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Clubactiviteiten
1
1-2
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8-9
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9
15
15
15
15
15-16
15-16
22-23
23-30
30

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Baronie en Kempen
Amsterdam
Hart van Holland
Veluwe
Kennemerland
Oost		
Enig		
Gooi en Vechtstreek
Oost		
Rotterdam
Utrecht
De Heerkuil
Zwerfgroep
Promo
Caravansectie
Promo

Werkdag
Werkweekend
Werkdagen
Kamperen en klussen
Werkdagen
Werkdagen 10.00 start met koffie
Wandeling
Werkdag vanaf 10:00
Springendalloop 5-10-15 km
Werkdag
Werkdag
Werkweekeinde herfst
Najaarstocht
Go Green beurs
Sinterherfstkamp
Wintermarkt Gaaf Groen

De Smagten
Huizen
Het Groene Hart
De Kooiberg
Limmen
Masterveld
Amsterdam
Austerlitz
de Hoeve Springendal
Het Essenbos
Den Treek
De Heerkuil
Valkenswaard
Nijmegen
Rockanje
Egmond/Zee, Roompot

13
13-14
13-14
20
20-21

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

Enig		
Noord
Promo
Gooi en Vechtstreek
Jeugdsectie/Zwerfgroep

Dagwandeling
Kampeer- en harkdagen
Go Green beurs
Werkdag vanaf 10:00
Wintertocht

vanaf Assen
De Hertenweide
Amstelveen
Austerlitz
Veluwe

2-9
3-4
10
10-11
10-11
11
11
17
18
23-25

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

Caravansectie
Kennemerland
Hart van Holland
Baronie en Kempen
Noord
Den Haag
Oost		
Gooi en Vechtstreek
Utrecht
Enig		

Nieuwjaarskamp
Nieuwjaarskamp
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarskamp
Nieuwjaarskamp + wandeling
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarswandeling
Werkdag
Nieuwjaarsbijeenkomst
Wandelweekend

Doorwerth
Limmen
Het Groene Hart
De Smagten
De Hertenweide
De Haan
Diepenveen
Austerlitz
Den Treek
Oisterwijk

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met
bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor
natuur, milieu en voor elkaar.
NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel
Nederland.
Opgericht 5 mei 1912; lid ficc
Hoofdbestuur:
Voorzitter
Secretaris
2e secretaris
Penningmeester
2e penningmeester
Communicatie en PR
Terreinbeheer
Terreinbeheer Groen

Adriaan Branderhorst
Gijs van As
Maartje Loerakker
Ivo Knotnerus
Petra Schaeks
Susan van Oostveen
Albert Fien
Ronald Lankhof

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via:
ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:
Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond
informatie, lidmaatschap, admini
stratie en contributie.
clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00
tot 22.00 uur. Vermeld altijd je
lidnummer en telefoonnummer.
Adreswijzigingen en aanvragen
voor het inlichtingenpakket altijd
schriftelijk indienen, evenals opzeggingen van het lidmaatschap.
Het clubjaar loopt van 1 oktober
t/m 30 september van het jaar
daaropvolgend. Het lidmaatschap
wordt automatisch verlengd tenzij
uiterlijk op 1 september van enig
jaar schriftelijke opzegging door het
clubbureau is ontvangen.
Betalingen onder vermelding van
reden, administratienr. en volledige
naam.
• Contributiebetaling op IBAN:
• NL17INGB0000669693
• Overig op IBAN:
• NL22INGB0000009324
Nederlandse Toeristen Kampeer
Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

NTKC-communicatie
op de schop
Dit is het laatste Buitenspoor in oude stijl. In januari 2015 verschijnt het eerste nummer
in een nieuwe vorm. Deze verandering is onderdeel van een veranderslag in de hele
NTKC-communicatie. Hierbij nog eens de hoofdpunten op een rij.
aankondigingen en verslagen van evenementen en
kleine berichten, die
voorheen alleen in
Buitenspoor verschenen,
een goede tijdelijke plek op
de huidige website.
Tegen de tijd dat de nieuwe
website de lucht in gaat,
volgt meer informatie.

Wat verandert er?

• De website wordt het

belangrijkste informatiemiddel. Een nieuwe, duidelijke, gebruiksvriendelijke
website is op dit moment in
voorbereiding en zal in de
loop van 2015 de lucht in
gaan.

• Ook kopij voor de web-

• Afdelingsberichten, een

site wordt voortaan
geredigeerd, net zoals nu
bij Buitenspoor gebeurt.

agenda met clubactiviteiten, aankondigingen en
verslagen van evenementen en ‘kleine berichten’
(gevraagd en aangeboden)
publiceren we vanaf
1 januari 2015 op de website.
Deze informatie wordt
regelmatig ververst.

• Aan alle afdelings- en

	

sectiesecretarissen het verzoek om afdelingsberichten
voortaan uiterlijk de 20e
van elke maand naar
redactie@kampeerclub.nl
te sturen.

• Elke maand ontvang je een

digitale nieuwsbrief met
een selectie van verwijzingen naar actuele informatie
op de website.
Ontvang je de nieuwsbrief
nog niet? Geef dan nu via
www.kampeerclub.nl je
e-mailadres door.

• Vier keer per jaar krijg

je het blad Buitenspoor
thuisbezorgd, met verhalen
waarin de beleving van
NTKC-kamperen centraal
staat.

Waarom ook alweer?

• Door de website leidend
te maken in de ledencommunicatie kunnen we veel
sneller, actueler en actiever
informatie delen.

Fotografen gezocht

Claes Oldenburg, Plantoir

Praktisch

• Alle kopij, zowel voor de website als voor Buitenspoor,
kun je voortaan sturen naar
één adres:
redactie@kampeerclub.nl.

De redactie zorgt ervoor dat
je stuk in het juiste kanaal
terechtkomt.

Europa, buitenlandse
reisverslagen en sterke
kampeerverhalen te blijven
insturen.
En schroom niet om voor
Kamperen in Europa ook
een foto mee te sturen van
de camping waarover je
je enthousiasme met anderen wilt delen.

Onze oproep voor medewerkers in het vorige nummer
van Buitenspoor heeft
diverse waardevolle reacties
opgeleverd.
Wel zijn we nog op zoek
naar mensen die af en toe
foto’s willen maken bij een
terreinreportage of bij een
interview, en dan met name
in het noorden, westen, of
zuiden van het land.
Denk jij zo een steen te kunnen bijdragen?

• Zolang de nieuwe website
Vergeet niet om tips voor
de rubriek Kamperen in

nog niet klaar is, creëren
we voor afdelingsberichten,

We horen graag van je via
redactie@kampeerclub.nl
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Meer coördinatie en structuur
in de werkweekenden
In gesprek met Ronald Lankhof, HB-lid terreinbeheer groen

Foto Monique van Laake

Goed volk
Fotografeer het
zwerversteken
Achter het ‘hekje’ van het NTKC-logo
zit een verhaal: het is gebaseerd op
een geheim teken waarmee zigeuners en andere zwervers volgens de
overlevering met elkaar communiceerden. Ze krasten een horizontale
streep met twee dwarsstreepjes in
muren of bomen bij huizen op het
platteland, en lieten elkaar zo weten: ‘hier is het veilig’, ‘hier woont
goed volk’.
Als je erop gaat letten, zie je dit
zwerversteken overal, in strakke of
juist in ruwe vorm.
In een hek, in losse takken, in een
wolkenpartij. Maak foto’s van zo’n
‘toevallig’ zwerversteken.
Of maak het teken zelf: leg het van
schelpen, vlecht het van bloemen,
hark het in zand. Maak het van een
scheerlijn of van haringen. Geef je
creativiteit de vrije loop, of zet je
kinderen aan het werk.
Stuur je foto naar
redactie@kampeerclub.nl.
Elk kwartaal publiceren we de mooiste, grappigste of verrassendste
inzending van de afgelopen periode
in Buitenspoor.
Foto Jet Langedijk,
Kampeerheimwee op het balkon
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De aanleiding tot mijn gesprek met
Ronald Lankhof – ik ontmoet hem
in zijn knusse huis in Amersfoort,
waar gitaren en een contrabas
een van zijn hobby’s verraden – is
tweeërlei. Het hoofdbestuur (HB)
wil de werkweekenden op onze
terreinen graag meer planmatig en
gestructureerd laten verlopen en …
voelt behoefte om de communicatie
binnen de club te verbeteren.
Die twee onderwerpen blijken
naadloos op elkaar aan te sluiten.
Elkaar bereiken
Ronald: “Er zijn vergaderingen
geweest waarbij bij ons de vraag
opkwam of we de sfeer die daar
heerste zo willen. Ons antwoord
was ‘nee’. We streven naar een
ander tintje, niet meer zo’n wij-zijgevoel. De HB-leden zien zichzelf
ook als gewoon lid, weliswaar in
een andere functie, maar toch niet
anders dan ieder ander lid. In het
goed laten functioneren van ons aller NTKC – en dus ook het terreinbeheer – zijn we volstrekt afhankelijk
van elkaar. Het schort volgens ons
aan een goede communicatie, we
moeten elkaar veel beter kunnen
bereiken. Zoiets simpels als de
notulen van de HB-vergaderingen,
die kunnen we heel eenvoudig naar
de afdelingen doormailen, zodat
die weten wat er besproken is.
En Buitenspoor kan in het elkaar
bereiken ook een goede rol vervullen. We realiseren ons dat we als
bestuur veel te weinig zichtbaar
zijn. In vergaderingen met de
terreincommissarissen (TC’s)
bijvoorbeeld merk ik dat het directe
contact goed werkt, je vindt elkaar
veel beter. Een te grote afstand zit
dat in de weg.
Langetermijnplan
Deze zaken spelen natuurlijk ook
wanneer het gaat om het onderhoud van onze terreinen.
Mijn beeld van het onderhoud
is dat er op de terreinen wel een
beheerplan, maar meestal niet
een groenbeheerplan is. Bomen
kappen en groen maaien, zulke
heel praktische zaken vinden genoeg en heel goed plaats. En op
sommige terreinen is er ook een
langetermijnplan, maar er zijn grote
onderlinge verschillen. Daar willen
we meer beleid en structuur in aanbrengen, vooral omdat daar grote

behoefte aan is. Leden melden ons
dat ze willen weten wat te doen en
hoe dat te doen, inclusief concrete
handvatten.
Vleksgewijs uitsmeren
Zo hebben we op Brobbelbies
geïnventariseerd wat voor soort
terrein het precies is en vervolgens
de eigenheden beschreven. Daaruit
zijn typeringen ontstaan waaruit
we een werkplan gaan destilleren.
Daarin komt te staan wat er op termijn moet gebeuren om het terrein
te behouden en indien nodig verder
te ontwikkelen. Vervolgens moeten
we dat vertalen in de activiteiten
die nodig zijn. Die opzet hebben we
meegenomen naar het TC-overleg
en gevraagd: wat vinden jullie hiervan? Die gaven hun visie daarop.
Voor de werkweekenden is nu het
idee om het groenonderhoud vleksgewijs over meerdere jaren uit te
smeren. De kampvuurkuil is daarbij
steeds het vertrekpunt, die moet
jaarlijks onder handen genomen
worden. Maar verder dus niet alles
tegelijk, want daarvoor komen er
gewoonweg niet genoeg mensen,
dan heb je per keer wel vijftig leden
nodig.

Verborgen kennis
Wij merken ook dat we onze leden
onvoldoende kennen, er zit veel
verborgen kennis en kunde onder
de leden, zoals enkele beroepszagers die daar heel veel van weten.
Die kunnen we veel beter
benutten, raadplegen en inschakelen.
We willen heel graag dat het ook
tussen de afdelingen onderling
gaat lopen en vorm gaat krijgen,
niet alleen via het bestuur. Met
betrekking tot het groenbeheerplan
geven wij slechts de voorzetten, de
TC’s vullen die naar behoefte en
eigen kunnen in. Zo’n plan moet
echt iets van de leden zelf worden,
niet iets wat het bestuur zo nodig
wil. Dus enerzijds streven we naar
meer coördinatie en planmatigheid,
anderzijds willen we graag heel veel
eigen inbreng van de afdelingen
daarbinnen.”
Aldus de bevlogen woorden waarmee Ronald Lankhof zijn relaas
beëindigt. We gaan er ongetwijfeld
nog veel van horen – en merken.
Dries Oosterhof
Foto Corneel Timmermans

Waar gaan jullie heen?
Euh, dat weten we niet, verrassing!
Elke maand van september tot en
met juni kun je met de Zwerfgroep
mee een mooie avontuurlijke tocht
lopen. Hieronder het verslag van
twee kinderen die in september
meeliepen.
Veel plezier met lezen, en wie weet
loop jij ook mee de volgende keer!

Word jij ook
een LieveLoop-Beestje?
Ben jij wel eens meegeweest met
de Zwerfgroep?
Nee? Dan moet je echt een keertje
met ons meegaan, want het is een
superleuk avontuur.
Eigenlijk is het een soort speurtocht.
Je start op een mooi plekje ergens
in Nederland. Je vader of moeder,
opa, oma, tante of oom (of wie er
ook met je meeloopt) heeft dat
plekje op een landkaart aangekruist. Daar gaan jullie naartoe
en daar vind je dan, op een rood
bandje om een boom of een paal,
de volgende aanwijzing over waar
je naartoe moet. Je zoekt samen op
de kaart waar dat is en dan loop je
daar weer heen ... en daar vind je
het volgende rode bandje, met de
volgende aanwijzing. Zo loop je van
bandje naar bandje tot ... je een
bandje met een tentje erop vindt.
En dan weet je waar je ‘s avonds je
tentje mag opzetten.
En ondertussen draag je natuurlijk
je eigen rugzak met je pyjama en je
knuffel, en – als je wat groter bent
– misschien zelfs je eigen slaapzak!
Onderweg maak je van alles mee;
je ziet lammetjes in de wei, als het
heel hard regent mag je bij een
boer in de schuur schuilen, je ziet
roofvogels vliegen, je ontdekt een
oude ruïne, je springt over een

Verslag van Jasmijn:
ik ging met papa naar deventer met
de auto.
toen we er waren gingen we wandelen met de rugzakken.
en toen we er waren gingen we de
tent opzetten.
en daarna gingen we eten.
we aten erwtjes met knakworst.
daarna gingen we zelf een kampvuur maken.
en ik mocht laat naar bed.
jasmijn zwetsloot ik ben 7 jaar

richting de IJssel. Na 45 minuten
lopen ontdekken we dat onze weg
is afgesloten omdat het gebied
wordt heringericht. Ik sluip onder
het prikkeldraad door zodat we op
een weg komen die ons terugleidt
naar de hoofdweg.
We besluiten het via het bos te proberen. Dit gaat prima en we komen
diverse andere zwervers tegen,
samen lopen we verder naar het
volgende coördinatiepunt landgoed
Haren. Daar staat een ruïne. Een
nepperd, toen hoorde je erbij als je
een ruïne in je tuin had.
Vandaaruit naar het volgende
landgoed, Kattenbos. Het begon
te onweren en de eigenaar bood
het koetshuis aan als schuilplaats.
Na wat te hebben gegeten en de
waterflessen bijgevuld te hebben
gingen we weer op pad. Het laatste

sloot, klimt over een hek of in een
boom om te kijken of je de kampeerplaats al ziet en je zwaait naar
voorbijgangers die heel raar kijken
omdat ze nog nooit zo’n kanjer met
een rugzak hebben gezien.
Op de kampeerplek zet je samen de
tent op, rolt je slaapzak uit, kookt
je potje en als het meezit is er een
lekker kampvuurtje.
Op de foto zie je Thomas met zijn
rugzak in het bos. Ook al zo’n kanjer die al vaker meegelopen heeft!
Zie je wat een plezier hij heeft!

