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ALGEMEEN NIEUWS 
 

Er is weer van alles te doen in 2018 
 

Het bestuur van de NKBV 50 Plus wenst alle leden een voorspoedig en sportief jaar, waarin we met 

z’n allen hopelijk weer vele fijne uren kunnen doorbrengen met wandelen, klimmen of zwerven door 

de bergen. 

Aan de hand van deze Nieuwsbrief kunt u alvast plannen maken voor de komende drie maanden. 

Onze klimafdeling heeft weer van alles op het programma staan. Ook de wandelcommissie laat zich 

niet onbetuigd met wandelingen op donderdag, zaterdag en zondag en een lentewandelweekend in 

Limburg. Daarnaast is er nog een ruim aanbod van onze NKBV met o.a. een keur aan tochten in de 

bergen, vreemde voettochten en basiskampen, ook voor 50 Plus. Op de Bergsportdag kunt u zich 

hierover laten voorlichten. 
 

Bergsportdag 
 

Die Bergsportdag  is op 21 januari in de Jaarbeurs in Utrecht van 9.30 tot 17.00. Daar kunt u als lid 

van de NKBV gratis naar binnen, mits u uw lidmaatschapskaart kunt tonen, maar dat zal  wel geen 

probleem zijn. Mocht uw metgezel geen lid zijn, dan kost het € 7.- toegang, online besteld is dat € 5.-. 

mailto:redactienieuwsbrief@50plus.nkbv.nl
http://50plus.nkbv.nl/
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U kunt dan naar hartenlust rondstruinen tussen alle kramen die de tochten presenteren, waaronder 

natuurlijk ook die van de 50 Plus. Of bezoek een van de lezingen die gehouden worden door bekende 

mensen uit de Bergsport. Wandel eens binnen bij een workshop, of ga het NKBV-kwartet ophalen dat 

u gratis mee mag nemen.  

U bent van harte welkom! 
 

Afscheid Rob Blok en Co Verwijs 
 

Op woensdagavond 22 november 2017 is op passende wijze afscheid genomen van Rob Blok en Co 

Verwijs. Beide mannen namen afscheid na jarenlang vele bestuursfuncties te hebben bekleed binnen 

de NKBV, met name de Sectie 50 Plus en de commissie Basiskampen. 

Voorzitter Jan van Aartrijk sprak beiden toe waarbij hij hun vele verdiensten benoemde. Ofschoon van 

Rob Blok al bij de ALV van de Sectie 50 Plus in maart 2017 afscheid was genomen, werd het door 

het bestuur toepasselijk gevonden dit feit in kleine kring informeel nogmaals te doen.  

Sinds 2005 staat Co bij de NKBV te boek als zijnde actief voor de sectie 50 Plus. Dat was dan in het 

kader van de klimcommissie  waarvoor hij de basis heeft gelegd en die hij heeft uitgebouwd tot een 

hechte en sterke commissie die al jaren veel activiteiten voor de leden organiseert. Ook is hij jaren 

lang lid en vice-voorzitter geweest van het bestuur van de sectie 50 Plus. Ook daar ontpopte hij zich 

als een goede en initiatiefrijke bestuurder. In de loop van 2017 heeft hij die functie neergelegd, mede 

vanwege ziekteproblemen.  

Voorafgaand aan zijn bestuurlijke inspanningen bij de sectie 50 Plus is Co jarenlang actief geweest bij 

en voor de regio Amsterdam van de bergsportvereniging. Daar was hij o.a. coördinator van de 

cursussen, die hij deels ook zelf verzorgde. 

Vooruitlopend op het formele afscheid van Co Verwijs werd ook hij in informele setting uitgeleide 

gedaan; tijdens de ALV in maart 2018 zal dit formeel worden gedaan. 

Rob heeft in het voorjaar van 2017 in de Algemene Ledenvergadering van de sectie 50 Plus zijn 

functie als voorzitter neergelegd, na die functie 6 jaar te hebben vervuld. Daarnaast en daaraan 

voorafgaand is en was hij zeer actief bij de organisatie en begeleiding van vreemde voet- en 

trektochten. 

Zowel Rob als Co zijn voor hun langjarige en veelsoortige inspanningen voor de NKBV en met name 

voor de sectie 50 Plus van deze vereniging benoemd tot lid van verdienste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jan van Aartrijk overhandigt Jeanette Blok      Co Verwijs met het ingelijste certificaat 

een fraaie bos bloemen  
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SPORTKLIMMEN 
 

Klimcommissie NKBV 50 Plus 
 

In deze eerste Nieuwsbrief van 2018 wenst de klimcommissie van de NKBV 50 Plus u een goed en 

gezond nieuwjaar met veel klimplezier.  
 

In het afgelopen jaar is onze voorzitter Co verwijs gestopt met zijn werkzaamheden voor de 

klimcommissie. Bij toerbeurt nemen de andere leden het voorzitterschap van de commissie op zich.  

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:  

Adrie Zwemer contact met instructeurs; aandacht voor veiligheid, 

Mart Schouten Nieuwsbrief; borrel tijdens de weekenden; vervanger van Siem bij 

vergaderingen  NKBV 50 Plus, 

Nannette Groothuis  penningmeester, 

Petra Brasz contact met instructeurs, 

Siem van Baar bestuurslid van NKBV 50 Plus; contactpersoon voor ICT en PR, 

Wim Nobels materiaalbeheer en klimweek. 
 

