Ruggesteuntje
oktober– december 2021

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: de Fietsgroep PFG.
– Een fietsvakantie vanuit de Banjaert.
– Een kijkje in de Stadslandbouwkas De Oude Beer.
– Een High Tea voor en door de leden.
– De traditionele Mosselmaaltijd van de afdeling.
– Verbouwing op De Kleine Rug.
– Dagelijks onderhoud terrein op De Kleine Rug.
– Huiswachten/schippers gevraagd.
– Wandelen in en rond Dordrecht.
– Het Biesbosch-streekpad officieel geopend.
– Beleef Dordrecht.
– Klusdagen op De Kleine Rug.
– Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2022.

En verder nog:
– Activiteiten van onze vaste Nivongroepen, met agenda en adressen.
– De fotopagina is komen te vervallen. De foto’s worden in de artikelen geplaatst.
– Ruggesteuntje-colofon.
– Overige informatie en contactpersonen.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Van de voorzitter”.
Wat was het een héérlijk “Hollands zomertje”! Dat vind ik tenminste. Eindelijk eens geen
extreme droogte en hittegolven zoals de laatste jaren, maar een lekker ouderwetse
afwisseling van zon en een buitje bij gematigde temperaturen. De natuur heeft ervan
geprofiteerd, want je kon alles bijna horen groeien. Deze zomer vroeg als geen andere om
wandel- en fietstochten. En wij zijn in onze afdeling rijk bedeeld met prachtige
natuurgebieden als de Biesbosch.
Door diverse natuurverenigingen is samen met de gemeente een initiatief gestart om te
werken aan versterking van de biodiversiteit op het eiland van Dordrecht. Samen met onze
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partners (onder andere IVN, Groei&Bloei en Stadslandbouwkas De Oude Beer) en de
gemeente ontwikkelen we naast een serie lezingen praktische tips en trucs om de
soortenrijkdom en leefomstandigheden van planten en dieren in de stad te verbeteren. Op
De Kleine Rug zijn we daar al mee bezig, door een goede mix van bomen, hoog en laag
struikgewas en open ruimte. Door snoeihout in houtwallen te verwerken en waardplanten
zoals brandnetels niet direct af te maaien, kunnen vogels en andere kleine dieren een
veilige plek vinden en vlinders hun eitjes afzetten. Met een serie kleine maatregelen
kunnen we al veel doen…
De afdelingsactiviteiten zijn intussen ook hervat: ik noem hier de drukbezochte High Tea
op 6 september en Mosselmaaltijd op 24 oktober, beide op De Kleine Rug. Wat mooi toch,
zo’n Natuurvriendenhuis in onze afdeling...
Inmiddels zitten we in de herfst en kunnen we voorlopig met een QR-code de gewenste
activiteiten bezoeken, hoewel het aantal ziektegevallen weer toeneemt. Vooral in ons
gebied hebben we daarmee te maken, want onze afdeling ligt in de zg “Bible-belt” en daar
is de vaccinatiegraad nog altijd bedenkelijk laag. Hopelijk ontspringen we de dans en
blijven we gezond. Alert blijven, dus.
Ook in dit nummer blijkt er weer veel te beleven in onze afdeling, en is er ook nog nieuws
over wandelingen, het “Beleef Dordrecht”- arrangement, en allerlei klussen en activiteiten
rond onze Kleine Rug. Kortom, een goed gevuld nummer met een iets aangepaste
opmaak. Daar kan je lekker lang mee vooruit.
Een mooie herfst toegewenst!

