Ruggesteuntje
april - juni 2019

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Feestelijke en drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: een dag uit het leven van een “huiswacht”.
– Hoera! Uitbreiding in het bestuur…
– De afdelingswebsite is “on air”.
– Doorstart van de maandelijkse korte wandelingen in of nabij Dordrecht.
– De Kleine Rug 50 jaar!
– Open Dag op De Kleine Rug + Duurzaamheidsmarkt op 19 mei.
– De traditionele Mosselmaaltijd van de afdeling.
– Terugblik op de Jaarvergadering van 5 maart 2019.
– De voorjaars-klusdagen op De Kleine Rug, 13-15 maart 2019.
– Griendknotten op De Kleine Rug.

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

“Van de voorzitter”.
Bij het opstellen van dit nummer lijkt het wel lente! In de 2 e helft van februari is de natuur al
helemaal wakker en loopt ongeveer 4 weken vóór op de kalender. Er worden al
pollenwaarschuwingen uitgedeeld voor de hazelaar. Allerlei voorjaarsplanten en -struiken
staan al volop in de knop. Alles verlangt naar de zomer. Ik ook. Mijn racefiets heeft de
winterbeurt achter de rug en hangt spic-en-span aan de haak te wachten tot hij weer
bereden gaat worden. Telkens als ik erlangs loop, lijkt hij te bewegen, alsof hij zeggen wil:
“komt er nog wat van?”
Maar let op, maart roert zijn staart, en april ... enz. Het kan nog koud worden, al kunnen
we de tocht der tochten in het noorden van ons land ook dit jaar wel weer op de buik
schrijven.
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Hoe dan ook, geniet nog even van de wisseling van de seizoenen, met ons afdelingsblad
in de hand en de zomertijd op komst.
En: nog bedankt voor jullie positieve reacties op de nieuwe vormgeving van het
Ruggesteuntje!

Feestelijke en drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst.
Ongeveer 100 leden en belangstellenden bezochten op zondag 6 januari 2019 de
gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst van ons Nivonhuis en de afdeling Drechtsteden op
de huislokatie “De Kleine Rug”. Met een spetterend optreden van het zangkoor Melange
Rood, een massa oliebollen, appelbeignets en niet te vergeten de traditionele glühwein en
verrukkelijke snert met roggebrood en spek was het lekker druk en erg gezellig. Namens
het landelijk bestuur van het Nivon bood voorzitter Henk Schaaf De Kleine Rug een
waardecheque aan van € 500,- ter gelegenheid van het in 2019 te vieren 50-jarig bestaan
van ons huis. En dat wordt feest.

“Uit onze Nivongroepen”: een dag uit het leven van een “huiswacht”.
Deze keer een kort bericht uit de vrijwilligersgroep van Nivonhuis De Kleine Rug, onder de
titel: een dag uit het leven van een “huiswacht”.
Voor wie het nog niet weet: een huiswacht is een andere naam voor gastheer of
gastvrouw, en dat betekent nogal wat. Hij/zij heeft een afwisselende taak om ervoor te
zorgen dat de gasten in ons Nivonhuis zich van harte welkom voelen en de algemene
leefregels van ons huis ook echt nageleefd worden. Nivonhuizen worden ook weleens
gezien als een soort “zelfvoorzieningshotel” of als “kamperen onder een dak”. Onze
gasten mogen een schone en opgeruimde omgeving verwachten, maar worden ook
geacht die weer netjes achter te laten. En dat gaat niet altijd goed, maar gelukkig meestal
wèl…
Een greep uit de dagelijkse werkzaamheden van een huiswacht:
• het regelmatig overvaren van onze gasten, want het huis is immers alleen per
bootje bereikbaar,
• promotie en geven van informatie aan onze gasten over onze waarden en
leefregels,
uitvoeren van kleine onderhoudsklussen, eenvoudige schoonmaak,
• toezien op naleving van onze leefregels en bevorderen van een goede sfeer,
• maatregelen in het kader van veiligheid, gezondheid en hygiëne,
• bemoeienis met de dagelijkse was, de lakenpakketten, de vuilophaal aan de
Loswal.
En zo zijn er nog vele activiteiten te geven die tot het dagelijkse werk van een huiswacht
behoren. Kortom, een belangrijke en afwisselende functie, die onmisbaar is voor het
draaien van een Nivonhuis, incl hutten en camping. Waar zouden we zijn zonder de
onverwoestbare energie en inzet van onze huiswachten.