Heb je er al zin in?
En het wordt nog leuker! Vanaf
volgende maand kun je een kinderloopkever-medaille, in de vorm van
een lieveheersbeestje, veroveren.
Met een nummer erop. Die medaille
krijg je als je op de basisschool
zit en de hele tocht gelopen hebt.
Vanaf dan ben je een echt zwerfgroeps Lieve-Loop-Beest!
Je speldt hem op je rugzak of je
fleece en elke keer dat je meeloopt
krijg je een nieuw nummer op je
loopkever, zodat je kunt zien hoeveel keer je al meegelopen hebt.
Misschien haal je wel een 10 ... of
een 12!

Doe je mee?!
Haal je vader, moeder, broer, zus,
tante, oom, opa of oma maar over
en neem ze mee op speurtocht!
Tot ziens bij de tent in het bos!
De Zwerfgroep

Verslag van Thomas:
Zwerfkamp 20 september te
Deventer
Sinds afgelopen anderhalf jaar
loop ik regelmatig samen met mijn
vader en soms ook met mijn broer
mee met de Zwerfgroep. Ik ben 9
jaar en zit in klas 4 (groep 6) van de
Strijene.
8 uur op, DS opgeladen, rugzak
ingepakt met daarin mijn slaapzak
en kleren.
Rond 9 uur vertrekken we vanuit
Oosterhout (NB) naar Deventer. Het
is een klein stukje lopen vanaf de
parkeerplaats naar het startcoördinaat. Al gauw komen we de eerste
deelneemster tegen en de eerste
mensen die vragen waar we heen
gaan. Omdat ze allerlei mensen tegenkomen met rugzakken. De leukste vraag is: waar gaan jullie heen,
euh dat weten we niet, verrassing!
Hierdoor is het ook een echt avontuur en dat vind ik het leukst.
Het is erg mistig en we lopen

stuk ging snel, we haalden de
groep waarmee we opliepen weer
in. Einde middag kwamen we op de
camping aan. ’s Avonds kampvuur
en op tijd mijn slaapzak in.
De volgende dag was het prachtig
weer. Afscheid van iedereen genomen en nog even gedold met Quinnes, de hond van de kampmeester.
Via Diepenveen terug naar Deventer
gelopen. Om 15.30 uur waren we
weer thuis.
Superleuk weekend gehad.
Ik hoop dat er meer kinderen van
mijn leeftijd zin hebben om mee te
lopen. Dit keer waren we met zijn
tweeën maar bijvoorbeeld met het
houtvuurkamp afgelopen jaar denk
ik wel met vijftienen.
Ik kijk in ieder geval weer uit naar
de volgende keer.
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Onthulling plattegrond door Martin en Mirjam de Jonge, foto Kiekez! Vakfotografie

De Hertenweide 35 jaar
Topjubileumweekend
Op 28 september 1979 kocht de NTKC voor 50 duizend
gulden De Hertenweide. Het was voorheen een paspoortterrein, een natuurkampeerterrein waarvoor je een kampeerpaspoort van de ANWB nodig had (te verkrijgen na
proefkamperen). Verkoper wilde dat koper de heersende
kampeertraditie zou voortzetten. Dat doen we als de beste,
nu al weer 35 jaar lang.
Reden voor een feestelijk kampeerweekend.
Wanda Weergang, Martin de Jonge
en Harm Michels vormden de feestcommissie en kregen de opdracht
om een weekend te organiseren
met voor ieder wat wils. Je moest
kunnen kiezen waaraan je mee
wilde doen en het moest vooral
gezellig zijn. En daar is de commissie helemaal in geslaagd.
Er kwamen 13 en 14 september zo’n
vijftig gasten, waarvan een groot
deel kinderen en jonge mensen.
Een speciale gast was onze exvoorzitter Jaap Weergang die met
z’n 87 jaar al heel lang getuige is
van het reilen en zeilen van onze
kampeerclub. Voor deze gelegenheid was de evenemententent van
de club opgezet als onderdak voor
alle lekkere hapjes en nostalgische
foto’s.
In een rijtuig
Dagvoorzitter Anke Beerendonk
verwelkomde alle gasten met een
geanimeerd praatje en al gauw
werd iedereen aan het werk gezet
met een geocaching-tocht.
De kinderen vormden een speciale
groep, omdat zij bij uitstek een
goede neus hebben voor lekkere
dingen en cadeautjes.
Uiteindelijk bleek voor de kinderen
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het niet-geplande ijsje bij buurcamping De Zonnekamp het hoogtepunt
te zijn. Op weg ernaartoe kregen ze
een lift van een koetsier en werden,
in een rijtuig met een span paarden
ervoor, naar de ijscoman gereden.
Nieuwe plattegrond
Nadat alle geocachers weer terug
waren en we gezellig bij elkaar rond
het kampvuur zaten, heb ik verteld
over de geschiedenis van
De Hertenweide. Andere aanwezigen vulden de verhalen aan, zodat
het een levendig gesprek werd.
Voor de toekomst zijn twee dingen
belangrijk: het op peil houden van
wat we nu hebben en het versterken van de goede verhouding
tussen natuur en kamperen. Om dit
fysiek te ondersteunen onthulden
Martin en Mirjam de Jonge een
modern gestileerd bord met daarop
de hedendaagse plattegrond van
het terrein. Dit bord is speciaal
ontworpen om nieuwkomers snel
wegwijs te maken. Het prijkt inmiddels als een waar visitekaartje aan
de voorgevel van ’t Hok.
Tapas- en toetjesbuffet
Op het dinermenu stond ‘Tapas’.

ploeg geformeerd. Het traject voer
bewust langs een droge sloot. De
meeste ballen verdwenen daar dan
ook in. Wie gewonnen heeft is me
niet bekend, maar de wandeling
rond het kampeerterrein is hoe dan
ook de moeite waard vanwege het
mooie bos van het Nationaal Park
Drents-Friese Wold.
En toen het afscheid. Weer een
praatje van de dagvoorzitter en bedankjes voor de organisatie. Dit alles muzikaal omlijst met ukelele- en
cellomuziek door Mirjam en Heleen
de Jonge. De bloemen gingen met
Wanda Weergang mee naar huis.

Deelnemers werkten mee aan het
samenstellen van het assortiment.
De hapjes die zij maakten werden
uitgestald op het buffet en Jorn
Beerendonk en Richard Roeloffs
kookten in hun Dutch ovens kruidige Spaanse gerechten. En toen
werd er aangevallen. Tjonge, wat
was dat lekker en gauw op.
Als toetje bood het bestuur van
Noord een grand dessert aan en
ik had de eer om het toetjesbuffet
te mogen openen. Even daarvoor
kreeg ik als dank voor mijn jarenlange inzet voor De Hertenweide
als herinnering aan dit weekend
toepasselijk beschilderd porselein
cadeau.

Het was een echt topweekend
met mooi weer, gezellige mensen, waaronder veel kinderen en
jongeren, vier lieve honden en poes
Onyx. De activiteiten waren prima
op maat en met name het diner van
jubileumtapas was een bijzonder
hoogtepunt. De kinderen hebben
zich goed vermaakt en de ouderen
zijn weer helemaal bijgepraat. We
mogen trots zijn dat we als club dit
soort evenementen kunnen organiseren en dat daar veel kampeerders
plezier aan kunnen beleven.
Volgend jaar bestaat ’t Aagt dertig
jaar. De afdeling Noord ziet ernaar
uit en ook dan is iedereen weer
hartelijk welkom.

Muziek
Zondag vroeg uit de veren voor
koffie en klootschietinstructie.
Ook hier werd er weer een kinder-

Peter Heeg

Heleen de Jonge speelt bij het afscheid Gabriel
Fauré - Elegy in C minor, foto Peter Heeg

Jubileumweekend Wanneer is het 65-jarig jubileum
De Hertenweide
van De Kooiberg?
door de ogen van
Birke
De kinderspeurtocht was heel leuk.
We hebben gekeken of de kabouters
thuis waren, mama heeft ze een
keer bij de stronk gezien.

Een aardige vraag, omdat het kamperen door NTKC’ers op De Kooiberg een
voorgeschiedenis heeft.
We beginnen er al mee dat De Kooiberg toen ‘Johnnie’s Land’ werd
genoemd. Geografisch klopt dat niet helemaal, De Kooiberg ligt een
paar honderd meter zuidelijker, maar de naam Johnnie’s Land was toen
bekender van christelijke jeugdkampen. Wij houden het op De Kooiberg.

We hebben beestjes gevangen voor
in het potje en toen werden ze heel
groot als je erdoorheen keek.
Toen gingen we heel spannend
door het bos op zoek naar het
paadje van de das, we vingen daar
kikkers, zongen liedjes, luisterden
naar het verhaal over de giraffe die
niet kon dansen en klommen op een
omgevallen boom.

Bij de kampvuurkuil was er ook nog
een schat. Leuk, een klok, mama
zegt dat het een kompas is!
Birke (3 jaar)

Oproep
We zijn benieuwd of er leden zijn
die op ons terrein bijzondere
dingen hebben meegemaakt, of
die foto’s hebben van De Kooiberg
uit de beginperiode. Heb je foto’s,
scan ze in en stuur ze naar ons
secretariaat.
Heb je belevenissen, schrijf ze op,
of beter nog kom ze vertellen op
ons jubileumkamp.
Niek van Bezooijen namens de
jubileumcommissie
De Kooiberg nu

En toen opeens waren we weer op
het kampeerterrein en renden we
naar het hek. IJsje, ijsje zongen we.
We mochten met het paard Jarno in
het wagentje naar de ijsjes van de
buren. Dat was heel leuk.

Met een kleine groep zijn we bezig
een programma op te zetten dat
past bij de aard van het terrein.
Daarover begin 2015 meer.

De Kooiberg vroeger, bron: Gert Woutersen, Ugchelen

In de oorlogsjaren 1940-1945 was
kamperen verboden, maar na 1945
trokken we er weer opuit, ook
naar De Kooiberg. Het kamperen
daar was niet voorbehouden aan
NTKC’ers, maar er waren er wel heel
veel van onze club. Dat zette ons
aan het denken, waarop het HB
ging praten met de eigenaresse
van De Kooiberg, mevrouw
G. Roosegaarde Bisschop-Kuyck.
Het HB vroeg haar of de NTKC het
alleenrecht tot kamperen kon
krijgen.

En ja, eind 1950 kreeg onze club dat
alleenrecht. Vervolgens kreeg onze
club op 2 april 1951 een kampeervergunning van B en W van de gemeente Apeldoorn. Na wat wikken
en wegen door het afdelingsbestuur
hebben we besloten de datum van
het verstrekken van de kampeervergunning aan te houden voor
het jubileumjaar. Begin april is wat
vroeg in het seizoen, daarom vieren
we het jubileum een maand later
en wel op 30 en 31 mei 2015 op ons
terrein in Ugchelen.

Wintertocht op de Veluwe
Zwerfgroep en Jeugdsectie 20-21 december 2014
Startcoördinaat lopers:
196.97 - 458.67
Kaart: 33D - Loenen

wandelaars. De totale lengte van de
route is 10 kilometer, een afstand
die goed te lopen is voordat het
donker is.

Hallo zwervers en JS’ers,
Een oud gebruik is in ere hersteld!
De Jeugdsectie en de Zwerfgroep lopen in de maand december samen
met de rugzak.
Dit jaar is het de beurt van de
Jeugdsectie om de tocht te organiseren en we hebben een leuke
wandelroute uitgezet. Hij is voor het
grootste deel onverhard, tenzij het
hard gevroren heeft. De wandelroute is alleen toegankelijk voor

Een licht reliëf zal jullie begeleiden
langs loofbossen en prachtige
heidevelden. Onderweg is er geen
horeca, wij bevelen dan ook aan
zelf een thermos met warme chocolademelk mee te nemen. Hopelijk
valt er wat sneeuw, dat zal het
uitzicht adembenemend maken.
Uiteraard staat er bij aankomst op
de kampeerplek een versnapering
op jullie te wachten. De kampeerplek ligt in een bosrijk gebied

waardoor er genoeg beschutting is
tegen eventuele wind.
Autorijders:
Parkeren van het voertuig is
mogelijk op het startcoördinaat.
Dit betreft de parkeerplaats van
Ereveld Loenen. Op de algemene
parkeerplaats is ’s nachts parkeren
niet toegestaan.
Openbaar vervoer:
Het startcoördinaat is zeer goed te
bereiken met het openbaar vervoer.
Vanaf bushalte Busstation/NS,
Apeldoorn kun je bus 43 nemen
richting Arnhem CS. Uitstaphalte
is Bruisbeek te Loenen. Hetzelfde

geldt vanuit Arnhem CS.
Vanaf de bushalte is het 1,5 km
lopen naar het startcoördinaat.
Voor de fietsers zijn er vele mooie
tochten te plannen vanaf Ede,
Arnhem, Apeldoorn of, wat verder,
Harderwijk.
Het kampcoördinaat voor fietsers is
193.86 - 459.88, bij fietsknooppunt
69, op de hoek van de Krimweg
en de Oude Arnhemseweg vlak bij
Wokrestaurant Beekbergen.
Astrid Striezenau en
Timethy Schoonebeek

7

ENIG op Terschelling
Op zaterdag 29 augustus begon het vakantiegevoel reeds in Harlingen,
waar de Visserijdagen hoogtij vierden. Volle veerboten brachten de
Enigers naar Terschelling, waar we de tenten opzetten op een veldje van
camping ‘Dennedune’ in Hoorn. En zo settelden zich 18 Enigers rondom de
centrale waslijn, die de hele week voor een wisselend decor zou z orgen.
Afstand en reisprijs bleken voor velen ondergeschikt; het eilandavontuur
riep en we werden niet teleurgesteld!

Jenny Hoftijzer legde de plannen
voor deze week aan ons voor en
dezelfde avond nog vertrok een
groepje tegen donker voor de excursie ‘Nachtvlinders kijken’.
Op een groot verlicht wit laken
meldden zich alras de beoogde
insecten. Bijgestaan door terzake
deskundigen werd genoten van de
vele soorten.
Eilandgeschiedenis
Zondag fietsten we door de duinen
naar West-Terschelling met eerst
koffie in ‘De Walvis’. Een bezoek
aan Museum ’t Behouden Huys,
gevestigd in een monumentaal
pand uit 1668, friste ons geheugen
inzake de walvisvaart op: Willem
Barentsz, Terschellinger zeevaartkundige, stevende met zijn bemanning af op een onbedoelde overwintering op Nova Zembla in 1596. Zij
overleefden in hun zelfgetimmerde
‘Behouden Huys’.
Terschelling kende veel Noord-Hollandse invloeden omdat het eiland
destijds onder Noord-Hollands
bestuur viel. Wexalia is de oude
benaming voor Terschelling, later
ook der Schellinck en de Schelling.
Het eiland is ontstaan door een
rij zandbanken evenwijdig aan de
kust, waarbij afzetting van klei- en
zanddeeltjes plaatsvond door de
stroming van de zee. Er is bewoning
sinds het jaar 900.
Het Stryper kerkhof leverde veel
archeologische vondsten op.
De veelgeprezen cranberries zijn
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ooit in een vat aangespoeld vanuit
Noord-Amerika en groeien sindsdien ook op Terschelling.
Toerisme is de hoofdbron van
inkomsten hier. Verder werd in
wierschuren zeegras gedroogd, dat
werd gebruikt als matrasvulling.
Tot 1910 was het eiland boomloos.
Vervolgens werden we vermaakt
met sagen en legenden en bezochten we de tentoonstelling over het
werk van de Reddingsbrigade.
We sloten de dag af met een tafel
vol lekkers in een Spaans tapas
restaurant.
Visueel spektakel
Menigmaal fietsten we langs het
droogvallende wad waar in groten
getale vogels werden gespot: bontbekplevieren, lepelaars, steen
lopers, scholeksters, eidereenden,
wulpen en tureluurs. De Hollandse
luchten boven het wijde wad maakten het genieten compleet.
Zonsondergangen op het nabij
gelegen strand ervoeren we als een
groots visueel spektakel.
Er werd gewandeld bij Midsland
waar Landerummerhei en Waterplak veel indruk maakten: karakteristieke duinbegroeiing en natte
valleien met unieke vegetatie. Om
de heide in stand te houden en de
duinen open, laat Staatsbosbeheer
deze gebieden succesvol begrazen
door Hollandse landgeiten. Ook
liepen we langs het Groene Strand,
zagen duintuinen en eindigden
bij West-Terschelling hoog in het

