Ruggesteuntje
januari – maart 2019

Inhoud:
– Nieuwe redactie en nieuwe vormgeving.
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– De Nivon mosselmaaltijd op 4 november.
– De gezellige klusdagen op De Kleine Rug, 19-21 november.
– Berichten uit de Nivonraad van zaterdag 24 november.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: de kook- en eetgroep.
– Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 6 januari.
– Griendknotten op De Kleine Rug.
– Jaarvergadering met huldiging jubilarissen, op 5 maart.
– “50 Jaar De Kleine Rug”, jubileumweekend met feestelijke Open Dag op zondag 19 mei.
– Nalatenschappen en schenkingen.
– Startbijdrage voor nieuwe initiatieven in de afdeling.
– Help ons svp! (bestuursleden, hulptroepen Ruggesteuntje, website/soc.media).

En verder nog:
– Activiteiten van onze vaste Nivongroepen, met agenda en adressen.
– De fotopagina.
– Ruggesteuntje-colofon.
– Overige informatie en contactpersonen.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe redactie en nieuwe vormgeving.
Het is al ruim een jaar geleden, dat Sven Visser ons te kennen gaf het redactiestokje te
willen overdragen. Daarom zijn jullie in de voorgaande Ruggesteuntjes al meerdere keren
een oproep tegengekomen voor uitbreiding van de redactie van ons afdelingsblad.
Helaas tevergeefs, want nu het zover is dat we Sven bedanken voor zijn inzet, is de kleine
en kwetsbare organisatie van onze afdeling nog niet uitgebreid en zullen ‘we’ het maar
weer even zelf gaan doen. Maar “de kruik gaat zo lang te water tot hij barst”…
Verderop in dit nummer vind je de nieuwe (en hopelijk tijdelijke) redactie vermeld.
En je bent dus nog steeds van harte welkom om 1x per kwartaal een steentje bij te dragen
aan ons afdelingsblad!
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Een nieuwe redactie geeft ook nieuwe kansen.
Je kijkt weer eens kritisch naar de rubrieken, de inhoud en de vormgeving, en dat begint al
vanaf de eerste bladzijde. Met dezelfde opsteller(s) van de teksten als voorheen willen we
we de gezellige en onbevangen sfeer behouden, maar jullie zien dat de volgorde van onze
rubrieken en de uitvoering van ons blad zijn veranderd.
Heb je zelf ook een leuk verhaal of een interessant stukje tekst? Stuur het gewoon in.
We hebben als nieuwe redactie ons best gedaan om jullie rond de Kerstdagen als
cadeautje het nodige leesvoer voor te schotelen. Een extra dik nummer dus. Geniet ervan!
We zijn dan ook erg benieuwd hoe jullie het blad in deze nieuwe vorm ervaren, laat het
ons vooral weten. Het is immers ook jullie Ruggesteuntje!

“Van de voorzitter”.
Inmiddels hebben we bij het verschijnen van dit nummer de herfst alweer achter ons
gelaten en maken we ons op voor de winter, in de natuur meestal een periode van rust en
herstel, en hebben we het lonkende voorjaar voor de boeg. Ik vind die relatieve rust en het
tegelijkertijd vooruitzien naar het jonge groen en voorjaarsleven iets van ‘pubertijd’
hebben: het wekt bij mij altijd een speciaal gevoel op, iets van ongeduldig verlangen naar
wat komen gaat. De lente...
Landelijk gaat het goed met het Nivon. Na een flink aantal mindere jaren is er weer sprake
van ledengroei, en zijn de financiën zijn op orde gebracht. De accommodaties – huizen en
campings – krijgen meer bezoekers, het vorig jaar opgerichte Nivon Jong is actief en
groeit. Een nieuwe lente, dus...
We realiseren het ons vaak niet, maar onze afdeling is een rijke afdeling, want we hebben
een Nivon huis en camping in ons werkgebied. Misschien kunnen we daar nog veel meer
dan nu gebruik van maken. Door het Nivon als actieve en zelfs internationale groep
natuurvrienden bekendheid te geven bij onze eigen vrienden en kennissen, en goed uit te
leggen waar we voor staan. Ik kijk dan vooral naar onze jonge leden in de afdeling, want
daar moet onze groei vandaan komen.
Een nieuwe lente, ook hier in Dordrecht?
Dàt willen we zien...

