Ruggesteuntje
juli – september 2019

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Datumwijziging Mosselmaaltijd!!
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: …...
– De afdelingswebsite.
– Een premie op nieuwe Nivon-initiatieven.
– Wij waren er bij: de klimaatmars Amsterdam op10 maart.
– De Kleine Rug: 50 jaar jong! Feest op 18 mei.
– Open Dag op De Kleine Rug + Duurzaamheidsmarkt op 19 mei.
– Workshop ‘Wandelroute op je smartphone’ afgelast.
– Klussen op De Kleine Rug, iets voor jou?

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

“Van de voorzitter”.
Na regen komt zonneschijn, luidt het spreekwoord. Maar dit voorjaar liep het toch in de
natuur een beetje anders. Na een warme februari, met begin maart ongeveer 4 weken
eerder een groene wereld dan normaal, kwamen we terecht in een koude periode, die tot
de ijsheiligen in mei duurde. De racefiets moest maar op de haak blijven hangen, want de
animo was bij deze koukleum ver te zoeken. En zo loopt nu de natuur weer gewoon op
schema.
Dat werkt bij ons ook vaak zo: drukke tijden worden afgewisseld met rustige momenten,
zodat we in balans kunnen blijven.
De zomer is daar een mooie tijd voor, even gas terugnemen. Niet voor niets gaan de
meesten van ons dan traditioneel met vakantie of nemen even thuis de tijd voor bezinning.
Probeer dat ook te doen, deze zomer. Je knapt er van op en dat is je van harte gegund!
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Datumwijziging Mosselmaaltijd!!
LET OP! In het vorige nummer meldden we als datum voor de mosselmaaltijd nog de 1 e
zondag van november. Die datum is echter verschoven naar zondag 17 november. Het in
het vorige Ruggesteuntje opgenomen programma is verder ongewijzigd. Neem de datum
vast op in je agenda en wacht de details in het septembernummer af.

Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: …...
Deze keer is de rubriek ‘wegens vakantie gesloten‘. De sluitingsdatum voor kopij viel
enkele dagen eerder dan verwacht, om ondanks enkele weken buitenland dit nummer toch
tijdig bij jullie in de mail te kunnen krijgen. Volgende keer beter.
“Geen bericht, goed bericht”, zullen we maar zeggen.

De afdelingswebsite.
Als afdeling Nivon Drechtsteden maken we geen gebruik van social media, zoals
Facebook. En daar hebben we geen spijt van, gelet op de jaarlijks terugkerende reeks
lekken en schandalen rond privacy en misbruik van persoonlijke gegevens.
Dat we daardoor iets minder “vindbaar” zijn op internet, nemen we voor lief. Gelukkig
brengen we wel elke 3 maanden het Ruggesteuntje uit, dus helemaal zonder informatie
zitten jullie niet.
Voor tussentijdse informatie en voor algemene informatie over de afdeling aan niet-leden
moeten we het hebben van onze afdelingswebsite, die sinds maart in de lucht is. Neem
dus ook eens een kijkje bij deze nieuwe informatiebron.
We zijn nu als afdeling rechtstreeks te vinden op www.drechtsteden.nivon.nl en voor
onbekenden moet dat natuurlijk ook via de landelijke Nivon-website www.nivon.nl kunnen.
Ook handig als je het laatste Ruggesteuntje even niet kunt vinden en snel wilt weten
wanneer er een activiteit gepland is.

Een premie op nieuwe Nivon-initiatieven.
Denken jullie nog aan de startpremie die het bestuur heeft gezet op enkele nieuwe
initiatieven? In de begroting voor 2019 hebben we namelijk ruimte gevonden om een
eenmalige bijdrage te doen voor het oprichten van een Nivon-filmgroep, een Nivonmuseumgroep, of een Nivon-fietsgroep in de afdeling Drechtsteden.
Die startpremie bedraagt € 50,-. Daar kunnen de eerste organisatiekosten uit bestreden
worden.
Onder een groep verstaan we 4 of (liefst) meer personen. En we doen niet moeilijk als niet
iedereen Nivon-lid is, hoor. Maar het is wel de bedoeling dat het een reguliere
afdelingsactiviteit wordt, die zichzelf financieel kan bedruipen.
Heb je een ander idee of een leuk initiatief, dat wellicht kan uitgroeien tot een reguliere
afdelingsactiviteit, laat dat dan svp aan ons weten, onze adressen zijn jullie bekend.
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Wij waren er bij: de klimaatmars Amsterdam op 10 maart.
Het was ‘s morgens in alle vroegte al een drukte op het station in Dordrecht. Allemaal
deelnemers aan de landelijke klimaatmars. Nivon afdeling Drechtsteden was er ook met
enkele leden bij. Goed aangekleed, want er werd ijzige kou en veel nattigheid voorspeld.
Met circa 35.000 mensen naar de Dam, in een niet aflatende regen…
Maar gezellig was het ook en we liepen er voor een goed doel, en dat geeft weer warmte.