“Uit onze Nivongroepen”: De Fietsgroep PFG.
In elk nummer van het Ruggesteuntje brengen we een activiteitenverslag van één van de
vaste groepen van de afdeling, veelal als een ingezonden bijdrage.
Deze keer een door de nieuwe Fietsgroep aangeleverd bericht, met redactionele
aanpassingen, maar geheel in de geest van het verhaal.
“Bericht van de PFG-groep.
Vorig jaar 2020, tijdens het begin van de Corona-crisis, is de PFG van Nivon Drechtsteden
spontaan ontstaan. Positief, omdat het fijn is om een aangename fietstocht te maken.
En Positief, omdat het altijd doorgaat, weer of geen weer. We hebben gekozen voor de
zondag, omdat de meeste deelnemers op die dag willen fietsen. We fietsen op E-bikes en
maken ritten van 40-90 km per keer, afhankelijk van de startplaats.
Iedereen die denkt mee te kunnen fietsen, ook met een niet-ondersteunde fiets, is welkom
om mee te fietsen. De groepsgrootte varieert nu van 2-5 personen, immers vanaf 2
Genoten is het een Groep!
Hoe werkt ons systeem?
Meestal maakt een Genoot op afspraak een route met knooppunten. Dat kan elke zondag
weer een ander zijn. De maker heet dan de “juf”, maar het zou ook een “meester mogen
zijn”. De “juf” heeft de knooppunten op een briefje staan en weet hoever we gaan fietsen,
zie de foto op de volgende pagina met een hele serie routes.
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In de groeps-app (of via Berrie per telefoon) zien we hoe laat en waar we ongeveer
starten, meestal 10.30 à 11.00 uur. We nemen een lunch mee en koffie of thee voor de
picknick onderweg.
Natuurlijk fietsen we af en toe op dezelfde wegen, maar ook daar zie je elk jaargetijde
weer andere dingen in de natuur van ons mooie land. Nu eens bijzondere planten, dan
weer paddenstoelen of vogels.
Een greep uit de plaatsen waar we allemaal zijn geweest: de boerderijenroute op het
eiland van Dordrecht, de Merwelanden, NP De Biesbosch, de Krimpenerwaard, de
Alblasserwaard, de Hoeksche Waard, Lage Zwaluwe, Moerdijk, Willemstad, Tiengemeten,
Gorinchem, en Rotterdam.
Kortom, we zien veel en beleven veel. Het is één en al avontuur, dat ons niet meer los
laat.
Het weer wordt dramatisch, of het wordt weer dramatisch, zo kan het altijd weer zijn.
Alleen als het glad is, fietsen we niet, maar anders altijd, weer of geen weer. Want met
regenbroeken kan je ook prima fietsen!
Was getekend, de PFGenoten-Groep An, Berrie, Leni, Margo en Ria”.
Oké meiden, blijf bewegen! We horen graag meer van jullie avonturen...

Een kijkje in de Stadslandbouwkas De Oude Beer.
Bij natuurvrienden denken we natuurlijk niet alleen aan Nivon. Er zijn meer groepen en
verenigingen in en rond Dordrecht sociaal en groen actief op het terrein van natuur.
Een ervan is de Dordtse Stadslandbouwkas De Oude Beer, waar een groep vrijwilligers
allerlei groenten en fruit teelt, in een oude kas op het toekomstige bedrijventerrein Kil 3.
Zolang daar nog niet wordt gebouwd, mogen zij de kas van de gemeente gebruiken.
Behalve het telen van groenten en fruit zijn er nu en dan activiteiten in de kas.
Zo was de redactie onlangs aanwezig bij een mini-concertje van een folkgroep. Ook
mochten we het project “wortelschieten” bijwonen, waarbij nieuwe Nederlanders via de kas
werken aan hun taalvaardigheid en tegelijkertijd via het telen van hun – voor ons –
exotische groenten en uitwisselen van hun recepten ‘wortel schieten’ in onze samenleving.
Een mooi initiatief, zie hun website.
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Een High Tea voor en door de leden.
Omdat wij het in de afdeling door corona zo lang zonder gezamenlijke activiteiten moesten
doen, had het afdelingsbestuur bedacht dat een High Tea in september – voor en door
onze leden – een leuk idee zou zijn: een gezellige bijeenkomst om de activiteiten weer op
te starten.
Op 6 september was het dus zover: zo’n 25 leden van de afdeling verzamelden zich rond
half drie aan de steiger op de Loswalweg, om overgevaren te worden naar de door het
bestuur afgehuurde zaal met het terras van De Kleine Rug, waar de EETGROEP hen
allerlei verrukkelijke hapjes en diverse theesoorten voorschotelden. Te veel om op te
noemen en meer dan de deelnemers konden verorberen. Het was schitterend
nazomerweer op deze unieke lokatie, zodat allen op het zonovergoten terras konden
genieten van de vele heerlijkheden en de gezellige gesprekken, waar ze na de coronaisolatie zo naar hadden uitgezien.

Alle dames van de Eetgroep worden hartelijk bedankt voor hun kook- en bakkunsten!
Volgend jaar weer?