Terug naar inhoudsopgave 
 

Klimactiviteiten in 2018 
 

In 2018 organiseren we drie klimweekenden, een midweek en in de herfst komt er weer een 

klim/wandelweek. Leden van de NKBV 50 Plus nodigen we van harte uit om hieraan deel te nemen.  
 

Datum Rotsen Camping Thema 
Opgaveformulier op 

website 

Maandagmiddag 

vrijdagmiddag 

Binnen klimmen  

in de hal  

Haarlem 

Enschede 
 

Meer info in de Agenda 

op de website 

Weekend 

28, 29 april 
Dave, Durnal De Bocq Veiligheid 

Vanaf 15 maart via de 

Agenda op de website 

Weekend 

9, 10 juni  
Durnal De Bocq 

Wordt later 

bekend 

gemaakt 

Vanaf 15 april via de 

Agenda op de website 

Midweek 

2 t/m 6 juli 
Diverse rotsen De Bocq 

Zelfstandig 

klimmen 

zonder 

instructeurs 

Vanaf 1 mei via de 

Agenda op de website 

Weekend 

1,2 september 
Yvoir De Bocq 

Wordt later 

bekend 

gemaakt 

Vanaf 1 juli via de 

Agenda op de website 

Klimweek in de 

herfst 
Te zijner tijd zal hierover meer informatie komen 

 

Zie ook onze website: http://50plus.nkbv.nl/sportklimmen 

 

Terug naar inhoudsopgave 
 

Klimmen in de hal 
 

Een aantal leden van de sectie 50 Plus klimt met enige regelmaat in de hal. We trainen en oefenen 

daar, zodat we er in het voorjaar weer klaar voor zijn om de rotsen in te gaan. Het is ook een stuk 

gezelligheid om met elkaar bezig te zijn. Iedereen kan op zijn eigen niveau klimmen: er zijn klimmers 

van verschillende niveaus. 

https://50plus.nkbv.nl/agenda
https://50plus.nkbv.nl/agenda/klimweekend-durnal-en-dave/28-04-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/klimweekend-durnal-2/09-06-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/klim-midweek/02-07-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/klimweekend-yvoir-4/01-09-2018
http://50plus.nkbv.nl/sportklimmen
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Wekelijks op maandagmiddag in De Klimmuur te Haarlem. We beginnen altijd om half 2 en we 

klimmen tot een uur of vijf. Maar als je zin hebt, kan je doorgaan tot half elf; dan sluit de hal. Er is 

goede gratis parkeergelegenheid. De entree is voor eigen rekening. Meer informatie bij Frans Bogaart  

of Siem van Baar. Zie de aankondiging in de agenda.  

Per veertien dagen in klimcentrum Arqué te Enschede. J.J. van Deinselaan 20, van 16.00 uur tot 

18.00 uur. Meer informatie bij Mart Schouten en Nannette Groothuis. Zie de aankondiging in de 

agenda. 
 

Terug naar inhoudsopgave 
 

Klimweekenden 
 

Thema’s van klimweekenden 

Dit jaar gooien we de organisatie van de klimweekenden over een andere boeg. De basis blijft dat elk 

weekend uitdagend, inspannend en ontspannend is, zoals de klimmers dat gewend zijn. Maar we 

plaatsen elk weekend in een ander thema.  

Het eerste weekend staat in het teken van veiligheid.  

Het aspect veiligheid is tijdens het klimmen zo vanzelfsprekend dat we er soms onvoldoende op 

letten. Daarom organiseren we in dit eerste klimweekend van dit jaar workshops waarin specifiek 

aandacht besteed wordt aan veiligheid tijdens het klimmen. Alle onderdelen komen aan de orde: Hoe 

bereid je je voor op een klimactiviteit; welke materialen gebruik je en zijn ze up-to-date? Hoe ben je 

als team bezig? Hoe zorg je als zekeraar voor de veiligheid van de klimmer? Hoe zorg je als klimmer 

voor je eigen veiligheid?  

Elke deelnemer van het weekend volgt in kleinere groepjes de workshop die over veiligheid wordt 

gegeven. Daarnaast is er voor de zelfstandige klimmers gelegenheid tot vrij klimmen en kunnen 

minder ervaren deelnemers onder leiding van een instructeur klimmen. 

De thema’s van het tweede en derde weekend worden bekend gemaakt in de komende 

Nieuwsbrieven.  
 

Praktische informatie 

Het gezellig samenzijn staat bij deze weekenden voorop. Het 50 Plus klimweekend duurt van 

zaterdagmorgen (10.00 uur bij de rotsen) tot zondagmiddag (vertrek vanaf de rotsen omstreeks 15.00 

uur). We overnachten op een camping in de omgeving. Vanaf vrijdag in de namiddag ben je daar al 

welkom. 

Op zaterdag, na het klimmen, is er omstreeks 17.30 uur een gezellig samenzijn met een drankje en 

een hapje. Tijdens het weekend moet je zelf voor je maaltijden zorgen.  

