Ruggesteuntje
juli – september 2020

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: deze keer geen nieuws.
– De afdelingswebsite.
– Verbouwen en uitbreiden op De Kleine Rug.
– Overlijden Bep van Houwelingen.
– Energiemaatregelen op De Kleine Rug.
– Gevolgen Corona voor de afdeling en De Kleine Rug.
– Vakantie in eigen land: een Nivonhuis of camping!
– Een Donatie?

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

“Van de voorzitter”.
Wat kan de dagelijkse wereld om ons heen er in een paar maanden totaal anders uitzien!
Wie had dit allemaal kunnen denken… Iedereen die persoonlijk door het coronavirus is
getroffen of het in de directe omgeving heeft meegemaakt, beleeft deze tijden op zijn
eigen manier. Dat kan het verlies zijn van familie of vrienden, of het verloren gaan van
werk of sociale contacten. En we weten intussen dat we er voorlopig nog niet vanaf zullen
zijn. Dat alles heeft grote invloed op je kijk op de wereld…
Het dagelijkse leven ziet er opeens anders uit. Zaken die voorheen groot leken, zijn
opeens van minder belang geworden. En andersom geldt dat ook voor schijnbaar kleine
dingen. De wereld is veranderd, dat zeker.
Blijft dat ook zo? Houden we meer rekening met elkaar? Zien we meer naar elkaar om?
Dát zou mooi zijn. Dan zou deze pandemie ook iets aan verandering ten goede kunnen
bijdragen. In elk geval aan de hoop daarop.
Laten we goed beginnen en een beetje meer op elkaar letten, en rekening met elkaar
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houden. Ons druk maken over de echt belangrijke zaken.
Wie weet, helpt het.
En blijf hopelijk gezond.
Dit zomernummer bevat iets minder redactionele stukken. Waar we normaal gesproken
genoeg te melden hebben over de activiteiten in de afgelopen periode en nog geplande
bijeenkomsten en activiteiten, is vrijwel alles in de afgelopen “lock-down” zo’n beetje
stilgevallen, zowel binnen de afdeling Nivon Drechtsteden als bij De Kleine Rug.
Daarom hebben we in dit nummer een extra serie – volgens mij – erg mooie foto’s
opgenomen, die op of bij ons Dordtse Natuurvriendenhuis De Kleine Rug zijn gemaakt.
Het zijn – naast de 4 trekkershutten – vooral mooie indrukken van de natuur, die ons lid
Jurgen Korporaal in de afgelopen jaren heeft geschoten.
Misschien worden jullie daar vrolijker van.

“Uit onze Nivongroepen”: deze keer geen nieuws.
In elk nummer van het Ruggesteuntje brengen we een activiteitenverslag van één van de
vaste groepen van de afdeling, als een ingezonden bijdrage. Maar deze keer is dat niet
het geval. De meeste activiteiten liggen namelijk als gevolg van Corona tijdelijk stil. Geen
nieuws dus, deze keer. Verderop in dit nummer vind je meer informatie over de
groepsactiviteiten en de coördinatoren, waar je bij belangstelling terecht kunt.

De afdelingswebsite.
We hebben als afdeling een website https://drechtsteden.nivon.nl/, die we regelmatig
bijhouden. Misschien heb je die weleens bezocht. Om die steeds aantrekkelijker te maken
hebben we onlangs samenwerking gezocht met enkele webmasters in het land. Dat
initiatief heeft ertoe geleid dat we met enkele mensen uit de afdeling Groningen-Assen en
het natuurvriendenhuis De Hondsrug samen gaan kijken naar het doorvoeren van
verbeteringen in onze websites. Voorlopig leren we daar veel van en intussen kunnen we
ook ons eigen steentje bijdragen. Wordt vervolgd.

Verbouwen en uitbreiden op De Kleine Rug.
In het vorige nummer hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de 4 nieuwe trekkershutten
op De Kleine Rug en de start van de werkzaamheden. Ondanks Corona is de kleine groep
harde werkers voortvarend doorgegaan met de werkzaamheden. Inmiddels staan ze alle 4
te blinken in de zon. Nadat ook de keukenunit en het sanitair geplaatst zijn, kunnen de
trekkershutten in de verhuur. Dat zal wel begin 2021 worden, er moet nog veel gebeuren.
Interesse in een wereldklus met bijpassende gezelligheid? Kom erbij en sluit je aan!
Ook voor een paar dagen ben je al welkom, meld je dus aan bij b.vleeuwen@ziggo.nl of
bel hem (06.22051500) en draag je steentje bij aan ons natuurvriendenhuis.

Overlijden Bep van Houwelingen.
Op 22 mei overleed Bep van Houwelingen – den Houting. Zoals vele Van Houwelingens
was zij heel lang actief in het Nivon (afdeling en De Kleine Rug). Haar al enige jaren
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steeds verder afnemende gezondheid betekende dat communicatie steeds moeilijker werd
en haar laatste levensfase bracht zij door in verpleeghuis De Sterrenlanden in Dordrecht.
Tot kort daarvoor maakte ze nog deel uit van het afdelingsbestuur. Ook heeft zij jarenlang
de maandelijkse lange-afstandswandelingen van de afdeling voorgelopen, voorbereid en
begeleid.

