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NIEUWSBRIEF 

Vacature beheerder 
Deze zomer gaat onze beheerder Cees van der Sman 
van zijn welverdiende pensioen genieten. Er is 
heel veel moois in gang gezet sinds hij begon. 
 
Wie gaat hem opvolgen? 
Voor de functie is een profiel opgesteld dat te 
vinden is op onze website, 
http://www.dekleineduiker.nl. 
De sluitingsdatum van de vacature is 15 maart. 
 
 

De kippenschuur is klaar! 
Door medewerkers en vrijwilligers is hard gewerkt aan een nieuwe 
kippenschuur. Inmiddels hebben 50 kippen intrek genomen in hun nieuwe 
onderkomen. 
 
De dames zijn tevreden. 
Momenteel wordt er nog gewerkt aan de uitloop. 
Uiteindelijk zal er dan plek zijn voor wel 150 kippen. 
 
Onze eierenverkoop is zeer populair, dus we hopen straks voldoende aanbod te 
hebben voor onze klanten. 
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Inkoop van Zorgboerderij De Buytenhof 

Wij hebben onze verkoop uitgebreid met diverse 
producten, die wij inkopen bij Zorgboerderij De 
Buytenhof in Rhoon. 
 
Zo verkopen wij hun appels, peren, groenten, 
vruchtensappen en jam. Wij vinden het belangrijk naast 
producten uit onze eigen moestuin producten uit de 
streek te verkopen. 
 
Inmiddels is er ook al contact met meerdere boeren in de regio. We houden 
u op de hoogte wanneer we ook producten van deze boeren gaan verkopen. 

 

paddock paradise 
Zoals u weet, is er een paddock paradise bij De 
Kleine Duiker. 
Hier bootsen wij een natuurlijke leefomgeving na 
voor de paarden. Deze paarden leven in 
kuddeverband en hebben altijd vrije beweging. 
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een informatiebord 
dat te zijner tijd langs het fietspad naast de 
paddock wordt geplaatst.  
 
Onze vrijwilliger Wout is hier ook actief. Hij 
heeft knotwilgen geplaatst en tevens helpt hij 
ons bij de aanleg van een houtwal. Immers, een 
paddock paradise zorgt niet alleen voor paarden, 
maar ook voor bijen, insecten, vogels en andere 
dieren. 
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Gegevens nieuwsbrief 
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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