MINI Ruggesteuntje
oktober-december 2020

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: we starten weer langzaam op.
– Afgelastingen, èn: een nieuwe loot aan de stam!
– Gevolgen Corona voor het NIVON.
– Wie klust met ons mee op De Kleine Rug en helpt Nivon er bovenop?
– Een Donatie?

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

“Van de voorzitter”.
De Coronabesmettingen lopen weer op en de eerste regionale aanscherpingen van de
maatregelen worden al aangekondigd. Wat wil je ook; de winter moet nog beginnen en
een vaccin voor iedereen kunnen we nog niet snel verwachten. Voor veel mensen een
trieste toestand, met vereenzaming en versombering als gevolg. Is het daarom geen goed
idee om eens wat meer om ons heen te kijken en hier en daar een beetje vrolijkheid te
brengen? Het zit in de kleine dingen, op het goede moment. Geen knuffel, want dat kan nu
eenmaal niet. Maar een beetje extra aandacht voor een ander helpt altijd!
En blijf gezond!
Hoewel deze zomer de eerder noodzakelijk gestopte activiteiten weer hier en daar
mondjesmaat zijn opgestart, valt er nog niet zoveel boeiends te melden over de afdeling
Drechtsteden en De Kleine Rug. In elk geval niet genoeg om een flink nummer te vullen
met spannende en interessante verhalen en foto’s.
Daarom noemen we dit 4e kwartaalnummer een MINI-Ruggesteuntje. Je moet toch wát?
Hopelijk geeft het jullie toch weer een gevoel van verbinding met onze vereniging. Iets wat
we samen hebben en wat waarde heeft...
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“Uit onze Nivongroepen”: we starten weer langzaam op.
In elk nummer van het Ruggesteuntje brengen we in principe een activiteitenverslag van
één van de vaste groepen van de afdeling, als een ingezonden bijdrage. Dat lukte ook in
dit nummer niet, omdat veel groepen hun activiteiten als gevolg van Corona hebben
opgeschort of ingeperkt.
Maar met de versoepelingen van de afgelopen zomer zijn er toch weer diverse activiteiten
opgestart, zij het soms in kleinere groepen en met de nodige aanpassingen.
Kijk verderop in dit nummer en vind meer informatie over de groepsactiviteiten en de
coördinatoren, waar je bij belangstelling terecht kunt.

Afgelastingen, èn: een nieuwe loot aan de stam!
Voor velen zal het in deze tijd geen verrassing zijn: wegens Corona kan de jaarlijkse
mosselavond dit najaar geen doorgang vinden. Gelet op het succes in de afgelopen jaren
moeten we teveel mensen teleurstellen, als we het evenement voor slechts een tiental
leden zouden organiseren. Bovendien is er dan geen klap aan, met zo weinig eters op De
Kleine Rug. Dus het wordt najaar 2021, met hopelijk weer volle bak!
Er is ook leuk nieuws te melden: we hebben weer een nieuwe loot aan de stam. Er is een
nieuwe groepsactiviteit in de afdeling opgericht. Een FIETSGROEP. Informatie bij Berrie
van Es. In het eerstvolgende Ruggesteuntje gaan we daar eens wat meer over schrijven,
want bewegen is gezond.

Gevolgen Corona voor het NIVON.
De “lock-down” rond half maart had tot gevolg dat alle arrangementen en activiteiten van
onze afdeling werden afgelast. Zelfs onze jaarvergadering in maart moest digitaal worden
afgewerkt, omdat we niet in de besproken zaalruimte mochten vergaderen. Ook in ons
natuurvriendenhuis De Kleine Rug konden we gedurende enkele maanden geen gasten
meer ontvangen. Het huis met de blokhutten en de camping werden gesloten. Het project
blokhutten ging in de vertraging. Gelukkig konden we de trekkershutten nog juist
afbouwen.
Al met al betekent dit een enorme financiële schadepost voor het Nivon. De vaste lasten
aan hypotheken enz lopen door, terwijl er vrijwel geen inkomsten zijn. Covid-19 levert in
2020 dus een fors verlies op, dat richting 1 miljoen euro’s gaat. We zullen dat met enige
moeite wel overleven met elkaar, maar de eerdere perspectieven van een betrekkelijk
schuldenvrije vereniging lopen wel averij op.
Intussen kunnen er nog steeds slechts 3 huishoudens in het huis, terwijl de 2 blokhutten,
de 4 trekkershutten en de camping nog tot eind oktober te boeken zijn. Dus als het nog
even mooi weer wordt, deze nazomer, dan weet je waar je naartoe kunt of waar je je
vrienden of familie kunt laten genieten…

Wie klust met ons mee op De Kleine Rug en helpt Nivon er bovenop?
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
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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.

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: “Een gift voor De Kleine Rug”. En we doen niet kinderachtig, elke euro is
van harte welkom!

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.
Voorlopig al vastgelegd: zaterdagen 3 oktober en 7 november 2020.
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

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
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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 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.
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
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------For now: the end.
See you next time… in de nieuwsbrief van januari – maart 2021, die hopelijk vóór eind
december bij je in de mailbox ligt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afzender:
Nivon Drechtsteden
p/a Hoge Bakstraat 32
3311 WJ Dordrecht
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