Het vervoer naar/van het klimgebied moet je zelf regelen. De lijst met deelnemers wordt een week 

van tevoren aan iedereen doorgemaild. Kijk op de lijst of er mogelijkheden zijn om te carpoolen. 

In totaal kunnen maximaal 25 personen (inclusief de instructeurs) deelnemen aan de klimweekenden.  
 

Kosten 

De kosten voor deelname aan een weekend bedragen € 20,00 per persoon. Dit is inclusief de hapjes 

en drankjes op zaterdagavond. De kosten voor deelnemers, die niet klimmen, bedragen € 10,00.  

Daarnaast moet je rekening houden met de kosten van maaltijden, camping, reis, klimjaarkaart.  
 

Aanmelden 

Het aanmelden voor een weekend gebeurt via de website van de NKBV 50 Plus.  

Het geld voor de inschrijving kun je na het invullen van het aanmeldingsformulier overmaken op 

rekening NL11 ABNA 0537 8518 79 ten name van de KLIMCOMMISSIE 50 PLUS. Na het betalen 

van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst. 
 

Klimjaarkaarten  

In België moet elke klimmer een eigen klimjaarkaart hebben. Die is aan te vragen via de NKBV-

website (mijn NKBV.nl). In ‘Profiel’  via ‘Diensten’ is een klimjaarkaart bestellen. Had je al een 

klimjaarkaart via incasso lopen bij de NKBV, dan hoef je niets te doen, De kosten voor een 

https://50plus.nkbv.nl/agenda
https://50plus.nkbv.nl/agenda
https://mijnnkbv.nl/Login.aspx?ReturnUrl=%2FDefault.aspx%3Fpid%3D270
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klimjaarkaart worden in januari geïncasseerd. De kaart ontvang je kort daarna. De kosten van een 

klimjaarkaart zijn € 20,00. 
 

Terug naar inhoudsopgave 
 

Klimmidweek in de zomer 
 

Klimmen doe je niet in je eentje. Daar zijn minimaal twee personen voor nodig. Daarom organiseren 

we in de zomer een midweek, waarin je anderen kunt ontmoeten, waarmee je samen kunt klimmen. 

Het is een midweek zonder instructeurs. Ieder klimt dus geheel op eigen verantwoordelijkheid. 
 

Klimweek in de herfst  
 

De traditie van klimmen in een warm land zetten we voort. De ervaringen die we hadden op Corsica, 

Andalusië en Marokko zijn super. Daarom organiseren we ook in 2018 een klimweek. Een week, 

waarin de deelnemers vrij zijn om te klimmen, vakantie te houden, dorpjes te bezoeken, te genieten 

van de omgeving, enz. In wisselende groepjes kunnen de activiteiten ondernomen worden. Meer 

informatie hierover verschijnt tijdig in de Nieuwsbrief en op de website. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

WANDELEN 

 

Bij onze dagwandelingen is het 

altijd heel gezellig en we laten ons 

door de weersomstandigheden 

niet afschrikken. Als je nog niet 

met ons meegewandeld hebt, doe 

het gewoon eens een keer.  

Deze foto is gemaakt tijdens de, 

soms nogal drassige, wandeling bij 

Delft op 14 december vorig jaar. 

 

Enkele van onze spelregels zijn:   
 

- De 06-nummers van de 
organisatoren zijn 
uitsluitend bedoeld om te 
gebruiken bij de wandeling. 

- De wandelingen op donderdag beginnen om 11.00 uur. De lengte is ongeveer 17-18 km.  
- Op zaterdag starten we om 10.00 uur. We wandelen dan ongeveer 22-24 km. 
- Op zondag doen we de wandeling in samenwerking met regio Midden-Nederland. Ook dan 

starten we om 10.00 uur. We wandelen dan tussen de 20 en 25 km in een stevig tempo. Je 
moet dan zeker 5 km/uur kunnen volhouden. 

- Kijk kort voor de wandeling nog even in de agenda op onze website of er nog aanvullingen of 
wijzigingen zijn. 

 

Dagwandelingen 1e kwartaal 2018 
 

Datum: Gebied*: 

Do. 25 januari Boswachterij Austerlitz 

Zo. 28 januari Bos en Heide bij Baarn 

Za. 3 februari Van Utrecht naar Bilthoven  

https://50plus.nkbv.nl/agenda/boswachterij-austerlitz/25-01-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/bos-en-heide-bij-baarn-1/28-01-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/van-utrecht-naar-bilthoven/03-02-2018
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Do. 8 februari Rondwandeling Wolfheze 

Do. 22 februari Hatertse vennen 

Zo. 25 februari een zondagwandeling in samenwerking met regio Midden-Nederland 

Zat. 3 maart Arnhem 

Do. 8 maart Vorden 

Zat 10 maart Jaarvergadering in Linschoten 

Do. 22 maart Vestingwerken, kasteel Renswoude, beken en natuurterreinen 

Zo. 25 maart Van Bilthoven naar Amersfoort 

Zat. 7 april Krickenbecker Seen 

Do. 12 april Castricummer duinen en strand 

Do. 19 t/m  

Zo. 22 april 

Lenteweekend in Heythuysen 

*Klik op het gewenste gebied voor alle informatie op de website (bij Word: houd de Ctrl-toets daarbij vast). 

