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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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ALGEMEEN NIEUWS 

 

Van de voorzitter: Houd goede moed! 
 

Na alles wat we dit jaar hebben meegemaakt (of juist niet meegemaakt) zal ik het slechte nieuws heel 

kort houden en beperken tot deze eerste regels. De Bergsportdag 2021 kan vrijwel zeker niet 

doorgaan, ook niet digitaal. Dat is jammer, want deze dag is traditiegetrouw een winterse 

ontmoetingsplek voor vele leden en toekomstige leden. 
 

De rest van deze nieuwsbrief bevat het goede en positieve nieuws. Want ook dat is er, dankzij het 

enthousiasme en de inspanningen van een groot aantal leden. Vandaag, 15 december, is het 

zomerprogramma voor Bergsportreizen verschenen op de website van deze dochterorganisatie van 

de NKBV. Mét een fors aanbod aan reizen, tochten en kampen voor 50-plussers. Je krijgt er al zin in 

als je het leest. Mijns inziens een mooie opkikker voor de laatste weken van het jaar. 
 

De Nieuwjaarsbijeenkomst van dit jaar kan helaas geen fysieke bijeenkomst zijn. Jammer natuurlijk, 

want die van vorig jaar bij Rhenen was op alle fronten een groot succes. Maar: we doen ons best om 

op de geplande datum (9 januari a.s.) een digitale Nieuwjaarsborrel te organiseren. Met eigen 

bubbels. Dat is weer eens wat anders. Nadere details zullen via de gebruikelijk informatiekanalen 

tijdig worden meegedeeld aan alle leden. 
 

Ook in het nieuwe jaar zijn er weer veel vrijwilligers beschikbaar die popelen om de gewaardeerde 

activiteiten te organiseren. Leden die willen toetreden tot dit gilde van vrijwilligers zullen echter vast 

nog wel een dankbaar plekje kunnen vinden, wáár ook in de vereniging. Die activiteiten zullen 

binnenkort weer verschijnen op de website van de sectie 50 Plus. Een nieuwe website die gekoppeld 

is aan het nieuwe ledenadministratie systeem van de NKBV. Daaraan wordt in de komende periode 

de laatste hand (ook van vrijwilligers) gelegd. Kortom, investeringen in de toekomst van een gezonde 

organisatie. Ook in een coronajaar! 
 

Verder heeft ieder recent kunnen deelnemen aan een digitale ledenraadpleging als alternatief voor de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering. Velen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Dank 

daarvoor. De resultaten ervan zie je iets verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Namens het bestuur en de commissies wens ik alle leden een gezond, voorspoedig en actief  

2021 toe. En ik herhaal de aanhef: Houd goede moed!  
 

Jan van Aartrijk 
 

Van de redactie 
 

We hopen van harte dat er in het nieuwe jaar weer meer mogelijk is dan in het afgelopen jaar. In deze 

nieuwsbrief blikken we dan ook graag vooruit naar de wandel- en klimactiviteiten en bergsportreizen 

in 2021. Maar we blikken ook graag om ons heen, naar andere groepen binnen de NKBV die van 

betekenis zijn voor leden van NKBV 50 Plus. Wat doet de werkgroep WATT voor 50-plussers? En wat 

behelst het project Fit en Vitaal? In dit en komende nummers besteden we daar aandacht aan.  

We bieden ook ruimte aan ervaringen van onze leden. In deze donkere dagen zullen velen van jullie 

terugblikken op wat er het afgelopen jaar wel of juist niet mogelijk was. Aarzel niet om anderen 

deelgenoot van je bespiegelingen te maken en mail je verhaal of foto naar redactie@50plus.nkbv.nl. 

Dit keer tref je in ‘Mijn topmoment’ de ervaringen van Siem van Baar en het verhaal van Leendert 

Reudler vind je in de rubriek ‘Kennismaken met’.  

Wij wensen jullie allemaal een goede jaarwisseling! 
 

Gerrit, Ineke, Ruud en Sandra 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

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

Voor dit jaar stond er een vernieuwing van de regio- en sectiewebsites van de NKBV in de planning. 