De Kleine Rug: 50 jaar jong! Het feest op 18 mei...
We schreven er al een paar keer over: ons Nivon Natuurvriendenhuis De Kleine Rug viert
dit jaar zijn 50-jarige bestaan. En de jubileumcommissie heeft dit voorjaar niet stilgezeten:
het hele weekend van 18 en 19 mei werden er festiviteiten georganiseerd, waarvoor je wel
uit de stoel moest komen.
Op zaterdag 18 mei vond eerst de officiële ontvangst van de uitgenodigde Bobo’s en de
vertegenwoordigingen van gemeenten, bedrijven en instanties, diverse Nivongeledingen
en voormalige BHC-leden, waarbij in bijzijn van wethouder Marco Stam door middel van
een presentatie werd stilgestaan bij de afgelopen 50 jaar. Het koor Mélange Rood
verzorgde met een dubbeloptreden de muzikale omlijsting, met de ons intussen bekende
liederen en thema’s rond solidariteit en strijd voor gelijke rechten.
In de vergadertent werd de minitentoonstelling over de 50 jaar Kleine Rug geopend, met
foto’s, maquettes, folders, boekwerken en zelfs door enkele families van het eerste uur
beschikbaar gestelde persoonlijke fotoplakboeken, waar velen zichzelf nog in een (soms
veel) jongere uitgave konden herkennen.
Aansluitend in de middag en avond was het verjaardagsfeest voor de vrijwilligers en oudvrijwilligers en genoten we van een gezellige BBQ met heerlijke salades.
De afdeling Nivon Drechtsteden kwam niet met lege handen en bracht een leuk
verjaarskado mee: een buiten-Ganzenbordspel.
En nu op naar de 60e verjaardag!
Of nog beter: de 100 ste?

Open Dag op De Kleine Rug + Duurzaamheidsmarkt op 19 mei.
Als tweede dag in het verjaardagsweekend van De Kleine Rug werd op zondag 19 mei de
Open Dag op het terrein van het Natuurvriendenhuis georganiseerd. Met flyers en een
mooi artikel in het huis-aan-huis-blad “Dordt Centraal” over onze verjaardag bereikten we
heel Dordrecht en die mooie publiciteit leverde dus extra naamsbekendheid en meer
bezoekers op. Het weer zat ook mee: het bleef droog met in de middag een zonnetje.
Meer dan 300 belangstellenden bezochten ons huis en het natuurkampeerterrein, met een
goed bezochte duurzaamheidsmarkt (8 tafels voor ongeveer 12 organisaties op het gebied
van groen en voeding, hergebruik en recycling, duurzame energie) en de minitentoonstelling over de geschiedenis van het huis in de nieuwe vergadertent.
Natuurgids Jurgen gaf interessante rondleidingen over het terrein en vertelde uitgebreid
over de flora en fauna. Er waren speciale activiteiten voor kinderen, zoals broodbakken,
een houten visspel, en mezenkastjes maken.
Kortom, er was van alles te doen en te beleven. Nivon is springlevend en De Kleine Rug
een vitale jarige.
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Workshop ‘Wandelroute op je smartphone’ afgelast.
Alles was in kannen en kruiken: de stadsbibliotheek in Dordrecht zou een ruimte en
apparatuur (een scherm en laptops) beschikbaar stellen. De datum in september was ook
al vastgelegd. Het idee was om een workshop te geven, waarin je leert hoe je je
wandelroute op je smartphone kan zetten. Tijdens je wandeling kun je dan af en toe op je
telefoon kijken of je nog goed loopt, of je kunt zelfs de gehele route vanaf je smartphone
lopen. Voor de gratis app (maps.me) die wij gebruiken, heb je onderweg geen internet
nodig: de kaarten en de wandelroute zet je er thuis via je WiFi-verbinding op.
Al sinds jaar en dag kan je vanaf www.wandelnet.nl digitale wandeletappes van langeafstand- en streekpaden downloaden. Echter, op 26 juni 2019 heeft Wandelnet een
nieuwe website gelanceerd. Je kan nog steeds wandelingen downloaden maar helaas niet
meer in het formaat dat wij gebruiken. Het is onduidelijk of Wandelnet het benodigde
formaat weer gaat leveren. Als dat zo is, gebeurt dat sowieso niet de komende maanden.
Via een converteerprogramma kan je de route wel weer in het juiste formaat krijgen, maar
we wilden de workshop juist zo eenvoudig mogelijk houden. We hebben daarom besloten
om de workshop voor nu af te gelasten. Ondertussen gaan we kijken of er
gebruiksvriendelijke alternatieven zijn. We houden jullie op de hoogte!