Hoera! Uitbreiding in het bestuur…
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In de jaarvergadering op dinsdag 5 maart konden we een nieuw bestuurslid aankondigen:
Henriëtte de Keyser zal ons bestuur versterken en de functie secretaris op zich nemen.
Daarmee zijn we weer op de minimaal vereiste 3 bestuursleden gekomen, namelijk
voorzitter, secretaris en penningmeester. We zijn erg blij met haar aanbod en vertrouwen
op een mooie en duurzame samenwerking.

De afdelingswebsite is “on air”.
De maanden december en januari hebben we gewerkt aan het optuigen en in de lucht
krijgen van onze afdelingswebsite. Die hangt nu onder de landelijke Nivonsite en is zowel
bereikbaar via Nivon.nl als www.drechtsteden.nivon.nl
Een homepagina en verder de pagina’s “Activiteiten”, “Agenda”, “Nieuws” en “Over ons”
en met enkele zelfgeschoten foto’s van Dordrecht en De Kleine Rug zijn we best trots op
het bereikte resultaat. De activiteiten en de agenda worden tenminste 1x per kwartaal
bijgewerkt. En daarmee is er een mooie aanvulling op de informatie gekomen, naast ons
kwartaalblad Ruggesteuntje. Diverse artikelen die in het Ruggesteuntje staan, worden ook
op deze site (pagina “Nieuws”) weergegeven.
Kijk er ook eens op en meld ons wat je ervan vindt.

Doorstart van de maandelijkse korte wandelingen in of nabij Dordrecht.
Met ingang van april worden de maandelijkse korte wandelingen (ca 10 km) in of nabij
Dordrecht weer hervat. Na een teruglopende deelname werd vorig jaar besloten deze
wandelingen een tijdje van het programma te halen. Maar nu is er nieuw elan en zo maakt
deze activiteit een doorstart: met ingang van april op elke 2 e woensdag van de maand.
Laat je vooral zien en doe mee. Graag even tevoren aanmelden bij Berrie van Es.

De Kleine Rug 50 jaar!
In In 1969 betrok het Nivon de voormalige boerderij, die na de aanleg van het Dordtse
spaarbekken zijn oorspronkelijke functie had verloren. In eerste instantie werd het huis
gehuurd van de gemeente Dordrecht, en aan het einde van de 20 e eeuw werd het pand en
terrein gekocht en fors verbouwd. In 2019 vieren we het 50-jarig bestaan van ons huis en
natuurkampeerterrein met een reünie voor oudgedienden 18 mei en een uitgebreide Open
Dag op zondag 19 mei.

Open Dag op De Kleine Rug + Duurzaamheidsmarkt op 19 mei.
Op zondag 19 mei organiseren we op De Kleine Rug de jaarlijkse Open Dag, vanaf
ongeveer 11.00 uur tot 15.30 uur. Vanwege het 50-jarig bestaan van het Nivonhuis doen
we het dit jaar een beetje uitgebreider, met onder andere een expositie over de
geschiedenis van het huis en met een Duurzaamheidsmarkt op het terrein. Die laatste
staat in het teken van voedsel, de circulaire keten / hergebruik, en energie/water en het
milieu. We hebben ongeveer 25 organisaties uitgenodigd hun kennis en producten met
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jullie te delen en aan te bieden. En natuurlijk zijn er onze gebruikelijke momenten met
muziek en een kop koffie, enz.
Komt dat zien! Voor overvaren, bel 078.6163555 of 088.0990962 en je krijgt er nog een
gratis overtochtje bij ook.

De traditionele Mosselmaaltijd van de afdeling.
Op de eerste zondag van november 2019 gaan we weer smikkelen en smullen!
Dan wordt tussen 18.00 en 20.30 uur op De Kleine Rug de jaarlijkse mosselmaaltijd voor
en door leden van de afdeling Drechtsteden bereid. Ook de vrijwilligers van De Kleine Rug
zijn hier weer van harte welkom, want deze traditie staat in het teken van de verbinding
tussen afdeling en huis.
Zoals onze vaste gasten al wel weten, is er van alles te eten en te drinken. Naast de
mosselen (en voor wie allergisch is voor die diertjes een stuk zalm) hebben we diverse
salades, stokbrood, en sauzen. We proberen de maaltijd opnieuw voor een bedrage van €
12,50 per deelnemer te serveren en als dat weer lukt is er misschien ook ruimte voor een
aangeklede koffie toe. Ook de dranken zijn inbegrepen. Kortom, veel waar voor je geld, en
niet te vergeten veel gezelligheid.
In de afgelopen jaren was de animo groot, en vol is vol…
In het septembernummer zullen we er nog eens met extra informatie op terugkomen en
dan start ook de inschrijving voor dit afdelingsevenement.

