Ruggesteuntje
april – juni 2021

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: Een overzicht van wat (wèl weer?) kan.
– Stapsgewijs verbouwen op De Kleine Rug.
– De Jaarvergadering van de afdeling Drechtsteden.
– Syrische pasteitjes bij Mohamad.
– Groot en klein Groenonderhoud op De Kleine Rug.
– Uitbreiding van de groenploeg.
– Maatschappelijk betrokken “ondernemen”.
– Berichten uit de Nivonraad, april.
– Aandacht van de lokale en regionale Media.

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

“Van de voorzitter”.
De vogels vertellen ons ‘s ochtends vroeg al het lenteverhaal en vliegen met takjes en
strootjes, de mollen breiden onder het grasveld hun onderwereld uit, en de eerste muggen
vieren dansend hun rituelen in de ondergaande zon. Maart roert zijn staart, met nu eens
18 graden en een zonnetje, en dan weer een klap onweer en een flinke hagelbui.
Ja mensen, de natuur draait gewoon door, maar het wordt gelukkig vanzelf weer lente.
Even vergeten dat we al een jaar in een soort ‘zelfgekozen’ isolement zitten, even er niet
aan denken dat het steeds langer lijkt te duren voordat iedereen gevaccineerd kan zijn en
het leven weer een beetje terug naar “normaal” kan.
Gewoon even stilstaan bij de lente, bij ontluikend groen, nieuw leven. Deze gedachten
komen bij me op, terwijl ik dit stukje zit te typen in Krikkenhaar, één van de beide Nivon
natuurvriendenhuizen in het mooie Twente.
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Het is voor onze afdeling niet anders dan elders in het land: nog steeds moeten de meeste
geplande activiteiten worden afgezegd. Dat geldt ook voor ons natuurvriendenhuis De
Kleine Rug, waar met speciale maatregelen slechts een enkele gast kon verblijven, terwijl
vrijwel alle arrangementen moesten worden afgelast. Dat heeft ook financiële gevolgen,
want de vaste lasten gaan gewoon door. En we zijn er nog niet, want ook een volgeboekt
weekendarrangement als “Beleef Dordrecht” moet helaas worden afgelast, terwijl we het
niet verantwoord vinden de geplande Open Dag op 24 april te laten doorgaan.
Het was zelfs de vraag of er voldoende kopij voor een Ruggesteuntje te vinden zou zijn,
maar gelukkig zijn we daar ook weer in geslaagd. Zo hielden we in maart voor de eerste
keer een digitale Algemene Ledenvergadering van onze afdeling Drechtsteden. En
ondanks alles hebben we veel nieuws over ons natuurvriendenhuis, zoals de voortgang
van het huttenproject, groot onderhoud op het kampeerterrein en in het groen, en
toenemende aandacht in de lokale en regionale media.
Kortom, hopelijk genoeg om je een tijdje te vermaken met nieuws over onze afdeling en
ons huis.
Hou vol en blijf gezond!

“Uit onze Nivongroepen”: Een overzicht van wat (wèl weer?) kan.
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 twee ingezonden berichten.
Eén van Berrie van Es, met een overzicht van diverse activiteiten die – al dan niet in
aangepaste vorm – wel weer kunnen worden opgestart.
En één van Henk Mooij over de wandelgroep LAW, die nog even de benen laat rusten.
Berrie:
“De corona-perikelen zetten nogal wat zaken buiten de orde, gelukkig gaat onze fietsgroep
dapper door met mooie tochten maken. Wij noemen ons de Positieve Fiets Groep. (“fiets
mee met PFG!”), heel belangrijk om in deze tijd toch positief te blijven.
Ook de viltgroep zet door, wel in een andere vorm. Afgelopen week heb ik 6 dagen “open
huis” gehouden met de opzet van max. 2 personen per dag. Dit geeft iedereen de kans om
een dag te komen vilten. Bijkomend voordeel is dat er leuke gesprekken ontstaan en voor
mij is het wat rustiger met opstellen en pas aan het eind alles weer opruimen. In november
hebben we het ook zo gedaan en het ziet er naar uit dat het ook in april zo zal gaan,
gezien alle regels en voorschriften.
De eetgroep start deze week ook weer, de groep is nu verdeeld in drie groepjes. Het geeft
ons toch de mogelijkheid bij elkaar te komen en zo het contact te onderhouden.
Over de korte wandelgroep heb ik nog geen bericht, heel misschien volgende maand weer
een voorzichtige start.
Henk:
“Deze week berichten we de wandelgroep dat we voorstellen voorlopig nog niet te
hervatten. Eerst maar eens de vaccinatie afwachten. Wellicht september 2021...”
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Verderop in dit nummer vind je meer informatie over de groepsactiviteiten. 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.

