Ruggesteuntje
afdelingsblad Drechtsteden
januari – maart 2022

Inhoud:
– Rubriek “Van de voorzitter”.
– Rubriek “Uit onze Nivongroepen”: Alles afgelast…
– Triest bericht.
– Biodiversiteit in de praktijk.
– Wintergroenwerk op De Kleine Rug, vet cool!
– Corona en “Magere Landelijke Nivon-overleggen”.
– Jaarvergadering Nivon afdeling Drechtsteden?
– Meerdaags arrangement “Beleef Dordrecht”.
– Verbouwing De Kleine Rug.
– En er gebeurt meer...
– Huiswachten/schippers gevraagd.
– Afdelingswebsite.
– Doneren? Wij weten wel waaraan.
– Klusdagen op De Kleine Rug.
– Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2022: AFGELAST.

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

“Van de voorzitter”.
Een minder optimistische column van jullie voorzitter, deze keer. En daar hebben we alle
reden toe. Hadden we net gehoopt of gedacht dat – nu we ons gevaccineerd en dus
enigszins beschermd meenden – de wereld om ons heen weer een beetje verder
opengegooid kon worden, en begint het gedonder weer. De pessimisten hadden gelijk: we
komen voorlopig nog niet van dat rotvirus af en zullen het nog lang met allerlei (soms)
Pagina 1 van 10

Nivon Drechtsteden

Ruggesteuntje januari t/m maart 2022

warrige maatregelen moeten doen. Zelfs De Kleine Rug is weer gesloten, hopelijk niet
voor lang.
Maar tegelijk zijn er ook lichtpuntjes, heel toepasselijk in deze tijd. Zoals onze A’damse
voetbalprofessor al zei: “elk nadeel hep se voordeel”. Meer omzien naar elkaar, aandacht
voor ouderen en alleengaanden, dat kan de winst zijn van deze tijd. Vaak gaat dat
verloren in de hectiek van werk of andere beslommeringen, die onze aandacht opeisen.
Even omdenken, dus.
In de buitenlucht kan er gelukkig nog best veel. Wandelen, fietsen, lekker de natuur in als
het weer het toelaat. Rondom het Dordtse hebben we mogelijkheden genoeg, en daar
worden we dan weer fit en blij van.
In dit winternummer vind je weinig nieuws vanuit de afdeling Drechtsteden, want daar
liggen de activiteiten inmiddels ook weer stil. Natuurlijk kan je wel samen – met zijn
tweeën – gaan wandelen en fietsen, of andere activiteiten opzetten, maar de
groepsactiviteiten kunnen even niet doorgaan. Als het in grotere groepen weer mag en je
hebt daar behoefte aan, neem dan contact op met de coördinator van een groep. Die
staan niet voor niets verderop in dit nummer vermeld.
Ook de landelijke Nivon activiteiten staan op een laag pitje.
Gelukkig hebben we in onze afdeling De Kleine Rug, ons succesvolle Natuurvriendenhuis.
En daar valt genoeg over te melden, dus dit nummer komt ook wel weer goed gevuld bij je
in de mailbox.
Door de omstandigheden doen we de nieuwjaarswensen alsnog digitaal, want de jaarlijkse
gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Drechtsteden en van De Kleine Rug
mocht helaas opnieuw niet doorgaan. Dus wens ik namens Nivon Drechtsteden jullie allen
een voorspoedig en gezond 2022 toe.
En we blijven hoopvol: begin 2023 gaan we weer voor een echte nieuwjaarsbijeenkomst.
Met onze huisgemaakte oliebollen en snert… Volhouden!

“Uit onze Nivongroepen”: Alles afgelast...
In elk nummer van het Ruggesteuntje brengen we een activiteitenverslag van één van de
vaste groepen van de afdeling, veelal als een ingezonden bijdrage.
Maar deze keer valt er weinig te melden. Opnieuw zijn alle activiteiten afgelast door een
nieuwe opleving van het virus. En dat terwijl een aantal van de vaste groepsactiviteiten
juist in het najaar weer voorzichtig waren opgestart. Afwachten maar en hopen op betere
tijden. Zeker is wel dat iedereen in de startblokken staat om – zodra het weer kan – weer
samen op pad of aan de slag te gaan. Dus reageer naar de coördinator van een groep
waar jij belangstelling voor hebt en sluit je aan. Hopelijk zien we in het voorjaarsnummer
een aanstekelijke bijdrage vanuit een herstartende groep.

