
REGIO RIVIERENLAND

ActiviteitenkAlender 2022
Zoekend naar inspiratie voor een begeleidend “stukkie van de 
voorzitter”, kijk ik in oude computerbestanden naar wat ik de 
vorige keer heb geschreven. “kalender 2020” is het meest recente 
bestand dat ik kan vinden, 2021 ontbreekt. ik open het bestand 
en begin te lezen:

“Het jaar 2020 wordt een bijzonder jaar. Niet alleen het eind van 
het decennium, het is ook een jubileumjaar waarin we 60 jaar 
klimmen in de regio Dordrecht vieren.” 
Het gaat daarna verder met een oproep om mee te doen met 
“Het groot avontuur” in augustus, de massaliteit in de bergen, 
klimaatverandering en eindigt met:  “er wordt driftig verbouwd 
aan de Tukhut/HerBerg die dit voorjaar (2020) open gaat.” 

Het liep echter anders………… al werd het wel een bijzonder 
jaar, dat wel!  

in februari 2020 verspreidde het coronavirus zich vanuit china als 
een razende sluipmoordenaar over de wereld en legde het hele 
openbare leven, ook “onze” bergsport, plat. de wereld en dus ook 
nederland gingen soms meerdere keren in lockdown om het virus 
af te remmen. We zetten mondkapjes op en gingen thuiswerken. 
Winkels, horeca en scholen gingen dicht, evenementen en activitei-
ten (ook die van rivierenland) werden noodgedwongen afgelast. 
de massaliteit in de bergen liep door alle beperkingen terug. 
de klimgebieden in België werden “no-goarea”. de natuur kwam 
enigszins “op adem”.  

nu zijn we bijna twee jaar verder. nog steeds is het virus niet 
overwonnen, ondanks de vaccins. ik realiseer mij dat het bestand 
“kalender 2021” ontbrak omdat er dat jaar noch kalender noch 
activiteiten waren. de regio lag (en ligt nog steeds) op dit moment, 
noodgedwongen, nagenoeg stil. de tukhut/Herberg was met 
vertraging begin dit jaar net af toen het gloednieuwe interieur 
verwoest werd door een kolkende Ourthe.

Zoals gezegd: “Het liep echter anders.”

ik schrijf mijn “stukkie” en vraag mij af wat voor klimjaar we met 
2022 tegemoet gaan. Gisteren (12 november 2021) bekeek ik de 
persconferentie op tv waarin wederom een beperkte lockdown werd 
afgekondigd. We zijn echt nog niet van corona af maar we moeten 
positief blijven en nieuwe doelen stellen, onze horizon verbreden, 
de top in zicht houden, flexibel zijn en vertrouwen op succes. 
Over een paar maanden weer de bergen in? Zeker weten! daarom 
“copy/paste” ik zonder voorbehoud de laatste “vaste” alinea:

Ook rivierenland gaat weer een actief jaar tegemoet. 
Ons activiteitenprogramma 2022 biedt voor ieder lid weer voldoen-
de inspiratie om de berg-, wandel- of klimschoenen aan te trekken 
en met rivierenland naar “buiten” te gaan. Ook als je (nog) geen 
lid bent, nodigen we je van harte uit met ons mee te gaan. 
veiligheid staat voorop, gezelligheid gegarandeerd!

Voor de meest actuele informatie en aanmelding voor 
activiteiten: www.rivierenland.nkbv.nl

Hopelijk tot gauw!

Robert Vink 
(voorzitter)



   

MOZet

cHOkier / MOHA

24 BerGSPOrtdAG

vr 14 nieuWjAArSrecePtie

ZA/ZO 27,28 FAMilieWeekend
overnachtingen cHAveeHut

ZA/ZO 2,3 kliMWeekend
overnachtingen cAMPinG

FreYr

ZA/ZO 15,16 kAderWeekend
overnachtingen cHAveeHut

MeidericH

ZA/ZO 22,23 jeuGdWeekend
overnachtingen Hut

juni

MeidericH

ZA/ZO 4,5 FAMilieWeekend
overnachtingen Hut

POnt À leSSe

ZA/ZO 25,26 jeuGdWeekend
overnachtingen cAMPinG

YvOir

ZA/ZO 3,4 jeuGdWeekend
overnachtingen cAMPinG

ZA/ZO 12,13 OPeninGSWeekend
 overnachtingen cHAveeHut

ZA/Z0 2,3 jeuGdWeekend
overnachtingen cHAveeHut

dO 31 ledenverGAderinG

FreYr

ZA/ZO 10,11 kliMWeekend
overnachtingen BivAk

BeeZ

ZA/ZO 5,6 kliMWeekend
overnachtingen cHAveeHut

ZA/ZO 7,8 kliMWeekend
overnachtingen cAMPinG 

dO/ZO 26-29 HeMelvAArtWeekend 
overnachtingen cAMPinG

ZA/ZO 9,10  kliMWeekend
overnachtingen SteenBOkHut 

jAnuAri

APril

Mei

juli

OktOBer

MAArt

SePteMBer

juni

AuGuStuS

nOveMBer

MOuntAin netWOrk - dOrdrecHt

BeeZ

dAve

nBc - nieuWeGein

MOuntAin netWOrk, dOrdrecHt - OF Online

rOcHer de lA vierGe (cOMBlAin-lA-tOur)

FOntAineBleAu

MOZet

ACTIVITEITENOVERZICHT

AAnMelden en inFO: rivierenlAnd.nkBv.nl

jOuW MOOiSte FOtO OP de  
vOlGende kAlender? MAil HeM!

Pr@rivierenlAnd.nkBv.nl