Stapsgewijs verbouwen op De Kleine Rug.
We schreven al eerder dat de 4 nieuwe trekkershutten op het terrein een doorslaand
succes zijn en voor een mooie inkomstenpost zorgen. Ze zijn in het vorige seizoen veel
geboekt en een mooie aanvulling op ons huis, met de blokhutten en het kampeerterrein.
We kunnen zo onze individuele gasten en groepen veel verschillende mogelijkheden
bieden: van een royaal verblijf in het huis met grote zaal en compleet ingerichte keuken,
tot individuele blokhutten, eenvoudige trekkershutten en kamperen tussen de bomen. Voor
elk wat wils, dus.
Het afgelopen najaar en de winter zijn door een klein groepje hardwerkende vrijwilligers
benut voor het afbreken van de oude blokhutten Klaver 1 en 4 en het aanbrengen van een
keukenvoorziening voor de trekkershutten en extra sanitaire voorzieningen voor het
gehele kampeerterrein. Met man en macht hebben onze vrijwilligers gewerkt om deze
onderdelen dit voorjaar al grotendeels uitgevoerd te hebben. De vernieuwing verloopt in
vele stappen, want in deze tijden is het niet zo simpel om even een bouwmarkt binnen te
lopen voor een handvol schroeven of een paar closetpotten. Dat moet allemaal op
afspraak, in een bepaald tijdslot gebeuren. En dat geeft veel vertraging.
Toch zitten we nog redelijk op schema. De volgende stappen bestaan uit het verbouwen
van de bestaande campingdouches en daarna de renovatie of vervanging van de beide
grotere blokhutten op het terrein. En dat staat dan in het volgende winterseizoen op de rol.
Interesse om met onze groep vrijwilligers mee te werken aan deze leuke klus? Neem dan
contact op (b.vleeuwen@ziggo.nl of 06.22051500).

De Jaarvergadering van de afdeling Drechtsteden.
Op 24 maart hielden we als afdeling onze Algemene Ledenvergadering, met de jaarlijks
terugkerende verplichte onderwerpen (jaarverslag, financiële jaarstukken, begroting). En
natuurlijk met de huldiging van onze 11 jubilarissen, waaronder enkele met een 50-jarig
lidmaatschap van de vereniging. De Nivonspeld en een bloemetje is intussen bij de
meesten van hen thuisbezorgd. Ook de afvaardiging naar de Nivonraad van april werd
vastgesteld. Van harte werd ingestemd met het voorstel van het bestuur om in de loop van
dit jaar (post-corona?) een gezellige extra bijeenkomst te organiseren, wanneer we elkaar
weer fysiek kunnen ontmoeten. Over wat, wanneer en waar horen jullie nog.
Voor het oprichten van nieuwe maandelijkse groepsactiviteiten (we kennen bijvoorbeeld al
een cultuurgroep, fietsgroep, leesgroep, enz) is nog altijd per groep een bedrag van € 50,beschikbaar, als bijdrage voor opstartkosten. Iets voor Nivon Jong Drechtsteden? Of een
Nivongroep “Natuur in de stad”? Kan je lekker helemaal los gaan...
Door Corona konden we de leden helaas niet fysiek ontmoeten en dus gingen we het
experiment van een digitale vergadering aan. Via Teams verliep de bijeenkomst boven
verwachting goed, nadat alle aangemelde leden binnen korte tijd konden inloggen. Het
blijft natuurlijk leuker als je elkaar fysiek ontmoet, maar ook deze manier had zijn charmes.
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Syrische pasteitjes bij Mohamad.
In onze afdeling is het algemeen bekend dat we een eetgroep hebben, waar je regelmatig
samen met anderen kunt koken en eten.
Maar is het voor ons Nivonners ook bekend, dat je elke dag bij een Nivonlid kunt eten?
Dan hebben we hier een nieuwtje!
Mohamad Ammar – ongeveer 5 jaar geleden met zijn gezin uit Syrië gevlucht en intussen
al zo’n 4 jaar Nivonlid – is sinds enkele maanden een nieuwe grillroom begonnen in de
Voorstraat 441 in Dordrecht: “Alaa Aldeen”. Mohamad was in Syrië tandarts, maar kan dat
in ons land niet voortzetten. En bij de pakken neerzitten is niets voor hem. Dus startte hij
samen met zijn buurman (een Syrische kok) een grillroom, met diverse lekkere pasteitjes
en hartige snacks uit het Midden-Oosten, en verschillende zoete koekjes, alles
zelfgemaakt en van verse ingrediënten. Een veelheid aan kleine hapjes, die je thuis even
in de magnetron of oven kunt opwarmen. Wegens de Corona-maatregelen is het nu
immers afhalen. Wij zijn er onlangs eens wezen proeven van al dat lekkers. En dat beviel
ons prima!
Ook voor een broodje Falafel of een Turkse pizza kan je goed bij hen terecht.
Mohamad werd destijds ook lid om onze taal sneller te leren, dus maak meteen een
praatje als je er bent...