De Nivon mosselmaaltijd op 4 november.
Op zondagmiddag 4 november staan Harrie, Chione, Anne-Mieke en Jan al vanaf 3 uur ‘s
middags in de keuken van De Kleine Rug, om de nodige voorbereidingen te treffen voor
een overvloedige maaltijd gebakken mosselen, zalm uit de oven, sla, stokbrood, diverse
salades en huisgemaakte sauzen, met bier, radler, wijnen en sapjes. Het overvaren van de
in 5 verschillende winkels ingekochte waren (hoe komt Jan Splinter door de winter?) leek
op een ware volksverhuizing. Je kunt immers niet weten hoeveel er wordt gegeten en
gedronken, dus beter te veel dan te weinig...
Omstreeks 5 uur werden de eerste gasten overgevaren en kon het feest voor de 20 leden
van onze afdeling en enkele DKR-huiswachten beginnen.
Het was allemaal in 2017 begonnen met een wild idee in het afdelingsbestuur om de
traditionele mosselavond op De Kleine Rug in november dat jaar nieuw leven in te blazen.
Vanwege het succes heeft het bestuur besloten daar een jaarlijks terugkerende activiteit
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van te maken en zo de verbindingen tussen onze afdeling en De Kleine Rug te versterken
(voor leden èn DKR-huiswachten).
De gezellig gedekte tafels waren al voorzien van servies en bestek, water, schalen met sla
en stokbrood. Op een centrale tafel stonden de salades, sauzen en diverse dranken.
Rond 18.00 uur kwamen de eerste schalen met mosselen op tafel en werd de
ovengebakken zalm uitgeserveerd. Regelmatig klonk het uit de keuken: “Wie wil er nog
mosselen?” En ook die porties werden weer met smaak verorberd...
Het werd een erg gezellige avond, met geanimeerde gesprekken en volgens iedereen
verrukkelijk eten. Vanuit de Beheercommissie van DKR werden we nog getracteerd op
een ijsje en na de aangeklede koffie droeg iedereen als vanzelfsprekend zijn of haar
steentje bij en werd de boel in een mum van tijd gezamenlijk opgeruimd en afgewassen.
Zo gaat dat bij ons.
Iets gemist? Volgend jaar november: nieuwe kansen!

De gezellige klusdagen op De Kleine Rug, 19-21 november.
Ongeveer 15 vrijwilligers – klussers en verzorgers – meldden zich op maandag 19
november aan de Loswal, om overgevaren te worden voor de halfjaarlijkse “Klusdagen” op
De Kleine Rug. Tevoren was er al een plan van aanpak opgesteld, zodat iedereen direct
aan de slag kon. Dit jaar was er vooral aandacht voor de binnenruimte en zo kregen onder
meer enkele slaapkamers een flinke opknapbeurt. Schuren en schilderen van plafonds,
wanden, deuren en kozijnen, de dekbedden gewassen, de keuken en het sanitair kregen
een grote schoonmaakbeurt, het speelgoed werd uitgezocht, gesorteerd en aangevuld,
enz. Niets was ons teveel om de gasten volgend jaar een gastvrij en schoon onthaal te
bieden. En natuurlijk was ook de gezelligheid van samen klussen en de geweldige
verzorging van de inwendige mens een goede reden om in maart 2019 weer voor deel 2
van de winterbeurt af te spreken.
Belangstelling? Meld je aan bij DKR.