Over die nieuwe website is dit jaar uitgebreid nagedacht en in de loop van december konden we echt 

aan de slag gaan. De planning is dat deze nieuwe website op 5 januari ook voor onze leden van start 

gaat. De medewerkers van het bureau hebben een eerste versie voor ons gemaakt waarin ze de 

nieuwe homepage naar onze wensen hebben ingevuld en wij zijn al begonnen met de agenda in het 

nieuwe jasje te steken. Dan gaan we ook de rest van de oude website omzetten, dus de eerste tijd zal 

nog niet alles van de oude website al op de nieuwe staan. Het resultaat zie je dus binnenkort.  

 

Prikbord wordt Forum 
Eén van de pagina’s van de website die door onze leden vaak worden bezocht is 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. Op de nieuwe regiowebsites gaat het voortaan ook het Forum 

heten. Op de nieuwe homepage staat een link naar dit Forum.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Algemene ledenvergadering 2020 – uitslag digitale peiling 
 

Omdat de fysieke algemene ledenvergadering (ALV) 2020 van NKBV 50 Plus dit jaar helaas geen 

doorgang kon vinden heeft het bestuur van NKBV 50 Plus besloten een digitale ledenraadpleging op 

te zetten. We hebben reacties gepeild op de vier vragen die we onze leden dit najaar op de ALV 

hadden willen voorleggen. Deze vorm bleek een groot succes. We kregen 268 reacties, meer dan we 

ooit op een fysieke bijeenkomst zouden kunnen krijgen.  

De uitslag was ook bemoedigend. Het grootste deel van de respondenten kon zich vinden in de vier 

voorstellen van het bestuur. Dat betekent dat:  

1. Het verslag van de vorige ALV  op 16 maart 2019 in Maarn is vastgesteld;  

2. Twee nieuwe bestuursledenzij benoemd, te weten Gerrit Halbersma in de functie van secretaris 

en Ineke Sagasser als bestuurslid met de portefeuille PR & Communicatie; 

3. Namens de NKBV 50 Plus naast voorzitter Jan van Aartrijk, Siem van Baarn als tweede persoon 

met stemrecht wordt afgevaardigd naar de VvA; 

4. Het jaarverslag van de NKBV 50 Plus over 2019 is vastgesteld. 

Wij danken alle leden voor hun bijdrage aan deze besluitvorming!  
 

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.  
 

Het was prettig om te zien dat er direct na de mailing al een groot aantal reacties binnen kwam. 

Degenen die nog geen kans hebben gezien de enquête in te vullen hebben nog tot 10 januari de tijd 

om dat te doen. We hopen dan een betrouwbaar beeld te hebben van de wensen en ambities van 

onze leden. Het bestuur zal op de ALV in het voorjaar van 2021 de uitkomsten presenteren.   
 

Terug naar inhoudsopgave 
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Mijn Topmoment  
 

 
 

Een dorpje in de buurt van de Manaslu in Nepal. Een topmoment van Siem van Baar. Lees hier meer 

over dit topmoment. 
 

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 één van onze vrijwilligers 
 

Bij NKBV 50 Plus zijn bijna vijftig vrijwilligers betrokken. Onder het motto 

‘leden voor leden’ verrichten zij diensten voor eigen plezier of om het voor 

andere leden mogelijk te maken deel te nemen aan activiteiten bij onze 

vereniging. Als voorbeeld noemen we wandelleiders, kliminstructeurs, 

commissieleden, bestuursleden, enz. Zonder hun inzet zou onze vereniging 

niet kunnen bestaan! In deze rubriek kun je kennis maken met deze 

vrijwilligers, zodat iedereen ze beter leert kennen en leest wat hen drijft om dit 

vrijwilligerswerk te doen. Om het hen wat gemakkelijker te maken over zichzelf te vertellen hebben 

we een algemene vragenlijst gemaakt. Daaruit kunnen ze een selectie maken om over zichzelf te 

schrijven. Deze vragenlijst vind je hier.  

