Ruggesteuntje
april – juni 2020

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: de Cultuurgroep.
– De maartse klusdagen en NL Doet, op De Kleine Rug.
– Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari, weer een feestje.
– Griendknotten.
– Onze Nivon Cultuurgroep: nu al een begrip in de Drechtsteden.
– Verbouwen en uitbreiden op De Kleine Rug, vervolg.
– Jaarvergadering afdeling Drechtsteden, met huldiging jubilarissen, op 18 maart.
– Open dag + duurzaamheidsmarkt: De Kleine Rug op moederdag 10 mei.
– Ook in 2020: Startbijdrage voor nieuwe initiatieven.

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

“Van de voorzitter”.
Eind februari: een Elfstedentocht kunnen we weer op de buik schrijven, het is al maanden
uitzonderlijk warm. De natuur ligt 5 weken vóór op het schema. De stormen Ciara, Dennis
en Ellen hebben de afgelopen weken flink huisgehouden (zie de fotopagina), terwijl bij de
redactie vanochtend de eerste (natte) sneeuw van de hele winter in de tuin ligt.
Niets zo in de war als het klimaat? Hopen op betere tijden en allemaal flink ons steentje
bijdragen. Maar of dat genoeg is?
Intussen hebben we weer ons beste beentje voorgezet om jullie opnieuw een
Ruggesteuntje te leveren, met allerlei nieuws over de afdeling en De Kleine Rug.
Zo kun je deze keer onder andere lezen over de nieuwjaarsbijeenkomst, de Cultuurgroep,
het griendknotten, de klusdagen, de komende jaarvergadering en jubilarissenhuldiging, de
Open Dag met Nivon Duurzaamheidsmarkt op 10 mei op De Kleine Rug en natuurlijk de
voortgang bij de verbouwingen bij het Natuurvriendenhuis.
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Al met al weer genoeg stof om de winter achter je te laten en fris en fluitend het voorjaar te
begroeten.
Het afgelopen jaar is het Ruggesteuntje bijna helemaal digitaal gegaan. De aanhouder
wint… Op zo’n 20 stuks na hebben inmiddels alle leden en belangstellenden aangegeven
dat zij het kwartaalblad digitaal willen ontvangen. Dank daarvoor. Zo is gelukkig dus veel
minder inzet nodig van onze vrijwilligers, die het blad door weer en wind bij iedereen in de
brievenbus moesten afleveren. En de drukkosten zijn op deze manier fors gedaald, zodat
we in het afgelopen jaar telkens meer kopij konden verwerken. En daar doen we kennelijk
veel leden een plezier mee.
Samen op naar een ‘groen’ voorjaar!

“Uit onze Nivongroepen”: de Cultuurgroep.
In elk nummer van het Ruggesteuntje brengen we een activiteitenverslag van één van de
vaste groepen van de afdeling. Deze keer is dat een ingezonden bijdrage van Henriëtte
–--“Cultuurgroep maakt vliegende start.
De cultuurgroep is in januari van start gegaan en is een groot succes. Elke maand
organiseren we een activiteit, wisselend overdag en ’s avonds, op wisselende dagen in de
week en gevarieerd in onderwerp. Het programma vermelden we elk kwartaal in het
Ruggesteuntje.
In januari zijn we met 13 mensen naar de filmclub van The Movies geweest. Vooraf
gezellig koffie gedronken in het sfeervolle gebouw, daarna uitleg gekregen over de
achtergronden van de film en de film zelf bekeken. De film Little Joe ging over de
gevolgen van de verspreiding van een plant die in haar stuifmeel een gelukshormoon
verspreidt en daardoor de levens van mensen verandert. Dat leverde heel wat
gespreksstof op na afloop.
In februari hebben we met 15 mensen een deel van het Kunstrondje Dordt gelopen. De
hele ochtend had het geregend, maar toen wij om 14.00 uur vertrokken was het droog.
Maria had gezorgd voor boekjes en een mooie route uitgezet langs ateliers van
kunstenaars. Die kon iedereen (in kleinere groepjes) in zijn eigen tempo lopen. Diverse
kunstenaars waren ook zelf aanwezig om uitleg te geven over het ontstaan van hun werk
en de gebruikte technieken. Onderweg vertelde Rens ons van alles over de gebouwen
waar we langs liepen, wie erin gewoond hadden en hoe dat verbonden was met
de geschiedenis van Dordrecht. We beklommen het koepeltje van de Groothoofdspoort
met uitzicht op het galgenveld en eindigden met de onverklaarbare dood van een rijke
Dordtenaar die begraven ligt in de Augustijnenkerk. Om 16.00 uur verzamelden we bij het
huis van Henriëtte om aldaar de middag af te sluiten met gezamenlijk koffie en thee.
Bij het verschijnen van het Ruggesteuntje, zullen we de maart-activiteit ook al achter ons
hebben: de combi-tentoonstelling Slow Fashion in het Dordts Museum en Museum Simon
van Gijn.
Het programma voor het 2e kwartaal ziet er als volgt uit:
 vrijdag 3 april 20:30 uur: Kunstmin, een luister- en praatavond over het belang van
stadsparken, hun historie én kunst in de openbare ruimte naar aanleiding van de
beeldententoonstelling ‘Park in beeld & Beeld in park’, die de volgende dag door
wethouder Piet Sleeking in het Merwestein Park geopend wordt. Verdere
informatie: www.beeldinparkdordrecht.com
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woensdag 6 mei: Huis van Zessen in Alblasserdam. Dit huis is gebouwd voor de
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Theo van Doesburg heeft het
kleurschema bepaald. Wij willen met de waterbus van de Merwekade vertrekken
naar Alblasserdam. Het zou handig zijn, als iedereen de fiets zou kunnen
meenemen, maar dat overleggen we nog. Ook het tijdstip van ons bezoek moeten
we nog bepalen. De rondleider(s) van Huis van Zessen willen graag weten op
hoeveel mensen er gerekend moet worden, dus graag tijdig aanmelden bij Maria.
 zaterdag 6 juni: Begeleide rondleiding in het Merwestein Park: ‘Park in beeld &
Beeld in park’. Op de aanmelding voor deze rondleiding is nog geen antwoord
gekomen. Ook daarover volgt later informatie.
We vinden het fijn als je van tevoren even doorgeeft als je meegaat en voor sommige
activiteiten (bijvoorbeeld als we een rondleider regelen) is aanmelden vooraf noodzakelijk.
Als je geïnteresseerd bent om (af en toe) eens mee te gaan met de cultuurgroep, mail dan
Maria Visser (mvisserketting@hotmail.com). Dan houden we je op de hoogte als er
onverhoopt iets wijzigt in het programma, of als er iets extra’s bij komt.
Tot ziens bij één van onze activiteiten,
Maria, Sybella en Henriëtte.”