Berichten uit de Nivonraad van 24 november.
De vergadering van de halfjaarlijkse Nivonraad vond deze keer plaats in Nivonnatuurvriendenhuis Allardsoog, op de grens tussen Groningen, Drente en Friesland.
Onze afdeling heeft stemrecht (1 stem), net als de BHC van De Kleine Rug.
Enkele mededelingen en besluiten:
– Nivon groeit gelukkig weer (nu: 17.800 leden), met meer activiteiten en meer jongeren,
– het financieel herstel loopt op schema, er is weer wat ruimte voor investeringen,
– de landelijke begroting 2019 is vastgesteld,
– de actie “kinderen gratis” (Nivonhuis/camping) wordt voortgezet en levert ledengroei op.

“Uit onze Nivongroepen”: de eetgroep.
In elk nummer van het Ruggesteuntje willen wij voortaan een activiteitenverslag opnemen
van één van de vaste groepen van de afdeling Drechtsteden.
Deze keer is dat een bijdrage vanuit de “Eetgroep”, die 5 leden telt en ongeveer elke 6
weken bij elkaar komt, onder het motto: “koken zonder zakjes en pakjes”, en “samen eten
is gezelliger dan alleen”.
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De bijdrage is een weerslag van de gedachten van Lenie van Hattem en tegelijkertijd
eigenlijk ook een kijkje in haar keuken.
–--“Een week tevoren… Tsja, wat doen we? Eerst even een herinnering sturen aan de
deelnemers van de eetgroep, en daarna de vraag: wat zullen we gaan koken en eten.
Geen culinaire hoogstandjes, en alles moet passen binnen een budget van € 5,- pp,
inclusief een glas wijn voor de liefhebbers. Liefst nog vegetarisch ook, en met Hollandse
groenten van het jaargetijde. Heel wat eisen dus, waaraan we moeten voldoen. Zit het
juiste recept tussen mijn eigen voorraad?
Eergisteren las ik in een Metro-krantje de oplossing: een paddenstoelenterrine! Veel
algemeen verkrijgbare ingrediënten, terwijl ik de benodigde sojasaus en de sambal niet
direct hoef op te maken. Als voorafje maak ik een knolselderijsoep met gemalen noten en
bladselderij. En het dessert wordt een bramentiramisu, daags tevoren te maken om in de
koelkast op te stijven…
Vandaag is het zover. Ik dek de tafel alvast, want ik moet op deze zaterdag eerst nog even
naar Utrecht, naar het zang- en muziekgilde. Bij thuiskomst ga ik direct aan de slag met
het tussengerecht, gevulde tomaten…
Tingelingeling. Daar zal je ze hebben, klokslag 17.30 uur. De soep is net klaar, dus nodig
ik de dames aan tafel. Een succes. Dan de gevulde tomaten op tafel. De vrouwen hebben
trek, dat is te zien. Van de tomaten blijft bar weinig over. Ik ga intussen de terrine bereiden
en na een half uurtje oventijd serveer ik de terrine uit, met volkorenrijst. Het smaakt
verrrrrukkkkelijk! Intussen babbelen we over van alles en nog wat. En dan zijn we alweer
toe aan het dessert. Wat jammer dat de tiramisu niet echt mooi uit de koeling komt, maar
een beetje gladstrijken met een mes helpt. Dan de bramen erbij en ook de gemalen noten
(apart, naar believen toe te voegen). Superlekker!
We drinken nog een koffie en thee en dan is de avond alweer voorbij.
Voordat ieder haars weegs gaat, plannen we de volgende datums. Ongeveer elke 6 weken
komen we zo bij elkaar en verzorgen we een maaltijd naar eigen keuze en smaak.“
–--De eerstvolgende datum is zaterdag 12 januari. Lijkt het je wat om mee te doen? Meld je
dan aan bij Lenie van Hattem (06.30501800).