De afgelpen jaren heette deze rubriek ‘In het zonnetje’. Maar omdat een aantal van onze vrijwilligers 

liever niet in het zonnetje gezet wil worden, hebben we besloten deze rubriek een andere naam te 

geven, gewoon: Kennismaken met. Als je niet graag in het zonnetje gezet wilt worden, maar het wel 

leuk vindt als de leden van onze sectie nader kennis met je maken, stuur dan een mail naar 

redactie@50plus.nkbv.nl voor een bijdrage in één van de komende nieuwsbrieven. Voor deze 

nieuwsbrief hebben we Leendert Reudler uitgenodigd iets over zichzelf te vertellen. Het verhaal van 

Leendert vind je hier.  
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Bergsportreizen voor 50-plussers in 2021 
 

Het coronavirus heeft het afgelopen jaar helaas effect gehad op het aanbod NKBV bergsportreizen 

voor 50-plussers. Gelukkig kon met de nodige corona-aanpassingen een deel van de geplande 

activiteiten toch doorgaan. Op basis van deze ervaringen heeft NKBV Bergsportreizen voor het 

komen jaar een (voorlopig bescheiden) programma voor 50-plussers samengesteld met 

huttentochten, een gletsjertocht en basiskampen.  

Het 50+ huttentochtprogramma omvat zes tochten: In de voorzomer (juli) in de Orobische Alpen 

(Italie; een nieuwe tocht), in de Queyras (Frankrijk) en het Engadin (Zwiterland); Vanaf de tweede 

helft augustus in de Tessiner Alpen (Zwitserland), Valle d’Aosta (Italie) en Lasörling (Oostenrijk). 

Begin augustus is er een 50+ hutten-gletsjertocht in het Silvrettagebied gepland. Daarnaast worden 

er vier 50+ basiskampen georganiseerd: eind juni begint het basiskamp in de Queyras, eind juli in het 

https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Topmoment%20Siem%20van%20Baar.pdf
mailto:redactie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/Manuals/Vragenlijst%20voor%20Zomaar%20een%20NKBV%2050%20Plus-lid%20in%20het%20zonnetje.pdf
mailto:redactie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Kennis%20maken%20met%20Leendert%20Reudler.pdf
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/Kennis%20maken%20met%20Leendert%20Reudler.pdf
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Gran Paradiso gebied, in augustus in het Zillertal en in september in de Drôme (Frankrijk; een nieuw 

gebied voor de basiskampen).   

Vanuit het programma Fit en Vitaal (waarover hieronder mee) worden twee reizen in Frankrijk 

georganiseerd, een standplaatstocht in de Haute Provence (mei) en een huttentocht in de Vallée de 

Clarée (juli).  

Ga om te boeken naar de website van NKBV Bergsportreizen. 
 

Werkgroep tochtenplanning / WATT 

De tochten die NKBV Bergsportreizen aanbiedt worden ontwikkeld en geprogrammeerd door de 

werkgroep tochtenplanning / WATT. Hoe pakken zij dit aan? Wat zijn specifieke kenmerken van het 

50 Plus programma? We hebben Guusje van Leeuwen, één van de bestuursleden van de WATT én 

lid van de werkgroep tochtenplanning binnen de WATT, gevraagd ons hierover iets te vertellen.  

Lees dat artikel hier.  

 
Fit en Vitaal 
 

Met het programma Fit & Vitaal ondersteunt de NKBV iedereen om weer in beweging te komen en 

zijn of haar passie voor de bergen te blijven delen. Daarnaast wil de NKBV wandelaars met elkaar in 

contact brengen om samen de bergen in te gaan. “Het programma Fit & Vitaal is gestart omdat we 

veel leden van 60 jaar of ouder spraken, die door onzekerheid nooit meer in hun geliefde bergen 

komen. Daar willen we verandering in brengen! Wij geloven immers dat je een heel leven lang van de 

bergen kunt genieten, ook als je de 60, 70, of 80 bent gepasseerd”, aldus Elmar Teegelbeckers, een 

van de initiatiefnemers van dit programma.  

Meer informatie tref je hier . 
 

Terug naar inhoudsopgave 

 

 

 

SPORTKLIMMEN 
 
 
 
In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 

wenst de NKBV 50 Plus klimcommissie u 

een goed en gezond nieuwjaar met veel 

klimplezier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de besmettingsgrafiek lijkt op het 

klimtouw dat naar de grond kringelt, dan 

kunnen we weer uitzien naar klimmen in 

de rotsen.  