De traditionele Mosselmaaltijd van de afdeling.
Op zondag 24 oktober organiseerden we als Nivon afdeling Drechtsteden voor onze leden
in de afdeling en voor belangstellende huiswachten/schippers van Natuurvriendenhuis “De
Kleine Rug” opnieuw een gezellige mosselavond!

Pagina 4 van 10

Nivon Drechtsteden

Ruggesteuntje oktober – december 2021

Onderbroken door het corona-tussenjaar werd de traditie hersteld om zo de natuurlijke
verbindingen tussen onze afdelingsleden, ons Nivonhuis en onze gastheren/-vrouwen
(huiswachten) te versterken.
Kennelijk zat iedereen daar na corona op te wachten, want enkele dagen na de vroege
aankondiging in het Ruggesteuntje was de maaltijd met meer dan 30 deelnemers al
volgeboekt.
Vanaf een uur of vijf verzamelden de eerste deelnemers zich op zondagmiddag al op de
Loswalweg, om in groepjes te worden overgevaren naar De Kleine Rug. Daar stonden
onze al jaren bekende mosselkoks al klaar om de deelnemers weer een overvloedig maal
voor te schotelen: een flink bord mosselen (of desgewenst zalm) met stokbrood, sausjes
en meerdere frisse salades, alles vergezeld van al dan niet geestrijk vocht.
Het was weer reuze gezellig!
Rond 20.00 uur werd iedereen geheel voldaan weer naar het vasteland overgevaren.
Het enthousiasme van de aanwezigen geeft wel aan dat deze traditie ook volgend jaar
moet worden voortgezet. Goed voor de onderlinge contacten in de afdeling en de
verbinding tussen afdeling en huis. Dus: volgend jaar weer!

Verbouwing op De Kleine Rug.
We melden regelmatig over de voortgang van de verbouwing op De Kleine Rug. Voor de
nieuwe lezers: er zijn 4 nieuwe trekkershutten geplaatst (winterseizoen 2020) en intussen
zijn ook de compleet ingerichte keuken voor deze hutten gereed, evenals de uitbreiding
van het campingsanitair (6 toiletten). Al met al een flinke klus, die geheel in eigen beheer
en met eigen mensen is uitgevoerd. Komend winterseizoen gaan we verder met het
verbouwen (uitbreiden) van de bestaande campingdouches, zodat we bij de start van het
volgende seizoen de kampeerders en de gebruikers van de trekkershutten mooie en ruime
voorzieningen kunnen bieden. In de winter van 2022 volgt de renovatie of vervanging van
de beide grotere blokhutten op het terrein.
Heb je tijd en zin om met onze groep vrijwilligers bij deze leuke klus de handen uit de
mouwen te steken? Neem dan contact op (b.vleeuwen@ziggo.nl of 06.22051500).

Dagelijks onderhoud terrein op De Kleine Rug.
Het dagelijks onderhoud op De Kleine Rug is veel meer dan het huis met de hutten. We
hebben immers ook te maken met het natuurkampeerterrein en het achtergelegen bos met
de wilgengriend. En ook de overzetsloep met de steigers, en de vergadertent voor
bedrijfsuitjes en de verhuurkano’s vragen regelmatig om onderhoud. Er is elke week wel
iets te doen.
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Vooral het groen is nauwelijks bij te houden. Zo moet de griend in het achtergelegen
terrein in deze herfst opnieuw worden gesnoeid en geknot. En zo blijven we dus bezig!
Gelukkig hadden we dit jaar soms hulp van een ploegje van de Merwebolder, dat wegens
corona niet uit de voeten kon op de Sliedrechtse sportvelden en bij ons nuttig werk kon
koppelen aan dagbesteding. In ruil verzorgen we later dit jaar een bevertochtje naar de
Biesbosch. Allemaal blij...
Veiligheid voor onze gasten is belangrijk! Dus gaan we ook aan de slag met de grote
bomen op het natuurkampeerterrein, om uitval van zware takken boven de
kampeerplekken te voorkomen.
Met op elke dinsdag de inzet van onze vaste vrijwilligers Jurgen en Martijn en op de 3 e
dinsdag van elke maand de nieuwe maandelijkse groenploeg kunnen we de groei
ternauwernood volgen, dus heb je belangstelling, meld je dan aan bij Jan van de Zedde
(secr.dekleinerug@nivon.nl).