De maartse klusdagen en NL Doet, op De Kleine Rug.
De voorjaars-klusdagen op De Kleine Rug staan voor de deur. Misschien zijn ze zelfs net
achter de rug, als je het Ruggesteuntje ontvangt.
Van dinsdag 10 t/m donderdag 12 maart gaan we er weer tegenaan om het huis, de
blokhutten en het kampeerterrein klaar voor het zomerseizoen te maken. En daarvoor zijn
opnieuw vele handen nodig: reparaties, schoonmaak, enz. Je hoeft niet eens 2
rechterhanden te hebben, want ook de inwendige mens heeft verzorging nodig. Dus
iedereen is welkom, ook als het om slechts 1 of 2 dagen gaat.
Lijkt je dit ook wel wat? Sluit je aan en doe mee met dit gezellige werkfeest!
Aansluitend vindt op vrijdag 13 maart de jaarlijkse activiteit NL Doet plaats, een jaarlijkse
landelijke actie om vrijwilligersorganisaties te helpen bij klussen. Iedereen die de handen
eens uit de mouwen wil steken en maatschappelijk nuttig werk wil doen (en tegelijk eens
kennis wil maken met een organisatie) kan aan NL Doet meedoen.
Nivonhuis De Kleine Rug is één van de lokaties in de Drechtsteden waar mensen zich dan
onder begeleiding nuttig kunnen maken. Bij ons zal het vooral om griendwerk gaan.

Nieuwjaarsbijeenkomst, 5 januari.
Het was weer reuze gezellig, op zondag 5 januari, bij de gezamenlijke
nieuwjaarsbijeenkomst van De Kleine Rug en de Nivon afdeling Drechtsteden. Daags
bakten we 150 oliebollen en zo’n 125 appelbeignets gebakken en werd de snert
voorbereid. En zondagochtend stonden de eerste gasten al rond half elf aan de
Loswalsteiger, om overgevaren te worden. Met een kort nieuwjaarswoordje van Jacqueline
van den Bergh en Jan van de Zedde, de beide voorzitters van De Kleine Rug en Nivon
Drechtsteden, en liefst 2x een bijdrage van het koor Mélange Rood werd het voor de ruim
100 aanwezigen een gezellige bijeenkomst.
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Griendknotten.
Op het schiereiland van De Kleine Rug ligt een oude cultuurgriend, bestaande uit een
groot aantal knotwilgen, die jaarlijks moeten worden geknot en bijgehouden. Naast onze
vaste groenploeg gebeurde dat op 4 zaterdagen in het winterseizoen, met inzet van een
groep vrijwilligers en het IVN. Die groep werd de laatste jaren steeds kleiner en dat was te
merken aan de toestand van de griend. De beheercommissie besloot het achterstallig
onderhoud aan te pakken door voortaan als extra onderhoudsmaatregel in de maand
januari een Griendknotweekend te organiseren, waarop gasten uit het hele land kunnen
intekenen en zo kunnen genieten van een geheel verzorgd arrangement, waarin de
handen uit de mouwen kunnen worden gestoken.
Het experiment bleek een gouden greep: er is door een 20-tal mensen heel veel werk
verzet en de sfeer was tijdens het harde werken en in de gezellige avonden fantastisch.
Een goede reclame voor het huis en redenen te over om zo’n weekend ook in het najaar
te organiseren. Voor de najaarsactiviteiten hebben zich zelfs al enkele leden en
belangstellenden aangemeld.
Met 2x per jaar geven we zo een belangrijke boost aan de griend. En dat was hard nodig.