 

Donderdag 25 januari: Boswachterij Austerlitz. 
 

Start: 11.05 uur bij de bushalte op het Dorpsplein te Austerlitz, tegenover café-restaurant “Het Plein”. 

Openbaar vervoer: Met de buslijn 381 vanaf station Driebergen-Zeist. Deze bus gaat 1x per uur, dus 

mis hem niet. I.v.m. uitgebreide werkzaamheden zijn de bushaltes verplaatst naar de noordzijde van 

het station. 

  

 

Vertrekpunt: Tijd: Aankomstpunt: Tijd: 

Syntus bus 381,  

richting Militair Museum  

Station Driebergen-Zeist 10.20 Austerlitz, bushalte Dorpsplein 10.35 

Eigen vervoer: Er is ruim voldoende parkeermogelijkheid in Austerlitz. 

Horeca onderweg: Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, Austerlitz; tel.0343-491858. 

 
Wandelgebied: 

Deze boswandeling start in Austerlitz en volgt eerst een fraai pad door het landgoed Den Treek. Na 

het oversteken van de Woudenbergse weg lopen we via de Pyramide van Austerlitz naar het westelijk 

deel van de boswachterij Austerlitz. Bij de Put van Wallenburg, een open plek in het bos die herinnert 

aan een nederzetting met een put en wallen uit de napoleontische tijd, gaan we richting lunchadres.   

https://50plus.nkbv.nl/agenda/rondwandeling-wolfheze/08-02-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/hatertse-vennen/22-02-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/ergens-in-nederland/25-02-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/van-arnhem-presikhaaf-naar-dieren/03-03-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/wandeling-vorden-in-een-gaaf-landgoed-vol-afwisseling/08-03-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/jaarvergadering-1/10-03-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/vestingwerken-kasteel-renswoude-beken-en-natuurterreinen/22-03-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/van-bilthoven-naar-amersfoort/25-03-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/krickenbecker-seen/07-04-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/castricummer-duinen-en-strand/12-04-2018
https://50plus.nkbv.nl/agenda/lenteweekend-2018/19-04-2018
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Na de lunch maken we een wandeling door de landgoederen Heidestein en Bornia naar ons 

vertrekpunt Austerlitz.  

De boswachterij Austerlitz is één van de fraaiste boswachterijen van de Utrechtse Heuvelrug met 

brede beukenlanen en heideterreintjes. 

Afhaken halverwege is mogelijk bij het lunchadres. 

Organisatie: Aletta van Embden. 

 

Zondag 28 januari: Bos en Heide. 
 

Een wandeling van 22-24 km, in een stevig tempo, in samenwerking met regio Midden-Nederland. 
 

Start: 10.00 uur bij station Baarn, aan de kant van de “Generaal”. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Baarn. 

Eigen vervoer: Neem op de A1 afrit 10, Soest/Baarn Noord en dan richting Baarn volgen tot station 

Baarn. Parkeren bij station Baarn, aan de kant van de “Generaal”. 

Horeca onderweg: ’t Bluk, Zuiderheide 2, Laren, tel. 0355317592 

Wandelgebied:  

Vertrek van station Baarn in westelijke richting naar de bossen van de Lage Vuursche. 

Daardoorheen gelopen komen we bij Restaurant Groot Kievitsdal waar we de Hilversumse Straatweg 

oversteken en langs de Gooiergracht naar Anna’s Hoeve lopen. Daar aangekomen steken we de 

Weg over Anna’s hoeve over en lopen we over de heide langs het Laarder Wasmeer naar ’t Bluk. 

Na de lunch gaat de wandeling verder over de heide naar Amerpoort (een centrum voor geestelijk en 

lichamelijk gehandicapten). We steken het terrein over en komen op het landgoed van Kasteel 

Groeneveld. Van daaruit lopen we naar het station terug. 

Dit is dezelfde wandeling als op 11 januari, maar nu zijn er extra kilometers toegevoegd en wordt er in 

een steviger tempo gewandeld.   

Organisatie: Joâ van der Geest. 

 

Zaterdag 3 februari: Van Utrecht naar Bilthoven. 
 

Start: 10.00 uur op station Utrecht Centraal aan de kant van de stad bij de NS winkel. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Utrecht Centraal.  

Eigen vervoer: Bij station Utrecht centraal zijn parkeergarages waar betaald moet worden. Bij station 

Bilthoven is een gratis P+R parkeerterrein. Van daar gaan er 4 treinen per uur naar Utrecht.  

Horeca onderweg: Wel aanwezig, maar nog nader te bepalen. 

Wandelgebied: 

De wandeling is een combinatie van een aantal paden rond Utrecht. We volgen vanaf het Centraal 

Station de route langs de Kromme Rijn tot Oud Amelisweerd. Vandaar wandelen we door de Uithof 

richting de Bilt en dan door Beerschoten naar station Bilthoven. De wandeling voert door een 

afwisselend landschap en voor een groot deel over (on)verharde paden, beschut door bomen en 

heggen. 

Organisatie: Jan van Beers. 

 

Donderdag 8 februari: Rondwandeling Wolfheze. 
 