Seinpaalduin met panoramische
vergezichten over Terschelling,
de Waddenzee, Vlieland en de
Noordzee.
Het oude kerkje in Hoorn werd
vereerd met een Enig-bezoek; een
kerkdame gaf een uitgebreid historisch overzicht.
Onder leiding van een boswachter
bezochten we de Grië, een gevarieerd gebied naast de Boschplaat.
Er was een veelheid aan planten
te zien (onder andere zeeaster en
zeekraal) en verder vogels zoals
roodborsttapuit en paapje. We
liepen door de berkenvallei, luisterden naar de ruisende ratelpopulieren (espen) en plukten cranberries.
Kortom: een zeer leerzame middag!
In het nachtelijk duister keken we
door de door Jenny Hoftijzer zelfgebouwde sterrenkijker – die Jaap
strategisch tussen de tenten had
opgesteld – naar de kraters op de
(halve) maan en raakten vervolgens in de ban van de Grote Beer,
Poolster, Kleine Beer en Cassiopeia.
Jaap beantwoordde moeiteloos al
onze vragen. Er werd extra lekker
geslapen die nacht onder de met
sterren bezaaide hemel.
Zadelrob
Vrijdag zijn Ineke, Jenny (2x), Etty,
Paulien, Mineke en Corrie met de
huifkar de Boschplaat gaan verkennen. Mooi weer, dus geen huif en
3 prachtige paarden – Groningers
– van 14 tot 24 jaar oud om de kar
te trekken. De koetsier was Douwe
Spanjer, een echte eilander die
hoogstens twee keer per jaar naar
de vaste wal gaat en dan alleen
als het moet! Hij heeft veel verteld
over de Boschplaat, de getijden,
de veranderingen van duinen en
strand, het waddengebied met zijn
slenken, de dieren en de planten
die er groeien, over het weer en hoe
je weersveranderingen aan ziet/

hoort komen door te kijken en te
luisteren naar de golven.
Leuk waren ook zijn verhalen
over zijn voortdurende strijd met
Staatsbosbeheer. Hij is de enige
die de uiterste punt van Terschelling met zijn huifkar mag ronden.
Volgens Staatsbosbeheer verstoort
dat de rust van de zeehonden en
de vogels op het wad. De dieren
zijn echter gewend aan de rijdende
huifkar met de drie paarden en
schrikken daar niet van. Maar zodra
de kar stilstaat schieten ze het
water in. Na een rit met een aantal
bestuurders van Staatsbosbeheer
gaven zij ook toe dat hij gelijk had.
Ook de paarden zijn gewend aan
de zeehonden. Maar bij onze rit lag
er een dode zadelrob op het strand
en daar schrokken de paarden weer
van omdat dat niet gewoon is.
Halverwege werd er koffie geschonken, ook kregen we alle tijd om te
lopen en wie kwamen we daarbij
tegen: Ingrid en Joke die naar de
punt waren gelopen. Gelukkig
werd er pas op het eind van de rit
een mondharmonica tevoorschijn
gehaald en het bleef bij één liedje
... Het was een mooie en leerzame
dag.
De laatste avond stond in het teken
van pannenkoeken bakken, waarna
deze prachtige week waarin natuur
en cultuur centraal stonden en
vriendschap en kennismaking een
belangrijke plaats innamen, werd
afgesloten. Een woord van dank
aan Jenny Hoftijzer is hier op z’n
plaats: zij had de organisatie van
deze zeer geslaagde Enig-week op
Terschelling op zich genomen.
We kunnen terugzien op een fijn
Enig-kamp waarbij de weergoden
ons goed gezind waren.
Ans Jore
Foto’s Jenny Koekkoek

EENPITTER
Waarom geen
bruinebonensoep?
Een eenvoudig recept voor
bruinebonensoep. In principe
vegetarisch, maar door toevoeging van spekblokjes en/
of rookworst is het een goede
maaltijdsoep voor vleeseters.

Een expeditie door de b
 innenlanden
van de Achterhoek
Van 12 tot 14 september 2014 was vereniging De Wereldfietser alweer voor de derde keer te gast bij de NTKC,
bij afdeling Oost dit keer. Een van de 25 deelnemers was
Frank van Rijn, die in de meer dan dertig jaar dat hij fietst
twaalf boeken heeft geschreven over zijn reizen wereldwijd.
Hij schreef de volgende sfeerimpressie van deze fiets- en
kampeertocht.

Uiteraard kan de soep ook met
witte bonen, kidneybonen, linzen
of kapucijners gemaakt worden.
Prima maaltijd voor een frisse
avond op het kampeerterrein.
voor 2 personen
Doe 150 gram van een half blik
bruine bonen (ongeveer 200 à
250 gram) met het vocht in een
pan.
Voeg 400 ml water, twee laurierblaadjes en een flinke prei
(gewassen en in halve ringen
gesneden) toe.
Breng aan de kook en laat
gedurende 15 minuten zachtjes
doorkoken.
Fruit twee gesnipperde uien in
wat boter met een theelepel
kerriepoeder.
Voeg de uien bij de bonensoep
en doe er ook nog wat gesneden
bladselderij bij.
Laat de soep nog even zachtjes
doorkoken en doe er op het
laatst de rest van de bruine
bonen bij. Maak op smaak met
peper en zout.
Wanneer je de bruinebonensoep met vlees wilt eten, dan
spekblokjes of -reepjes apart
uitbakken en op het bord bij de
soep doen.
Je kunt ook een rookworst ver
warmen, in plakjes snijden en
op het bord bij de soep doen.
Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl
Alle Eenpitterrecepten vind je
verzameld op de ledensite.
Klik: Algemeen > Buitenspoor >
Recepten

Een wereldfietserweekend in de
Achterhoek! Daar wilde ik natuurlijk
bij zijn, gesteld dat het weer mee
zou werken. Met slecht weer kun
je beter op een hometrainer onder
een koude douche zitten met een
tv voor je neus. De voorspellingen
waren echter gunstig, dus reed ik
vrijdag 12 september naar NTKCterrein De Valkenbelt, een mooi
gelegen kampeerveldje in de bossen bij Lochem. ’s Avonds zaten de
ongeveer 25 expeditieleden bij een
kampvuur en wisselden reiservaringen uit, zoals dat onder wereldfietsers gebruikelijk is.
Vondst in Bredevoort
Om 9.30 uur gingen we zaterdagochtend van start onder leiding van
Ben Huve en Ingrid Stikkelorum.
We reden onder een plezierige nazomerzon over schelpenpaadjes en
kleine asfaltweggetjes, door bossen
en tussen open weilanden. Ik had
een kaart mee uit 1982. In 32 jaar is
er misschien iets veranderd, maar
daar had ik geen hinder van want
ik had vanwege het flinke tempo
toch geen tijd om kaart te lezen.
Ik reed gewoon achter de anderen
aan, waarvan er nogal wat uitgerust
waren met een vernuftig apparaatje
dat op elke splitsing de juiste richting aangaf.
Na de eerste stop viel de groep
uiteen in subgroepen die elk hun

eigen tempo reden. Door fraai coulissenlandschap met her en der een
pittoresk boerderijtje, karakteristiek
voor de Achterhoek, maakten we
een ruime lus, eerst naar het zuidwesten en vervolgens in oostelijke
richting langs Varsseveld en Aalten
naar Bredevoort.
Bij een van de antiquariaten waar
dit plaatsje zo bekend om is hielden we halt. Ik vind het fascinerend
om tussen oude boeken te kijken
en hoop altijd op een origineel
manuscript van bijvoorbeeld
Vondel of Sweelinck. Deze keer
geen prijs, maar wel viste ik voor
2 euro ‘Molens en Klederdrachten
in Nederland’ op, een album met
plakplaatjes (compleet!) uit 1949!
Let op: binnenkort zit ik bij ‘Tussen
Kunst en Kitsch’!
Een straat verder kwamen we bij

een oud huis uit 1500 waarvan de
eigenaar de kelder had uitgegraven.
We mochten erin afdalen. Geweldig! Ik trachtte me voor te stellen
hoe onze voorvaderen hierin met
een toorts rondkropen. Tegenwoordig vind je die info makkelijker op
internet of een app.
Diner op Masterveld
In Winterswijk deden we inkopen,
waarna het nog maar enkele kilometers was naar het NTKC-terrein
Masterveld. Je zou dit alleraardigste
kampeerplekje zo voorbijrijden,
want er stond slechts een minuscuul bordje bij een voetpaadje naar
rechts. Her en der tussen bomen en
stukjes heide lagen kleine veldjes
voor de tenten. Tot mijn verbazing
had iedereen een opvouwbaar
stoeltje bij zich. Ik nam plaats op
een afgezaagde boomschijf, geen
echte wereldfietserszetel, maar
toch comfortabel. Mijn expeditiegenoten gingen ijverig aan de
culinaire slag. Ik had helaas mijn
kookgerei thuisgelaten. Met mijn
chips en krentenbollen als diner
maakte ik ongewild zo’n meelijwekkende indruk, dat velen mij het
een en ander toestopten, waardoor
ik uiteindelijk meer at dan de
anderen. Trek hieruit echter niet de
conclusie voortaan geen brander
meer mee te nemen, want dan eten
we allemaal chips en bollen.
Onbekend gebied
Zondag was het landschap even
mooi als zaterdag, maar helaas was
het bewolkt, echter nog niet zo dat
de hometrainer in de douchecel een
goed alternatief was.
De route leidde een stuk door
Duitsland. Interessant was daar een
decimeterbreed paadje. Het leek op
Guinee, een heel klein beetje maar.
Tussen Haaksbergen en Neede
door, steeds afwisselend over
kleine weggetjes en verrukkelijke
schelpenpaadjes, reden we terug
naar De Valkenbelt bij Lochem en
juist daar kwam de zon door de
wolken. Hier gingen de meesten
naar huis, sommigen met de auto!
Ondanks deze kleine dissonant was
het een geslaagde expeditie en een
prachtige tocht door een voor mij
onbekend gebied van Nederland.
Bedankt Ben en Ingrid!
Frank van Rijn
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Bronstweekend op De Kooiberg

‘Lang leve de

Alsof de weergoden wisten dat er van 26 tot 28 september weer een burlkamp was ...

Naar Shakespeare vanuit

Voor de derde keer op rij zat het
weer geweldig mee. Ook dit jaar
was het weekend volgeboekt.
De bronstexcursie op vrijdagavond
werd dit keer volgens een concept van Staatsbosbeheer (SBB)
ingevuld. Elf NTKC’ers vertrokken
naar het Natuurtheater, waar nog
drie IVN’ers zich bij ons aansloten
en we met koffie en thee werden
ontvangen. Door een gevelbrede
spiegelruit kun je wild zien op de
wildweide voor dit SBB-gebouw,
echter deze avond kwam er niets
opdagen. Ook dat is natuur, die laat
zich niet dwingen. Na enige uitleg,
de nodige vragen van de deelnemers en een korte film over het
edelhert togen we op weg naar ons
eigenlijke doel: de zandverstuiving

en Hoog Buurlose Heide tussen de
Braamberg, de Gerritsfles en Radio
Kootwijk.
De hemel was helder en de sterren
fonkelden prachtig. De herten
waren wel te horen, maar bleven
angstvallig ver op afstand en
al gauw werd het burlen steeds
minder. Een bosuil liet zich nog wel
even horen.
Na een uurtje besloten we terug te
lopen en onderweg nog een paar
keer te stoppen om te luisteren.
En toen werden we getrakteerd op
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… een landrover die met gierende
motor aan het crossen was over
de zandverstuiving! Na de nodige
telefoontjes met de buitengewoon
opsporingsambtenaren van SBB
hebben we het terrein verlaten. Een
beetje teleurgesteld waren we wel.
Maar het burlen was gehoord en
het was een prachtige avond!
Zaterdagochtend zijn we met een
kleine groep weer naar de Willem
Wensinkbank gewandeld. Onderweg hoorden we burlen en hebben
we een rotte zwijnen gezien,
bestaande uit zeugen en overlopers. Bij de bank aangekomen lag
de heide er prachtig bij, met lage
nevel en opkomende zon, en dan
is het echt genieten met koffie en
een boterhammetje. En … er lag

zowaar een hertenkalf verscholen in
het hoge gras, een kleine honderd
meter van ons verwijderd.
Slechts twee mensen deden vervolgens aan de natuurwandeling mee,
de overigen liepen terug naar het
kampeerterrein.
Zaterdagavond was er weer een
bronstexcursie, deze keer vertrokken we met de auto naar Radio
Kootwijk om daar plaats te nemen
op en tegen een slagboom vlak bij
de Gerritsfles en een schietterrein
van Defensie. Het was half negen

en al snel kwam het burlen op
gang. Hét moment dat de herten
elkaar weer even aftasten en elkaar
de plaats wijzen tot eenieder weer
weet dat zijn rivaal er nog is en
er nog heel wat te verdelen en te
verdedigen valt. Zelfs het gekletter
van de geweien was hoorbaar. Dat
duurde een goed uur waarna we
tevreden terugreden naar De Kooiberg. We dronken een slokje onder
de tarp en konden vervolgens in
onze slaapzak nog volop genieten
van de herten die in de directe omgeving aan het burlen waren. Ook
een bosuilenpaar liet zich horen.
Zondagochtend vertrokken we
weer naar de Willem Wensinkbank.
Vrijwel direct bij het kampeerterrein
troffen we een hinde die lang naar
ons bleef kijken en toen de dagopstand instapte.
Onderweg zagen we diverse prenten van herten, reeën en zwijnen en
bij de bank aangekomen hebben
we geluisterd naar het burlen ver
weg. Hierna hebben we met een
groep de natuurwandeling gemaakt
onder gezellig geklets.
Diverse vogels werden gespot zoals
kruisbekken, veldleeuweriken,
kneutjes, tapuiten en roodborsttapuiten. We hoorden een torenvalk
en ook een raaf, en fotografeerden
paddenstoelen en zelfs een rugstreeppad. Ook spinnen, rupsen en
bloemen ontkwamen de lens niet.
Rond het middaguur was iedereen
weer op het kampeerterrein en
begon men de spullen en tenten in
te pakken. Langzamerhand werd
De Kooiberg weer leger, keerde de
stilte in het bos terug en was het
derde bronstweekend alweer ten
einde!
Evalien en Peter, Tjimke, Hans en
Irma, Elza, Henny en Jeroen en
kinderen, Anne en Berend, Frans,
Bram en Nanko, Annette, vriendin
van Annette, Jannie, Godelieve,
Daniëlle en Irene en Tessa, Elsbeth
en Frank en Roemer en Skip, Hanneke, Tom en Lucas, Henk en Toste,
jullie hebben er weer een fantastisch weekend van gemaakt en dat
vraagt om een vervolg in 2015!
25-26-27 september is het dan
weer zover en voor je het weet …
zitten we weer aan de rand van de
Hoog Buurlose Heide.
Regina Vlijm