Onze Nivon Cultuurgroep: nu al een begrip in de Drechtsteden.
In weer en wind namen ongeveer 15 enthousiaste leden deel aan de eerste 2 activiteiten
van de zojuist opgerichte Nivon Cultuurgroep in de Drechtsteden, zie het ingezonden stuk
eerder in dit nummer. Een groot succes dus, want zo’n toeloop hadden de organisatoren
nog niet verwacht.
Na de filmavond in januari en het “Kunstrondje Dordt” met stadswandeling in februari staat
op 18 maart het Dordrechts Museum op het programma, met een bezoek aan de
tentoonstelling “Slow Fashion”. Het programma voor het 2 e kwartaal lees je in de rubriek
“Uit onze Nivongroepen”.
Interesse?
Mail of bel 078-6314764 dan met Maria Visser (mvisserketting@hotmail.com).

Verbouwen en uitbreiden op De Kleine Rug, vervolg.
Met inzet van een kleine groep harde werkers zijn de eerste resultaten op het terrein van
De Kleine Rug al zichtbaar; de fundering (zand en tegels) van de trekkershutten is gereed
en de 1e trekkershut (of camping-Pod) staat er al mooi bij. Tijdens de klusdagen van maart
willen we er nog een paar gaan plaatsen, zodat de hutten in het voorjaar verhuurd kunnen
worden. Het valt niet mee, in regen en wind. Maar het clubje vrijwilligers laat zich niet
kisten, dus we komen er wel. Na het plaatsen van de trekkershutten gaan we verder; er
komt ook nog een keukenunit en een sanitair-unit. En als we dat allemaal gerealiseerd
hebben, zijn de bestaande blokhutten aan de beurt.
We kunnen dus vooruit, maar een paar extra handen zijn van harte welkom. Heb je ook
zin en tijd om samen plezier te maken en intussen veel werk te verzetten, al is het maar
een dag of enkele dagdelen, meld je dan snel aan bij b.vleeuwen@ziggo.nl of bel hem
(06.22051500) en draag je steentje bij aan de toekomst van ons natuurvriendenhuis.
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Bakwerk nieuwjaar DKR + Afdeling

Griendwerk: kappen, zagen en sjouwen

Fundering trekkershutten in de klei

Nivon Cultuurgroep op stap

Hoog water aan de Loswalweg

Leidingisolatie DKR
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Intussen zitten we niet stil met het overige onderhoud in en rond het huis. Om de kosten
van energie te verlagen worden momenteel spouwmuurisolatie (aannemer) en dakisolatie
(zelfwerkzaamheid) aangebracht en zijn de waterleidingen in het huis deels door een
aannemer geïsoleerd.
Ook in het kader van wettelijke voorschriften rond veiligheid en legionellapreventie worden
enkele aanpassingen in het huis doorgevoerd. Voor zover we daar eigen mensen voor
hebben, doen we zoveel mogelijk zelf (de klusploeg).
Voorlopig nog genoeg te doen dus. Zo blijven we van de straat...

Jaarvergadering afdeling Drechtsteden, met huldiging jubilarissen, op
18 maart.
Plaats van handeling voor de Jaarvergadering van de afdeling Drechtsteden is dit jaar het
gebouw van “De Groeituinen” aan de Patersweg 53 in Dordrecht. Tijdens de bijeenkomst
stellen we de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 vast en worden aansluitend onze
jubilarissen gehuldigd. We stellen het erg op prijs als je deze bijeenkomst komt
opluisteren. Inloop om 19.30 uur, start Jaarvergadering 20.00 uur.