Terugblik op de Jaarvergadering van 5 maart 2019.
Op dinsdag 5 maart hielden we in De Buitenwacht te Dordrecht onze jaarvergadering.
Daarin legde het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in 2018 en werd de
begroting aan de leden ter vaststelling voorgelegd.
Het gaat de goede kant op met de afdeling. We hebben door een tweetal jaren
uitgevoerde kostenbeheersing de financiën weer op orde gebracht, en er is zelfs enige
ruimte voor nieuwe activiteiten in de begroting opgenomen. De verhoging van de
startbijdrage voor nieuwe initiatieven in de afdeling werd met instemming begroet.
Het ledental is na een reeks magere jaren weer gegroeid tot bijna 300. En het bestuur is
onlangs weer op de minimaal vereiste sterkte gebracht, doordat Henriëtte de Keyser als
secretaris is toegetreden.
De stukken werden door de aanwezige leden goedgekeurd en het bestuur nam enkele
waardevolle tips en ideeën mee naar de komende periode.
Zoals gebruikelijk was er op de Jaarvergadering ook ruimte gemaakt voor de jaarlijkse
huldiging van onze jubilarissen, de trouwe leden met een onafgebroken lidmaatschap van
bijvoorbeeld 25 tot zelfs 70 jaar.
Niet iedereen kon wegens gezondheid of anderszins de huldiging bijwonen, maar daar
vinden we wel een andere oplossing voor.

De voorjaars-klusdagen op De Kleine Rug, 13-15 maart 2019.
Met het nieuwe seizoen voor de deur wordt ons Nivonhuis De Kleine Rug weer klaargezet
voor het ontvangen van onze gasten. En dat betekent extra onderhoud,
schoonmaakwerkzaamheden en allerlei verdere klussen die nodig zijn om onze gasten
Pagina 4 van 10

Nivon Drechtsteden

Ruggesteuntje april - juni 2019

een welkom onthaal te kunnen geven. In de praktijk doen we dat met een aantal
vrijwilligers 2x per jaar, in november en nu, van 13-15 maart. Heb je nog interesse om die
gezellige klusdagen mee te maken, meld je dan alsnog aan bij het bestuur.

Griendknotten op De Kleine Rug.
Ook het terrein van De Kleine Rug vraagt jaarlijks onderhoud en ook dat wordt door enkele
vrijwilligers verricht. Onderdeel hiervan is het bijhouden van de knotwilgen, een klus die
jaarlijks met medewerking van het IVN werd verricht. De naam Johan Visser kwam dan
ook regelmatig in ons afdelingsblad terug, als er een oproep werd gedaan om op enkele
zaterdagen in het koudere seizoen te komen helpen, onder het genot van koffie en snert.
De animo voor dit belangrijke werk in de natuur is echter sterk teruggelopen. Daarom
vragen we je om komend najaar een steentje bij te dragen om het wilgenbestand in de
griend te onderhouden. We komen daar later dit jaar nog wel op terug, maar denk er vast
over na en zoek een beetje tijd voor onze natuur.
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Nieuwjaar De Kleine Rug