Energiemaatregelen op De Kleine Rug.
In het kader van duurzaamheid en energiebesparing zijn in dit voorjaar enkele
energiemaatregelen op De Kleine Rug uitgevoerd. Zo zijn de spouwmuren in ons
natuurvriendenhuis van isolatie voorzien en de waterleidingen binnenshuis geïsoleerd.
Ook hebben we van BHC-lid Jorien een paar zonnepanelen gekregen, die we op het dak
kunnen plaatsen en zullen we komende winter zolderisolatie aanbrengen. Allemaal
maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Elk jaar een stukje vooruitgang.

Gevolgen Corona voor de afdeling en De Kleine Rug.
Als gevolg van de (volgens het kabinet) “intelligente lock-down” rond half maart moesten
alle arrangementen en activiteiten van onze afdeling worden afgelast. Dat gold ook voor
ons natuurvriendenhuis De Kleine Rug; daar konden we geen gasten meer ontvangen.
Het huis met de blokhutten en de camping werden gesloten. De jaarlijkse Open Dag in mei
moest worden geschrapt. Naast vervelende consequenties voor iedereen die al geboekt
had, heeft dit natuurlijk enorme financiële gevolgen voor het Nivon. De sluiting levert in
2020 waarschijnlijk een fors verlies op, richting 1 miljoen euro’s. Want de lasten gaan door
en de inkomsten vervallen.
Inmiddels kunnen in de afdeling vanaf juli voorzichtig al weer enkele activiteiten opstarten,
mits het goed mogelijk is de 1,5 m en overige regels te volgen en de leden het al
aandurven met elkaar in groepsverband activiteiten uit te voeren.
De Kleine Rug kan nu slechts zeer beperkt open: 2 blokhutten en 3 “kamers” in huis, in
verband met de hygiënemaatregelen en “social distance”. Voorlopig betekent dat dus veel
geregel en weinig inkomsten. Maar elke boeking van gasten is weer meegenomen.

Vakantie in eigen land: een Nivonhuis of camping!
Nu het soms nog twijfelachtig is welke grenzen in Europa open gaan voor vakantiegangers
en welke quarantaine daarbij vereist is, breken veel Nederlanders zich al weer het hoofd
hoe dat nu moet met de zomervakantie. “Gaan we op de gok naar het buitenland of blijven
we in Nederland?”
Ik weet het antwoord wel: “Lekker hier blijven!” “En waar dan?” “Juist, naar een Nivon
natuurvriendenhuis of een Nivon camping!” Gewoon Nivon.nl intikken voor rust en ruimte.

Een Donatie?
De Corona-sluiting heeft het Nivon financieel hard geraakt. Ook De Kleine Rug zal dit jaar
afsluiten met een fors verlies. Help jij met een eenmalige gift? Je kunt doneren aan de
Stichting natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, NL27INGB0001942153 onder
vermelding van De Kleine Rug.
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De trekkershutten DKR

Lente in de griend

En weer de griend

De bever actief

Scholeksters aan land

Familie eend
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Heggenmus

Sijsje

Zonsopkomst

Zonsondergang

Gouden gloed

Winterse blik
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Activiteiten van onze vaste Nivongroepen, met agenda (onder
voorbehoud ivm corona) en contactpersonen.
Breigroep: 1e dinsdag van de maand.
Contact: Bep Ek, 078.6160813, a.ek-weeda@kpnmail.nl
Cultuurgroep: Ivm corona nader te bepalen, ca 1x per maand.
Contact: Maria Visser, 078.6314764, mvisserketting@hotmail.com
Eetgroep: Ivm corona nader te bepalen, ca 1x per 6 weken.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800, lenivanhattem7@gmail.com
Leesgroep: 1e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Spatgroep: 3e maandag van de maand.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201, anniekriens@solcon.nl
Viltgroep: laatste vrijdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Vrouwengroep: 2e en 4e maandag van de maand.
Contact: Ria van Hees, 078.6161018, riahenk@online.nl
Wandelgroep, ongeveer 20 km LAW :
In principe laatste zondag van de maand.
Contact: Henk & Dieuwertje Mooij, 06.53879726, henk.mooij@planet.nl
Wandelgroep, korte afstand (ca 10 km):
elke 2e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl

De fotopagina.
Op de fotopagina’s – deze uitgave zijn er namelijk meer foto’s dan gebruikelijk – hebben
we diverse foto’s van de natuur in de omgeving van De Kleine Rug, waarvoor vooral dank
aan ons lid Jurgen Korporaal, die ons toestemming gaf zijn foto’s voor dit nummer te
gebruiken.
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
kosten en vooral in het werk: minder invouwen, stickeren en 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
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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 eventuele kopij sluit op de 1 e dag van de maand van uitbrengen.
Wil je helpen met invouwen, 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: we zitten nu bij Triodos Bank).
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 oktober – december, die hopelijk vóór eind
september 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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