In het weekend van 23 en 24 augustus o

traditiegetrouw haar Shakespeareweek

openluchttheater van Diever en een high
Na een week van heftige regenval,
waarbij de pleinen in Noord-Holland verdacht veel op douchebakken met verstopte afvoer begonnen
te lijken, sloeg bij mij de twijfel toe.
Thuisblijven of gaan?
Ik koos voor het laatste en dat was
achteraf gezien een goede keuze,
want ook de weergoden bleken zin
te hebben in een zonnige komedie.
Vorig jaar was ik samen met mijn
vrouw naar Othello geweest, dus ik
wist wat mij te wachten stond. Een
tas vol (zelfgebakken) lekkernijen
en vooraf een weekje niet snoepen.
Ons tentje opzetten op De Hertenweide was al een feest. Het terrein
lag er prachtig bij en van wateroverlast was nauwelijks sprake. Net als
vorige jaren opende de afdeling
het feest met een echte high tea.
Voor smulpapen zowel culinair als
visueel een waar feest, want de gemiddelde NTKC’er overleeft volgens
mij in de natuur maar leeft zich uit
in de keuken.
Dit jaar werd de komedie Love’s
Labour’s Lost – ‘Lang leve de liefde’
van William Shakespeare voor
het voetlicht gebracht. Voor deze
opvoering liet vormgever Janco van
Barneveld de traditionele opstelling van een groot podium met het
publiek ervoor achterwege.
Samen met regisseur Jack Nieborg
koos hij voor een podium in de
vorm van een kruis. Zo speelden
de acteurs direct bij en soms
tussen het publiek. Het dicht op
het publiek spelen was overigens
in de tijd van Shakespeare al vrij
gebruikelijk.
In ‘Lang leve de liefde’ zweren
drie edele vrienden samen met
koning Ferdinand dat zij zich drie
jaar zullen onthouden van liefde
en vrouwelijk gezelschap, om zich
geheel te kunnen wijden aan studeren en het vergaren van kennis. Op
geestige wijze krijgt hun eed visueel
vorm doordat bij elke man een
kistje met een slot rond de heupen
wordt bevestigd.
Als echter een Franse prinses ten
tonele verschijnt, met in haar
gevolg drie beeldschone hofdames,
neemt de onrust in de kistjes toe

e liefde’

Kampeer- en bladharkdagen

t De Hertenweide

13 en 14 december De Hertenweide, Zorgvlied

organiseerde de afdeling Noord

kend, met een avondvoorstelling in het

h tea op het kampeerterrein.
en dan laat zich het verloop van de
komedie raden.
Naar de regels van de eed mogen
de dames natuurlijk niet op het
kasteel slapen, ze brengen de nacht
door in tenten. Voordat ze slapen
gaan moeten ze eerst hun luchtbed
oppompen. Dit gaat met tamelijk
suggestieve erotische geluiden
gepaard. Voeg je aan dit alles nog
een aantrekkelijke boerendochter,
een gewiekste nar en een hitsige
Spanjool toe, dan zijn de ingrediënten compleet voor een fantastische
komedie over de kracht van de
liefde.
Regisseur Jack Nieborg maakte er
een eigentijdse voorstelling van
door gedragen taalgebruik uit de
tijd van Shakespeare te combineren met onvervalst Fries-Drentse
accenten, toespelingen die soms
balanceren op het randje en bizarre
eigentijdse situaties. Helemaal
hilarisch werd het, toen er een poppenkastvoorstelling werd gespeeld
waarin Jan Klaassen, Sint-Nicolaas
en de Kerstman elkaar de loef
afstaken, terwijl het publiek dat aan
de achterzijde van het toneel zat,
zag dat de spelers letterlijk in hun
onderbroek stonden.
De pauze was weer goed gevuld.
Warme worsten gingen rond, flessen wijn gingen ploppend open
en zoutjes kwamen krakend en
knisperend langs.
Kortom een heerlijke komedie waar
ik met veel plezier een terug denk,
een fantastisch weekend en een
perfecte organisatie. Bij leven en
welzijn doen Ineke en ik volgend
jaar weer mee. En jij beste lezer?
Kom je volgend jaar ook? Gewoon
kaarten bestellen en je kampeer
spullen meenemen.
Vast tot ziens!
Menno Watzema

Blad harken is nuttig en gezellig

Dit jaar kun je voor het eerst zowel
op de zaterdag als op de zondag
blad harken. Een mooie gelegenheid om er een kampje aan te
koppelen. Kies zelf wat je het beste
uitkomt: alleen kamperen, alleen
zaterdag of zondag blad harken, of
met het hele programma meedoen.
Alles kan, want het hele weekend
is er activiteit en gezelligheid en
brandt het kampvuur.
In december kamperen is echt een
belevenis. De temperatuur is laag
en het is vroegtijdig en lang donker.
Een mooi moment voor een kampvuur en een lange nacht slapen in
je donzen slaapzak en op je goed
isolerende slaapmat.
De Hertenweide ligt dan vol met
afgevallen bladeren en die moeten
nodig opgeruimd worden. Het gaat
om de grasvelden en de paden.
We doen het blad in kruiwagens en
voeren het af naar de bladhopen
diep in het bos.
’s Avonds kun je op het kampvuur
koken. Er is plek genoeg, want er
is een groot rooster boven het vuur
waar de pannen op gezet kunnen
worden. Er kan ook een gezamenlijke maaltijd op het kampvuur
bereid worden. We vragen overdag
wie meedoet en halen dan de
nodige ingrediënten uit de winkel.
De kosten slaan we hoofdelijk om
over de eters.

dat is te merken aan de toenemende belangstelling.
Om het kamperen in het winterseizoen te bevorderen wil de afdeling
Noord ook in het winterseizoen in
principe elke maand een kampje
organiseren. De motivatie is, dat
samen kamperen in het winterseizoen leuk en spannend is. Samen
koken op het kampvuur, en wellicht
een kleine activiteit of wat klussen
in het bos, maakt het gezellig en
interessant. Een mooie gelegenheid
voor introducés, nieuwe leden en
aspirant-winterkampeerders om
kennis te maken met het clubleven
van de NTKC in het winterseizoen.
Er zijn dit winterseizoen in totaal
vier kampjes gepland; de aanstaande Kampeer- en bladharkdagen zijn
daarvan het eerste. De andere winterkampjes zijn in januari, februari
en april. Hierover volgt nog nader
bericht.
Tekst en foto’s Peter Heeg

Koen maakt een spatel om mee te koken
Water koken op het kampvuur

Winterkamperen in Noord
Steeds meer kampeerders ontdekken dat je in het winterseizoen op
de terreinen van de NTKC prima
terecht kunt. De Hertenweide leent
zich goed voor winterkamperen en
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Kamperen in Europa
Deze rubriek bevat aanbevelingen
van leden over kampeerterreintjes
in het buitenland. Indien het terrein
beschikt over een internetadres vermelden wij het tevens in het totaaloverzicht op www.ntkc.nl > ledensite
> kamperen > in het buitenland.

Duitsland
Van de zomer hebben we een week
met de mountainbike door de Harz
gefietst. Een prachtige streek om
te fietsen, zeker door de stille en
verlaten bossen. In Bad Lauterberg
verbleven we op camping Wiesenbeker Teich (www.campingwiesenbek.de), geen NTKC-terrein maar
wel supermooi gelegen aan een
prachtig bergmeertje.
In Bad Grund kampeerden we
op camping Hübich-Alm (www.
harz-camping.de). Er staan veel sta
caravans, maar er is ook een prachtig groot veld waar we helemaal
alleen stonden met het mooiste
uitzicht dat je je kunt voorstellen.
Nelleke den Herder

Frankrijk
Wij (Bas en Eelco, 42 en 48 jaar)
hebben dit najaar in Frankrijk
gekampeerd, op 9 campings uit het
boekje Rustiek kamperen Frankrijk
(Bert Loorbach, 1e druk 2014 ISBN
978-9082013047, ook is er een
website www.rustiekkamperen.nl
met de informatie). De volgende 5
campings vonden wij echte NTKCaanraders. Let wel, wij zijn in het
najaar geweest en weten dus niet
hoe vol het eruitziet als het hoogseizoen is.
Landouzy la Ville (grens bij België),
‘Atelier de la Charité’. Minder
geschikt voor caravans. Weinig (4),
maar grote plekken. Lekker rommelig, ruimte om droog te zitten bij
regen, er lopen kippen en katten
los rond die ook in de tent kunnen
komen.
59, hameau Chêne Bourdon du
Haut, 02140,
www.atelierdelacharite.nl
Keraluic (Bretagne), ‘Keraluic’.
Lekkere camping, wel een ‘Nederlandse’ camping. In boekje staat
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niet geschikt voor caravans maar
volgens ons prima geschikt voor
caravans. Toen wij er waren stonden er 6 caravans :-)
29120 Plomeur, www.keraluic.com
Montbert (Pays de Loire), ‘Le Relais
des Garennes’. Kleine camping,
vriendelijke eigenaren, plek om
te schuilen bij regen, met veel
informatie over de omgeving, en
koelkast. Plekken in bos en 2 op
grasveld. In de gids staat nog niet
vermeld dat er een wasmachine en
wifi aanwezig is.
La Bauche Coiffée, Montbert,
44140, www.gites-de-france-44.fr/
relais_garennes/
St. Bonnet sur Gironde (Pouitou
Charentes), ‘Le Chêne vert’. Het
is alsof de NTKC een terreintje in
Frankrijk heeft. Groot bos, ruime
plekken en ga maar ergens staan.
Je kunt ook een kampvuurtje
maken. Prijs is ook ongeveer NTKCniveau (E 10,- voor 2 personen met
auto en tent) en je hoeft niet het
sanitair schoon te maken. Caravans
ook toegelaten maar houd er rekening mee dat toegangsweg naar
veld hobbelig is, dus voorzichtig
rijden. Twee honden aanwezig, eten
goed opbergen anders steelt Tina je
voedsel.
6, Au Chêne Vert, St. Bonnet sur
Gironde, 17150,
www.camping-chene-vert.com
Sepvret (Poitou-Charentes),
‘La Grosse Talle’. Je staat in de
achtertuin van de eigenaren. Lekker grote plekken, ga maar ergens
staan. Plek om te schuilen bij
regen, grote boekenkast en spelletjeskast. Er is ook een zwembad
maar daar was het bij ons bezoek te
koud voor.
52-56, route du Champ de Foire,
Sepvret, 79120,
www.lagrossetalle.com
Bas Sommeijer

Italië
Rocca di Sotto is een sympathiek
kleinschalig kampeerterrein in de
Abruzzen, Midden-Italië.
Het is gelegen aan de voet van het
Gran Sassogebergte, ter hoogte
van de kustplaats Pescara en dan
hemelsbreed zo’n 40 km landin-

waarts bij het plaatsje Roccafinadamo (Penne). Het is opgezet en
wordt beheerd door een Nederlands echtpaar dat 5 jaar geleden
naar Italië is geëmigreerd.
Het terrein is 10 ha groot en ligt
in een heuvelachtig gebied, met
olijfbomen en wilde vegetatie.
Er is een gedeelte met reguliere
kampeerplekken (17), waar ook een
aantal ingerichte De Waardtenten
staan en een kleine blokhut, en er
is een zogenaamd slowcampgedeelte, op het lager gelegen terrein
aan een beek (in juli en augustus
weinig tot geen water) met 4 kampeerplaatsen.
Het reguliere gedeelte heeft eenvoudige sanitaire voorzieningen
die vergelijkbaar zijn met die van
de NTKC, het slowcampgedeelte
heeft een wasbak en een outdoor
zonnedouche, een latrine dient
zelf gegraven te worden. Kampvuur
maken is toegestaan.
Het slowcampgedeelte is alleen
lopend te bereiken en in verband
met het grote hellingspercentage
(25%) alleen te gebruiken door
goed getrainde wandelaars.

Tsjechië
Camping Bukovina Buiten is een
mooie, kleine, rustige camping met
veel wandel- en fietsmogelijkheden
in de omgeving.
www.bukovinabuiten.com
Floor van Donselaar

Zwitserland

Sympathiek terrein met sympathieke eigenaren die veel weten
te vertellen over wat er in de wijde
omgeving te beleven valt.
www.roccadisotto.com
Han Rauws

Spanje
Dit jaar was ik voor de tweede keer
op camping Can Banal in Spanje.
Deze camping ligt in de Pyreneeën,
niet al te ver van de Costa Brava.
Eenvoudig terrein, grote plaatsen, rustig, goede sfeer, gezellig.
Mogelijkheid tot mee-eten in het
restaurant. Plekken met en zonder
stroom. De camping is 6 ha groot,
het omliggende terrein van de eigenaar beslaat 85 ha.
De dichtstbijzijnde stad is Olot,
ook voor boodschappen. Op 2 km
afstand ligt het dorp Montagut.

camping Forêt des Mélèzes

Afgelopen zomer stonden we op
camping Forêt des Mélèzes in
Bonatchiesse in Wallis in
Zwitserland.
Het is een camping in een lariksbos
met open plekken, waar je half
wildkampeert en een vuurtje mag
stoken voor tent of caravan.
Op een deel van de camping staan
tipi’s die verhuurd worden, maar er
zijn daarnaast ook mooie wildkampeerplekjes te vinden waar je nauwelijks een andere tent ziet staan,
zie foto. Daarbij kun je er ook nog
heel mooi wandelen in de bergen.

Veel natuur, goede wandelmogelijkheden. Leuk voor kinderen, maar
ook voor jongeren! Een aanrader
voor iedere NTKC-kampeerder.
http://www.campingcanbanal.net/

Het adres is:
http://www.bonatchiesse.ch,
doorklikken naar camping.
Een aanrader!

Anita Luttikhold

Gera Weber

De volgende dag komen we laat in
de middag terug op ’t Aagt.
Het is windstil bij een wolkenloze
hemel. Stilte.
Op het pasgemaaide gras dansen
langpootmuggen. Als ze stilhouden
wurmen ze hun achterlijf tussen de
grassprietjes, tot ze de vochtige klei
voelen en over kunnen gaan tot
het afzetten van hun eitjes.

Nazomer op ’t Aagt
Het is begin september. Na een periode van regen schijnt nu de zon. Wolken spreeuwen
trekken over het Groningerland, troepen mussen fladderen in de wegbermen en
grauwe kiekendieven scheren over de akkers. In de linde op het centrale grasveld van
kampeerterrein ’t Aagt hangen de laatste vruchtjes aan vergeelde schutblaadjes.
De haagwinde slingert zich door het
riet en toont haar witte trechtervormige bloemen.
De sleedoorn zit vol blauwe bessen.
Op het vochtige gras zie ik weg
slakken in innige omstrengeling.
De vogeltrek is begonnen.
Er zijn veel roodborstjes, mezen
en ongebruikelijk schuwe merels
die zich verlustigen aan de talrijk
aanwezige bessen van de Gelderse
roos. Libellen en huiszwaluwen
scheren langs de boomsingels op
jacht naar gevleugelde insecten.
Kokmeeuwen maken spastische
bewegingen hoog in de lucht, happend naar vliegende mieren.

