Zorgeloos genieten van
je vrijheid? Verzeker je
reis bij de NKC

Leden pakken
het hele jaar voordeel

WWW.NKC.NL

Als NKC-lid profiteer je van allerlei campergerelateerde acties
en voordelen. Er komen steeds nieuwe aanbiedingen bij,
dus neem regelmatig een kijkje op www.nkc.nl/ledenvoordeel.
Dan weet je zeker dat je geen korting misloopt!

CAMPER
UIT AGENDA
NKC 2020

TOT 15% KORTING

Rijvaardigheid & C1-rijbewijs
Gratis online leeromgeving over de theorie
en korting bij diverse rijscholen op het behalen
van het C1-rijbewijs. Daarnaast biedt de NKC
in samenwerking met de Bovag korting op camperrijvaardigheidstrainingen, met een speciale
prijs voor NKC-leden.

DOORLOPEND TOT 25% KORTING
Als specialist op het gebied van camperen
weet de NKC precies wat je nodig hebt
om onbezorgd van je reis te genieten.
Daarom biedt de NKC verzekeringen aan
speciaal voor camperaars. Zo kan je met
de NKC-reisverzekering tot 360 dagen
aaneengesloten op reis.

Bereken je premie op
www.nkc.nl/verzekeren

En we staan je dag en nacht bij met
onze alarmcentrale. Combineer dus
de NKC Camperverzekering met de
NKC Doorlopende Reisverzekering.
Zo is je reis goed verzekerd en is
alles geregeld bij één vertrouwde
organisatie.

Korting op overtochten
Korting op diverse overtochten naar
Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland,
Scandinavië, IJsland en Letland bij
diverse ferrymaatschappijen en naar
maar liefst 750 bestemmingen in
Europa via overtocht.nl.

www.nkc.nl/ledenvoordeel

95
x
camperplezier

Leren, beleven
& ontdekken
NKC ACADEMY • CULTUUR • KINDEREN • NATUUR • ACTIEF • SOLO
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De mooiste
plekken binnen
handbereik!
Schrijf een review!
Laat andere camperaars
weten wat je van een
camperlocatie vindt.

Datum

SEPTEMBER

Datum

JUNI

JULI

Meer dan 30.000 camperlocaties
in ruim 50 landen

Ook offline
beschikbaar

Meer dan 300.000 reviews van
andere camperaars

Uitgebreide zoek- en
filtermogelijkheden

www.campercontact.com
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Leiden op z’n mooist
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INTRODUCTIE

N

et als vorig jaar is de Camper
UIT Agenda klein in formaat,
maar groot in keuze. Mede dankzij
onze enthousiaste vrijwilligersteams zijn er in 2020 bijna honderd evenementen en is er voor
elke camperaar wat wils.
Van bekende succesnummers,
zoals het mosselweekend in Yerseke en het concert van André
Rieu, tot nieuwe potentiële toppers. Ga bijvoorbeeld mee naar
wandelparadijs Zuid-Limburg, reis
door het nieuwe land rondom de

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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oude Suydersee, geniet van een
Nederlandse wijntour of sluit het
jaar af met een knallende Sylvesterparty. En uiteraard biedt de NKC
Academy weer een interessant
programma om je camperkennis te
vergroten.
Kortom, een tjokvolle en gevarieerde evenementenagenda. Blader
de agenda eens rustig door en
ontdek alle nieuwtjes. Wij wensen
je hierbij veel plezier en we zien je
graag bij een van onze evenementen!

3
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INFORMATIEF

Handig om te weten
Evenement boeken?

Boek je evenement(en) online via nkc.nl/
evenementen.
Let op: vanwege strengere privacywetgeving is boeken uitsluitend mogelijk via
de website. Na inschrijving ontvang je een
e-mail ter bevestiging. Mocht een evenement
onverhoopt vol zijn, dan kun je je vrijblijvend
aanmelden voor de interesselijst. Je wordt
dan getipt als er een plaats vrijkomt.

Voor wie?

Bijna alle evenementen zijn zowel voor
NKC-leden als voor niet-leden te boeken. Als
een evenement exclusief voor NKC-leden is,
staat dit erbij vermeld.

Verblijf

Het verblijf is, tenzij anders vermeld:
• inclusief campinggelden en toeristenbelasting.
• op een camping met voorzieningen.

4
2019264_Camper UIT agenda_BW_2V.indd 4

Soms wordt er overnacht op een camperplaats waar veelal minder voorzieningen zijn.
Kijk voor details op nkc.nl bij het desbetreffende evenement. Eerder komen of langer
blijven is mogelijk op basis van beschikbaarheid; deelnemers moeten dit zelf regelen.

