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Nieuwsbrief van NKBV 50 Plus 
Onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging 

 

Redactieadres: redactie@50plus.nkbv.nl, website: 50plus.nkbv.nl 
 

 
De klim- en bergsport kun je het hele jaar door, een leven lang beoefenen. Op je eigen niveau en in je eigen tempo.  

NKBV 50 Plus trekt er regelmatig op uit: in de Nederlandse natuur, naar de Belgische Ardennen, Alpen, Pyreneeën of nog 

verder. Een gedeelde passie, avontuur en gezelligheid gaan daarbij hand in hand.  
Wij organiseren met NKBV Bergsportreizen: huttentochten met of zonder gletsjer, basiskampen, toerskiën, off-piste skiën, 

via ferrata's klauteren en trektochten in vaak afgelegen gebieden. Wij organiseren zelf sportklimmen in de hal, in rotsen of 

in een warm gebied en vooral veel dagwandelingen in Nederland. Waar heb jij zin in? 
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mailto:redactie@50plus.nkbv.nl
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ALGEMEEN NIEUWS 

 

Van de voorzitter 
 

Ook deze tweede kwartaalnieuwsbrief van NKBV 50 Plus bevat nog een relevante portie corona-mist. 

We weten al meer dan een jaar wat dat betekent, maar daar echt aan wennen kunnen en willen we 

niet. Toch kon dit tweede kwartaal van 2021 wel eens de geleidelijke kentering naar ‘normaal’ 

inzetten. ‘Wishful thinking’ zullen sommigen wellicht vinden. Maar de toenemende vaccinatiegraad 

van de bevolking en de hogere temperaturen zullen naar mijn mening hun goede invloed echt gaan 

uitoefenen. Dan kunnen hopelijk de georganiseerde activiteiten van de vereniging ook weer als 

vanouds beleefd en beoefend gaan worden door de ongetwijfeld popelende leden. De organisatie zal 

er, net als het gehele afgelopen jaar, klaar voor zijn.  
 

Als alles meezit, zal in deze nieuwsbrief aandacht worden geschonken aan de resultaten van de in 

het afgelopen najaar gehouden leden-enquête. Een mooi stuk werk van de bestuursleden Ineke 

Sagasser en Pieter de Lange en hun medewerkers. Conclusies zijn daaruit nog niet getrokken. Het 

bestuur zal dat in de loop van dit jaar gaan doen. 
 

Ook past het in deze rubriek om Ruud Scheltinga in het zonnetje te zetten. Onvermoeibaar actief in 

de wandelcommissie én in de commissie PR & Communicatie. Hard aan het werk om de website van 

NKBV 50 Plus weer tip top op orde te krijgen, nadat – in het kielzog van die van de NKBV zelf – de 

basis van onze website grondig was gewijzigd en gemoderniseerd. 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan leden met digitale vingers en 

ervaring om zich te melden als vrijwilliger voor het ondersteunen van deze activiteiten. 
 

Op 27 maart jl. is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Ditmaal in de vorm van een 

videomeeting.  Zoals eerder aangekondigd, zullen de diverse beslispunten in de ALV-agenda óók via 

e-mail aan alle leden worden voorgelegd. De genomen besluiten zullen op een spoedig en geschikt 

moment kenbaar worden gemaakt. 
 

NKBV 50 Plus speelt een zeer actieve rol bij het tot stand komen van het jaarlijkse programma van 

Bergsportreizen.  De plannen voor de zomer van 2022 staan al weer in de stijgers. Belangrijker nu is 

echter het al gepubliceerde programma voor dít jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor enkele 

basiskampen (waarvan een met een accent op klimactiviteiten) en reizen. Grijp uw kans! 
 

Jan van Aartrijk 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Van de redactie 

De zomertijd is weer ingegaan, de avonden worden langer en het weer wordt beter. Alleen of in kleine 

groepjes (op afstand) gaan we weer meer naar buiten. En, hoewel we niet weten wat er allemaal echt 

door kan gaan, blijven we plannen maken. Daarom vind je in deze nieuwsbrief de plannen van de 

wandel- en klimcommissie, worden geplande bergsportreizen belicht en komt de tochtenwiki aan bod.  

Daarnaast streven we er als redactie naar om zoveel mogelijk leden aan het woord te laten over hun 

opvattingen en belevenissen. In deze nieuwsbrief maken we kennis met Dick Ringlever, laten André 

en Dorine Veeken ons hun topmoment zien en vertelt Gerie Schaafsma over haar ervaringen in de 

Tessiner Alpen.  