Aan de rand van de boomsingel zie
ik wat beweging: een bosmuis.
Hij kijkt naar links en naar rechts en
hipt naar de stoel waar ik op zit. Ik
buk me om hem goed te bekijken:
lange staart, grote ogen en grote
oren. Dit beestje leeft hier in een
eldorado. Er liggen zo veel hazelnoten dat er de hele herfst en winter
van gegeten kan worden.
In sommige nootjes zit een gaatje.
Dat betekent dat er een kevertje
uitgekropen is, de hazelnootboorder. Het komend voorjaar zal dit
snuitkevertje haar legboor door
de omhullende bloemdekblaadjes
boren, de hazelnootjes in wording
bereiken en er een eitje in leggen.
Het keverlarfje zal het groeiende
hazelnootje steeds meer uithollen,
tot er niets meer van het nootje
over is en hij zijn weg naar buiten
knaagt.
Geregeld hoor ik een grote bonte
specht op een hazelnoot tikken,
ook al een notenliefhebber.
Als de zon bijna de horizon raakt
en de contouren van de bomen in
de verte zich scherp aftekenen,
hoor ik het gegak van een twintigtal
brandganzen.
Even later een wolk kieviten, vergezeld door enkele goudplevieren.
En dan zet de slaaptrek in.
Boerenzwaluwen vliegen richting de
Dollard om er met vele soortgenoten de nacht door te brengen.
Kokmeeuwen en wulpen vliegen
naar hun foerageergebied: de
droogvallende wadplaten in de
Waddenzee.
En dan is het donker, op de twinkelende sterren na.
Peter Boer
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Nieuwjaarswandeling Oost Teek it easy
11 januari 2015

Handige tekenbeet-app van het RIVM

Het lijkt nog ver weg, maar met een paar maanden is het alweer 2015.
Tijd dus om de traditionele nieuwjaarswandeling van afdeling Oost
alvast in je agenda te zetten. Een mooie gelegenheid om oude kennissen
en vrienden weer te zien, terug te blikken op het oude jaar en samen
vooruit te kijken naar het komende jaar.
Nieuw Rande
Deze keer strijken we neer op het
landgoed en gelijknamige huis
‘Nieuw Rande’, een paar kilometer
van Deventer. Nieuw Rande kent
een lange historie; de eerste vermelding dateert al van 1603.
Het vervallen landgoed werd in
1853 aangekocht door Duymaer van
Twist, gouverneur-generaal van het
toenmalige Nederlands-Indië. In het
boek ‘Max Havelaar’ van Multatuli
speelt Van Twist een prominente
rol. Van Twist gaf in 1857 opdracht
tot het bouwen van het huidige
landhuis. De tuin werd ontworpen
door de bekende tuinarchitect
(Vondelpark) Zocher. In 1979 werd
het landgoed – 155 ha groot – in
legaat nagelaten aan ‘de Verenigde
Gestichten’, de latere stichting IJssellandschap.
Geb en Gaia
De huidige exploitanten van Nieuw
Rande zijn sedert 2013 Geb en
Gaia, die er een eigenzinnige draai
aan gegeven hebben. Je wordt hier
tussen 10.30 en 11.00 uur verwacht
en kunt dan onder het genot van
een kop koffie wat bijpraten en het
huis en de omringende tuin even
bekijken.

Wandeling
Na de koffie kun je kiezen tussen
een wandeling van 2,5 of een van
5,5 km. Bij de parkeerplaats TOP
(Toeristisch Overstap Punt) aan de
ingang van de Schapenzandseweg
vind je een bord waarop de routes
ingetekend staan. Wil je langer
wandelen? Via de paaltjes en
nummering van het wandelnetwerk
Salland kun je eenvoudig met een
lus de route verlengen. Ik heb een
wandelkaart bij me die hiervoor
eventueel gebruikt kan worden.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet duidelijk of een
additionele rondleiding bij de in de
uiterwaarden gelegen ‘Natuurderij’
mogelijk is.
Datum: zondag 11 januari 2015
Waar: Geb & Gaia
(www.gebengaia.nl)
Adres: Schapenzandseweg 3,
Diepenveen, aan de lokale (dijk)
weg Deventer - Olst
Tijd: 10.30-11.00 uur
Parkeren: TOP IJsseldijk/Schapenzandseweg, je kunt ook een paar
honderd meter doorrijden tot de
parkeerplaats bij het landhuis.
Ben Huve

Noodkreet !
Met spoed ondersteuning voor het
bestuur afdeling Veluwe
Terreincommissaris
Toersecretaris
Secretaris
Neem contact op met Frans Goedheer of
Regina Vlijm via
ntkc.veluwe@gmail.com

14

Teken zijn kleine, maar vervelende
en soms zelfs gevaarlijke beestjes.
Op een aantal NTKC-terreinen ervaren we dat letterlijk aan den lijve.
Mede daarom werkt de NTKC mee
aan een onderzoek van de Universiteit Wageningen waarbij schapen
als experimentele ‘tekenverwijderaars’ worden ingezet. Maar hoewel
het ‘verwijderingsrendement’ op
onze terreinen in Ootmarsum,
Dronten, Winterswijk en Lochem
erg hoog blijkt (tussen de 80% en
100%), is het langetermijneffect
waarschijnlijk minder groot. Het
blijft dus belangrijk alert op teken
te zijn. Het RIVM helpt daarbij.

tekenactiviteit – bijvoorbeeld in de
warme septembermaand. Verder
staan er foto’s op die laten zien hoe
de bijtplek eruit kan gaan zien als je
onverhoopt bent gebeten.

Als je de natuur in bent geweest, is
het verstandig je lijf en je kleding
goed te controleren. Eventuele
teken natuurlijk meteen verwijderen, met pincet of tekentang. En je
moet de bijtplek drie maanden in
de gaten blijven houden.

De meerwaarde van de app zit hem
voor mij vooral in de mogelijkheid
om een foto te maken van een ‘potentiële teek’ en die te vergelijken
met een vijftal voorbeelden.
Erg handig!

Om dat alles te vergemakkelijken
heeft het RIVM een gratis tekenbeet-app ontwikkeld voor Android
en iPhone.
Heel gemakkelijk: om de app te
gebruiken heb je geen internetverbinding nodig.
De app geeft algemene informatie
over teken en de ziekte van Lyme.
Ook beschik je over de tekenradar
die aangeeft hoe actief de teken
zijn in Nederland. Je kunt je aanmelden voor het tekenalarm, dat
informeert over veranderingen in

In de app zit ook een instructie om
een teek te verwijderen. Enerzijds
als vrij kort onderdeel van een
langer filmpje, dat verder niet zo
veel toevoegt. Anderzijds in de
vorm van twee tekeningetjes. Dat
is summier. Ik heb nog nooit een
teek verwijderd, en persoonlijk
had ik dan ook liever een drie- of
vierstappenplan gezien in de vorm
van tekeningetjes.

En mocht het mis zijn, dan kun je
vervolgens een tekendagboekje
maken waarin je data vastlegt, een
foto van de bijtplek, enzovoort.
Je kunt ook een herinnering in je
agenda zetten om de plek één of
twee keer per week te checken.
Vooral vanwege de mogelijkheid
om foto’s te vergelijken een aanrader! Je vindt de app op de RIVM-site
(via onderwerpen > Tekenbeten en
Lyme).
Nienke Onkenhout

JeugdSectie

laat van zich horen!
Jongerenpagina

Timethy Schoonebeek

Komende Jeugdsectie-activiteiten:

www.jeugdsectie.nl
www.jsfotos.nl
Jeugdsectie@kampeerclub.nl
Facebook NTKC Jeugdsectie

• Loopweekend met Zwerfgroep:
20-21 december

• Nieuwjaarsweekend
9-11 januari 2015

Foto’s:
• Anne
• Sjoerd

Uitgelicht: Mee met de Jeugdsectie!?
Via de mail van de Jeugdsectie
komen vaak vragen binnen van
jonge NTKC-leden die graag
mee willen kamperen, maar
geen idee hebben hoe dit in
zijn werk gaat. Aan de hand
van de 7 w’s in deze ‘Uitgelicht’
hopen wij alle onduidelijkheden weg te nemen zodat jullie
zonder problemen mee kunnen
kamperen.
Waarom met de Jeugdsectie
mee?
Kamperen is een sport, en de
kampeersport kun je het beste
leren met de Jeugdsectie! Binnen
de Jeugdsectie vertoeven allerlei
deelnemers met verschillende
leeftijden van 14 tot en met 26
jaar. De ene kampeerder komt
uit een ‘NTKC-familie’, de ander
kampeert 2 jaar.
Bij de Jeugdsectie kun je kampeerhandigheidjes van elkaar
leren en kun je natuurlijk altijd
de vraag kwijt, welke tent kan
ik het beste kopen? Naast het
technische aspect maak je ook
vrienden voor het leven. Er is al
menig Jeugdsectiestelletje ontstaan dat ondertussen gelukkig
getrouwd is!
Wat kun je doen met de
Jeugdsectie?
De deelnemers organiseren de
kampeerweekenden, deze verdeling wordt gemaakt tijdens het
boerderijweekend. Je bent tot
niks verplicht, je mag je vrijwillig
opgeven. Heb je weinig Jeugdsectie-ervaring maar wil je toch
een kampje organiseren, dan

kunnen wij je zeggen met welke
deelnemer je kunt samenwerken.
Een kampje kan in een bepaald
thema georganiseerd worden, de
activiteiten worden hier dan op
afgestemd.
’s Avonds kampvuur en een
nachtactiviteit staan gegarandeerd voor veel plezier!

veel mogelijk rekening mee te
houden dat een deelnemer met
het openbaar vervoer kan komen.
Andere opties zijn natuurlijk niet
uitgesloten, eigen auto, fiets,
rugzak of door je ouders worden
afgezet zijn ook allemaal opties.

Welke middelen neem je mee?
Op onze website (www.jeugdsectie.nl) staat een handige
paklijst waar alles op staat voor
een kampeerweekend. In het
weekend zelf doen we vaak met
z’n allen boodschappen. Je kunt
ervoor kiezen om zelf te koken of
in een groepje. In een groepje is
het vaak goedkoper (en heb je de
kans om geen afwas te doen).

Wie mogen er mee met de Jeugdsectie?
Elk NTKC-lid in de leeftijd van
14 t/m 26 jaar mag mee kam
peren.
Wil je de eerste keer liever
niet alleen? Dan neem je een
vriend/vriendin mee, die kun je
dan als introducé meenemen.
De Jeugdsectie bevordert het
zelfstandig kamperen binnen de
NTKC, ouders moeten (helaas)
thuisblijven.

Waarmee kom je op het kampeerweekend?
De toersecretaris probeert er zo

Waar houden wij de kampjes?
De kampjes worden in principe
alleen op de NTKC-kampeerter-

reinen georganiseerd. Een
jaarlijkse uitzondering is het
boerderijweekend. De tent kan
dan thuis blijven, want we slapen
dan in een accommodatie van
bijvoorbeeld de Scouting. Een
normaal kampje begint op vrijdag
rond 20.00 uur en eindigt op
zondag rond 14.00 uur.
Wanneer worden de kampjes
georganiseerd?
In het toerprogramma op de
website/in Buitenspoor/op
Facebook staan de kampjes
vermeld.
Goed om te weten!
• Je betaalt het NTKC-tarief,
extra kosten worden van
tevoren vermeld.
• De JS is al 57 jaar een succes!
• Het is soms mogelijk dat je
kan meerijden met iemand
uit de buurt.

Handigheidje voor
de JS’er
De Jeugdsectie heeft ook een
prachtige online nieuwsbrief!
Wil jij tussen het Buitenspoor
door niets meer missen?
Geef dan je mailadres op via
jeugdsectie@kampeerclub.nl.
Meteen op de hoogte van de
beste handigheidjes voor bij de
Jeugdsectie!
Jouw handigheidje erbij?
Mail naar jeugdsectie@kampeerclub.nl.
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Zomervakantie
in Nederland

Voor het voetlicht in zeven vragen
NTKC-leden stellen zich voor

Plezier voor jong en oud!

Wat was je eerste kennismaking met de NTKC?

Doe je wel eens mee aan
clubactiviteiten?

Voor het eerst sinds tijden hebben
wij de zomervakantie weer doorgebracht op een van onze mooie
terreinen, op Het Essenbos in Ouddorp dit keer.
Simpelweg omdat we geen zin
hadden in een verre reis naar het
buitenland.

Vanaf dat ik een jaar of vijf, zes was,
namen een oom en tante die al heel
lang kampeerden mij af en toe mee
naar NTKC-terreinen. Met hen ging
ik ook naar het kinderkamp op
‘’t Haantje’.

We gaan elk jaar naar het kinderkamp op De Haan.

Het kampvuur was een van de
hoogtepunten!
Gezellig met anderen broodjes bakken, soepjes eten en marshmallows
smelten als toetje.
Ondanks het wat onstabiele weer
deze zomer hebben wij ons prima
vermaakt.
Maaike Kuperus

Huizen. Omdat ik van surfen houd
en daar surfen heb geleerd. Elke
keer als ik bij terrein Huizen het
zandpad oprijd, heb ik een beetje
een gevoel van thuiskomen.

Niets! We komen er voor onze
rust en de kinderen hebben het
er geweldig naar hun zin. Dat er
tegenwoordig warme douches zijn
vind ik heerlijk.
Stroom bij de tent hebben we niet
nodig en apparaten opladen kan
tegenwoordig ook op de meeste
terreinen.

Hoeveel nachten kampeer
je gemiddeld per jaar?

Doe je wel eens iets voor
de NTKC?

De laatste jaren kamperen we 2 weken in de zomervakantie, en nog
een paar weekendjes in de zomer.
Meestal op Huizen of in Ouddorp.

Ik neem me bijna elk jaar voor om
eens aan een werkweekend mee te
doen, maar met een gezin met drie
kinderen en twee honden komt dat
er gewoon niet van.
Wel heb ik in Huizen altijd gezegd:
als jullie een steiger gaan bouwen,
kom ik helpen! In augustus dit jaar
was het eindelijk zover.
Terwijl we met het gezin op Huizen
kampeerden heb ik een paar dagen
het bouwen van de steiger begeleid. Hartstikke leuk om te doen,
en dat we er nu makkelijker kunnen
surfen is ook mooi meegenomen!

Wat is je favoriete NTKCterrein?

En wat was het heerlijk!
Binnen twee uur op de plaats van
bestemming.
Een mooi, groen en ruim terrein.
Binnen een paar minuten met de
fiets op het strand, ideaal met twee
kleine kinderen.
Volop ijsjes, terrasjes en vooral:
frisse buitenlucht binnen hand
bereik!
Michel de Haan (1971)
NTKC-lid sinds mijn ouders rond
1981 lid werden
Woonplaats
Waardhuizen, Brabant
Beroep
Machinist in de waterbouw
Partner, kinderen
Getrouwd, 3 kinderen
Hobby’s
Surfen en mijn honden

Wat zou je wel anders willen zien bij de NTKC?

Waar kampeer je in?
In een Badani tunneltent, een
Salerno om precies te zijn.
Mijn twee oudste meiden slapen in
een San Marino. De honden, twee
border collies, gaan ook altijd mee;
zonder hen ga ik niet weg. Dat kan
ook niet, want een van de twee eet
niet als wij er niet zijn.

Midzomernachtwandeling 21 juni 2014
Diep in de nacht vertrekken, navigeren in het donker en
het tijdens de 16 km lange rondwandeling langzaam licht zien worden.
Zestien personen schrijven zich
in, waarvan er uiteindelijk twaalf
aan de wandeling deelnemen.
De werving vindt plaats o
 nder
NTKC-leden en de Nivon Bergsportgroep Amsterdam (NBA).
We noteren zes ‘zuivere’ NTKC’ers.
We wandelen de – bestaande
– Zesbergenroute die langs NTKCterrein Huizen loopt.
De deelnemers worden in twee
teams van zes personen verdeeld om eventuele overlast voor
(natuur)bewoners zo veel mogelijk
te voorkomen.
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Dit is ook zo afgesproken met het
Goois Natuurreservaat, dat ons na
een screening toestemming voor de
wandeling verleent. Een uitzondering!
Dat navigeren in het donker lastig
is, blijkt al meteen. Het team dat
start maakt de eerste extra kilometer al direct in het begin, nog voor
het haventje van Huizen.
Daarna volgt de zuidelijke beweging, dwars door Huizen. Dat levert
weinig problemen op, al moet een
team de patrouillerende politie
duidelijk maken waar ze mee bezig
zijn.

Echt leuk wordt het na het verlaten
van de bebouwde kom als we richting Tafelbergheide lopen. Heel erg
donker, maar dat verandert als we
de hei oplopen. Het is een prachtige nacht, klein streepje maan,
sterren, beetje mist op de hei.
Zo af en toe stoppen we even om
kort uit te rusten, een foto te maken
of om terug te staren naar de
schapen.
Als we langs de Trappenberg lopen
wordt het langzaam licht en we
krijgen een fraaie finale als we op
de Eukenberg staan.

