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Nieuwsbrief mei 2016

Tot nu toe kon je inloggen op kampeerclub.nl met je lidnummer en postcode. Dat kan en moet
veiliger. Als binnenkort de website helemaal aan de clubadministratie is gekoppeld, kun je
écht alleen nog inloggen met je e-mailadres. Voer daarom je e-mailadres nu meteen in!
inloggen website

Landelijk Kennismakings- en Kampeerweekend
Niet vergeten: van 10-12 juni wordt in
Hazerswoude een groot opgezet
kampeerweekend georganiseerd.
Voor nieuwe leden, belangstellenden,
maar natuurlijk ook voor alle andere
clubleden!
Er worden verschillende workshops en demonstraties gegeven, zowel door eigen leden en
secties als door bevriende organisaties. Kijk maar eens naar het uitgebreide programma.
En wil je meewerken om dit weekend een succes te maken? Geef je op via
promo@kampeerclub.nl. Alle hulp is zéér welkom.
Programma kampeerweekend

Orchideeën op Masterveld
De brede en de gevlekte orchis komen weer tevoorschijn op ons
terrein Masterveld in Winterswijk! De planten staan op de
Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en sterk
afgenomen.
Lees waarom deze bijzondere orchideeën zo massaal groeien
op ons terrein en kom eind mei of begin juni zelf de prachtige
bloemenweelde bekijken
Orchideeën op Masterveld

Kanoweekend in het hoge noorden
Zin in een kanotocht van ongeveer 15
kilometer? Van 17-19 juni wordt weer het
traditionele kanoweekend georganiseerd
op Eenrum.
Weidse landschappen, de stilte, het
vogelleven, kom dat zien en beluisteren
vanaf het water. Wil je meer weten, kijk
dan op de website.
Kanoweekend Eenrum

Natuurbrandrisico
Kampvuur, kookvuur, vuurschaal of pizza-oven? Als je wilt
stoken op het terrein, let dan op de brandvoorschriften.
Code oranje en rood betekent op onze terreinen NIET stoken.
Op natuurbrandrisico.nl is te zien welke code in het betreffende
gebied van kracht is. Houd je aan de regels, en vermijd onnodige
risico's!
vuurinventarisatie terreinen

Fietstocht Kennemerland
Van donderdag 23 juni tot zondag 3 juli
organiseert de afdeling alweer de 25e
Kennemer Fietstocht. Meedoen?
Kijk wat het programma voor dit jaar is en geef
je op!
Kennemer Fietstoer

Nieuwsbrief
Tenminste een keer per maand brengen we je via de nieuwsbrief op de hoogte van actuele
zaken en activiteiten die er georganiseerd worden. Heb je nieuws of een agendapunt, gebruik
dan het agenda- of nieuwstipformulier om een bericht door te geven.
Ken je NTKC-ers die zich nog niet hebben opgegeven? Laat ze zich inschrijven (rechts
onderin op kampeerclub.nl). Het is, naast Buitenspoor en website, dé manier om bij de club
betrokken te blijven.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je hier afmelden.