In de komende nieuwsbrieven gaan we daar mee door. Dus heb je een mooie tocht gemaakt, een 

geweldig topmoment beleefd, of wil je je ideeën over de bergsport graag met anderen delen, laat het 

ons weten via redactie@50plus.nkbv.nl.      
 

Gerrit, Ineke, Ruud en Sandra 
 

Terug naar inhoudsopgave 

mailto:redactie@50plus.nkbv.nl
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Onze nieuwe website 
 

Op dinsdag 16 februari is onze nieuwe website online gegaan. Dat betekent niet dat alles wat op de 

oude website stond al overgezet is. Maar er wordt aan gewerkt en de belangrijkste zaken staan er.   

Eén van de pagina’s van de oude website die door onze leden vaak werden bezocht was het 

Prikbord. Op de landelijke website heet dat sinds een paar jaar het Forum. Daar kunnen de NKBV-

leden berichten achterlaten en op berichten reageren. Hier vind je het Forum van onze sectie, en het 

is ook via onze homepage te bereiken. En als je eenmaal in ons Forum zit, dan kan je heel 

gemakkelijk naar het Forum van een regio gaan.  
 

Berichten in ons Forum plaatsen 

Om berichten op ons Forum te zetten moet je een account aanmaken (met e-mailadres en 

wachtwoord) en inloggen. Na het inloggen zie halverwege het scherm rechts een knop +NIEUW 

TOPIC. Als je daarop klik, kom je op de pagina waar je je bericht kunt intikken. Je moet een thema 

selecteren en bij ‘Selecteer een regio’ kun je 50 Plus selecteren (helemaal onderaan de lijst). Dan kun 

je de titel van jouw bericht en jouw bericht intikken. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Wat willen onze leden? Enquête 2020 
 

Eind november hebben alle leden van de NKBV 50 Plus een digitale enquête ontvangen. Met deze 

enquête willen we onderzoeken hoe er gedacht wordt over de activiteiten binnen onze sectie, welke 

wensen er leven en welke verbeteringen of nieuwe activiteiten we als vereniging zouden kunnen 

oppakken. Ook hopen we een actueel beeld te krijgen van de wensen en ambities van onze leden 

met betrekking tot bergsportactiviteiten in het algemeen.  
 

De enquête had een goede respons. In totaal ontvingen we 230 complete en daarnaast 153 

onvolledige responses terug op de 775 uitgezette enquêtes. Hier vind je het document met een 

samenvatting van de reacties. Het bestuur buigt zich in april over de conclusies die op basis van deze 

enquête getrokken kunnen worden. In de volgende nieuwsbrief komen we daar op terug.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

De NKBV Tochtenwiki 
 

Een aantal jaren geleden heeft de 

NKBV de Tochtenwiki gepresenteerd, 

in samenwerking met Outdooractive 

dat deze tochtenwiki heeft ontwikkeld.  

Veel leden maken er al gebruik van bij 

hun buitenactiviteiten, maar voor wie 

deze tool nieuw is, geven we een korte 

introductie. Wat is de tochtenwiki? 

Lees het hier.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forum.nkbv.nl/?filter_region=16
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Reacties%20op%20de%20enquete%202020%20onder%20de%20leden%20van%20NKBV%2050%20Plus.pdf
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Tochtenwiki%20(artikel%20nieuwsbrief%202021-2).pdf
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Mijn Topmoment  
 

 
 

Begin oktober in Italië, een topmoment aan de kust van de Ligurische zee. De foto is gemaakt op de 

wandelroute tussen Corniglia en Vernazza door André en Dorine Vreeken. 

“Eigenlijk was de hele wandeling langs de kust van de Ligurische Zee een Topmoment. We liepen 

van dorp naar dorp in het Parco Nazionale delle Cinque Terre. Het is een prachtige wandeling met 

fantastische uitzichten en gezellige dorpjes.”. 
 

