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NIEUWSBRIEF

a

Nieuwe beheerder
De huidige beheerder van de Kleine Duiker, Cees van der
Sman, gaat binnenkort van zijn pensioen genieten en zal
binnenkort worden opgevolgd door Berdien van Everdingen.
Het bestuur is blij dat er opnieuw een vakbekwame
beheerder aangesteld kan worden.
Berdien start in juli met haar werkzaamheden.
Wie is Berdien?
Berdien van Everdingen (1965) keek vanaf haar eigen schapenboerderij uit op
de dijk van de Bergsche Maas. Afkomstig uit het Land van Heusden en Altena
heeft Berdien wat met De Maas en de polders. Ze heeft haar schapenbedrijf
uitgebreid met een zorgtak en omgebouwd naar een multifunctioneel
landbouwbedrijf. Ontvangst van schoolklassen, verkoop van eigen verwerkte
producten en excursies en de ontvangst van gasten is haar niet vreemd.
Dat is wat haar ook erg trekt bij de Kleine Duiker.
Bestuurlijk is Berdien actief geweest als vakgroep voorzitter schapenhouderij
bij de ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie).
Op dit moment is Berdien actief als agricoach en vrijwilliger bij Zorg om
Boer en Tuinder waar ze keukentafelgesprekken voert met agrariërs.
"Ik heb heel interessante projecten gedaan, maar dat was het telkens net
niet. Ik miste het boerderijwerk, de dieren en het contact met mensen en
vooral het gevoel om al het moois waar ik zo van genoot te kunnen delen met
anderen.
Ik vind het geweldig om anderen en vooral kinderen te
laten zien en ervaren waar ons eten vandaan komt. Om ze
te laten zien hoe het op een boerderij werkt. Hoe alles
met elkaar samenhangt en invloed op elkaar heeft. En
dat wij daar ook gewoon onderdeel van zijn. Uit eigen
ervaring op mijn zorgboerderij weet ik wat voor
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prachtige dingen er kunnen gebeuren, dus wil ik samen met het geweldige team
van de Kleine Duiker ook anderen dit laten ervaren.
De Kleine Duiker is een geweldige plek en ik vind het ontzettend leuk om daar
deel van uit te gaan maken en mijn talenten ervoor in te zetten. Het is een
fijne plek waar iedereen welkom is en ik wil daar graag mijn steentje aan
bijdragen”.
In de volgende nieuwsbrief zullen we Berdien vragen naar haar eerste
indrukken en toekomstideeën.

De poorten zijn weer open!
Eindelijk kwamen in mei de versoepelingen en konden onze poorten weer open
voor publiek. De poortverkoopmomenten zijn hierdoor opgeheven en u kunt alle
producten weer in onze horeca vinden.
Het is genieten om weer bezoekers te zien tussen de jonge geitjes en om
kinderen in de speeltuin te vinden.
Na een rondje op het terrein is het mogelijk om op ons terras te genieten van
een lekker ijsje of kopje koffie met lekkers. En er zijn natuurlijk ook
kano’s te huur voor een heerlijk rondje Zuidpolder op het water.

Rabobank
In het najaar kunnen we gaan verbouwen!
We willen onze horeca een flinke impuls
geven en gaan de keuken aanpakken.
Vanuit het Coöperatiefonds heeft de
Rabobank 10.000 euro daarvoor beschikbaar
gesteld.

2

zomer 2021
Daarnaast hebben we te maken met achterstallig onderhoud aan het dak van ons
hoofdgebouw. Daarvoor hebben we een donatie ontvangen vanuit de Rabobank
clubkasactie.
We zijn de leden die op ons gestemd hebben uiteraard dankbaar daarvoor.
In totaal is er voor de verbouwing ruim 100.000 beschikbaar, gefinancierd
vanuit een lening die door de gemeente wordt geborgd.
Het streven is om 1 oktober te gaan starten met de werkzaamheden.
We hopen het hiermee nóg gezelliger voor u te maken bij ons op De Kleine
Duiker.

DE varkensstal
Na de kippenstal is nu de varkensstal zo goed
als af. De dieren krijgen later nog een ruimer
buitenverblijf, maar binnen hebben zij inmiddels
een heerlijke ruimte.
Er is nu een aparte kraamkamer en wanneer de
volwassen varkens samen in het ruime hok staan
kunnen zij ongestoord los van elkaar eten.

Een mooie zomer gewenst!
Tot slot wensen we iedereen een mooie zomer en we hopen u snel weer te
ontmoeten bij ons op De Kleine Duiker!

Recreatieboerderij De Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg 511
2991 SH Barendrecht
www.dekleineduiker.nl
Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan aan via info@dekleineduiker.nl.
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