Triest bericht.
Afgelopen voorjaar hebben we in het Ruggesteuntje een kort artikel gewijd aan ons
afdelingslid Mohamad Ammar, voormalig tandarts in Damascus en 6 jaar geleden met zijn
gezin op de vlucht in Nederland terecht gekomen, die op de Voorstraat in Dordrecht een
Syrisch eettentje “Alaa Aldeen” was begonnen. Bij hem konden we regelmatig genieten
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van zijn lekkere hapjes en zijn warme persoonlijkheid. Helaas moeten we nu melden dat
hij op 2e Kerstdag is overleden. Hij herstelde van een operatie, maar kreeg daar ook nog
eens corona overheen. Vanuit de afdeling wensen we zijn vrouw en kinderen veel sterkte
bij het verlies van man en vader.

Biodiversiteit in de praktijk.
In het vorige Ruggesteuntje schreef ik over
biodiversiteit en het initiatief om samen met onze
partners (IVN, Groei&Bloei en Stadslandbouwkas
De Oude Beer) en de gemeente Dordrecht te
werken aan versterking daarvan op het eiland van
Dordrecht. En over het feit dat we daar vanuit het
Nivon op het schiereiland van De Kleine Rug al
mee bezig zijn, door een goede mix te creëren
van bomen, hoog en laag struikgewas en open
ruimte. Door de natuur meer haar gang te laten
gaan en niet te snel in te grijpen en 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. Het gaat allemaal om praktische tips en
trucs, die de soortenrijkdom en
leefomstandigheden van planten en dieren in de
stad verbeteren, terwijl toch ook het
groenonderhoud op het eiland op een bepaald
niveau wordt gehandhaafd. Er ligt nog een flinke uitdaging voor ons.

Wintergroenwerk op De Kleine Rug, vet cool!
Meer aandacht voor de verbetering van de biodiversiteit, zoals ik beschreef in het
voorgaande artikel, is een hele uitdaging. Gebleken is in ieder geval dat het vooralsnog
vraagt om een manier van werken die erg arbeidsintensief is, zeker na het groeizame
weer in de hele zomerperiode met genoeg vochtigheid en gematigde temperaturen.
Meer licht in de griend betekent ook een weelderige groei van bijvoorbeeld bramen en
brandnetels. En als je dat laat staan en pas in de herfst gaat afmaaien, zijn dat forse
planten geworden die zich niet zonder meer gewonnen geven.
Kortom, in de winterperiode ligt er meer dan voorheen werk op ons te wachten!
Het gaat dan onder andere om uitdunnen, maaien, herstel van de houtwallen, verwijderen
van blad op de kampeervelden en van waterloten op de fruitbomen.
Gedurende het hele jaar zijn op elke dinsdag van 10.00 – 15.00 uur een paar vaste
groenvrijwilligers in touw om de groenvoorzieningen op het eiland op een passend niveau
te houden.
En op elke 3e dinsdag van de maand zijn van 09.00 – 15.00 uur circa 4-5 enthousiaste
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vrijwilligers (vanuit de afdeling en De Kleine
Rug) in de griend actief met snoeiwerk en
uitdunnen, nog afgezien van koffie met sterke
verhalen.
Op de zondagen 13 en 27 februari 2022
organiseren we de jaarlijkse griendwerkdagen
met snert, waarop we gaan wilgenknotten en snoeien. Altijd leuk om eens kennis te komen
maken met die activiteit.
Heb je er zin in om eens te komen meedoen,
meld je dan bij jhvandezedde@gmail.com en
kijk of het iets voor je is. Ook alleen de ochtend
is mogelijk, maar gezelligheid kent geen tijd;
voor je het weet ben je er langer dan je gedacht
had. Stel je eens voor: een staalblauwe lucht en
een helder zonnetje, en jij in de natuur aan de
slag...
Van bosmaaiers en takkenscharen tot
boomzagen en snoeischaren, we hebben
spullen genoeg. Maar we komen mensen tekort… Dus doe mee en meld je aan.

Corona en “Magere Landelijke Nivon-overleggen”.
Zoals iedereen heeft ook het Nivon last van het coronavirus.
Zo ging de 2e Nivonraad in het afgelopen najaar op het laatste moment niet door, nadat de
1e in het voorjaar ook al digitaal werd gehouden, en “dus” moest bijvoorbeeld de begroting
zonder verdere discussie worden vastgesteld via een ja/nee-stem (!!) en dat is eigenlijk
geen manier van doen. Des te meer omdat we zowel vanuit de afdeling (1 stem) als het
huis (2 stemmen) bij de begroting enkele serieuze vraagpunten hadden, die nu dus niet
zijn opgehelderd. We moeten daar in het vervolg op een andere manier mee omgaan en
passende oplossingen vinden, want ook komende jaren kunnen we met dit fenomeen
geconfronteerd worden. Oplossingen die beter recht doen aan de democratische tradities
van het Nivon. Werk aan de winkel voor het landelijk bestuur en de organisatie, dus.
Kunnen hier onze communicatiemedewerkers eens een eetbaar ei over leggen?
Ook diverse overleggen rondom energietransitie en duurzaamheid worden
noodgedwongen afgelast of digitaal uitgevoerd, en ook daar word je niet altijd vrolijk van.
Dat zijn toch niet de minste onderwerpen. Ons voorbereiden op de nabije toekomst en
daartoe met oplossingen bezig zijn, zowel in ideeën als in praktische maatregelen, dat doe
je samen! En zeker als het om energie, klimaat, of duurzaamheid gaat.