Heb jij een foto van een ‘topmoment’ met een bijzondere herinnering aan de bergen? Het hoeft niet 

een foto op een top te zijn, maar kan ook een moment uitdrukken waarop jij je ‘top’ voelde. Stuur die 

dan met een korte beschrijving naar redactie@50plus.nkbv.nl. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Kennismaken met zomaar een NKBV 50 Plus lid 
 

Veel leden van NKBV 50 Plus doen mee aan onze activiteiten of helpen mee 

onze activiteiten te organiseren. Wie zijn zij, hoe ervaren zij de activiteiten? In 

deze rubriek maken we nader kennis met een van onze leden. Voor deze 

nieuwsbrief hebben we Dick Ringlever uitgenodigd iets over zichzelf te 

vertellen. Het verhaal van Dick vind je hier. 
 

Zou jij andere leden ook graag iets over je ervaringen willen vertellen? Schrijf 

ons dan! Om het wat gemakkelijker te maken hebben we een algemene vragenlijst gemaakt. Daaruit 

kun je een selectie maken om iets over jezelf te schrijven. Deze vragenlijst vind je hier.  

mailto:redactie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Kennis%20maken%20met%20Dick%20Ringlever-%20zomaar%20een%20NKBV%20lid.pdf
https://50plus.nkbv.nl/files/Documenten/Vragenlijst%20voor%20Kennis%20maken%20met%20een%20NKBV%2050%20Plus-lid%20of%20vrijwillger.docx
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De afgelpen jaren heette deze rubriek ‘In het zonnetje’. Maar veel leden willen liever niet ‘in het 

zonnetje’ gezet worden. Daarom zijn we verder gegaan onder de naam ‘Kennismaken met…’  

Als je zelf niet schrijft, maar het wel leuk vindt om je verhaal voor deze rubriek te doen, kunnen we je 

ook interviewen. Stuur dan een mail naar redactie@50plus.nkbv.nl , een van de redactieleden neemt 

dan contact met je op voor een bijdrage in één van de komende nieuwsbrieven.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Bergsportreizen voor 50-plussers in 2021 
 

Voor de komende zomer heeft NKBV Bergsportreizen een (voorlopig bescheiden) programma voor 

50-plussers samengesteld met huttentochten, een gletsjertocht en basiskampen.  
 

Huttentocht Tessiner Alpen 

Een van de tochten uit het 50+ huttentochtprogramma is de tocht naar de Tessiner Alpen in augustus 

(Zwitserland). Gerie Schaafsma uit Amsterdam maakte deze tocht vorig jaar. Zij is erg enthousiast 

over deze reis en deelt haar ervaringen graag met ons. Je leest het hier. 
 

Basiskamp Drôme 

Het basiskamp in de Drôme dat dit jaar in september wordt georganiseerd is een nieuwe loot aan de 

stam van basiskampen. Met name voor klimmers is dit basiskamp interessant. Diverse klimgebieden 

met routes van verschillende moeilijkheidsgraad zijn vanaf het kamp goed bereikbaar. Daarnaast zijn 

er mogelijkheden voor een Klettersteig. Ook voor niet-klimmers heeft de Drôme veel te bieden.  

Klik hier voor meer informatie over dit basiskamp.  
 

Voor informatie over de overige 50+ bergsportreizen deze zomer en om te boeken, ga naar de   

website van NKBV Bergsportreizen. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 

SPORTKLIMMEN 
 

Klimactiviteiten 50 Plus in 2021 
 

De afgelopen tijd krijgen we het gevoel, dat het doorgaan van 

onze klimactiviteiten aan een zijden draadje hangt. Er hoeft niet 

zoveel te gebeuren of er komt vanwege de coronamaatregelen 

weer een kink in de kabel. De spanning of we nog tegen de 

rotsen omhoog kunnen klimmen stijgt met de dag.  
 

Daarom: alle geplande activiteiten van de klimcommissie zijn 

onder voorbehoud van de op dat moment geldende 

coronamaatregelen.  
 

Via de mail klimcommissie@50plus.nkbv.nl kunt u in contact 

komen met de klimcommissie. 
 

De klimcommissie heeft weer verschillende activiteiten gepland. 

Uiteraard is het doorgaan van deze activiteiten afhankelijk van de 

dan geldende coronamaatregelen.  

