Ruggesteuntje
januari – maart 2021

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: Spatten met Annie Kriens.
– Verbouwen op De Kleine Rug.
– Werken in het groen op De Kleine Rug.
– De Jaarvergadering van de afdeling, op 24 maart 2021.
– Berichten uit de Nivonraad.
– De DKR-klusdagen.
– Corona, de afdeling Drechtsteden en De Kleine Rug.
– Vakantie 2021 in eigen land: een verblijf bij het Nivon!
– Een Donatie? En waarvoor?
– De vrijwilligerspassen 2021
– Nivon Jong kano- en wandelweekend.

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

“Van de voorzitter”.
We zitten intussen al weer in de winter, de tijd vliegt. De 2 e Coronagolf maakte ons
duidelijk dat de wereld er voortaan anders uitziet. We zijn afhankelijker van de grillen van
de natuur dan we dachten, en daar zullen we ons gedrag op moeten aanpassen. Zo
moesten we noodgedwongen na de zomer opnieuw veel activiteiten afgelasten en zelfs de
jaarlijkse mosselmaaltijd van de afdeling sneuvelde in het geweld.
Aanpassen dus. Omdenken, zo wordt dat ook wel genoemd.
Maar er zijn ook lichtpuntjes. Er zijn vaccins in de maak, we kunnen ons weer oprichten.
En er komt een gevaarlijke dwaas minder in het Witte Huis. Dat is misschien niet genoeg
voor een veel betere wereld, maar het geeft in elk geval wat meer lucht.
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Voor onze afdeling en ons natuurvriendenhuis De Kleine Rug was 2020 vanwege Covid19
een beroerd jaar, met veel afgelaste activiteiten en – voor het huis – een financieel verlies,
want er kunnen bij alle Corona maatregelen slechts enkele gasten (in maximaal 3 kamers)
worden ondergebracht. Je kunt hier verderop in dit nummer meer over lezen.
Maar we zijn er nog, en het ledental van het Nivon groeit nog steeds: we zitten landelijk nu
al boven de 21.000 leden. Er zijn diverse donaties van leden aan De Kleine Rug gedaan,
waar we erg blij mee zijn. Ook vanuit de afdeling hebben we een gift aan het huis gedaan.
En we zien rondom ons huis een enthousiaste groep wekelijkse klussers ontstaan – zoals
altijd vrijwilligers – die het onderhoud van huis, kampeerterrein en groen aanpakt. Stevig
aan het werk in een gezellige sfeer, dat is Nivon!
Normaal gesproken vind je in dit nummer ook een uitnodiging voor de 1 e zondag van
januari, de Nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling en het huis, maar dat zit er nog even
niet in. Want een virusuitbraak vanuit een Nivon activiteit kunnen en willen we niet
riskeren! Dus de oliebollen en de snert slaan we dit jaar noodgedwongen over, des te
beter zullen ze in 2022 smaken…
Voorlopig koersen we wel op de jaarlijkse Open Dag, dit jaar op zondag 25 april, want je
moet toch optimistisch blijven, hè. Er is vast wel weer ergens licht aan het einde van de
tunnel.
Met deze positieve kijk wens ik jullie namens het afdelingsbestuur en ook namens de
beheercommissie van De Kleine Rug een gelukkig en een gezond 2021 toe.

“Uit onze Nivongroepen”: Spatten met Annie Kriens.
In elk nummer van het Ruggesteuntje brengen we een activiteitenverslag van één van de
vaste groepen van de afdeling, als een ingezonden bijdrage.
Deze keer een ingezonden bijdrage van Annie Kriens, vanuit de groep “creatieve
werkvormen”, ook wel “spatgroep” genoemd.
Spatten.
Wat deden we eigenlijk?
Met veel fantasie, pret en ijver werd er op de derde maandagmiddag van de maand door vier vrouwen met
verf, kwast, papier en andere hulpmiddelen, zoals verstuivers, aan tafel door ieder van ons een kunstwerk
gemaakt.
Hieraan probeerde ik dan zo goed en zo kwaad als mogelijk, bij te sturen.
De ene maand was het werk beter geslaagd dan de andere; het resultaat was belangrijk, maar het samen
lekker bezig zijn het allerbelangrijkst!
We hebben dit vele jaren kunnen doen, maar aan alles komt een eind. Nel moest helaas al wat eerder
afhaken. De middagen waren bij mij thuis (om praktische redenen, want bij mij staan de spullen).
Nu stoppen we er mee.
In Corona-tijd kunnen we niet met meer dan twee mensen aan mijn tafel zitten, en ikzelf ben inmiddels ook
een jaartje ouder, dat zijn twee redenen om te stoppen.
Wellicht is er een Nivonlid die het leuk vindt om deze taak van mij over te nemen.
Ik wil Berrie, Ellie, Nel, Ria en Riek bedanken voor hun enthousiasme en ik verwacht dat we bij andere
bijeenkomsten van de Nivonvrouwen elkaar nog regelmatig zullen zien.
Annie Kriens.

