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Nieuwsbrief augustus 2016

Ongetwijfeld heeft iedereen een heerlijke zomer gehad. En het kampeerseizoen is nog lang
niet voorbij. Zeker tot eind september komen er nog prachtige, zonovergoten weekenden aan.
En wil je nog iets doen? De verschillende afdelingen hebben in september van alles
georganiseerd. Kijk eens in de agenda. Veel kampeerplezier!
Bekijk agenda

De Heerkuil afgesloten!
Vanaf zondag 28 augustus j.l. is De Heerkuil
afgesloten. Het is absoluut onmogelijk om er te
kamperen. Het toiletgebouw wordt
vernieuwd. We hopen dat het nieuwe
toilletgebouw op 11 november (deels) weer in
gebruik kan worden genomen.
Lees wat er komende maanden allemaal gaat
gebeuren. We verheugen ons nu al op een
mooi, nieuw toiletgebouw!
Werkzaamheden De Heerkuil

Creatief weekend De Hertenweide
Op 3 en 4 september wordt er een creatief
weekend georganiseerd op De Hertenweide.
Heb je zin om voor komende herfst nog snel
muts of trui te breien, laat je dan inspireren
door de enthousiaste vrijwillers. Op de site is
het totale programma te vinden.
Tot zaterdag!
Programma creatief weekend

3 en 4 september: Limmen's High Tea
Komend weekend heerlijk nazomeren in Limmen met
zaterdag een High Tea en zondagochtend een origineel
English Breakfast. Wat wil je nog meer?
Kijk hier voor meer informatie en reis af naar NoordHolland.
Limmen's High Tea

10 en 11 september: Kanoweekend in de Biesbosch
De Biesbosch is dit jaar de bestemming van
het jaarlijkse kanoweekend van de afdeling
Kennemerland.
In tegenstelling tot de afgelopen jaren is het
kampeerterrein niet bereikbaar voor fietsers en
er wordt over groot water gevaren. Kijk maar
eens wat er op het programma staat en geef je
op!
Kanovaren in de Biesbosch

Gezocht: extra webredacteur
De NTKC-redactie zoekt een enthousiaste
webredacteur & contentcoördinator met gevoel voor
tekst, beeld en digitale communicatie. Door het
intensieve gebruik van de site is uitbreiding van
het redactieteam héél wenselijk.
Heb je hart voor de club en ongeveer 4 uur in de
week 'over', meld je dan aan!
We zien je bericht graag binnenkomen op redactie@kampeerclub.nl.

Nieuwsbrief
Ten minste 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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