Informatie over al onze klimactiviteiten en aanmelding daarvoor is 

te vinden op onze website. 

mailto:redactie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/NKBV%20Huttentocht%20voor%2050+%20in%20de%20Tessiner%20Alpen.pdf
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Basiskamp%20Drome%20-%20toelichting.pdf
https://www.bergsportreizen.nl/resultaten/?audiences=14
mailto:klimcommissie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/activiteiten-overzicht/klimsport/
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Datum Rotsen Plaats Thema 
Opgaveformulier op 
website 

Diverse 
momenten 

klimmen in 
de hal  

Amsterdam 
Enschede 

Zelfstandig 
klimmen 

Meer informatie in de 
Agenda op de website 

Weekend 
15-16 mei 

Durnal Gaat niet door 
Levensreddende 
routines 

 

Midweek 
7-11 juni 

Diverse 
rotsen 

Camping  
Du Bocq 

Zelfstandig 
klimmen zonder 
instructeurs 

Aanmelden vanaf 18 april 
via de Agenda op de 
website 

Kuisen van de 
rotsen  
10 juni 

Durnal  
I.s.m. KBF rotsen 
schoonmaken 

Aanmelden vanaf 18 april 
per email: 
klimcommissie@50plus.nk
bv.nl 

Weekend 
26-27 juni  

Yvoir 
Camping  
Du Bocq 

Klimtechniek 
Aanmelden vanaf 25 april 
via de Agenda op de 
website 

Weekend 
4-5 september 

Yvoir 
Camping  
Du Bocq 

Voetfouten  
Aanmelden vanaf 4 juli  
via de Agenda op de 
website 

Klimweek  
9-16 oktober  

Spanje El Chorro 
Te zijner tijd zal hierover meer informatie 
komen. Zie ook de Agenda 

 

Camping Du Bock 

De klimcommissie is nog in overleg met Camping Du Bock over de wijze waarop we eenvoudig als 

groep kampeerplaatsen kunnen reserveren. Dit zal mogelijk ook consequenties hebben voor de wijze 

van betaling. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om in de vernieuwde NKBV 50 Plus-website 

de aanmeldingen voor het weekend te koppelen aan een directe betaling via Ideal. In het 

aanmeldformulier zal hierover t.z.t. meer informatie gegeven worden.   
 

Terug naar inhoudsopgave 
 

Klimmen in de hal 

Een aantal leden van de NKBV50plus klimt regelmatig 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. Vanwege de coronamaatregelen zijn de activiteiten tijdelijk gestopt. We hopen 

dat er snel weer mogelijkheden komen.  

• Wekelijks in Amsterdam. We klimmen in Klimmuur Centraal, Dijksgracht 2, van half 2 tot een 

uur of vier. Dat is in de buurt van het Centraal Station en parkeren is daar niet gratis. De 

entree is voor eigen rekening. Meer informatie bij Siem van Baar (06-11237168). Zie t.z.t. de 

aankondigingen in de agenda.  

• Wekelijks in klimcentrum Arqué te Enschede, J.J. van Deinselaan 20. Met belangstellenden 

spreken we af op welke avond of zaterdagmorgen we gaan klimmen. Meer informatie bij Mart 

Schouten (06-51182928) en Nannette Groothuis (06-34095040). Zie t.z.t. de aankondiging in 

de agenda. 

 

Buitenklimactiviteiten  

In 2021 organiseren we drie klimweekenden, een midweek en in de herfst een klim/wandelweek in 

een warm land. Leden van de NKBV 50 Plus nodigen we van harte uit om hieraan deel te nemen.  

De klimweekenden plaatsen we elk in een thema, gericht op veiligheid en verbetering van onze 

klimtechniek. Alle deelnemers doen hieraan mee. Het eerste thema is: Levensreddende routines. Op 

de pagina’s 30 t/m 33 van Hoogtelijnen 5 van het vorige jaar staat hierover een artikel.  

  

https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/activiteiten-overzicht/klimsport/
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11139.html
mailto:klimcommissie@50plus.nkbv.nl
mailto:klimcommissie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11141.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11142.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11138.html
https://issuu.com/nkbv/docs/hl_052020_lores
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Klimmidweek  
Klimmen doe je niet in je eentje. Daar zijn minimaal twee personen voor nodig. Daarom organiseren 

we een midweek, waarin je anderen kunt ontmoeten, waarmee je samen kunt klimmen. Het is een 

midweek zonder instructeurs. Je klimt dus geheel op eigen verantwoordelijkheid. Daarom kunnen 

alleen zelfstandige klimmers aan zo’n midweek deelnemen. 

 

Introducees 

Het is mogelijk om tijdens een weekend introducees, die geen lid zijn van de NKBV, deel te laten 

nemen. Dit moet vooraf aangevraagd worden, zodat we zaken zoals een tijdelijke klimkaart voor de 

rotsen en de verzekering goed kunnen regelen.  