Start: 11.00 uur bij NS station Wolfheze.  

Je kunt koffie drinken in het stationsgebouw. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Wolfheze. Eigen vervoer: Vanaf de A12. Neem afslag 25 naar 

de N224 richting Oosterbeek/Wolfheze. Vanaf de afrit richting Oosterbeek/Wolfheze en dan de eerste 

weg rechtsaf (Wolfhezerweg, N783). Na de spoorwegovergang is rechts een parkeerplaats. Indien 

vol, is er voldoende ruimte in de omgeving van het station. 

Horeca onderweg: De Panoramahoeve. Panoramaweg 23, Bennekom; tel. 0318-414396. 

Wandelgebied: 
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Aan de randen van Wolfheze liggen fraaie halfopen landschappen; bomen in de rug en toch weidse 

uitzichten op de omliggende akkers. 

Een korte kennismaking met het beekdal van de Molenbeek smaakt naar meer. Overigens gaan we 

een flink deel door de bossen ten zuiden en ten noorden van de snelweg, die af en toe te horen is. 

Verhard/onverhard: 5%-95%. 

Organisatie: Tonny Vet. 

 

Donderdag 22 februari: Hatertse vennen. 
 

Start: 11.00 uur bij de halte van bus 9 bij station Nijmegen. Verzamelen in de stationshal, en tegen 11 

uur lopen we naar de bushalte (vanaf de hoofduitgang naar links). 

Openbaar vervoer: Trein naar station Nijmegen.  

Eigen vervoer: Parkeren bij station Nijmegen, maar dat is lastig en niet goedkoop. Een alternatief is 

parkeren bij station Nijmegen-Lent (gratis) en dan met de trein (V 10.25 of 10.39) naar station 

Nijmegen. 

Horeca onderweg: Geen, zelf lunchpakket meenemen. Wel na ongeveer 5 kwartier lopen 

gelegenheid bij een boerderij koffie, thee of iets lekkers te kopen; we kunnen het binnen opeten. 

Eventueel kunnen we daar ook onze eigen lunch gebruiken; ook is er een toilet aanwezig. 

Wandelgebied: 

Vanaf het station gaan we met bus 9 (V 11.00 uur) naar het startpunt van de wandeling. We lopen 

door het gebied van de Hatertse vennen, een gebied met veel bos gebied en leuke plassen. Aan het eind 

van de wandeling nemen we een andere bus terug naar het station.  

Organisatie: Ger Albers. 

 

Zondag 25 februari:  
 

Een wandeling van 22-24 km, in een stevig tempo, in samenwerking met regio Midden-Nederland. 

Kijk voor informatie t.z.t. op de website. 

 

Zaterdag 3 maart: Van Arnhem-Presikhaaf naar Dieren. 
 

Start: 10.05 aan de noordzijde van station Arnhem Presikhaaf na aankomst van beide sprinters. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Arnhem Presikhaaf. 

 

 Vertrekpunt: Tijd: Aankomstpunt: Tijd: 

NS trein Station Arnhem Centraal 9.55 Station Arnhem Presikhaaf 10.00 

NS trein Station Dieren 9.49 Station Arnhem Presikhaaf 10.02 

 

Eigen vervoer: Parkeren is mogelijk in de woonwijken in de omgeving van het station.  

Horeca onderweg: Paviljoen de Posbank, Beekhuizenseweg 1, Rheden. 

Wandelgebied: 

Via meerdere stadsparken wandelen wij omhoog naar de Geitenkamp. Dan gaat het langs 

Rozendaal, door bos en over heide naar de lunchplek. Na de lunch vertrekken wij naar het noorden 

en dan wandelen wij om de Onzalige bossen. Vervolgens langs de Lange Juffer en andere bospaden 

en ook over de Carolinaberg. Tot slot eindigen wij deze fraaie wandeling bij station Dieren. 

Beide delen zijn ongeveer 11 km lang. Maar houdt er rekening mee dat wij over de stuwwallen van de 

Veluwezoom lopen, dus redelijk wat klimmen en dalen onderweg. 

Organisatie: Marijke Kaaijk. 

 

Donderdag 8 maart: Wandeling Vorden, in een gaaf landgoed vol afwisseling. 
 

Start: 11.00 uur bij Hotel-café-restaurant “De Gravin van Vorden” Stationsweg 24, t.o. station Vorden. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Vorden. 
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Eigen vervoer: Bij het station is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Horeca onderweg: Restaurant “De Keuken van Hackfort”, Baakseweg 8, Vorden 

Wandelgebied: 

We wandelen van het station naar het landgoed Hackfort (in bezit van Natuurmonumenten) en via 

een andere route terug naar het station. Op het landgoed van 735 ha. staan 24 boerderijen, een 

kasteel, een watermolen en een koetshuis, thans restaurant. Er is sinds enkele jaren een biologische 

moestuin, waarvan de producten ook in de keuken van het restaurant worden verwerkt. Van februari 

t/m juni staan er talrijke stinzenplanten in bloei, Als we geluk hebben zien we de sneeuwklokjes, die 

nu na de sneeuw hun blaadjes al laten zien, de krokussen uitsluitend in wit en lila, omdat dat de 

kleuren zijn van de familie Westerholz, die ooit ook het kasteel bewoonde. De holwortel zal zich ook 

graag laten bewonderen, de plaatsen van de Aronskelken zijn nu al gemarkeerd door de bladeren, ze 

bloeien echter pas in april. Het Kasteel is gebouwd in de dertiende eeuw door ridder Berend Hackfort.  