Terug op NTKC-terrein Huizen is
het vuur opgestookt en heeft de
kookploeg (om 4 uur opgestaan!)
een compleet Engels ontbijt klaarstaan. Eieren, spek, worst, bonen,
tomaten en champignons.
Normaal gesproken moeten ze
je daar om 5 uur ’s ochtends niet
voor wakker maken, maar als je
een uurtje of vier in touw bent geweest dan gaat dat er erg goed in.
Volgend jaar weer!
Leendert Bakker

Tips en wetenswaardigheden
Tekst en foto’s: Louis van Ollefen

Van nootjes, vuur stoken
en winters koken
Er wordt wel eens gezegd dat op
een najaar met veel eikels, beukennootjes en kastanjes een strenge
winter zal volgen.
De natuur voorziet op die manier de
dierenwereld van extra voorraad.
Als dat waar is, dan staat ons een
heel strenge winter te wachten. Dit
jaar hadden we een lente en een
zomer met ideaal groeiweer, geen
late nachtvorst en weinig stormen,
en daar zal wel de oorzaak liggen
van de grote opbrengst aan bessen,
nootjes en eikels.
De bonte kleuren van bessen en
vruchtjes hebben als doel de aandacht te trekken van vogels die de
vruchten opeten, en op die manier
de zaadpitten langs natuurlijke weg
verspreiden.
De herfstkleuren van het blad
ontstaan doordat de boom of struik
het belangrijke bladgroen terugtrekt
naar de omgeving van de knoppen,
waar het in voorraad wordt gehouden voor het volgende jaar.
Het mooie najaarsweer lokt om
erop uit te trekken. Een goed idee
is dat te doen door deel te nemen
aan één van de werkdagen of
-weekeinden op de NTKC-terreinen.
Voor ieder is er wat te doen, jong en
oud, zagers en ruimers. Je leert er
je clubgenoten (beter) kennen en
gezelligheid rond de gezamenlijke
koffie en soep is verzekerd.
En blijf je een nachtje, dan is er
vaak ‘s avonds een kampvuur. Voor
de kinderen een mooie gelegenheid
om stokbrood of andere lekkernijen
te bakken en voor de ouderen om
vakantie-ervaringen uit te wisselen.
Koken op vuur
Binnen de NTKC is op vrijwel alle
terreinen het stoken van een kampvuur toegestaan. Je potje koken
op een houtvuur geeft een echte
woudlopersbelevenis.
Koken op een vuur vereist wat
handigheid, maar is een avontuur
op zich. Houtvuur kan erg heet zijn,
een lege pan op het vuur kan het
definitieve einde van die pan betekenen. Er zijn speciale houtvuurpannen, die hebben een hengsel
zodat je ze boven het vuur kunt
hangen. Niet echt lichtgewicht en
zeker niet geschikt voor de rugzak
zijn gietijzeren pannen, waarmee
je niet alleen kunt koken maar ook
brood en taart kunt bakken. Zoek

Voor een vuur dat wat langer brandt
is eiken- en beukenhout beter
geschikt. Acaciahout heeft ook vers
een heel laag vochtpercentage en is
daardoor ook vers goed te gebruiken. Wat droog en kleingemaakt
hout achterlaten voor de volgende
kampeerder is een goede gewoonte
waar je ook zelf veel plezier van
kunt hebben.
Let op: Lees, voor je gaat stoken,
de plaatselijke regels. Die zijn lang
niet overal hetzelfde en het niet opvolgen van die regels kan tot gevolg
hebben dat we de kampvuurvergunning kwijtraken.

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl

maar eens op de naam ‘Dutch oven’
en je ziet wat er allemaal te kiezen
en te koken is in die zwaargewichtmaar onverwoestbare pannen.
Vuur maken
Bij de kampvuurplaatsen ligt, zeker
na de werkdagen, voldoende brandhout. Vuur maken is spannend om
te doen en soms, zeker als er net
een regenperiode achter de rug is,
een hele uitdaging.
Is er geen droog aanmaakhout
aanwezig, kijk dan eens rond in het

bos. Dode takken aan een boom
zijn vaak winddroog en prima om je
vuur mee te starten. Berkenschors,
pollen droog gras of dunne spaanders hout kun je ook goed gebruiken. Maar het is zeker zo makkelijk
om van huis wat aanmaakblokjes
mee te nemen. Gebruik van benzine
of spiritus is gevaarlijk, onderschat
dat niet.
Tip: Wil je snel een heet vuur om op
te koken, dan is dennen- en berkenhout geschikt.

Koken op gas
Op gas koken gaat in de winter niet
zo goed. Het normale gasmengsel
in de tankjes geeft bij lage temperaturen nauwelijks druk. Er zijn ook
tankjes met een hoger percentage
propaan, daarmee gaat het wat
beter.
Van Primus zijn er heatpads te
koop. Ze zijn gevuld met een
substantie die door verwarming in
kokend water vloeibaar wordt. Dat
voorkoken kun je thuis al doen.
Door het knikken van een metalen
plaatje in de heatpad start een
chemische reactie waarbij warmte
vrijkomt. De pads passen in de
holle bodem van een gastankje, op
die manier heb je dan toch weer
voldoende druk. Koop er wel twee,
één kun je dan laten meekoken met
je theewater zodat die weer klaar
is voor gebruik. Bedenk wel dat het
gebruiksklaar maken van de heatpad ook weer brandstof kost.
Tip: De heatpad is ook goed te
gebruiken als handenwarmer.
Makkelijker is een benzinebrander
of de goede oude petroleumprimus.
Verleidelijk is het om je brander
te gebruiken als tentverwarming.
Denk om de verbrandingsgassen
van een benzinebrander, die zijn
niet gezond en Coleman brandstof
is niet minder gevaarlijk. Gebruik je
brander altijd zo dat, mocht er iets
misgaan, je hem makkelijk bij je
tent en andere brandbare spullen
vandaan kunt schoppen.
Trek eropuit, veel kampeerplezier
en vergeet de werkdagen niet.
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In memoriam
Jan Panneman

“Het lopen houd ik voor het meest
eervolle in de mens, alles zou beter
lopen indien men meer zou lopen.”
Jan Panneman bewandelde vele
paden en kampeerde op vele terreinen.
Op 21 augustus 2014 liepen wij
met velen naar de begraafplaats in
Borne en legden stenen bij zijn graf.
De spreuken van Jan onder zijn afdelingsberichten zijn legendarisch.
Ruim honderd berichten uit Oost
schreef hij in zijn twee bestuurs
periodes (1974-1980 en 1989-1995).

Henk Kalkman
Toen wij jaren geleden in het noorden van het land gingen wonen,
maakten wij in de toen nog prille
afdeling Noord van de NTKC hernieuwd kennis met Henk Kalkman
en zijn gezin. Wij kenden ze uit
onze Amsterdamse periode. Door
de jaren heen werd het contact
frequenter, want Henk en Anneke
kampeerden veel.
Toen hij niet meer werkzaam was,
meldde Henk zich aan als lid van
het afdelingsbestuur.
De functie van toercommissaris was
vacant, hij wilde dat werk wel doen,
maar wilde niet in dat hokje gestopt
worden. Ook moest hij rekening
houden met een slechter wordende
gezondheid.

Freerk Wortman

In 1963 werden Freerk en Anne
Marie lid van de NTKC. Die eerste
jaren kampeerden zij met hun drie
dochters vooral op Den Treek.
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Stukje bij beetje vulde hij de functie
in, en bedacht steeds nieuwe evenementen, die hij tot in de puntjes
regelde. Een topper was en is het
wadlopen tijdens het pinksterweekend vanuit ’t Aagt.
Hij schreef ook voor Buitenspoor
leuke en wervende stukjes om de
leden uit te nodigen aan de evenementen deel te nemen.
Op de terreinen van Noord zorgden
Anneke en Henk ervoor dat de mappen met informatie over de omgeving up-to-date bleven. Veel werk,
dat ze vanuit hun caravan op het
desbetreffende terrein verzorgden.
Vanwege Henks slechte gezondheid
waren de bestuursvergaderingen bij
hem aan huis. Anneke zorgde dan
voor een hapje en een drankje en
Henk voor een vrolijke noot.

Rond 1965 deden ze voor het eerst
mee aan een zwerfgroepkamp, het
eerste van een lange reeks.
Het hoofdbestuur was op zoek naar
een lid uit de Zwerfgroep en benaderde Freerk, die plichtsgetrouw ja
zei. Dit was niet echt zijn ding en
toen de termijn van 3 jaar erop zat
heeft hij het stokje doorgegeven
aan René den Exter, die nog vele
termijnen lid bleef van het hoofdbestuur.
Tijdens de periode dat Freerk H
 B-lid
was, werd 10 hectare weiland
bij Hazerswoude-Dorp gekocht.
Een klein deel was beplant door
Staatsbosbeheer. Freerk zat in de
werkgroep die het terrein vormgaf

Jan werd als 17-jarige, met lidnummer 1593, junior lid.
In 1960 werd met een trouwadvertentie in Buitenspoor de komst van
Siny (Jezina) in Jans leven onderstreept.
Achter die grote steen bij Ootmarsum ligt zijn terrein.
Op ’t Springendal heeft niemand
meer uren doorgebracht en werk
verzet dan Jan.

“Slecht nieuws voor de putgravers,
’t Springendal heeft riolering”.
De door Jan gemaakte stiepels op
het toiletgebouw en het naambordje van het terrein zijn blijvende
herinneringen aan Jans inzet voor
onze club.
Wat zullen we de relativerende
Twentse humor van Jan missen!
Albert Fien

De steeds verstopte septic tank was
zijn jarenlange ‘hobby’.
In 1994 schreef hij:

Hij was ook degene die heel precies
op de hoogte was van de statuten
en reglementen; hij wees de andere
bestuursleden er dan fijntjes op
hoe de zaken precies lagen.
Toen hij het werk in het bestuur
moest opgeven wegens zijn gezondheid, bleef hij geïnteresseerd in het
wel en wee van de afdeling. Toen
het kamperen uiteindelijk niet meer
ging, verkocht hij auto en caravan.
Dat was een groot gemis voor hem,
en voor Anneke; maar ook voor ons
nu we een zo vertrouwd persoon op
de terreinen misten.
We verliezen in Henk een betrokken
lid van de NTKC.

Namens afdeling Noord,
Anke Beerendonk

en verloor zijn hart aan Het Groene
Hart, zoals het later is gaan heten.
Er werden meer bomen geplant die
razendsnel groeiden. Het onderhoud van zo veel bos had heel wat
voeten in de aarde. Freerk huurde
een kettingzaag, dat beviel erg
goed en de eerste kettingzaag werd
aangeschaft.
Op Het Groene Hart werd hard gewerkt; de praatkuil werd praathuis,
wilgen werden geknot en nog veel
meer. Freerk was jaren lid van het
afdelingsbestuur.
Het lopen van zwerfgroeptochten
bleef hij met zijn gezin trouw doen.
Kaartlezen werd tot hogere kunst
verheven. Enige tijd was Freerk als

spullenbaas lid van de groepsraad
van de Zwerfgroep.
Toen Freerk niet meer werkte ging
hij als zager mee met de werkkampen van de Caravansectie, eerst
nog met de tent en later met de
caravan. In 2007 werd de ziekte van
Kahler geconstateerd, waardoor hij
steeds meer in moest leveren. Toch
heeft hij nog vele reizen gemaakt
en gekampeerd.
Freerk is op 11 mei 2014 thuis op
79-jarige leeftijd overleden. De
NTKC is hiermee een gewaardeerd
lid armer, wij zullen hem allemaal
missen.
Namens de familie, Monique
Lampe-Wortman

Mutaties
terreinkaartjes
De gegevens van onze terreinen
vind je als downloadbare pdf op de
ledensite / Kamperen / Kampeerterreinen. Aan nieuwe terreinkaarten
wordt gewerkt. Tot die gereed zijn,
word je verzocht de mutaties zelf bij
te houden.
Van onderstaande kaart,
versie 2013-01, is gewijzigd:
Terrein: 12. Limmen
Mutatie: Sleuteladres
(Nieuw sleuteladres:
Fam. Bakkum, Hogeweg 148,
1906 CW Limmen)
Sleutel ligt in het vogelhuisje
naast de poortdeur rechts van het
huis.
Van diverse kanten is aangegeven
dat de op de terreinkaarten vermelde bereikbaarheid per openbaar
vervoer aan willekeur onderhevig is.
Als je afhankelijk bent van het
openbaar vervoer adviseren we je
zelf het ov-schema te onderzoeken
en vast te stellen.

Afdelingen
Secties

&

Actuele informatie
over afdelingen
en secties vind je op
www.kampeerclub.nl >
ledensite > Clubpagina’s

Amsterdam

winterseizoen ontmanteld, wat betekent dat het loopdek er is afgehaald.
In het voorjaar zal dit er weer worden
opgezet, zodat de steiger meteen ná
het broedseizoen (rond 15 mei) weer
begaanbaar is.
Sing-Along
Op zaterdag 27 september, tijdens
het eerste werkweekeind, hebben we
een voorzichtige poging gedaan om
vorm te geven aan een ‘Sing-Along’
rond het kampvuur. De voorafgaande
mailings en berichten op Facebook
stemden niet erg hoopvol wat betreft
de opkomst, maar op de avond zelf
bleek die alleszins mee te vallen!
De avond werd spontaan afgetrapt
door (S)Martin, die een prachtige
droevige smartlap ten gehore bracht.
Er was gezorgd voor printjes van een
aantal tamelijk gevarieerde liedjes
en Jet en Peter namen de begeleiding
op accordeon voor hun rekening.
Sommige aanwezigen zagen hun
kans schoon om enkele fraaie solo’s
ten gehore te brengen, variërend van
liederen van Brecht tot Jordanese
smartlappen. Als klap op de vuurpijl
zongen we met z’n allen een vierstemmige canon.
Aan het einde van de avond heeft
Peter ons verrast met een prachtig
optreden van (een deel van) zijn band
‘Les Fleurs du Nord’.
Hoewel qua organisatie wellicht nog
wat onwennig, toch een zeer geslaagde activiteit die hopelijk een vervolg
krijgt. Want wat is er nou heerlijker
dan met elkaar te zingen?
Agenda
1 en 2 november 2014:
Werkweekeind terrein Huizen
Roeland Brugman

Baronie en Kempen
Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon 040-2816508
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Secr. Annelies Barth
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

Terrein:
Huizen te Naarden

Na een mooie zomer komt een mooi
najaar en een geweldige winter.
Voor Bladel al helemaal, want wij
krijgen een mooi nieuw toiletgebouw.
Het werkhok van de huidige bouw
blijft bestaan en er wordt een fris
toilethok tegenaan gezet. De sloop en
de bouw gaan gepaard met overlast
in de vorm van lawaai, af- en aanvoer
van materialen, geen douche maar
wel een winterkraan en geen toilet
maar wel een Dixi.
Vanaf 27 oktober wordt er hard
gewerkt op het terrein. Het oude
toilethok wordt gesloopt, er dienen
aanpassingen gerealiseerd te worden

NLV
Bij het verschijnen van dit nummer is
de najaarsledenvergadering alweer
achter de rug. Ongetwijfeld is er het
nodige stof opgewaaid, en ik kan
alleen maar hopen dat dit inmiddels
weer een beetje is neergedwarreld.
Terrein en steiger
De eerste werkweekeinden van het
najaar zijn inmiddels ook weer gepasseerd. Onze mooie nieuwe steiger is
– conform de voorschriften – voor het

zodat het nieuwe hok geplaatst kan
worden en er moet een pad gekapt
worden voor de vrachtauto. Ook komt
er een container op het terrein te
staan waar de kruiwagens, maaiers,
het gereedschap en de kampkoffer
in komen te staan. De sleutel van de
container zit aan de sleutelbos die bij
de beheerder hangt.
Op 18 november, volgens de planning,
wordt het nieuwe gebouw geplaatst,
daarna start de afwerking.
Als je tijdens de bouw naar Bladel wilt
komen om een tentje te prikken of
een pootje te draaien van de caravan
dan kan dit altijd. Kun je niet stilzitten
en je handen jeuken, dan is er altijd
wel iemand van de bouw aanwezig
die een helpende hand kan gebruiken. En als de bouw even stilligt, dan
kunnen er altijd nog bramen getrokken worden.

maar zeker voor Pasen 2015 zal al het
sanitair weer beschikbaar zijn.