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 6 januari.
Op zondag 6 januari moet je er gewoon weer zijn: de traditionele gezamenlijke
Nieuwjaarsbijeenkomst van onze afdeling Nivon Drechtsteden en “De Kleine Rug”.
Als vanzelfsprekend in onze “huislocatie”: Nivon Natuurvriendenhuis De Kleine Rug,
Loswalweg 1 te Dordrecht. De bijeenkomst is van 11.30 – 14.30 uur.
Even bellen om overgevaren te worden, als je aan de kade staat: 078-6163555. Dat kan
op zijn vroegst vanaf 11.00 uur.
Koffie/thee, overheerlijke huisgemaakte oliebollen, appelbeignets, Glühwein en soep
worden voor je klaargezet, dus stel de enthousiaste bak/kookploeg van de afdeling niet
teleur… Zij staan daags tevoren speciaal voor jullie uren in de keuken.
En met de traditionele toespraakjes van de beide voorzitters van de Beheercommissie De
Kleine Rug en van de Nivon-afdeling Drechtsteden, gelardeerd met 2x een optreden van
het zangkoor Mélange Rood is het alleszins de moeite waard om langs te komen.
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De Kleine Rug in oktober

De boten

Mosselmaaltijd 4 november

Saladetafel 4 november

Geknotte wilgen De Kleine Rug

Allardsoog, Nivonraad 24 november
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Griendknotten op De Kleine Rug.
De eerste ronde van het jaarlijkse griendknotten op De Kleine Rug hebben we alweer
achter de rug. Op het terrein van ons Nivon-natuurvriendenhuis staan al meerdere wilgen
er netjes bij, alsof ze zo van de kapper komen.
In de komende winter staan er met medewerking van IVN nog een drietal griendknotacties
op ons terrein gepland.
Op de zaterdagen 12 januari, 9 februari en 9 maart kan je dus helemaal los gaan, met om
09.00 uur overvaren + koffie en daarna gezond aan het werk tot 15.00 uur.
Zelf meenemen: werk- en regenkleding, handschoenen, laarzen of waterdichte schoenen
en je eigen lunchpakket.
Gereedschap en verzekering zijn geregeld. Heb je een keer zin om mee te doen, meld je
dan uiterlijk de donderdag vóór de knotdagen aan bij Johan Visser (078.6172554).
De beloning: gezellig werken in de natuur en een gratis kop erwtensoep bij de lunch.

Jaarvergadering met huldiging jubilarissen, op 5 maart.
De jaarvergadering (ALV) vindt al enkele jaren plaats op allerlei locaties in ons gebied.
Dit jaar zal dat het geval zijn op dinsdag 5 maart 2019 in het gebouw van De Buitenwacht,
Bosboom Toussaintstraat 67 te Dordrecht.
In de Jaarvergadering legt het afdelingsbestuur verantwoording af over het gevoerde
beleid en de activiteiten in 2018, wordt het financieel verslag en de jaarrekening aan de
leden ter goedkeuring voorgelegd en stelt de vergadering de plannen en de bijbehorende
begroting voor 2019 vast.
Daarnaast willen we het met jullie hebben over nieuwe initiatieven en activiteiten binnen
de afdeling, verbindingen met De Kleine Rug, het Ruggesteuntje, bestuur en promotie,
zoals website, enz.
Naast “verantwoording en plannenmakerij” doen we tegenwoordig ook de huldiging van
alle jubilarissen tijdens deze jaarvergadering. Dat maakt het geheel ook wat gezelliger en
minder technisch/formeel.
We hebben dit jaar ongeveer 14 jubilarissen, die 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar
aaneengesloten lid van het Nivon zijn en die allemaal speciaal worden uitgenodigd
aanwezig te zijn, trouwe leden die het stuk voor stuk verdienen even in het symbolische
zonnetje gezet te worden.
De jaarstukken liggen voorafgaand aan de ALV ter inzage in de vergaderruimte, maar wie
die per mail tevoren wil ontvangen en doornemen, kan zich bij het bestuur aanmelden.
We zien jullie graag bij de Jaarvergadering verschijnen!