Open dag + duurzaamheidsmarkt: De Kleine Rug op moederdag 10 mei.
De Open Dag op De Kleine Rug vindt dit jaar plaats op zondag 10 mei.
En ook dit jaar organiseren we tijdens de Open Dag een Duurzaamheidsmarkt. Vorig jaar
was die markt een doorslaand succes en niet alleen vanwege het mooie weer.
Opnieuw hebben we een groot aantal instellingen en organisaties uitgenodigd om te laten
zien waar zij voor staan en hun ideeën en spullen aan de man te brengen. Wil je meer
weten over duurzaamheid, hergebruik, groene energie, planten en gezonde voeding, kom
dan een kijkje nemen.
Zondag 10 mei is ook moederdag, dus neem alle (groot)moeders mee naar De Kleine Rug
en geniet van de groene gezelligheid op ons schiereiland. Er zijn ook activiteiten voor
kinderen, rondleidingen door het huis en een groenwandeling met natuurinformatie op het
terrein. Genoeg te doen dus, voor een mooi uitje.

Ook in 2020: Startbijdrage voor nieuwe initiatieven.
Weten we het nog? Vanaf 2018 heeft het bestuur een eenmalige startbijdrage uitgeloofd
voor nieuwe initiatieven, die kunnen leiden tot nieuwe reguliere activiteiten in de afdeling.
De eind 2019 opgerichte Cultuurgroep is daar een voorbeeld van.
Ter bestrijding van diverse aanloopkosten staat er dan € 50,- klaar, naar eigen inzichten in
de nieuwe groep te besteden. Heb je bijvoorbeeld een idee om een Nivon-fietsgroep op te
richten, met wekelijks of maandelijks een tochtje over het eiland van Dordrecht of
verderop? Zoek één of twee mede-organisatoren en meld je gewoon aan met een
actieplan.
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Activiteiten van onze vaste Nivongroepen, met agenda en
contactpersonen.
Breigroep: 1e dinsdag van de maand, dus 7 april, 5 mei, 2 juni.
Contact: Bep Ek, 078.6160813, a.ek-weeda@kpnmail.nl
Cultuurgroep: 3 april, 6 mei, 6 juni.
Contact: Maria Visser, 078.6314764, mvisserketting@hotmail.com
Eetgroep: zondag 5 april, zaterdag 16 mei en zaterdag 20 juni.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800, lenivanhattem7@gmail.com
Leesgroep: 1e woensdag van de maand, dus 1 april, 6 mei, 3 juni.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Spatgroep: 3e maandag van de maand, dus 20 april, 18 mei, 15 juni.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201, anniekriens@solcon.nl
Viltgroep: laatste vrijdag van de maand, dus 24 april, 29 mei, 26 juni.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Vrouwengroep: 2e en 4e maandag van de maand, dus 13+27 april, 11+25 mei, 8+22 juni.
Contact: Ria van Hees, 078.6161018, riahenk@online.nl
Wandelgroep, ongeveer 20 km LAW :
zondag 26 april, 24 mei, 8 juni.
Contact: Henk & Dieuwertje Mooij, 06.53879726, henk.mooij@planet.nl
Wandelgroep, korte afstand (ca 10 km):
elke 2e woensdag van de maand, dus 8 april, 13 mei, 10 juni.
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:
– Bakwerk voor Nieuwjaar DKR/afdeling
– Griendwerk: kappen, zagen en sjouwen
– Fundering trekkershutten in de klei
– Nivon Cultuurgroep op stap
– Hoog water aan de Loswalweg
– Leidingisolatie DKR
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 maanden maart, juni,
september en december, zodat jullie juist vóór het begin van elk kwartaal een nieuw
nummer in de mailbox hebben. Het zou geweldig zijn als de verzending naar bijna
iedereen digitaal (per e-mail) zou kunnen worden uitgevoerd, want dat scheelt veel in de
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kosten en vooral in het werk: minder drukkosten, minder rapen en vouwen, minder stickers
aanbrengen, minder rondbrengen, en minder portokosten voor leden in het buitengebied.
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 eventuele kopij sluit op de 1 e dag van de maand van uitbrengen.
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 redactie Ruggesteuntje
06.39684875, jhvandezedde@gmail.com
* Henriëtte de Keyser, secretaris
06.27845768, hcdekeyser@gmail.com
* Margo Visser-Ek, penningmeester
078.6158842, visserek@planet.nl
Bankrekening (Let op: NIEUW!).
NL24trio0379745003 tnv Nivon Drechtsteden
Bezorging papieren versie Ruggesteuntje.
Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Wil je het Ruggesteuntje niet langer ontvangen? Meld dat dan via een email aan
ruggesteuntje.drechtsteden@gmail.com onder vermelding van je naam en
lidmaatschapsnummer, of door middel van een briefkaartje onder vermelding van je naam
en adres. Wij halen je dan uit de verzendlijsten.
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------For now: the end.
See you next time… in de nieuwsbrief van juli – september, die hopelijk vóór eind juni bij je
in de mailbox ligt.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afzender:
Nivon Drechtsteden
p/a Hoge Bakstraat 32
3311 WJ Dordrecht
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