Klussen op De Kleine Rug, iets voor jou?
Een natuurvriendenhuis vraagt natuurlijk om onderhoud. Met jaarlijks bijna 4000
overnachtingen betekent dat regelmatig opschonen en repareren. Buiten het hoogseizoen
hebben we vaak scholen en groepen te gast, noodzakelijk voor de exploitatie en tegelijk
oorzaak van extra slijtage. Sinds vorig jaar organiseren we daarom 2x per jaar de
zogenoemde klusdagen in november en in maart, waarin onze vrijwilligers het huis en
terrein winterklaar maken en juist weer uit de winterslaap halen en opknappen voor het
nieuwe seizoen. In maart was het weer zover: een groep van 10-15 vrijwilligers
(huiswachten, schippers en klussers) togen aan het werk om de kamers op te knappen,
reparaties in de zaal te verrichten, en de voorjaarsschoonmaak uit te voeren. Zelfs de
Heen-en-weer-Wolf werd in eigen beheer van een nieuwe vloer voorzien. Dat spaart
kosten, is leuk werk en levert gezellige momenten op.
Maar er is meer, naast de klusdagen. Sinds dit voorjaar is er ook een klussenploeg in
oprichting, die ongeveer maandelijks onder begeleiding – meestal wat grotere onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Je hoeft niet eens 2 rechterhanden te hebben…
Iets voor jou, om eens incidenteel aan te haken en te kijken of het je wat lijkt?
Gewoon een keer doen!
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Klimaatmars Amsterdam 10 maart 2019

Expositie 50 jaar Kleine Rug

DKR duurzaamheidsmarkt

Brood bakken met kinderen

Een paar “Bakburgers”

Wandelroute op je smartphone
Pagina 6 van 9

Nivon Drechtsteden

Ruggesteuntje juli - september 2019

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: zondag 7 juli, zondag 1 september, zondag 13 oktober.
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.
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: sinds de doorstart in april in principe elke 2 e woensdag van
elke 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
voor de resterende papieren exemplaren goedkoper laten drukken.
Achtereenvolgens zijn het deze keer foto’s van:
– de Klimaatmars in Amsterdam, op 10 maart,
– 50 jaar De Kleine Rug (expositie, duurzaamheidsmarkt, broodbakken, “bakburgers”),
– wandelroute op je smartphone.
Wil je meer (digitaal) nieuws over De Kleine Rug en wil je hun nieuwsbrief ook ontvangen?
Meld je dan ook als belangstellende aan op kleinerug@nivon.nl

Ruggesteuntje-colofon.
Het Ruggesteuntje verschijnt elke 3 maanden, vóór het einde van de maand in maart, juni,
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
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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
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------See you next time:
in de nieuwsbrief 4e kwartaal (oktober – december), die hopelijk in september in je inbox
verschijnt.

Het bestuur en de redactie wensen jullie een zonnige zomer toe.

Pagina 8 van 9

Nivon Drechtsteden

Ruggesteuntje juli - september 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afzender:
Nivon Drechtsteden
p/a Hoge Bakstraat 32
3311 WJ Dordrecht
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