 

Klimmaatjes vinden  

Veel klimmers gaan buiten de NKBV 50 Plus activiteiten ook aan het klimmen. Velen hebben al een 

klimmaat. Maar soms is men op zoek naar andere personen die ook graag willen klimmen. Op het 

forum van onze site kun je een oproep plaatsen. Zo kom je in contact met andere klimmers. Via het 

Forum kun je een oproep achterlaten, waar belangstellenden op kunnen reageren. Het is dan wel van 

belang dat je zo af en toe kijkt op het Forum om te zien of er voor jou interessante oproepen op staan.  

De andere mogelijkheid is natuurlijk zelf je eigen netwerk van klimmaatjes te ontwikkelen. Als je 

tijdens een klimweekend iemand tegenkomt waarmee je in de toekomst zelf nog wel eens zou willen 

klimmen, kun je van haar/hem de adresgegevens opvragen zodat je zelfstandig en rechtstreeks 

contacten kunt leggen.  

 

Kuisen van de rotsen 

De klimrotsen in België moeten regelmatig “gekuist” worden. De rotsen worden dan ontdaan van hun 

begroeiingen en loszittende rotsen. Leden van de NKBV 50 Plus werken hieraan mee. Op donderdag 

10 juni, een dag tijdens de klimmidweek, zullen diverse leden gaan kuisen. Meer informatie over het 

kuisen vind je op de NKBV-Site. Via klimcommissie@50plus.nkbv.nl kun je je voor deze kuisdag 

aanmelden. Wees er snel bij, want voor een beperkt aantal personen zijn er de benodigde materialen. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 

WANDELEN 
 

Wandelen in tijden van corona 
 

Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is het nog niet mogelijk om met een groep van 

meer dan 2 personen te wandelen. Laten we hopen dat we dat in de tweede helft van april weer 

kunnen gaan doen, en waarschijnlijk worden het dan in het begin wel weer groepjes van maximaal 4 

wandelaars.  

En net als vorig jaar zijn er dan vast ook organistoren die hun wandeling nog eens willen herhalen 

voor de leden die de eerste keer niet mee konden. 
 

Vorig jaar heeft de wandelcommissie een leidraad opgemaakt om het wandelen in coronatijden in 

goede banen te leiden. Deze leidraad vind je op onze website. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 

 

 

https://forum.nkbv.nl/?filter_region=16
https://nkbv.nl/kenniscentrum/onderhoud-klimgebieden.html
mailto:klimcommissie@50plus.nkbv.nl
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Dagwandelingen 
 

Algemeen 

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. Je bent 

van harte welkom.  

Enkele 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 meestal ongeveer 22-24 km. 

- Op zondag organiseren 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. 

- Meenemen van honden is niet toegestaan. 

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

wijzigingen zijn. 

- En tijdelijk, maar we hebben nog geen idee hoe lang dat zal zijn: als je mee wilt wandelen, 

inschrijven via de agenda op onze website. Voor de zondagwandelingen die door de regio Midden-

Nederland georganiseerd worden geldt inschrijven via e-mail. Dat staat dan in de agenda. 
 

Dagwandelingen 2e kwartaal 2021 

 

Datum: Gebied*: 

Do. 22 april Langs de bloeiende boomgaarden van de Linge 

Zo. 25 april Wandeling wordt georganiseerd door Midden-Nederland, maar die 

heeft bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niets gepland. 

Za. 1 mei Elburg en Thornspiccerpad 

Do. 6 mei Rondje Aardhuis (Veluwe) 

Do. 27 mei Reeuwijkse Woud en Reeuwijkse Plassen 

Zo. 30 mei De waterwerken van Vierhouten 

Za. 5 juni Op de grens van Fryslân en Drenthe 

Do. 10 juni Kust en duin tussen Den Haag en Wassenaar 

Do. 24 juni Door het buitengebied van Tienhoven en Westbroek 

Zo. 27 juni Wandeling wordt georganiseerd door Midden-Nederland 
*Klik op het gewenste gebied voor alle informatie op de website (bij Word: houd de Ctrl-toets daarbij vast). 