Annie, jij ook hartelijk bedankt voor de vele jaren waarin jij je hebt ingezet om deze
activiteit te trekken en te begeleiden.
En is er iemand die deze activiteit over wil nemen? Dan svp aanmelden bij Annie Kriens of
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bij de redactie.
Verderop in dit nummer vind je meer informatie over de groepsactiviteiten en de
coördinatoren, waar je bij belangstelling terecht kunt. Want langzamerhand starten we die
activiteiten weer op, voor zover dat met de landelijke maatregelen rondom Corona kan.
Daarom is het altijd handig om bij belangstelling even contact op te nemen met de
betreffende coördinatoren.

Verbouwen op De Kleine Rug.
De 4 nieuwe trekkershutten op het terrein zijn een doorslaand succes. Ze zijn vrijwel het
hele seizoen verhuurd geweest en een mooie aanvulling op ons huis, de blokhutten en het
kampeerterrein. Er is een mooie mix tot stand gebracht, voor elk wat wils.
Inmiddels zijn de blokhutten Klaver 1 en 4 afgebroken en zijn we op dezelfde plek gestart
met de keukenvoorziening voor de trekkershutten en met de uitbreiding van de sanitaire
voorzieningen voor het kampeerterrein. Deze onderdelen willen we vóór het nieuwe
kampeerseizoen gereed hebben. De werkzaamheden verlopen voorspoedig, ook dankzij
het zachte weer in dit najaar. Aansluitend daarop gaan we verder met de uitbreiding van
de douches voor het kampeerterrein, waarna de renovatie van de overige 2 blokhutten
aangepakt kan worden.
Genoeg te doen dus. Met een gezellige en hardwerkende groep vrijwilligers komen we zo
de winter(s) wel weer door. Je bent van harte welkom om een steentje bij te dragen, voor
enkele dagen of wekelijks.
Interesse? Neem contact op (b.vleeuwen@ziggo.nl of 06.22051500).

Werken in het groen op De Kleine Rug.
Ook voor het onderhoud van het groen en het bij het huis gelegen natuurkampeerterrein
zoeken we nog enkele vrijwilligers, die 1 of 2 dagen per week de handen uit de mouwen
willen steken. Je moet dan denken aan het onderhoud van de kampeerveldjes en de
aansluitende grienden (wilgenbos), maar ook van de waterkant en de voormalige
boomgaard. Erg afwisselend werk in de natuur, met begeleiding van enthousiaste Nivon
vrijwilligers. Dus ook voor deze klussen ben je van harte welkom om een steentje bij te
dragen, voor enkele dagen of wekelijks. Jaarrond werk in een relaxte omgeving, wat wil je
nog meer.
Interesse? Neem contact op (jhvandezedde@gmail.com of 06.39684875).

De Jaarvergadering van de afdeling, op 24 maart 2021.
Op woensdag 24 maart 2021 hebben we – ergens in de Drechtsteden – onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gepland, voorlopig om 19.30 uur. Daarin legt het bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, en worden de plannen
en de begroting van het komende jaar vastgesteld. Ook huldigen we als altijd de
jubilerende trouwe leden, die hiervoor in het eerste kwartaal 2021 nog een speciale
uitnodiging krijgen.
Omdat we helemaal geen zicht hebben op de dan geldende regels en beperkingen rond
Corona, kunnen we nu nog geen duidelijkheid geven over hoe, wat, waar.
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Kort vóór de 24e maart zullen we nog een herinnering uit laten gaan, met exacte tijd en de
locatie. Je kunt je dan ook meteen aanmelden, zodat we de ALV corona-proof kunnen
organiseren. Wij hopen in elk geval dat het niet opnieuw een digitale bijeenkomst hoeft te
zijn, zoals dit voorjaar het geval was. Maar “as ‘t niet ken z’as ‘t mot, dan mot ‘t z’as ‘t ken”,
ofwel: we komen er samen wel uit...

Berichten uit de Nivonraad.
Op 24 oktober werd in de Nivonraad het landelijke jaarverslag en de jaarrekening over
2019 en de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Bovendien werden enkele
bestuursleden en leden van commissies benoemd. Vanwege corona maatregelen werd de
bijeenkomst digitaal georganiseerd, omdat alle afdelingen en de accommodaties
stemrecht hebben en er dan teveel mensen op een kluitje zouden zitten (meer dan 30).
Zowel de afdeling Drechtsteden als De Kleine Rug waren vertegenwoordigd. Het ging
deze keer dus vooral om het afhandelen van formele en wettelijk verplichte jaarstukken.
Weinig nieuws onder de zon… En Nivon groeit nog steeds, nu al meer dan 21000 leden.