De bodem van het landgoed Hackfort bestaat uit zand en veen en is op veel plaatsen erg nat. Voor 

de ontwatering van het gebied heeft men de zgn. Veengoot gegraven. Ondanks deze maatregel 

moesten we onlangs bij het uitzetten van de wandeling onze route veranderen omdat een bruggetje 

onbereikbaar was; het lag als een vlonder in het hoge water. Waarschijnlijk is de situatie in maart 

weer normaal en anders hebben we voor deze barricade een goed alternatief. 

Organisatie: Tonni Duiker. 

 

Zaterdag 10 maart: Jaarvergadering in Linschoten, alleen voor leden van NKBV 50 Plus. 
 

Start: 10.05 uur aan de noordzijde van station Woerden. In de Kiosk aan de noordzijde is koffie 

verkrijgbaar. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Woerden 

 Vertrekpunt:  Tijd: Aankomstpunt:  Tijd: 

NS trein Station  
Utrecht Centraal 

 9.25 
 9.39 
 9.55 

Station Woerden    9.35 
   9.55 
 10.05 

NS trein Station Leiden   8.52 
 9.22 

Station Woerden    9.24 
   9.54 

NS trein Station Gouda  9.19 
 9.37 
 9.49 

Station Woerden    9.31 
   9.57 
 10.01 

NS trein Station Breukelen  9.19 
 9.49 

Station Woerden    9.29 
   9.59 

Eigen vervoer: Via A12 afslag Woerden, dan richting Centrum. Parkeren: P+R voor het spoor bij het 

station. Vanaf de parkeerplaats loop je naar het station en dan met de OV-chipkaart door het station 

naar de noordkant. Als je geen OV-chipkaart bij je hebt, gebruik dan het tunneltje onder het spoor 

vlak bij het station. 

Horeca onderweg: De jaarvergadering vindt plaats tijdens de lunch in Linschoten bij Café Het Wapen 

van Linschoten en Snelrewaard, Dorpsstraat 34, Linschoten, telefoon 0348-412912. 

Wandelgebied: 

We starten aan de noodzijde van het station en wandelen via wat omwegen door parkachtige delen 

van Woerden naar het riviertje De Korte Linschoten. Soms volgen we een deel van het Floris V-pad. 

Na enige tijd verlaten we het riviertje lopen via de Haardijk en de Schapenlaan naar de locatie van de 

jaarvergadering en lunch. 

’s Middags vertrekken we uit  Linschoten in westelijke richting langs de Noordlinschoterdijk en 

passeren we aan de rechterkant Huis Te Linschoten. Vervolgens lopen we over de Haardijk terug 

naar Woerden en het station. 

De stukken voor de jaarvergadering zullen via e-mail aan de leden toegestuurd worden. 

Organisatie: Pieter Bouma. 
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Donderdag 22 maart: Vestingwerken, kasteel Renswoude, beken, natuurterreinen en fraai 

boerenland. 
 

Start: 11.00 uur bij station Veenendaal – de Klomp. In de Kiosk op het station is koffie verkrijgbaar. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Veenendaal – de Klomp. 

Eigen vervoer: Parkeren kan aan de noordzijde van station Veenendaal – de Klomp. 

Horeca onderweg: Café Restaurant “De Dennen”, Utrechtseweg 34, Renswoude. 

Wandelgebied: 

Een tocht door een gebied waar we meermalen gewandeld hebben, maar nu grotendeels anders. We 

volgen het Jufferpad en dat levert een landschappelijk verrassende wandeling op door het 

stroomgebied van Lunterse Beek en zijn vele zijbeken. Indien het veel geregend heeft kunnen diverse 

plekken flink drassig zijn. De route is voor een groot deel onverhard. Tijdens het voorwandelen 

hebben we de ijsvogel gespot. 

Organisatie: Leendert Reudler. 

 

Zondag 25 maart: Van Bilthoven naar Amersfoort. 
 

Een wandeling van ongeveer 21 km, in een stevig tempo, in samenwerking met regio Midden-

Nederland. 
 

Start: 10:01 na aankomst van de treinen bij station Bilthoven. 

Openbaar vervoer:  

 Vertrekpunt:  Tijd: Aankomstpunt:  Tijd: 

NS trein Station Utrecht  9.36 
 9.48 

Station Bilthoven   9.45 
  9.57 

NS trein Station Amersfoort   9.50 Station Bilthoven 10.01 

NS trein Station Baarn  9.22 Station Bilthoven   9.43 

Eigen vervoer: In Amersfoort is er een P&R mogelijkheid bij het station. 

Horeca onderweg: Brasserie De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, Soest, tel. 035-6036010. 

Wandelgebied:  

We lopen van het station richting het bos, o.m. de Ridderlijke bossen en het Willem Arntszbos. Je kan 

daar nog in onbruik geraakte irrigatiegoten rond een veld zien, compleet met regelschuiven. 