“50 Jaar De Kleine Rug”, met feestelijke Open Dag op zondag 19 mei.
In 2019 bestaat het Nivon natuurvriendenhuis De Kleine Rug 50 jaar en dat mag gevierd
worden! En dat doen we dus ook, in het weekend van 18 en 19 mei.
Op de zaterdagmiddag is er een besloten jubileumbijeenkomst voor landelijke Bobo’s en
de vrijwilligers (huiswachten, werkers) van DKR.
En we vieren het 50-jarig bestaan op zondag 19 mei met een feestelijke Open Dag.
Zoals het er nu voor staat, zal die op het DKR-terrein opgeluisterd worden door een minibraderie met een groot aantal regionale aan natuurinitiatieven en aan duurzaamheid
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verbonden organisaties. We vragen de burgemeester van Dordrecht om deze heugelijke
dag op te starten. En er is natuurlijk weer begeleiding door een zangkoor met liederen in
de geest van het Nivon.
Meer nieuws en info in het eerstvolgende Ruggesteuntje.

Nalatenschappen en schenkingen.
Een raar verhaal, zou je misschien denken. En toch is het niet zo gek om even stil te staan
bij het moment dat je er ooit niet meer bent. Want bij een overlijden moeten er veel zaken
worden geregeld, zoals de nalatenschap: wat laat je na en aan wie? Natuurlijk wil je goed
zorgen voor je eventuele nabestaanden. Misschien wil je je nalatenschap ook deels
inzetten voor natuur, saamhorigheid en solidariteit.
Denk dan eens aan Nivon Natuurvrienden, of aan een Natuurvriendenhuis zoals De Kleine
Rug. Die kun je namelijk opnemen in je testament.
Ook kan er iets geregeld worden bij leven; dat heet dan schenken.
Mocht je daar over nagedacht hebben en dit overwegen, neem dan gerust contact met het
bestuur op. Wij zullen je dan zo mogelijk doorverwijzen ten behoeve van het opstellen van
een schenkingsakte of testament.

Startbijdrage voor nieuwe initiatieven in de afdeling.
Weten jullie het nog? In de afgelopen Jaarvergadering (maart) is de begroting vastgesteld.
Daaruit bleek dat we de zaken financieel weer op orde hebben gebracht. Tegelijkertijd
willen we meer nieuwe initiatieven en activiteiten in de afdeling stimuleren. En daarom is
er in de begroting wat ruimte gemaakt voor een eenmalige startbijdrage voor nieuwe vaste
groepen, zoals: een filmgroep, een museumgroep of een fietsgroep.
Heb je dus ideeën om een dergelijke groep op te starten, neem dan vooral contact op met
jullie voorzitter.

Help ons svp!
Al geruime tijd doen we in ons Ruggesteuntje een oproep aan onze leden om ons te
helpen bij het in de lucht houden en versterken van onze afdeling. En dan gaat het onder
andere om deelnemen aan het bestuur, om hulp bij de redactie van het Ruggesteuntje,
hulp bij het beheren en bijhouden van de op te zetten website en social media. Dat loopt
helaas niet hard en als gevolg daarvan komt steeds meer werk bij een enkeling te liggen.
Op den duur loopt dat verkeerd af en kunnen we onze taken niet meer naar behoren
uitvoeren...
Deze keer vragen we speciale aandacht voor de “hulptroepen” van het Ruggesteuntje. Dat
zijn de mensen, die elk een bepaalde wijk bestrijken om het papieren Ruggesteuntje bij
een groot aantal leden van de afdeling rond te brengen en in de brievenbus te doen.
Berrie van Es is ons verzamelpunt, maar het aantal rondbrengers – de hulptroepen dus –
neemt door soms vergevorderde leeftijd steeds verder af.
We vragen niet voor niets om aan de redactie of het bestuur “svp” door te geven het blad
per e-mail te willen ontvangen, omdat de rondbrengers steeds grotere wijken voor hun
rekening moeten nemen om de nog ruim 100 exemplaren bij leden in brievenbussen te
stoppen.
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Dus meld je alsnog aan voor digitale ontvangst.
En voor hen die ècht niet digitaal kunnen zijn, willen we er ook zijn. Maar dat kan alleen
met jullie hulp, door uitbreiding van onze belangrijke “hulptroepen”.