 

 

 

 

https://www.bergsportreizen.nl/resultaten/?audiences=14
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/NKBV%20Bergsportreizen%20voor%2050-plussers.pdf
https://50plus.nkbv.nl/files/50plus/2021/Diversen/brochure%20fit%20en%20vitaal_DEF.pdf
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Klimcommissie NKBV 50 Plus 
 

In het afgelopen jaar is er geen verandering gekomen in de samenstelling van de klimcommissie. Bij 

toerbeurt nemen de bestuursleden het voorzitterschap van de commissie op zich. De klimcommissie 

is als volgt samengesteld:  

Adrie Zwemer contact met instructeurs; aandacht voor veiligheid 

André Vreeken beheer van de touwen en overige materialen 

Harm Jansen contact met instructeurs, beheer tent 

Mart Schouten nieuwsbrief; vervanger voor vergaderingen van sectie 50 Plus 

Nannette Groothuis  penningmeester 

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

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

 

Klimactiviteiten 50 Plus in 2021 
 

De klimcommissie heeft weer verschillende activiteiten gepland. Afhankelijk van de dan geldende 

coronamaatregelen kunnen deze al dan niet doorgaan.  
 

datum rotsen Camping Thema 
Opgaveformulier op 

website 

Diverse 

momenten 

klimmen in 

de hal  

Amsterdam 

Enschede 

Zelfstandig 

klimmen 

Meer informatie t.z.t. in 

de agenda op de website 

Weekend 

15-16 mei 
Durnal Du Bocq 

Levens-

reddende 

routines 

Aanmelden vanaf 14 

maart via de agenda op 

de website 

Midweek 

7-11 juni 

Diverse 

rotsen 
Du Bocq 

Zelfstandig 

klimmen zonder 

instructeurs 

Aanmelden vanaf 18 

april via de agenda op de 

website 

Weekend 

26-27 juni  
Yvoir Du Bocq Klimtechniek 

Aanmelden vanaf 25 

april via de agenda op de 

website 

Weekend 

4-5 september  
Yvoir 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 
 

Omdat Camping Du Bock in andere handen is overgegaan moeten de bestaande afspraken over 

reserveringen en betalingen herzien worden. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we op de 

camping terecht kunnen. De klimcommissie is nog in overleg om een zo eenvoudig mogelijke regeling 

te treffen.  
 

Informatie 

Meer informatie over de klimweekenden is te vinden op onze website, over de klimweekenden en 

over de klimmidweek. 
 

Klimmen in de hal 

Een aantal leden van de sectie 50 Plus 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.  

• 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 ook de 

mailto:klimcommissie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/sportklimmen/klimweekenden
https://50plus.nkbv.nl/sportklimmen/klim-midweek
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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 ook de aankondiging in 

de agenda. 
 

Buitenklimactiviteiten  

In 2020 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.  
 

Thema’s van klimweekenden 

Net als de vorige jaren plaatsen we elk klimweekend in een thema. Naast de gebruikelijke uitdaging, 

inspanning en ontspanning in de weekenden zorgen we ook voor verbetering van onze klimtechniek. 

Alle deelnemers doen hieraan mee. In de komende Nieuwsbrieven zullen de thema’s worden 

toegelicht. 
  

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 

allen zelfstandige klimmers aan zo’n midweek deelnemen. 
 

Klimvaardigheidsbewijs Outdoorvoorklimmen. 

Vorig jaar zijn we gestart met een cursus voor het behalen van het klimvaardigheidsbewijs. In verband 

met de Corona-belemmeringen is deze cursus tijdelijk gestopt. In 2021 zal deze cursus worden 

afgerond.  
 

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 

Vanwege de Coronabelemmeringen moest de klimcommissie in 2020 de meeste activiteiten 

afgelasten. Voor een aantal personen was dat aanleiding om zelfstandig te gaan klimmen. Maar hoe 

vind je de juiste klimmaatjes? In verband met de privacy-wetgeving mag de klimcommissie geen 

gegevens over deelnemers bekend maken. In haar vergadering heeft de klimcommissie hierover 

gesproken en stelt de volgende mogelijkheden voor: 

Via het Prikbord van de NKBV 50 Plus. In onze nieuwe website heet dat overigens niet meer Prikbord 

maar Forum. Daar 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 prikbord 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.  
 

Terug naar inhoudsopgave 
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WANDELEN 
 

Wandelen in tijden van corona 
 

Onze wandelingen hebben het afgelopen jaar nogal te lijden gehad van corona. We hopen dat dat 

niet geldt voor de gezondheid van onze leden. De afgelopen maanden konden we met maximaal 4 

wandelaars onderweg zijn. Niet veel, maar toch altijd beter dan geen wandelingen. Het ziet er naar uit 

dat het maximum van 4 wandelaars de komende maanden nog wel gehandhaafd zal blijven, maar we 

hopen dat dit aantal snel weer wat omhoog kan.  