De DKR-klusdagen.
De najaarsklusdagen op De Kleine Rug, van 27 – 30 oktober, werden weer een daverend
succes. Tussen de 15 en 20 deelnemers hebben zich corona-proof het zweet op de rug
gewerkt en deze dagen het huis en het kampeerterrein winterklaar gemaakt. De
‘gezamenlijke’ koffie en lunch werd nu noodgedwongen in meerdere shifts en met inbegrip
van de 1,5 meter gedaan, maar de gezelligheid en het werkplezier was er niet minder om.
Najaarsschoonmaak binnenshuis, buitenschilderwerk, terreinwerk en het aanbrengen van
houtwallen van snoeimateriaal, het slopen van de Klavers 1 en 4 en aanbrengen van
fundering voor de nieuwe keuken- en sanitairvoorzieningen, kortom een megaklus. Enkele
nieuwe klussers vroegen zelfs om een wekelijkse klusdag, omdat ze het zo naar de zin
hadden gehad. Goed idee, daar gaan we over nadenken!
We kijken nu al weer uit naar de voorjaarsklusdagen, van 1 tot 4 maart 2021...

Corona, de afdeling Drechtsteden en De Kleine Rug.
Nadat in het voorjaar alle arrangementen en activiteiten van onze afdeling moesten
worden afgelast, ons natuurvriendenhuis De Kleine Rug zelfs enkele maanden gesloten
was, en de jaarlijkse Open Dag in mei moest worden geschrapt, zijn er binnen de afdeling
na de zomer weer enkele activiteiten voorzichtig opgestart, voor zover dat corona-proof
kan en de leden het al aandurven met elkaar in groepsverband activiteiten uit te voeren.
Ook De Kleine Rug kan beperkt open: slechts 3 “kamers” in het huis, in verband met de
hygiënemaatregelen en “social distance”. Voorlopig betekent dat dus veel geregel door
omboekingen en verschuivingen, en weinig inkomsten. Maar elke boeking van gasten is
weer meegenomen.
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LAW-groep Drechtsteden

LAW-groep Drechtsteden

Sloop Klaver 1 en 4 De Kleine Rug

De vernieuwde houtwal De Kleine Rug

Nivon Jong in Nieuwe Dordtse Biesbosch

Herfstbeeld uit de griend De Kleine Rug
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Vakantie 2021 in eigen land: een verblijf bij het Nivon!
Nu het twijfelachtig blijft welke grenzen wanneer in Europa open en plotseling weer dicht
gaan voor vakantiegangers en welke quarantaine daarbij vereist is, breken veel
Nederlanders zich al weer het hoofd hoe dat volgend jaar met de vakantie(s) zal worden.
“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? En waarvoor?
De Corona-sluiting en de beperkingen hebben 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 “Gift voor De Kleine Rug”.
Er zijn in de afgelopen maanden al diverse giften/donaties onder deze noemer bij ons huis
binnengekomen. Naast enkele gulle leden (in totaal meer dan € 1200,-) heeft het
afdelingsbestuur (€ 200,-) een bijdrage gedaan, maar ook het landelijk bestuur (€ 500,-)
heeft aan de accommodaties een bijdrage toegezegd voor de inzet van de vrijwilligers in
deze beroerde tijden. De Beheercommissie van DKR denkt onder andere aan een
opknapbeurt van het Voorhuis: een inloopdouche en vervanging van het stokoude en
versleten bed. Zo hebben alle actieve vrijwilligers er ook voordeel bij, want die verblijven
meestal in het Voorhuis.

De vrijwilligerspassen 2021.
Onze actieve vrijwilligers (huiswachten, schippers en werkers bij De Kleine Rug) en de
coördinatoren/trekkers van de reguliere activiteiten van de afdeling Drechtsteden komen in
aanmerking voor een Dordtse vrijwilligerspas, die korting geeft bij diverse activiteiten en
winkels in en rond Dordrecht. Aan deze actieve groep is intussen al gevraagd of ze voor
deze pas in aanmerking willen komen. De kosten van de pas nemen we (afdeling en De
Kleine Rug) voor onze rekening. Als deelnemer in Spui93 kunnen wij daar gebruik van
maken.

Nivon Jong kano- en wandelweekend.
In het weekend van 9 -11 oktober was De Kleine Rug weer de lokatie voor het jaarlijkse
outdoorweekend van Nivon Jong. Gebruikmakend van alle faciliteiten (kamers, hutten,
enz) kon met de deelnemers ondanks corona toch nog een bijzonder weekend worden
georganiseerd. Naast een corona-proof programma in en rond het huis trok de groep met
onze kano‘s de Biesbosch in en werd er onder begeleiding gewandeld in de nieuwe
Dordtse Biesbosch. We weten nu al weer zeker dat dit volgend jaar een vervolg zal
krijgen.
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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
Wie wil deze activiteit van Annie overnemen?
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 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:
– LAW-groep Drechtsteden (2 maal)
– Sloop Klaver 1 en 4 De Kleine Rug
– De vernieuwde houtwal De Kleine Rug
– Nivon Jong in Nieuwe Dordtse Biesbosch
– Herfstbeeld uit de griend 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

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 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
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 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
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 april-juni, die hopelijk vóór eind maart 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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