Regelmatig lopen we door prachtige lanen. 

We gaan over stukken van het Marskramerpad in de richting van Den Dolder. Dit gaat over in het 

natuurgebied de Soester Duinen. Dit natuurgebied ligt ten zuiden van Soest. Het is de noordelijke 

rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied wordt gekenmerkt door grote zandverstuivingen. De 

oorsprong van deze zandverstuivingen ligt in de laatste ijstijd zo’n 80.000 jaar geleden. Ook vind je er 

bossen en heideterreinen. De Soester Duinen zijn door de provinciale weg van Soest naar 

Soesterberg in tweeën gedeeld. Westelijk liggen de Lange Duinen en oostelijk de Korte Duinen. De 

Lange en de Korte duinen zijn de grootste min of meer open zandverstuivingen op de Utrechtse 

Heuvelrug. Plekken waar zand nog vrij kan stuiven zijn zeldzaam in Nederland. De Provincie Utrecht 

heeft dit gebied dan ook tot aardkundig monument verklaard. We kunnen picknicken onderweg uit de 

rugzak, of in het restaurant. Dat treffen we aan na ongeveer 14 km. E.e.a. kan beïnvloed worden door 

de weersomstandigheden en de voorkeur van de wandelgroep.  

Deze route is voornamelijk onverhard. 

Organisatie: Helmi Wilmsen en Aris Bos. 

 

Zaterdag 7 april: Krickenbecker Seen. 
 

Start: 10.15 uur in de stationshal van Venlo. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Venlo.  
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 Vertrekpunt:  Tijd: Aankomstpunt:  Tijd: 

NS intercity Station Eindhoven  9:19 Station Venlo   9:58 

Arriva trein Station Nijmegen  9:08 Station Venlo  10:01 

Arriva trein Station Roermond  9:35 Station Venlo   9:57 

Eigen vervoer: Uit richting Eindhoven: A67, op knooppunt Zaarderheiken aftakken richting Venlo-

Blerick; afslag 13 richting Venlo Centrum. Maas over, dan op rotonde onder spoor door. Rechts 

aanhouden, vóór station langs en (betaald) parkeren. 

Uit richting Nijmegen: A73. Voor knooppunt Zaarderheiken parallelbaan richting Venlo-Blerick nemen 

en dan afslag 13 richting Venlo Centrum. Verder zie hierboven.  

Uit richting Roermond: A73, afslag 16 Venlo-Tegelen. Na bocht linksaf naar Venlo Centrum; op groot 

kruispunt linksaf en dan langs de Maas. Bij Maasbrug rechtsaf, op rotonde onder spoor door. Rechts 

aanhouden, vóór station langs en (betaald) parkeren. 

Gratis parkeren kan bij station Blerick. Daarvandaan gaat er om 9.55 een NS trein naar Venlo en om 

9.58 een Arriva trein.  

Horeca onderweg: Restaurant-Café Waldesruh, Nettetal-Hinsbeck; tel. 0049-2153-1394403. 

Wandelgebied: 

Vandaag gaan we even de grens over. Vanuit station Venlo lopen we langs de Rijnbeek de stad uit 

naar de Groote Heide. Kort na de grens zien we een informatief gedenkteken voor het vliegveld dat 

hier gelegen heeft. We zien het Nordkanal dat Antwerpen met de Rijn had moeten verbinden. Dan 

zijn we al in het gebied van de Krickenbecker Seen. Na een lunchpauze gaan we verder langs het 

Schloß Krickenbeck en komen dan langs o.m. de Leuther Mühle. Bij Bontenackels pakken we een 

weggetje door Busch naar Kaldenkirchen. Daar komt ieder uur een trein die ons weer terug brengt 

naar station Venlo.  

Vertrekpunt:  Tijd: Aankomstpunt:  Tijd: 

Station Kaldenkirchen 15.51 

16.51 

17.51 

Station Venlo 15.56 

16.56 

17.56 

Meer informatie: Maas-Schwalm-Nettepad. Nivon. Streekpad 10. 

Organisatie: Han van Hussen. 

 

Donderdag 12 april: Castricummer duinen en strand. 
 

Start: 11.00 uur bij station Castricum bij de kiosk aan de voorkant van het station. Vooraf koffie 

drinken kan bij lunchroom Roset, Burg Mooystraat 17. Dit is een bekroonde bakker. Aan de voorkant 

van het station naar links, eerste straat rechts; ongeveer 5 min lopen. 

Openbaar vervoer: Trein naar station Castricum.  

Eigen vervoer: Via de A9, afslag Uitgeest. Richting Castricum N203 tot afslag Castricum; stoplichten. 

Bij de stoplichten linksaf. Eerste rotonde linksaf, Soomerweg. Deze weg volgen tot driesprong met 

rotonde; daar rechtsaf. Op de volgende rotonde derde afslag, de Dorpsstraat, een smalle weg. De 

Dorpsstraat volgen tot de spoorweg. Parkeren kan het beste achter het station: de spoorwegovergang 

over en rechtsaf. Indien het hier vol is, dan bij de begraafplaats (Onderlangs; altijd plaats): aan het 

eind van de parkeerplaats achter het station de 1e weg links en aan het eind aan de linkerkant. (5 min 

teruglopen). De achterkant van het station heeft een tunneltje naar de voorkant.  