 

Het is wel fijn dat veel organisatoren hun wandelingen nog één of zelfs twee keer herhaald hebben. 

We hopen dat we ook volgend jaar een groot aantal herhalingswandelingen kunnen houden. Daar zijn 

tussen de standaardwandelingen op de 2e en 4e donderdag van de maand op tussenliggende 

donderdagen genoeg mogelijkheden voor.  

 

De extra corona maatregelen voor onze wandelingen blijven voorlopig nog wel bestaan. Dat zijn o.a.: 

- vooraf aanmelden; en als je je hebt aangemeld en toch niet mee kunt, bijv. door (milde) 

symptomen van het coronavirus of huisgenoten die positief getest zijn of koorts hebben, even 

een bericht of telefoontje naar de wandelcommissie, zodat iemand die op de reservelijst staat 

alsnog mee kan; 

- geen stadswandelingen (hoewel een stukje door een stad niet altijd te vermijden is); 

- lijnwandelingen alleen als je na afloop niet per bus of tram weer naar het beginpunt moet (met 

de trein of de metro is dat geen probleem).  
 

En wat de vaccinaties voor eventuele versoepelingen bij onze wandelingen gaan betekenen, 

daarover moeten we de komende maanden ook gaan nadenken.  
 

Terug naar inhoudsopgave 
 

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. 

- 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 1e kwartaal 2021 
 

Datum: Gebied*: 

Za. 2 januari Geen nieuwjaarswandeling maar mogelijk een online 

nieuwjaarsbijeenkomst 

Zo. 24 januari Een rondje om Bussum 

Do. 28 januari Een rondje om Bussum 

https://50plus.nkbv.nl/agenda/een-rondje-om-bussum-1/24-01-2021
https://50plus.nkbv.nl/agenda/een-rondje-om-bussum/28-01-2021
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Do. 4 februari Noordzee en Waddenkust Kop van Noord-Holland 

Za. 7 februari  

Do. 11 februari  

Do. 25 februari  

Zo. 28 februari  

Za. 6 maart Elburg en Thornspiccerpad 

Do. 11 maart  

Do. 25 maart Amsterdamse Bos 

Zo. 28 maart  
*Klik op het gewenste gebied voor alle informatie op de website (bij Word: houd de Ctrl-toets daarbij vast). 

 

 
 

Bovenstaande foto is gemaakt door Leendert Reudler tijdens de wandeling van 22 oktober. Corona-

proof wandelen in het hart van de Alblasserwaard.  

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. 

 

Dagwandelingen 2021: organisatoren gezocht 
 

Ook in het komende jaar willen we weer veel gaan wandelen, maar helaas is dat voorlopig nog wel in 

heel kleine groepjes. We zijn het wandelschema voor 2021 weer aan het vullen, maar tot nu toe gaat 

dat nog niet erg voorspoedig. Er staan al een paar wandelingen in, maar we hebben genoeg 

organisatoren in onze sectie om veel lege plekken snel te kunnen vullen. Misschien ook leden die tot 

nu toe nog geen wandeling georganiseerd hebben, maar dat toch wel eens willen doen?  Kijk hier 

voor het wandelschema 2021. Kijk, 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/noordzee-en-wadden-kust-kop-van-noord-holland-marinestad-2/04-02-2021
mailto:wandelcommissie@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/wandelen/wandelschema2021
mailto:wandelcommissie@50plus.nkbv.nl
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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, 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.  
 

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 maart 2021 
 

Redactie 

Gerrit Halbersma 

Sandra Kersbergen 

Ineke Sagasser 

Ruud Scheltinga 

mailto:wandelcommissie@50plus.nkbv.nl
mailto:secretaris@50plus.nkbv.nl
https://50plus.nkbv.nl/
https://www.facebook.com/NKBV50Plus/
mailto:50plus@nkbv.nl
http://nkbv.nl/
https://50plus.nkbv.nl/files/NKBV-Privacyverklaring-50plus.pdf
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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 

 

mailto:redactie@50plus.nkbv.nl