Groot en klein Groenonderhoud op De Kleine Rug.
Op het kampeerterrein en de achtergelegen wilgengriend staan enkele enorme bomen,
sommige al van flinke leeftijd, die groot onderhoud behoeven. Dat bleek afgelopen herfst
bij een schouw van het terrein. Vooral in de buurt van kampeerplaatsen moeten we
natuurlijk geen gevaarlijk dood hout en takuitval hebben.
Vanaf begin dit jaar zijn allereerst de bomen in het kampeergebied aangepakt en zijn
enkele zware en slechte takken verwijderd. Ook klein opschot en licht struikgewas is
verwijderd en de kampeerplekken en het terrein zijn overzichtelijker geworden.
Het vele vrijgekomen snoeihout is langs de omzoming van het terrein in zogenoemde
houtrillen (wallen) verwerkt en geeft daar aan allerlei kleine dieren extra bescherming.
Deze diervriendelijke oplossing heeft onze voorkeur boven afvoeren. De houtrillen hebben
vanaf het begin al bezoek van bijzondere gasten: van konijnen tot de bevers knagen aan
de verse wilgentenen en zelfs het zwaardere hout wordt niet geschuwd.
Ook de wilgengriend met honderden (knot)wilgen, naast elzen, hazelaars, vlier en nog
meer houtopstand, is nodig toe aan groot onderhoud. Met onze beide wekelijkse
groenvrijwilligers kunnen we dat niet klaren, het is domweg teveel werk.
In maart zijn we daarom met inzet van extra vrijwilligers gestart met het in 2021 eenmalig
knotten van àlle wilgen in het gehele gebied, om daarna jaarlijks ongeveer een kwart van
de knotwilgen een kale kop te bezorgen. Tijdens de halfjaarlijkse klusdagen in maart is
hiermee al een goed en zichtbaar begin gemaakt. Zo houden we het bomenbestand
gezond en blijven er voldoende rust- en broedmogelijkheden voor de vogels in stand.
Van de hele zware wilgenstammen – soms met een doorsnede van wel 10 cm en zo oud
dat je het geen tenen of takken meer kunt noemen – bouwen we in de buurt van de lemen
hut en vuurkuil enkele tipi’s. Dat zijn een soort wigwamtenten van takken, die een soort
indianendorpje simuleren, waar kinderen hun fantasieën kunnen uitleven.
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Ook de grote tent op het terrein – van april tot oktober te huur voor vergaderingen en
bedrijfsuitjes – wordt weer opgezet. Omdat deze tent tijdens enkele zomerstormen het
loodje heeft gelegd, hebben we rondom de tentplaats intussen een natuurlijk windscherm
aangelegd van uit de griend afkomstige wilgentenen. Die slaan vast wel aan.
Werk met werk maken heet dat, ofwel een win-win situatie creëren.

Uitbreiding van de groenploeg.
Zoals in het stukje hierboven al is aangegeven, zetten we vanaf nu ons beste beentje voor
in het groenonderhoud op De Kleine Rug. Dat betekent veel extra werk, en daar hebben
we dus extra mensen bij nodig. Gewoon vrijwilligers met wat tijd en zin om in de
buitenlucht nuttig werk te verrichten.
Zo ontstond afgelopen jaar het idee om met enkele mensen samen een “groenklusploeg”
te beginnen, die naast de wekelijkse groenwerkers beschikbaar is voor werkzaamheden in
het groen en terrein. En dat gaat er nu dus van komen, voorlopig op elke 3 e donderdag
van de maand, van 09.00 tot 15.00 uur.
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. Jaarrond
werk in een relaxte omgeving, wat wil je nog meer.
Heb je daar trek in? Sluit je dan aan, en neem contact op (jhvandezedde@gmail.com of
06.39684875).