Activiteiten van onze vaste Nivongroepen, met agenda en
contactpersonen.
Breigroep: dinsdag 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april.
Contact: Bep Ek, 078.6160813, a.ek-weeda@kpnmail.nl
Eetgroep: zaterdag 12 januari.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800, lenivanhattem7@gmail.com
Leesgroep: woensdag 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Spatgroep: maandag 21 januari, 18 februari, 18 maart, 5 april.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201, anniekriens@solcon.nl
Viltgroep: vrijdag 25 januari, 22 februari, 29 maart.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Vrouwengroep: maandag 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart.
Vrouwenweekend Bergeijk: 29 maart t/m 1 april.
Contact: Ria van Hees, 078.6161018, riahenk@online.nl
Wandelgroep, 20 à 25 kilometer LAW (Romeins Limespad, van Katwijk naar Nijmegen):
zondag 27 januari, 24 februari, 24 maart.
Contact: Henk & Dieuwertje Mooij, 06.53879726, henk.mooij@planet.nl
Wandelgroep, korte afstand: tot voorjaar stopgezet, wordt later mogelijk vervolgd.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl

De fotopagina.
Op het binnenblad vind je diverse foto’s van onze in dit nummer uitgevoerde activiteiten,
zo mogelijk in kleur. We hebben die uit kostenoverwegingen bij elkaar op één pagina
bijeengebracht, de rest van de pagina’s kunnen we hierdoor in zwart-wit uitvoeren en dus
goedkoper laten drukken.
Achtereenvolgens zijn het foto’s van:
– onze huislokatie De Kleine Rug en de boten in oktober.
– 2x de mosselmaaltijd op 4/11 (keuken, saladetafel)
– een eerste knot-resultaat op het terrein De Kleine Rug (november)
– Nivonhuis Allardsoog (de Nivonraad op 24/11).
Wil je meer (digitaal) nieuws over De Kleine Rug en wil je hun nieuwsbrief ook ontvangen?
Meld je dan als belangstellende aan op kleinerug@nivon.nl

Ruggesteuntje-colofon.
Het Ruggesteuntje verschijnt elke 3 maanden, vóór het einde van de maand, in januari,
april, september en december. Het zou geweldig zijn als de verzending naar bijna
iedereen digitaal (per e-mail) zou kunnen worden uitgevoerd, want dat scheelt veel in de
kosten en vooral in het werk: minder drukkosten, minder rapen en vouwen, minder stickers
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aanbrengen, minder rondbrengen, minder portokosten voor leden in het buitengebied, enz.
Dus heb je een e-mailadres, geef dat dan svp snel door aan de redactie:
ruggesteuntje.drechtsteden@gmail.com
De redactie en de opmaak van het Ruggesteuntje worden sinds kort uitgevoerd door
Jan van de Zedde, 06.39684875, jhvandezedde@gmail.com
Je bent altijd van harte welkom om hierbij ondersteuning te geven.
Het afdelingsblad is vóór en dóór jullie, dus voel je vooral uitgenodigd om stukken aan de
redactie te leveren: ruggesteuntje.drechtsteden@gmail.com
En dat geldt ook voor commentaar of suggesties ter verbetering.
De inleverdatum van eventuele kopij sluit op de 1 e dag van de maand.
Wil je helpen met rapen en vouwen, stickeren, of rondbrengen? Geef je ook dan op bij de
redactie of bij Berrie van Es, 078.6168461 en maak ons blij…

Overige informatie en contactpersonen.
Nivon Drechtsteden, bestuur.
* Jan van de Zedde, voorzitter en (waarnemend) secretaris, redactie Ruggesteuntje
06.39684875, jhvandezedde@gmail.com
* Margo Visser-Ek, penningmeester
078.6158842, visserek@planet.nl
Bankrekening.
NL29INGB0000506808 tnv Nivon Drechtsteden
Bezorging papieren versie Ruggesteuntje.
Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------For now: the end.
See you next time… in de nieuwsbrief van april – juni

En: Het bestuur en de redactie wensen jullie een heel gelukkig en gezond 2019 !
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afzender:
Nivon Drechtsteden
p/a Hoge Bakstraat 32
3311 WJ Dordrecht
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