 

Dagwandelingen 2021: organisatoren gezocht 
 

Ook in het komende jaar willen we weer veel gaan wandelen, maar wanner dan kan, dan zal dat 

helaas voorlopig nog wel in heel kleine groepjes zijn. We zijn het wandelschema voor 2021 weer aan 

het vullen en er zijn al aardig wat data ingevuld, maar er zijn toch ook nog wel een aantal lege 

plekken. We hebben genoeg organisatoren in onze sectie om die te kunnen vullen, dus we zijn 

optimistisch. En misschien zijn er ook leden die tot nu toe nog geen wandeling georganiseerd 

hebben, maar dat toch wel eens willen doen?  Kijk hier en klik op het groene plusje bij Onze 

dagwandelingen in 2021 om het wandelschema voor dit jaar te zien. Bedenk op welke datum je wel 

een wandeling wilt organiseren en geef je op door een mail te sturen naar de wandelcommissie, 

wandelcommissie@50plus.nkbv.nl.  

Kies maar een datum en, als je dat al weet, een plaats, en wij passen het schema weer aan.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11342.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11338.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11413.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11477.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11422.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11506.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11599.html
https://50plus.nkbv.nl/agenda-en-activiteiten/11567.html
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De foto hiernaast is gemaakt door Ruud 

Scheltinga tijdens de voorlaatste 

wandeling van 2020 langs het strand 

tussen Callantsoog en Den Helder. 

Organisator Robert Otto had een mooi 

duinvalleitje voor de lunch gevonden. 
  
Heb je tijdens één van onze wandelingen 

ook een foto gemaakt die leuk is voor de 

nieuwsbrief, stuur die dan op naar de 

wandelcommissie, 

wandelcommissie@50plus.nkbv.nl. 
 

 

Wie komt de wandelcommissie 

versterken? 
 

We zoeken een nieuw lid voor onze 

wandelcommissie, die nu uit 2 personen 

bestaat. We denken bij voorkeur aan een 

wat jongere 50-plusser, bijvoorbeeld 

iemand tussen de 50 en 60 jaar. Als je 

interesse hebt om mee te helpen onze 

wandelactiviteiten te coördineren, stuur 

dan een mail naar de wandelcommissie 

of laat het ons weten tijdens één van de 

wandelingen.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 
 

COLOFON 
 
NKBV 50 Plus 
 

E-mail 

secretaris@50plus.nkbv.nl 
 

Website 

https://50plus.nkbv.nl 
 

Facebook 

https://www.facebook.com/NKBV50Plus/ 

 

Lidmaatschap 
 

Aanmelding 

Als je al NKBV-lid bent, kan je gratis lid worden van NKBV 50 Plus. Om je aan te melden neem je 

contact op met het bureau van de NKBV in Woerden door te bellen met 0348-484077 of een e-mail 

sturen naar 50plus@nkbv.nl, onder vermelding van NKBV-lidmaatschapsnummer, naam, adres en 

eventueel e-mailadres.  
 

about:blank
about:blank
mailto:secretaris@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/
https://www.facebook.com/NKBV50Plus/
mailto:50plus@nkbv.nl


 
Nieuwsbrief NKBV 50 Plus april 2021  10 

 

Uitschrijven 

Uitschrijven als lid van NKBV 50 Plus gaat via hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres.  
 

Wijzigen e-mailadres 

Als je je e-mailadres wilt wijzigen, ga je naar http://nkbv.nl en klik je op MIJNNKBV bovenaan de 

pagina. Daar log je in bij Mijn NKBV en kun je je e-mailadres wijzigen. 
 

Privacy 

Ook bij ons geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Lees verder bij 

Privacyverklaring. 

 

Nieuwsbrief 
 

Publicatie 

Verschijnt ieder kwartaal per mail. Ieder lid krijgt de nieuwsbrief automatisch toegestuurd. Als je geen 

lid bent van NKBV 50 Plus, kun je onze nieuwsbrief downloaden op onze website bij NIEUWS en 

Onze nieuwsbrief. 
 

Sluitingsdatum kopij volgende editie 

1 juni 2021 
 

Redactie 

Gerrit Halbersma 

Sandra Kersbergen 

Ineke Sagasser 

Ruud Scheltinga 
 

Vacature redacteur / webmaster 

Voor de commissie PR en Communicatie zijn we op zoek naar een ICT-er die ondersteuning kan 

bieden bij het vernieuwen en onderhouden van onze website. Voor meer info, mail Ruud Scheltinga 

of Ineke Sagasser met redactie@50plus.nkbv.nl. 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 

http://nkbv.nl/
https://50plus.nkbv.nl/files/NKBV-Privacyverklaring-50plus.pdf
mailto:redactie@50plus.nkbv.nl