Maatschappelijk betrokken “ondernemen”.
Kernwoorden bij onze vereniging zijn onder andere eerlijk, duurzaam en sociaal.
Dat willen we ook in de dagelijkse dingen uitstralen. En daartoe zoeken we tegenwoordig
bewust meer contacten met andere maatschappelijk betrokken instellingen en bedrijven,
met het idee dat we best wat voor elkaar kunnen betekenen en ook daar een win-win
situatie kunnen creëren.
Zo zijn het komende halfjaar enkele vrijwilligers in het groenonderhoud actief die voor een
paar uur per week een reïntegratietraject doorlopen, en nemen we voor 2 dagdelen per
week deel aan een dagbestedingsproject van 3 verstandelijk gehandicapten van de
Merwebolder uit Sliedrecht, ook al in het groenwerk.
Zij een leuke en actieve werkomgeving in de natuur, wij hulp bij ons onderhoud!

Berichten uit de Nivonraad.
Op 10 april vindt de eerstvolgende Nivonraad plaats. Vanwege de coronamaatregelen zal
dat weer digitaal het geval zijn. Zowel de afdeling Drechtsteden als De Kleine Rug zijn met
stemrecht vertegenwoordigd. Op de agenda staat naast begroting en jaarrekening onder
andere de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter Henk Schaaf is stelt
zich na 2 perioden niet herkiesbaar. En ongetwijfeld zal ook de financiële situatie als
gevolg van Corona een bespreekpunt zijn. Nivon houdt het hoofd gelukkig boven water,
maar de vaste lasten drukken zwaar op de vereniging. Ondanks de barre tijden is er nog
steeds sprake van ledengroei, dus het is lang niet alles kommer en kwel.
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Wordt vervolgd.

Aandacht van de lokale en regionale Media.
Misschien heb je het toevallig ergens gelezen of gezien. Maar we worden tegenwoordig
vaker gezien door de media. En dat is goed voor de naamsbekendheid van het Nivon, als
vereniging van natuurvrienden. Naarmate meer mensen uit de regio interesse krijgen in
waar Nivon voor staat en te weten komen wat je allemaal op en bij De Kleine Rug kunt
doen, worden mogelijk ook onze ideeën verspreid. En wellicht leidt dat weer tot meer
bezoekers en gasten.
In de afgelopen periode ging het om contacten en interviews bij RTV Dordt (een
nieuwsitem in het journaal), weekblad Dordt Centraal, de wijkkrant ‘Thuis in Stadspolders/
Dubbeldam’, en de Polderkrant. Allemaal nuttige contacten.
Wil je nog iets ervan terugzien (YouTube), klik dan bijvoorbeeld op de volgende links:
Vrijwilligers aan de slag
Griendknotten
50 jaar De Kleine Rug

Pagina 6 van 10

Nivon Drechtsteden

Ruggesteuntje april – juni 2021

Wintersnoei bomen

Hulp van de bever

Wilgensnoei

Tipi van snoeihout

Klusploeg aan de koffie

Resultaat knotwerk
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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. Annie is gestopt.
Contact was: 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:
– wintersnoei bomen
– hulp van de bever
– wilgensnoei
– tipi van snoeihout
– klusploeg aan de koffie
– resultaat knotwerk
Wil je meer (digitaal) nieuws over De Kleine Rug en wil je hun nieuwsbrief ook ontvangen?
Meld je dan als belangstellende aan op secr.dekleinerug@nivon.nl

Ruggesteuntje-colofon.
Het Ruggesteuntje verschijnt 4 keer per jaar, aan het begin van elk kwartaal. 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
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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:
afd.drechtsteden@nivon.nl
De redactie en de opmaak van het Ruggesteuntje worden uitgevoerd door
Jan van de Zedde, 06.39684875, afd.drechtsteden@nivon.nl (let op: nieuw
mailadres!).
Je bent altijd van harte welkom om hierbij ondersteuning te geven.
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.
Website: drechtsteden.nivon.nl
Nivon Drechtsteden, bestuur.
* Jan van de Zedde, voorzitter en redactie Ruggesteuntje
06.39684875, afd.drechtsteden@nivon.nl
* Henriëtte de Keyser, secretaris
06.27845768, secr.drechtsteden@nivon.nl
* 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 meer ontvangen?
Meld dat dan via een email aan afd.drechtsteden@nivon.nl onder vermelding van je naam
en je 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 begin juli 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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