out: Pleun Punt.