Horeca onderweg: Strandpaviljoen op het strand. 

Wandelgebied: 

Vanaf het station gaan we direct naar de duinen. Een toegangskaartje voor het Noordhollands 

Duinreservaat kost 1,80 pp, te betalen met een pinpas. Eerst door beboste duinen, later door meer 

duinstruweel en door het waterwingebied met meertjes naar het strand. Over het strand naar ons 

lunchadres. Na de lunch lopen we nog iets verder over het strand en dan door de duinen en een 

stukje bos terug naar het station.  

Organisatie: Hennie Haremaker. 
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Lente-wandeldagen 50 Plus van donderdag 19 t/m zondag 22 april 
 

Dit jaar verblijven we in het dorp Heythuysen, in de gemeente Leudal. 
 

Natuurgebied het Leudal is een populaire wandelbestemming. Het ligt dichtbij Roermond aan de 

westoever van de Maas die hier en daar wat hoogteverschillen vertoont. 
Onze startplaats is Heythuysen; daarvandaan gaan we een aantal wandelroutes volgen langs de 

Tungelroysebeek en de Zelsterbeek. Een totaal andere route gaat langs grindgaten bij Heel waarbij je 

wandelt langs de Bosmolenplas, door het Polderveld en langs de Lange Vlieten. Deze tochten gaan 

door prachtige natuurgebieden en bevatten mooie dorps- en vergezichten. 
Wij hebben in dit mooie gebied een aantal wandelingen voorgelopen en de derde dag is weer een 

vrije dag die ieder op zijn eigen wijze kan invullen. Wij hebben uiteraard voor die dag een korte en 

een lange natuurwandeling. 
 

We logeren in hotel Het Anker, dat is gelegen in het centrum van Heythuysen. Het lijkt ons een prima 

plek om er een paar dagen te verblijven met als welkom koffie/thee en een stuk Limburgse vlaai.  
3 overnachtingen met een uitstekend ontbijt en 's-avonds een 3 gangen diner. 
 

De kosten voor het weekend zijn:  
 

2 Persoons luxe kamer met badkamer en toilet:  

€ 163,50 p.p.  
Meerprijs 1 persoon op de luxe kamer: € 27.- 

2 Persoons eenvoudige kamer met badkamer en 

toilet in de gang: € 147,50 p.p.  
Meerprijs 1 persoon op de eenvoudige kamer:  

€ 12.- 
Badkamer/toiletgebruik in de gang is per 2 kamers. 
 

Er is maar een beperkt aantal 1 persoonskamers 

beschikbaar. 
In het hotel is geen lift aanwezig. 
De toeristenbelasting bedraagt  € 1,70 p.p per nacht. 
 

Opgeven voor het 

Lenteweekend bij voorkeur 

per e-mail, uiterlijk voor  

1 februari 2018. 
 

We vertrouwen erop dat het 

net zulke fantastische 

dagen worden als in 2017. 
 

Met wandelgroeten,  

Marijke Kaaijk en  

Riet Mars.  

 

 

 

 
Leuk oversteekje toch? 
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Hier zijn bevers aan het werk 

geweest. 

 

 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Bergsportreizen van de NKBV voor 50-Plussers in 2018 
 

Startdatum: Soort activiteit: Gebied*: 

3 maart Introductiecursus toerskiën Ötztaler Alpen 

8 juli Huttentocht Texelgruppe (Süd Tirol) 

21 juli Gletsjertocht Ötztaler Alpen 

4 augustus Basiskamp Val di Sole (Trentino) 

4 augustus Basiskamp Stubaital 

1 september Basiskamp Lechtal 
*Klik op het gewenste gebied voor alle informatie op de website (bij Word: houd de Ctrl-toets daarbij vast). 
 

Een aantal tochten is al vol; die zijn in dit schema niet opgenomen maar ze staan wel in de agenda op 
onze website. 
 

Basiskamp Lechtal   
Dit basiskamp wordt gehouden buiten de drukke vakantiemaanden juli en augustus om. In de eerste 
twee weken van september is het vaak uitstekend bergwandelweer. Eén van de coördinatoren is  
Pieter Bouma, die uit eigen ervaring goed bekend is met de wandelmogelijkheden van de Lechtaler 
en Allgäuer Alpen. Men kan zich inschrijven voor één of twee weken. Ook is men niet verplicht om op 
de camping te verblijven; een eigen onderkomen zoeken in Reutte of omgeving is toegestaan. Een 
tweede coördinator wordt nog gezocht. 
 
Terug naar inhoudsopgave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bergsportreizen.nl/oerskien/introductiecursus/otztal-50
https://www.bergsportreizen.nl/bergwandelen/huttentocht/texel
https://www.bergsportreizen.nl/bergwandelen/gletsjertocht/kaunertal-50
https://www.bergsportreizen.nl/basiskamp/valdisole-50
https://www.bergsportreizen.nl/basiskamp/stubai-50
https://www.bergsportreizen.nl/basiskamp/lechtal-50
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Een paar foto’s van de nieuwjaarswandeling 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