Ten slotte:
10 - 11 januari 2015:
Nieuwjaarskamp
11 januari 2015:
11.00 uur oliebollen bij het kampvuur
en de nieuwjaarswandeling

We hopen je te ontmoeten op één van
de komende werkdagen:
15 november en 20 december, er zijn
klussen genoeg.
We beginnen rond 10.00 uur met
koffie …

Den Haag
Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl
Terrein:
De Haan te Loosduinen
Dit is het laatste stukje van de afdeling Den Haag in de rubriek Afdelingen & Secties in Buitenspoor.
Vanaf het volgende nummer doen
we het met de websites. Gelukkig
kunnen en konden we jullie zo al op
de hoogte houden van wat er zoal
binnen de afdeling en op ons terrein
‘De Haan’ speelt.
Nu Buitenspoor volgend jaar slechts
eenmaal per kwartaal gaat verschijnen, worden de nieuwsbrieven
belangrijker. Nog nooit een Haagse
nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan
een mail naar ons e-mailadres
denhaag@kampeerclub.nl.
Na een goed kampeerseizoen ligt het
terrein er weer rustig bij. Wel zal het
terrein weer door een paar scoutinggroepen bezocht zijn gedurende de
herfstvakantie. Hopelijk konden onze
leden het terrein ook vinden.
Uit de toeragenda van 2015 kan ik
reeds de eerste activiteit lichten:
zondag 11 januari 2015 om 12.00 uur:
Nieuwjaarsreceptie op de Haan!
In november zal afhankelijk van het
weer overgeschakeld worden op de
winterkraan. Het terrein blijft daarna
uitstekend kampeerbaar met goed
gevulde houthokken. Eind maart,

Hans van der Zee,
terreincommissaris groen

Gooi & Vechtstreek
Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl
Terrein:
Austerlitz te Austerlitz
Het verslag van de najaarsvergadering
van onze afdeling kun je lezen op
onze site.

Actuele informatie vind je op de website van de afdeling.
En houd de berichten op Facebook in
de gaten.
Bellen mag natuurlijk ook altijd.
Groeten van Rik

Hart van Holland
Penningmeester Karin Troch
A 18
2975 BA Ottoland
telefoon 0184-641509
hartvanholland@kampeerclub.nl
Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-Dorp
Afdelingsnieuwsbrief
Vind je het leuk om op de hoogte
gehouden te worden van onze afdelingsactiviteiten, en dat zijn er veel,
schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Mail naar: karintroch@hotmail.com.
Bezoek het Archeon en Avifauna
Deze twee mooie en interessante parken liggen om de hoek bij
Hazerswoude. In het Archeon staan
43 boerderijen en hutten die je mee
terug nemen in de tijd.
Talloze ambachtslieden geven hierbij
een levend beeld van de geschiedenis. Op veel plaatsen kun je zelf meedoen met activiteiten als boomstamkanovaren, schminken, boogschieten,
zwaardvechten of vilten.
Ook Avifauna is een bezoek waard.
Een vogelshow, zelf papegaaien
eten geven en natuurlijk de bekende
speeltuin. Na een bezoek aan deze
twee geweldige parken is het heerlijk
rustig kamperen op het mooie, groene
en grote terrein in Hazerswoude.
Tot snel.
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Herhaling, secretaris gezocht!
Nog steeds is deze vacature niet
vervuld. Wie heeft zin om ons team te
versterken?
Werkzaamheden: alle communicatieve taken, zoals web- en Facebook
pagina van de afdeling bijhouden;
mededelingen en artikelen schrijven
voor de website; notulen en verslagen
maken. De afdeling Hart van Holland
heeft een zeer actief bestuur waarin
in een goede en prettige sfeer wordt
samengewerkt. Lijkt het je wat om
samen met het bestuur aan vooruitgang, activiteiten en naamsbekendheid te werken, neem dan even
contact op.
Eerstkomende werkdagen:
1 en 2 november
Wij zijn blij met alle hulp die geboden
wordt. Alvast tot dan.
Caravansectie
Wij willen de Caravansectie heel
hartelijk danken voor al het werk dat
verzet is. GEWELDIG! Het was een
mooie en fijne week, waarin veel
gelachen is.
Nieuwjaarsreceptie
Natuurlijk willen wij ieder weer een
goed en gezond nieuwjaar wensen.
Hoewel dat nu nog wat aan de vroege
kant is kun je toch de datum alvast in
je agenda noteren:
zaterdag 10 januari 2015,
van 15.00 uur tot 17.00 uur.

De Heerkuil
Coördinatiecommissie
heerkuil@kampeerclub.nl
Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid
Werkweekeinde najaar 2014
Op 15 en 16 november vindt het
najaarswerkweekeinde plaats.
We hopen op aardige deelname.
Najaarssnoei, heel licht dit keer en
brandnetels ruimen, blad harken en
gekapte dode bomen klein helpen
maken (kloven). Je kunt je aanmelden
via heerkuil@kampeerclub.nl.
Don en Marjon maken een Italiaanse
maaltijd op zaterdag. Als je komt
en mee-eet, geef dat s.v.p. aan in je
opgavemail. Naast de handen uit de
mouwen wordt het ook gezellig met
elkaar samen zijn. De haard in de
werkschuur haalt de herfstkou weg en
we stoken ook een kampvuur.
Jubileumwandeling i.s.m. TeVoet
De jubileumwandeling die we op
28 september organiseerden samen
met de vereniging TeVoet, die 20 jaar
bestaat dit jaar, trok 12 deelnemers.
Helaas geen NTKC-leden. Het was een
prima wandeldag met temperaturen
boven de 20 graden en de deelnemers genoten er volop van.
Bij vertrek en aankomst was er koffie
met vlaai. Een spreker van Wandelnet
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bracht een aardig discussiepunt in als
slot van de wandeldag; hij vergeleek
knooppuntennetwerken met andere
routevormen. Wandelnet beijvert
zich o.a. in Brabant en Groningen
voor knooppuntenwandelingen. De
vereniging TeVoet heeft wel wat vergelijkbaars met de NTKC: men streeft
naar ruimer onverhard wandelen,
natuurwaarden overeind houden,
landschap ervaren en organiseert alles zelf. Een verschil is dat NTKC-leden
wat breder geörienteerd zijn dan
alleen wandelen. Een contact dat de
moeite waard blijft.
Nieuwjaarswandeling
We overwegen rond nieuwjaar weer
een leuke wandeling te organiseren.
Warm vertrekken, gelaafd aan chocola
of koffie of thee, vanaf het kampvuur
op De Heerkuil. Met halverwege een
opwarmer in een etablissement.
Limburgse leden, en uiteraard andere
belangstellenden, reageer met een
mailtje naar heerkuil@kampeerclub.
nl als je hier iets in ziet. We houden je
dan op de hoogte van de datum en de
wandelinggegevens.
Een goed winterseizoen en wellicht
tot ziens op De Heerkuil,
Bert Hoogveld
namens coördinatiecommissie
De Heerkuil

Kennemerland
Secr. Wim Westphal
Beethovensingel 108
1817 HM Alkmaar
telefoon 072-5333527
kennemerland@kampeerclub.nl
Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdorp te Texel
Alweer een jaar secretaris van
Kennemerland. Het jaar is snel voorbijgegaan, maar ja wat wil je ook met
zo’n mooi najaar. De werkdagen zijn
weer gestart. Op 17 en 18 oktober is
er gewerkt op Texel en het weekend
van 8 en 9 november werken we op
Limmen.
Weten jullie het nog, vorig zijn we
gestart met een experiment. We hebben er een weekend van gemaakt met
kampvuur, soep en koffie met koek en
wie weet wat wij dit keer nog meer in
petto hebben.
Het kampvuur wordt op vrijdag al aangestoken, dus geen reden om thuis
te blijven, kom gewoon naar Limmen.
Dat ertussendoor wel wat gewerkt
gaat worden nemen we voor lief.
Natuurlijk ben je ook welkom als je
niet komt kamperen, vergeet dan niet
om je mok, brood en zitlap mee te
nemen!
2015 kan pas echt beginnen als het
Nieuwjaarskamp van Kennemerland
is gehouden. Noteer maar alvast 3 en
4 januari 2015. Op zaterdag 3 januari

zullen we om 16.00 uur het glas heffen en houdt voorzitter Rob een
korte speech. Natuurlijk hebben we
appelflappen, oliebollen en glühwein.
Op zondag 5 januari gaan we al die
calorieën er lekker uitlopen.
Houd de site in de gaten: plannen
zijn er wel, maar nog niet definitief.
We sluiten af met een andere traditie:
zelfgemaakte erwtensoep van Anneke
bij de kampvuurkuil.
Op de ledenvergadering van 21 oktober j.l. hebben we afscheid genomen
van Frank Moerman, voor degenen die
hem kennen een NTKC-man in hart en
nieren. Zowel wij als Frank zelf kijken
terug op negen en wel meer jaren met
Frank als de man van Texel. Je kijkt
rond op Texel en je weet: Frank heeft
daar ongetwijfeld zijn hand in gehad.
Frank, we gaan je ervaring missen,
gelukkig kunnen we altijd een beroep
op je blijven doen. Helaas is er nog
geen opvolger voor Frank gevonden.
Hierbij dus een oproep aan alle leden
van Kennemerland: laat Frank niet
achter met een kater. Stuur een e-mail
naar het bestuur en je gaat een mooie
tijd tegemoet.
Groet,
Wim Westphal.

Nijmegen
Secr. Willem Blankert
Heerendonklaan 99
5223 XS Den Bosch
telefoon 073-8224913
nijmegen@kampeerclub.nl
Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray
Op het moment dat je dit leest
hebben we op 18-19 oktober op
Brobbelbies een werkweekend
gehouden met op zaterdagavond
een culikamp en op zondagmiddag
de NLV.
Niet alleen wordt het beheer van
Brobbelbies nu door een grote groep
uitgevoerd, ook de structurele aanpassingen van het terrein krijgen nu
vorm. Meest opvallend is natuurlijk
de gedeeltelijke overkapping van de
vuurkuil. Meer aanpassingen zijn op
komst. Zodra deze meer vorm krijgen,
zullen we hierover berichten.
We houden helaas nog wel vacaturezorgen. Sinds februari 2012 zoeken
we al een terreincommissaris voor
Brobbelbies. We hebben inmiddels
wel al een nieuwe secretaris gevonden. Ook hebben we voorlopig een ad
interim voorzitter in de persoon van
Harrie van der Hoeff, maar we zoeken
dus nog een nieuwe voorzitter.
Het beheer van Brobbelbies wordt uitgevoerd door een beheergroep waarin
drie beheercoördinatoren de kar
trekken. We zoeken nog iemand die

als terreincommissaris plaatsneemt
in het bestuur voor de bestuurlijke
verantwoordelijkheid. De praktische
uitvoering van het beheer is dus al
geregeld.
Wil je plaatsnemen in ons b
 estuur,
neem vooral contact op met
nijmegen@kampeerclub.nl.

Noord
Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl
Terreinen:
’t Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied
Voor afdeling Noord is het zomer
seizoen van 2014 succesvol geweest:
mooi weer, goed bezochte activiteiten, fraai verzorgde terreinen waar
iedere kampeerder van kan genieten.
Waar we ook van genoten hebben?
De themakampen rond Shakespeare
en het 35-jarig bestaan van De Hertenweide.
Elders in dit blad vind je de verslagen.
De organisatie van deze evenementen
en de verzorging van de terreinen
wordt mogelijk gemaakt door de inzet
en het werk van vrijwillige krachten. Deze mensen vinden daar veel
voldoening en plezier in. De club, de
afdeling en alle kampeerders profiteren daarvan. Het afdelingsbestuur is
blij met alle suggesties! Meld je idee
bij het afdelingsbestuur of kom ook
helpen op de geplande kampeer-en
werkdagen!
De volgende gelegenheid is:
Kampeer- en harkdagen op
13/14 december op De Hertenweide
te Zorgvlied
Misschien ook handig om vast in de
agenda te noteren:
Nieuwjaarskamp + wandeling op
10/11 januari op De Hertenweide te
Zorgvlied
Bestuurszaken
Voor het afdelingsbestuur is het
najaar een drukke tijd. Soms hoor
ik mensen zeggen: wat doen jullie
eigenlijk? Een kort overzicht:
- de penningmeester heeft voor de
zomer de begroting al rond
- de TC’s hebben hun planning voor
het nieuwe seizoen in grote lijnen
gemaakt
- het functionarissenoverleg wordt
bezocht:
Peter Heeg is onze afgevaardigde
voor het terreincommissarissenoverleg;
Jolanda Lafeber en Harm Migchels
bezoeken het voorzittersoverleg;
Anke Beerendonk gaat naar het
secretarissenoverleg.
- de NLV wordt voorbereid: verslagen worden geschreven en op de
website geplaatst

- de activiteitenkalender voor 2015
wordt vastgesteld
- de TC’s bereiden de kampeer- en
werkdagen voor
- de Clubraad wordt bezocht door
afgevaardigden van het afdelingsbestuur tezamen met een afgevaardigde uit de NLV.
En natuurlijk zijn er steeds bestuursleden aanwezig bij de geplande
activiteiten.
Publicaties
Het afdelingsbestuur beraadt zich nog
op de te volgen gedragslijn voor publicaties via Buitenspoor, de afdelingswebsite, nieuwsbrieven van Noord en
het gebruik van Facebook.
Van belang hierbij is dat we beschikking hebben over een uitgebreid en
correct e-mailadresbestand.
Vergeet dus niet je e-mailadres(wijzi
ging) door te geven aan
noord@kampeerclub.nl. Wil je liever
geen berichten? Meld dat even bij
hetzelfde adres.
In dit afdelingsbericht dus veel
aandacht voor de administratieve en
beleidskant van de club.
Maar het allerbelangrijkste is: genieten van de prachtige kampeermogelijkheden die de NTKC je biedt. En
natuurlijk vooral op de terreinen van
afdeling Noord: ’t Aagt in Eenrum en
De Hertenweide bij Zorgvlied.
Met groet, Anke Beerendonk

Oost
Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

oproep in Buitenspoor en op de website. Ik hoop dat ik ze binnenkort aan
jullie kan noemen, we wachten nog
op de toestemming van onze leden
in de NLV.
Op de website heb ik de komende
activiteiten vermeld, maar ik zet ze
hieronder nog graag even op een
rijtje. Omdat de activiteiten ver
vooruit gepland zijn, is het handig om
de website te checken in verband met
eventuele wijzigingen.
Nieuwjaarswandeling:
11 januari 2015 (elders in dit Buitenspoor valt meer info te lezen)
Vanaf 10.30 uur is er ontvangst met
koffie en om 11.00 uur start de wandeling.
Waar: Geb & Gaia (www.gebengaia.nl)
Adres: Schapenzandseweg 3,
Diepenveen, aan de lokale (dijk)weg
Deventer - Olst
Voorjaarsledenvergadering:
6 februari 2015 in Lochem, café
Scholten
Winterkamp:
7-8 februari 2015 te Lochem
Werkdagen:
Winterswijk: 14-15 maart 2015
Lochem: 21-22 maart 2015
Ootmarsum: 28-29 maart 2015
Hier wil ik het dit keer bij laten. Alvast
veel winterkampeerplezier en we
hopen velen van jullie te ontmoeten
bij onze nieuwjaarswandeling, om
jullie dan persoonlijk een goed 2015
toe te wensen.
PS: Is je e-mailadres veranderd, of wil
je mail van ons ontvangen, mail dan
je e-mailadres!
Silvia Westerhof