Jaarvergadering Nivon afdeling Drechtsteden?
Op woensdag 16 maart 2022 organiseert het bestuur zoals elk jaar in Dordrecht de
jaarvergadering van de afdeling, met daarin onder andere het jaarverslag en de financiële
verantwoording van 2021, maar ook de jaarlijkse huldiging van onze trouwe leden met een
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kroonjaar achter de naam. Daarnaast staat de begroting op het menu, maar die is meestal
niet zo spannend en lijkt – tenzij er bijzondere dingen staan te gebeuren – erg veel op die
van voorgaande jaren.
De jaarvergadering in fysieke vorm is het doel waar we naar streven, maar dat kan alleen
op voorwaarde dat het binnen de corona-maatregelen wel mag en verstandig is. We
kunnen nu dus moeilijk aangeven in welke locatie/ruimte dat kan en op welk deel van de
dag (mogelijk ‘s middags en niet ‘s avonds, enz). Vorig jaar moest de vergadering in
fysieke vorm daarom worden afgelast, en ook dit jaar lopen we dat risico en moeten we
noodgedwongen naar andere vormen.
Vanuit het afdelingsbestuur zal vrij kort voor de vergadering een uitnodiging per mail naar
de leden uitgaan, onder vermelding van plaats en tijdstip. Houd in elk geval de datum in de
gaten, want dat is gewoon 16 maart.

Meerdaags arrangement “Beleef Dordrecht”.
Eindelijk kon het dan toch doorgaan: 2x het nieuwe geheel verzorgde en meerdaagse
arrangement “Beleef Dordrecht” op De Kleine Rug, begin oktober 2021. Eenmaal in het
weekend en eenmaal doordeweeks. Voor de eerste keer gepland in maart 2020, maar een
week tevoren afgelast door het begin van de pandemie, toen Nederland op slot ging. En
dat terwijl er zoveel belangstelling voor was, dat er wachtlijsten moesten worden
aangelegd...
De groep deelnemers – meestal alleengaanden – verzamelde zich ‘s middags op De
Kleine Rug, richtte de slaapkamers in en maakte met elkaar kennis. Met na de
avondmaaltijd een presentatie met beeldmateriaal over de Biesbosch en het ontstaan
ervan na de St. Elisabethsvloed in 1421 (dus dit jaar 600 jaar geleden) gingen we de
volgende ochtend per sloep naar de Hollandse Biesbosch, voor wandelingen op het
‘Griendwerkerseiland’ en de Hollandse Biesbosch, met tussendoor de meegebrachte
lunch en bezoek aan de tentoonstelling in het Dordtse BiesboschCentrum.
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‘s Avonds kregen we de geschiedenis van de oudste stad van Holland (Dordrecht vierde in
2020 al 800 jaar stadsrechten) voor de kiezen, en gewapend daarmee voeren we per
sloep de volgende ochtend naar de historische binnenstad voor een stadswandeling met
gids. Na de meegebrachte lunch op bankjes aan één van de vele havens in de binnenstad
te hebben genuttigd, konden de deelnemers uit diverse opties kiezen: terug met ons mee
met de sloep, of op eigen gelegenheid de stad in voor musea, winkelen, en ook op eigen
gelegenheid terug naar De Kleine Rug.

Gelet op de weersomstandigheden – het was dramatisch slecht weer – koos vrijwel
iedereen eieren voor zijn/haar geld en konden we in de loop van de middag met een
tevreden gevoel het arrangement afsluiten. De deelnemers ondanks het slechte weer erg
enthousiast en wij blij met het succes.
In het komende voorjaar gaan we dit geheel verzorgde arrangement in maart opnieuw 2x
doen (zie de aankondigingen in de Toorts) en waarschijnlijk krijgt het ook in het volgende
najaar een vervolg, of gaan we het in de winter eens uitproberen.