Huiswachten/schippers gevraagd.
Er is op De Kleine Rug nog steeds behoefte aan uitbreiding van de groep
huiswachten en schippers, vooral mensen die in de buurt wonen en bereid
zijn soms in te vallen. Dus meld je vooral aan bij Evert Zoomer
(e.zoomer@kpnmail.nl).

Wandelen in en rond Dordrecht.
Sinds een paar jaren hebben we als afdeling Drechtsteden een door onszelf opgemaakte
nieuwe afdelingswebsite (drechtsteden.nivon.nl).
We beschikken zelfs over een echte webmaster, die de info op de website regelmatig
vernieuwt en aanpast. Kijk er eens naar, en volg de agenda of bijvoorbeeld de vele
interessante wandelingen in en rond Dordrecht.

Het Biesbosch-streekpad officieel geopend.
Op 24 september is een nieuw streekpad geopend: het “Biesboschpad”. Met een lengte
van ongeveer 170 km volgt het nieuwe meerdaagse pad de contouren van de Biesbosch,
zoals die dit jaar precies 600 jaar geleden tijdens de Sint Elisabethvloed ontstond. Het pad
loopt vlak langs De Kleine Rug, zodat we daar wellicht ook extra klandizie van
afstandswandelaars kunnen verwachten. Het boekje is te bestellen bij Wandelnet, hier op
hun website.

Beleef Dordrecht.
In het zomerseizoen heeft De Kleine Rug niet te klagen over belangstelling, maar in het
winterseizoen kunnen we wel wat meer overnachtingsgasten plaatsen. Om de bezetting te
verbeteren, ontwikkelen we enkele meerdaagse arrangementen, waarbij we de gasten
overnachtingen en volledige verzorging (ontbijt, lunch en avondeten) aanbieden.
Een van die nieuwe arrangementen is “Beleef Dordrecht”, met een vaartochtje in de sloep,
een wandeling in de Biesbosch en een stadswandeling in Dordrecht. Beide wandelingen
zijn met begeleiding en met informatie over de geschiedenis van Dordrecht (met 800 jaar
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stadsrechten in 2020) en over het ontstaan van de Biesbosch (Sint Elisabethvloed, 1421,
dit jaar precies 600 jaar geleden). Misschien iets voor je familie, als cadeautje? In maart
2022 vindt de volgende editie plaats…

Klusdagen op De Kleine Rug.
Op 1 t/m 3 november worden op De Kleine Rug de najaarsklusdagen georganiseerd. Het
natuurvriendenhuis, de blok- en trekkershutten, het natuurkampeerterrein en de
achterliggende wilgengriend worden onderhanden genomen, opdat we de winter goed
door kunnen komen. Voor dat winterklaar maken kunnen we nog best wat hulp gebruiken,
ook als je slechts enkele dagdelen kan komen.
Dus heb je belangstelling, meld je dan aan bij Evert Zoomer (e.zoomer@kpnmail.nl).

Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2022.
Op zondag 9 januari houden we onze traditionele gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst
van de afdeling Drechtsteden en het Natuurvriendenhuis, op De Kleine Rug. Vanaf
ongeveer 10.30 uur kan je bellen ( 088-0990962) om vanaf de steiger aan de Loswalweg
overgevaren te worden.
We hebben koffie, oliebollen en soep voor je klaargezet, dus stel de enthousiaste
kookploeg niet teleur… Zij hebben zich de dag ervoor het vuur uit de sloffen gelopen om je
een welkom onthaal te bereiden.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 14.30 uur.
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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
Fietsgroep: Elke zondag, 40-90 km.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Leesgroep: 1e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461, berrievanes@ziggo.nl
Teken- en schildergroep: 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

Ruggesteuntje-colofon.
Het Ruggesteuntje verschijnt 4 keer per jaar. Geef een wijziging in je e-mailadres svp door
aan leden@nivon.nl.
De redactie en de opmaak van het Ruggesteuntje worden uitgevoerd door
Jan van de Zedde, 06.39684875.
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 elk kwartaal.
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
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Overige informatie en contactpersonen.
Afdelingswebsite: 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 e-mail aan afd.drechtsteden@nivon.nl onder vermelding van je naam
en je lidmaatschapsnummer. Wij halen je dan uit de verzendlijst.
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------For now: the end.
See you next time… in de nieuwsbrief van januari t/m maart 2022.
Dus: tot volgend jaar!!!
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afzender:
Nivon Drechtsteden
p/a Hoge Bakstraat 32
3311 WJ Dordrecht

Pagina 10 van 10