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
’t Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem
Beste mensen,
Misschien kun je nog net een
werkweekend op 8-9 november
meepakken in Winterswijk wanneer
dit B
 uitenspoor op de mat valt. Maar
als het goed is liggen alle kampeerplekken er weer winterklaar bij. Alle
medewerkers hartelijk dank daarvoor!
Zonder hulp kan het nou eenmaal
niet.
Bij afdeling Oost zijn er in het bestuur
drie mensen gestopt. Twee omdat
de termijn afliep en één vanwege
gezondheidsredenen. Dit zijn: Ben
Bos (TC Ootmarsum), Annelies Boerman (penningmeester) en Ernestine
Janzen (pr-communicatie). Alle drie
enorm bedankt voor jullie inzet en
betrokkenheid bij de NTKC en in het
bijzonder natuurlijk binnen onze
eigen afdeling Oost.
Gelukkig hebben we weer opvolgers
weten te vinden, mede door onze

Rotterdam
Secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl
Terreinen:
Het Essenbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht
De afdeling Rotterdam kijkt met
tevredenheid terug op het kennismakingsweekend van 6 en 7 september.
Het was erg druk op het terrein. Vooral
met kampeerders, zo’n 70 in totaal,
die van het mooie weer gebruik wilden maken. Het was erg gezellig.
Werkdagen
De afdeling Rotterdam heeft afscheid
genomen van Maarten van der Slik,
die negen jaar trouw dienst heeft
gedaan als terreincommissaris. Zijn
tijd zat erop. In Gabri de Groot heeft

de afdeling een goede vervanger
gevonden.
Op zaterdag 15 november kun je op
Het Essenbos in Ouddorp terecht voor
een werkdag. Vanaf 9 uur verzamelen
we. Voor de koffie en soep zorgt Jenny
van der Slik voor de laatste keer.
Zelf je eigen mok en brood meenemen. Er is een klus voor iedereen.
Nieuws
Kijk voor meer informatie over activiteiten van de afdeling Rotterdam op
de ledensite: NTKC/leden/Rotterdam.
Hier vind je ook de toeragenda met
alle activiteiten voor 2015. Is je e-mail
adres bekend bij ons, dan krijg je
informatie over de activiteiten ook per
e-mail toegezonden.
Tot ziens, Jos van den Bergh

Utrecht
Secr. Jan Willem Prins
Van Lingelaan 95
3602 PB Maarssen
telefoon 0346-553982
utrecht@kampeerclub.nl
Terrein:
Den Treek te Leusden
Het experiment ‘kampeergeld innen
met een formulier’ is op Den Treek
succesvol verlopen. Door het goede
weer met Pinksteren dreigde even een
formulierentekort, maar door een
snelle oplossing via Martin Loerakker,
aanwezig op het NTKC-kantoor in
Leusden, was alles weer vlot in orde.
Dank! Juist bij drukte werkt de machtiging goed en wordt veel contant geld
bij de kampmeester voorkomen.
In totaal zijn op Den Treek 129
formulieren ingevuld, goed voor 741
overnachtingen. Aan kampeergeld is
hiermee E 2.348,- opgehaald.
In totaal vier NTKC-kampeerterreinen
hebben meegedaan.
Inmiddels is het geld bij iedereen afgeboekt of is een rekening verzonden.
Het plan is om volgend jaar in de
maanden mei en juni het experiment
te herhalen, ditmaal op alle terreinen. De machtiging wordt dan alleen
gevraagd voor het kampeergeld. Ook
wordt voortaan alleen het lidnummer en de postcode gevraagd om het
lidmaatschap (intern) te controleren.
Naam en adres bleek te veel gevraagd
en wordt geschrapt.
Kleine vuren
Op Den Treek is er tussen 1 november
en 1 april een experiment met de
mogelijkheid voor kleine sfeervuren
buiten de kampvuurkuil. Dit mag
dan op een afgebakend deel van het
terrein. Hiervoor komen er vuurschalen, waarmee winterkampeerders
schade aan de ondergrond kunnen
voorkomen. Het maken van vuur
blijft de verantwoordelijkheid van
de kampeerder. Bij droogte of harde
wind, géén vuur! Ook mag vuur geen

overlast veroorzaken voor mede
kampeerders.
Agenda
Onze eerstvolgende werkdag is op
zaterdag 15 november, om 10 uur.
De werkdagen op ons mooie landgoedterrein zijn bekend vanwege de
hoge opkomst én de goede sfeer. Er is
koffie/thee en soep.
Onze nieuwjaarbijeenkomst is op
zondag 18 januari, om 14 uur in de
kampvuurkuil. Met de overheerlijke
oliebollen van Ingrid Belser.
Natuurlijk is er voor de liefhebbers
weer een gezamenlijke wandeling in
de omgeving om te genieten van het
winterbos en al lopend bij te kunnen
praten of nieuwe mensen te ontmoeten. De wandeling start om 13 uur bij
het toiletgebouw. Komt allen!
Tot ziens in de kampvuurkuil,
Wim Schuimer

Veluwe
Secr. Regina Vlijm
Govert Flinckstraat 138
7312 SB Apeldoorn
telefoon 06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl
Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten
Afdeling Veluwe heeft weinig te
melden, maar wat we wel willen en
moeten roepen is:
WIJ HEBBEN MET SPOED BESTUURS
LEDEN NODIG!
Terreincommissaris De Kooiberg /
Toersecretaris / Secretaris
Meld je bij Frans Goedheer of Regina
Vlijm via ntkc.veluwe@gmail.com of
veluwe@kampeerclub.nl.
Met ons 65-jarig jubileum in 2015 in
zicht (zie elders in dit Buitenspoor)
kan het toch niet zo zijn dat we
moeten melden wegens gebrek aan
bestuursleden geen volwaardige afdeling meer te zijn en kampeerders niet
meer twee fatsoenlijke terreinen te
kunnen bieden?
Met goede hoop en vriendelijke groet,
Regina Vlijm, secretaris afdeling
Veluwe

Zeeland
Secr. Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351 AT Veere
telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl
Terrein:
Even geen.
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Caravansectie
Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl
Op het moment van dit schrijven
hebben we een heel gezellig en goed
bezocht nakletsweekend op Den Treek
achter de rug, kijken we terug op een
geweldig jubileumjaar en staat de
werkweek op Het Groene Hart op het
punt te beginnen.
Ik heb aanmeldingen ontvangen van
27 caravans met in totaal 49 personen. Het gezegde ‘vele handen maken
licht werk’ is hier zeker van toepassing. Het zal vast een goede week
worden, er is in ieder geval genoeg
te doen.
Als jullie dit lezen is onze jaarvergadering alweer achter de rug en zijn we
begonnen aan een nieuw clubjaar.
Het komende jaar heeft de toercommissie weer een gevarieerd programma opgesteld met voor de winterkampjes twee nieuwe terreinen.
Eerst houden we weer een Sinterherfstkamp van 23 tot 30 november
2014.
We gaan daarvoor naar Rockanje.
De planning is dat we twee excursies maken. Als het weer het toelaat
maken we ook een mooie wandeling
in de duinen. Ook voor de avonden
hebben we weer wat in petto.
Wil je mee, geef je dan voor 1 november bij Annelies op en stort gelijk de
E 25,- inschrijfgeld op de rekening
van de penningmeester. De rest betaal je voor 15 november (E 140,-).
Daarna volgt ons Nieuwjaarskamp
van 2 tot 9 januari 2015 in Doorwerth.
Ook hiervoor moet je je opgeven (en
wel voor 1 december) bij Annelies
en inschrijfgeld en kampkosten (zie
Sinterherfstkamp) van tevoren (voor
15 december) overmaken aan de penningmeester.
In november valt bij de deelnemers
van onze sectie de jaarlijkse post met
daarbij de toeragenda in de bus.
Op de website is deze informatie
eveneens te vinden.
Ik wens jullie een goede jaarwisseling
met de beste wensen voor het nieuwe
(kampeer)jaar en tref jullie graag op
een van onze kampjes,
Annelies van Katwijk

Jeugdsectie
Toersecr. Timethy Schoonebeek
Trezoriersdreef 79
2542KP Den Haag
telefoon 06-10933524
jeugdsectie@kampeerclub.nl
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Zwerfgroep
Secr. Maria Bach-Stelma
telefoon 030-8793462
zwerfgroep@kampeerclub.nl
Novembertocht 15 en 16 november
Het is weer zover, we gaan weer zwerven. We gaan een mooie tocht lopen
in Brabant. Vanuit Valkenswaard gaan
we de Malpiebergsche Heide op.
Wat je nodig hebt is kaart 57B
Bergeijk en het startcoördinaat is
159.10 / 372.01. Dit is het parkeerterrein vlak bij de Venbergse watermolen. Dit parkeerterrein wordt ook
gebruikt voor kanoberging van Rofra.
De tocht zal circa 10 à 12 km lang zijn,
afhankelijk van je zwerfgedrag.
’s Avonds is er natuurlijk een mooi
kampvuur waar we gezellig kunnen
keuvelen over van alles.
Fietsers onder ons kunnen ook starten
vanaf het parkeerterrein, maar je
kunt ook zelf een mooie tocht maken
vanaf bijvoorbeeld station Eindhoven.
Neem in ieder geval de topo-kaart
mee daar je ook de coördinaten moet
volgen. Daarnaast is het makkelijk om
via de fietsknooppunten nog een stuk
om te fietsen.
Kom niet te vroeg op het kampeerplekje aan, rond 14.30 uur op z’n
vroegst is een mooie tijd.
Kom je met openbaar vervoer, dan
kun je vanaf station Eindhoven de
bus nemen naar Valkenswaard en dan
naar het startcoördinaat lopen.
Zwerf ze, Ronald

Enig
Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
telefoon 0317-410334
enig@kampeerclub.nl
Het kampeerseizoen zit er voor de
meesten nu wel op, maar in de wintermaanden maken we eens per maand
een flinke wandeling en in januari
gaan we weer een paar dagen naar
een Nivonhuis.
Op zondag 9 november neemt Thea
ons mee voor een wandeling door de
Joodse geschiedenis van Amsterdam.
Omdat het niet mogelijk is om deze
wandeling met een grote groep te
maken, moet je je hiervoor aanmelden. Kijk op de website voor meer
informatie.
Op zaterdag 13 december wandelen
we vanaf station Assen een NSwandeling waarin veel facetten van
het Drentse landschap zijn vertegenwoordigd.
Na een korte aanlooproute door de
buitenwijken van Assen zijn we al
snel in het buitengebied met een

afwisseling van boerderijen, kerken,
diepjes, bos, heide en een historische
spoorlijn. De hele rondwandeling is
15 km maar is, indien nodig, goed
in te korten op meerdere plaatsen.
Ongeveer halverwege kunnen we een
horecastop houden in Rolde.
We vertrekken direct na aankomst van
de trein uit Zwolle om 10.57 uur.
Deze dag ben ik telefonisch bereikbaar op nummer: 06-12627461.
Tot ziens in Assen,
Paulien Prins
23-25 januari
Wandelweekend Oisterwijk,
Nivonhuis Morgenrood
De achterzijde van Morgenrood grenst
aan de Kampina, een open heideterrein en schrale bossen.
Aan de overkant van de weg liggen de
Oisterwijkse Bossen en Vennen.
De Brabantse vennen zijn uniek in
Nederland en rondom Oisterwijk
liggen de mooiste. Oisterwijk stond
bij Jac. P. Thijsse al bekend als een
wandelparadijs. Je moet voor dit
weekend zelf reserveren bij het
Nivonhuis (www.nivon.nl). Kamperen
op het terrein is ook mogelijk. Alle
informatie over prijzen, aanmelding
en programma voor dit weekend staat
op de Enig-site.
Jenny (j.hoftijzer@casema.nl)
14 februari
Wandeling vanaf Utrecht CS
8 maart
Wandeling vanaf station Purmerend
Als dit Buitenspoor uitkomt, is er vast
al meer bekend van het programma
voor 2015. Kijk daarvoor op de Enig-
site (op het ledengedeelte van de
NTKC-site onder Clubpagina’s/secties/Enig) waar we zo veel mogelijk
gegevens over het programma zetten
en waar je ook foto’s en verslagen
vindt van wandelingen, kampeerweekends enzovoort.
Nieuwe mensen zijn altijd welkom.
Loop een keer mee of kom kamperen
zodat je kunt zien en ervaren wat wij
doen.

en alle NTKC-trollen komen uit hun
schuilplaats gekropen.
Kijk op www.ntkc.nl > ledensite en
kies voor Clubpagina’s/Secties/
De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor
deze speciale mailinglist (inclusief
een link voor het aanmelden; altijd
makkelijk).
Trollengroeten,
Mieke Bon

Promo
promo@kampeerclub.nl

KLEINE BERICHTEN
Gratis ophalen
Mentora Spotvogel 2, winteruitvoering
uit 1972, compleet, originele stok, haringen en doek binnentent. Grondzeil
vervangen in 1988, buitentent vervangen door toen Bever Mentora in 1990,
originele scheerlijnen gehandhaafd.
Nok van de buitentent moet gerepareerd worden. Tel. 06-19224833,
e-mail arnout.bijlard@gmail.com
Te koop
Erdman Schmidt tent, model Walk
Away. Specificaties: katoenen binnenen buitentent. Stokhoogte 145 cm.
Tent is in goede staat en compleet.
Voor meer informatie en prijsoverleg:
verawaardenburg@gmail.com
Avento Avance 420 TLH, bouwjaar
2003, incl. inventaris en veel extra’s,
o.a. zonnepaneel, mover. Prijs op
aanvraag.
Tel. 0180416123. Foto’s opvraagbaar
via mail: Ruudvankoesveld@chello.nl
Birdland wing van 2x3 meter incl.
2 stokken, t.e.a.b.
MSR Dragonfly brander (met sudderstand) met brandstof fles, t.e.a.b.
Tel. 06-19224833, e-mail
arnout.bijlard@gmail.com

Tot ziens, Ingrid
Elke alleengaande NTKC’er is welkom
bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden
als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van
de NTKC-site onder Clubpagina’s/
secties/ Enig.

De Trollen
Contact mailinglijst:
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl
Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren)
tot 14 jaar graag andere kinderen
tegenkomen als je gaat kamperen?
Meld je aan voor de Trollen-mailinglist

Geboren
Casper Wouter Brink (Casper), zoon
van Robbert Brink en Wieke Hillen,
1 april 2014
Overleden
Mevrouw Anky Tazelaar-Meijers, Zeist,
2 juli 2014
Mevrouw E.M.P. Sikora, Amsterdam,
2 augustus 2014
De heer Henk Noordam, 19 september
2014
De heer J.C. van Oostveen jr., Ursem,
7 oktober 2014

NTKC korting 10%
kortingcode: 1CKTN4
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Lees de romans van uw clubgenoot

!
!

tent versleten?

Anthonie van de Wardt

Boeken die over bijzondere mensen
gaan.

model al 20 jaar
niet meer gemaakt?

HET BIECHTGEHEIM
ISBN 9789048427468

voor Tatteljee
geen probleem

DE VRIJWILLIGER
ISBN 9789089545695

Te bestellen bij de reguliere
boekhandel of bol.com

Less is More!

Genoeg biedt inspiratie voor iedereen die meer
wil doen met minder. Weinig bezitten uit noodzaak of
keuze kan heel rijk voelen. Lees de inspirerende verhalen.
Genoeg is praktisch. Elk kwartaal een gids voor huis
en tuin met praktische informatie en tips voor een
creatiever leven, met zorg voor mens, dier en milieu.

5 nummers voor de prĳs van 4
Neem nu een abonnement en ontvang

Een abonnement
(4 nummers) kost
€ 24,50 per jaar.
Ontvang nu een extra
nummer gratis: ga naar
winkel.genoeg.nl/
abonnementen en
bestel online met
actiecode
NKTC

Gek van de natuur? Samen op
coole kampen en excursies:
vogels kijken, vleermuizen, libellen
vangen, schelpen zoeken en als
toetje een frisse duik in de zee!

De NJ

N natuu

rlijk!

Ben jij tussen de 12 en 25 jaar,
kijk dan op www.njn.nl!
Foto: Janko van Beek
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