Verbouwing De Kleine Rug.
Nu in 2020 de 4 trekkershutten zijn geplaatst en in 2021 de trekkerskeuken en de
uitbreiding van het sanitair (toiletten) gerealiseerd zijn, kon na 1 november de aanpassing
van de kampeerterreindouches ter hand worden genomen. Intussen is de sloop van de
oude 2 douches uitgevoerd en zijn de voorbereidingen van de 4 douches opgestart.
Volgens planning is alles vóór 1 april klaar, en kunnen ze bij het nieuwe kampeerseizoen
in gebruik worden genomen.
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De 2 bestaande 4-persoons blokhutten nemen we in het winterseizoen 2022-2023
onderhanden. Afhankelijk van de resterende financiële middelen zal dat sloop en
nieuwbouw zijn, of eventueel een renovatie.
De tussenliggende zomerperiode 2022 benutten we voor het aanpassen van de badkamer
in het Voorhuis. Daarvoor zetten we de “giftenpot” in. Giften van leden, bedrijven, enz die
speciaal bedoeld zijn voor De Kleine Rug worden opzij gezet en gaan niet in de exploitatie
verloren. Met die gelden kunnen we verbeteringen doorvoeren, waarvoor anders geen
toestemming of geld voor zou vrijkomen. Dus we zijn daar erg blij mee.
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).

En er gebeurt meer...
De Nivon afdeling Zuid Holland west heeft onlangs een enorme donatie van € 10.000,gedaan aan De Kleine Rug, bedoeld voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen
van een kleine 20 zonnepanelen op het huis. Plannen voor dit project bestonden al langer,
maar de investeringsstop bij het Nivon – als gevolg van de pandemie – hebben ertoe
geleid dat zelfs voor dit project geen middelen beschikbaar konden komen.
Dankzij deze donatie van een afdeling kunnen we dus nu na realisering van het project
met zonne-energie duurzaam aan de slag en de oplopende energierekening een stuk
verlagen. Overigens hebben we ook nog een klus als de rest van de zolderisolatie op onze
planning staan, maar dat zien we hierna wel weer. Altijd vooruit blijven kijken...

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 een paar dagen in te
vallen. Dus meld je vooral aan bij Evert Zoomer (e.zoomer@kpnmail.nl).
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Afdelingswebsite.
Onze interne webmaster houdt de in 2020 door ons zelf opgezette website van de afdeling
drechtsteden.nivon.nl actueel, met steeds weer nieuwe informatie over bijvoorbeeld
activiteiten en de wandelingen in en om Dordrecht. Klik er eens op en kijk er eens naar, en
volg de agenda of bijvoorbeeld de wandelingen in en rond Dordrecht.

Doneren? Wij weten wel waaraan.
Eerder in dit blad hebben we al eens gewezen op de mogelijkheid een donatie aan De
Kleine Rug te doen. De daarmee gemoeide ontvangsten worden niet in de jaarlijkse
exploitatie verwerkt, maar geboekt en gereserveerd op een speciale post – wij noemen dat
de “giftenpot” – die alleen ter beschikking blijft voor De Kleine Rug voor bijzondere
uitgaven.
Help jij met een eenmalige of jaarlijkse gift? Je kunt doneren aan de Stichting
Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen, NL 27INGB0001942153 onder vermelding
van “een gift voor De Kleine Rug”.
En we zijn bij ons natuurvriendenhuis blij met elke euro.

Klusdagen op De Kleine Rug.
Op 28 t/m 30 maart 2022 vinden op De Kleine Rug de voorjaars-klusdagen plaats. Met
een hopelijk weer flinke ploeg mensen gaan we aan de slag om huis, hutten en terrein
“zomerklaar” te maken. Alles krijgt een frisse voorjaarsbeurt of een lik verf, zodat het
geheel er weer spic-en-span uitziet. Ook kleinere klussen worden dan nog even
aangepakt. Inclusief verzorging met koffie/thee en lunch.
Lijkt het je wat om mee te helpen, met of zonder linkerhanden ben je gewoon van harte
welkom. Aanmelden bij e.zoomer@kpnmail.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2022: AFGELAST.
Helaas hebben we moeten besluiten de op 9 januari geplande nieuwjaarsbijeenkomst af te
gelasten. Net als altijd zou die door de afdeling en het natuurvriendenhuis samen worden
georganiseerd. De afgekondigde corona-maatregelen maken het echter onmogelijk die
door te laten gaan. Dat betekent voor het 2 e achtereenvolgende jaar opnieuw geen
oliebollen en snert, en opnieuw geen gezellige bijeenkomst waar ook de redactie elk jaar
naar uitkijkt.
Dus er zit niets anders op dan jullie lezers op deze manier een heel gelukkig en gezond
Nieuwjaar te wensen.
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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 ons in Dordrecht gelegen natuurvriendenhuis 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.
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 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 april t/m juni.
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