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Nieuwsbrief juli 2017

Een korte nieuwsbrief, want natuurlijk zijn alle leden, dus ook de redactie, in deze vakantietijd
lekker aan het kamperen. En vakantietijd betekent ook dat het clubbureau, het hoofdbestuur
en de afdelingsbestuurders soms wat moeilijker te bereiken zijn. Houd daar rekening mee als
je een vraag hebt of iets aan de orde wilt stellen. Fijne vakantie!

Pinbetalingen
Wist je dat je dit jaar op drie terreinen met je pinpas kan
betalen? Op Texel, Ouddorp en Huizen heeft de
kampmeester nog tot eind augsutus een pinapparaat tot
ziijn beschikking. Dat scheelt zowel de kampmeester
als de penningmeester veel werk, dus maak er gebruik
van!

Warme douche De Brobbelbies
De warme douche op De Brobbelbies werkt weer naar
behoren! Er waren technische problemen, maar die zijn
gelukkig opgelost. Wel is de koude douche nu definitief
buiten gebruik gesteld.
We hopen dat we je binnenkort weer eens op het terrein
zien. Veel kampeerplezier op De Brobbelbies!

Bronstweekend Ugchelen 2017
Wil jij ook eens burlende herten zien en horen? Kom
dan van 29 september tot 1 oktober naar het
bronstweekend in Ugchelen.
Je kunt je nog inschrijven tot 1 september! Kijk op
de site voor meer informatie.
Bronstweekend

Kinderkamp op De Haan
Zaterdag 2 september is het weer zover ... kinderkamp! Het thema dit
jaar is 'Spionnen en Superhelden'. Laten al die NTKC-spionnen en superhelden zich maar melden! Op de site is alle infomatie te vinden.
Kinderkamp

2-3 september: Zorgvlied natuurbeleefweekend
Een prachtig weekend voor iedereen, jong en oud, die
dwars door het bos durft te gaan. Je bent van harte
uitgenodigd mee te doen en te genieten van de rijke natuur
op en rond De Hertenweide.
Bekijk het uitgebreide programma op de site en geef je op
vóór 25 augustus 2017.
Natuurbeleefweekend

Nieuwsbrief
Maandelijks brengen we je via de nieuwsbrief op de hoogte van actuele zaken en activiteiten
die er georganiseerd worden. Alle eerder verzonden nieuwsbrieven vind je in het
nieuwsbriefarchief. 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 aanmelden voor de
nieuwsbrief! (rechts onderin op kampeerclub.nl) Het is, naast Buitenspoor en website, dé
manier om bij de club betrokken te blijven.
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