met de oliebollentafel

en Melange Rood

Nivon elders: Hunebed Hunehuis

Dordrecht in de winterzon

De wilgen zijn geknot
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Activiteiten van onze vaste Nivongroepen, met agenda voor de
komende periode, en contactpersonen.
Breigroep: in principe elke 1e dinsdag van de maand, ook in de zomermaanden.
Contact: Bep Ek, 078.6160813, a.ek-weeda@kpnmail.nl
Eetgroep: zaterdagen 6 april en 11 mei, zondag 7 juli.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800, lenivanhattem7@gmail.com
Leesgroep: standaard elke 1e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Spatgroep: standaard elke 3e maandag van de maand.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201, anniekriens@solcon.nl
Viltgroep: standaard elke laatste vrijdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Vrouwengroep: standaard elke 2e + 4e maandag van de maand tussen september en april.
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):
standaard elke laatste zondag van de maand, echter niet in juli.
Contact: Henk & Dieuwertje Mooij, 06.53879726, henk.mooij@planet.nl
Wandelgroep, korte afstand: maakt een doorstart(!), met ingang van april in principe elke
2e woensdag van de maand, svp tevoren aanmelden.
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 deze keer foto’s van:
– de nieuwjaarsbijeenkomst 2019 van de afdeling Drechtsteden + De Kleine Rug,
– het hunebed bij een ander Nivonhuis: het Hunehuis,
– Dordrecht in het winterzonnetje,
– de geknotte wilgen op het terrein van De Kleine Rug.
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
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RUGGESTEUNTJE GAAT DIGITAAL, TENZIJ....
Beste lezer / lezeres van de papieren versie van ons afdelingsblad,
Je ontving het Ruggesteuntje tot nu toe nog altijd in een papieren versie.
Dat kon vooral dankzij enkele betrokken leden, die bereid waren het blad rond te brengen
en bij je in de brievenbus te doen. En waar dat incidenteel niet mogelijk bleek, werd het
blad per post toegezonden.
De groep vrijwillige “hulptroepen”, die altijd voor verspreiding zorgde, is steeds ouder en
kleiner geworden. Daarom moeten we steeds vaker per post verzenden en dat is vanwege
de hoge portokosten voor de afdeling Nivon Drechtsteden niet vol te houden.
In ons Ruggesteuntje hebben we herhaaldelijk opgeroepen je mailadressen aan ons door
te geven, opdat wij – in plaats van op papier – digitaal kunnen verzenden en zo het aantal
rond te brengen Ruggesteuntjes fors kunnen verlagen.
Het aantal reacties daarop is helaas te beperkt gebleven.
In de meeste gemeenten in ons gebied (= vrijwel geheel Zuid-Holland zuid) zijn we
noodgedwongen al overgegaan op het digitaal verzenden van het afdelingsblad.
Tot nu toe werd het Ruggesteuntje in enkele plaatsen – zoals Dordrecht – nog
rondgebracht, maar ook dat is steeds moeilijker geworden en de hoge portokosten zijn
door de afdeling niet op te brengen.
Ook hier moeten we nu dus noodgedwongen maximaal overgaan op digitale verspreiding
van het Ruggesteuntje. Wij benutten hiervoor de bij de Toorts en het Ruggesteuntje
bekende e-mailadressen en vestigen onze hoop op verdere aanvulling daarvan door jullie
zelf.
Daarom het volgende:
1. Wil je het Ruggesteuntje blijven ontvangen, geef ons dan je e-mailadres en
wijzigingen hierop door! Doe dat aan ruggesteuntje.drechtsteden@gmail.com Je
ontvangt het dan voortaan digitaal in pdf.
2. Voor degene die ècht niet over internet beschikt en toch erg graag het
Ruggesteuntje wil blijven ontvangen, willen wij naar een andere oplossing zoeken.
Stuur in dat geval een briefkaartje aan: Redactie Ruggesteuntje, p/a Hoge
Bakstraat 32, 3311WJ Dordrecht, onder vermelding van je naam èn adresgegevens
èn het verzoek het Ruggesteuntje op papier (dus via rondbrengen of via de post) te
blijven ontvangen.
Afhankelijk van de eventuele noodzaak het blad per post te moeten verzenden bij
gebrek aan “rondbrengers”, kan het zijn dat wij dan een financiële bijdrage in de
kosten voor drukwerk en porto moeten vragen.
Wij vertrouwen erop dat je aan deze uit nood geboren oplossing wilt meewerken en
op die manier het voortbestaan van de afdeling en het blad wilt steunen.
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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
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 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 kopij sluit op de 1 e dag van de maand van verschijnen van het blad.
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, redactie Ruggesteuntje / afdelingswebsite
06.39684875, jhvandezedde@gmail.com
* Henriëtte de Keyser, secretaris
06.27845768, hcdekeyser@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
Afdelingswebsite: www.drechtsteden.nivon.nl
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------For now: the end.
See you next time… in de nieuwsbrief van juli – september, 3 e kwartaal
En: Het bestuur en de redactie wensen jullie een mooi voorjaar toe.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afzender:
Nivon Drechtsteden
p/a Hoge Bakstraat 32
3311 WJ Dordrecht
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