Annuleren

Bij annulering worden kosten in rekening
gebracht, zoals vermeld in de Algemene
Voorwaarden. De NKC adviseert deelnemers
zich adequaat te verzekeren.

Honden

Honden zijn welkom,
mits aangelijnd en
tenzij anders aangegeven. Tijdens excursies,
bezoeken, presentaties en
gezamenlijke maaltijden
zijn ze niet welkom. Eventuele extra kosten
zijn voor rekening van de deelnemer en staan
vermeld op nkc.nl.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Categorieën
Fietsen en wandelen

Zie je bij een evenement een icoon van een
fiets of een wandelaar? Dat betekent dat fietsen
of wandelen onderdeel is van het programma.
Kijk voor gedetailleerde informatie op nkc.nl.

Algemeen

Meer informatie over de evenementen lees je
op nkc.nl/evenementen. De actuele agenda
staat telkens in Kampeerauto. Er kunnen in
de loop van het jaar wijzigingen of aanvullingen op het programma zijn. Check daarom
altijd vóór boeking de actuele informatie
op nkc.nl. Op alle in deze agenda en op de
website vermelde NKC Evenementen zijn de
Algemene Voorwaarden NKC Evenementen
2020 van toepassing. Zie nkc.nl/evenementen > Voorwaarden.

De evenementen zijn overzichtelijk
gebundeld per thema.
Academy
Natuur
Cultuur
Actief
Leuk met
Solo
kinderen

Iconen
Exclusief voor solo’s
Huisdieren niet
toegestaan
Neem je fiets mee
Neem je wandelschoenen mee

De Camper UIT Agenda is een
uitgave van de NKC
Aan de inhoud is de grootst mogelijke
zorg besteed. De NKC aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van
onvolkomenheden en foutieve
informatie in deze agenda.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Academy
Eenmaal besmet met het campervirus
wil je er natuurlijk ook alles van weten.
Daarom zijn er praktische en informatieve workshops en trainingen
waarmee je meer uit het
camperen haalt.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACADEMY

LELYSTAD

Camperdriving Experience
Wie een personenauto kan besturen, kan ook een camper rijden,
wordt wel gezegd. Maar is dat zo?

B

en jij je voldoende bewust van de omvang
en zwaarte van je camper? En weet je met
de camper juist te handelen in stressvolle
situaties in het verkeer? Of ben je meestal de
bijrijder en wil je met meer zelfvertrouwen op
de bestuurdersstoel gaan zitten?
De Camperdriving Experience betekent een
introductie in rijvaardigheid die voor elke
camperaar leerzaam is. We laten je ervaren
wat je kunt verbeteren aan jouw camperrijvaardigheid. Op het terrein van het Rijvaardigheidscentrum in Lelystad kun je op een

8
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veilige manier in je eigen camper oefenen op
vier onderdelen. Zo leer je op- en afrijden op
een gladde helling en je camper te beheersen
in moeilijke omstandigheden. Op een uitgezet
parcours ga je oefenen in voor- en achteruit
manoeuvreren. Ook ga je met je camper op de
weegbrug, leer je meer over de juiste manier
van beladen en het zekeren van je belading.
Elk onderdeel wordt door deskundige rijvaardigheidstrainers op een veilige en aangename
wijze begeleid.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACADEMY

Rijvaardigheidstraining

De NKC-Camperrijvaardigheidstraining is een waardevolle
aanvulling op de Camperdriving Experience. Kijk voor meer
informatie op de volgende pagina.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

27 maart en 25 april
Lelystad
zie www.nkc.nl
zie www.nkc.nl
1 x koffie/thee, 1 x lunch, 1
x drankje, 4 oefeningen op
terrein, diverse presentaties en
workshops

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Bijzonderheden: kinderen mogen niet op het
oefenterrein komen en tijdens
de oefeningen niet in de camper
verblijven, lees vóórdat je boekt
de safety rules op onze website.
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ACADEMY

DIVERSE LOCATIES

Rijvaardigheidstrainingen
Wil je jouw camperrijvaardigheid
verbeteren en minder verzekeringspremie betalen? Doe dan
mee aan een van deze speciale
trainingen, ontwikkeld door de
NKC en Bovag. Op één dag verbeter je alle essentiële technieken
en ga je daarna met nog meer
zelfvertrouwen met jouw camper
de weg op.

T

ijdens deze speciaal voor de camperaar
ontwikkelde rijvaardigheidstraining leer je
veertien handelingen en test je verschillende
vaardigheden. De training bestaat onder
meer uit:
• Inparkeren, obstakels ontwijken, breedte
en hoogte inschatten, werking technologie.
• Een verkeerstest.
• Een ogen-en reactietest.
• Tips voor schadepreventie.
• Anti-slip informatie.

NKC Camperrijvaardigheidstraining bij jou in de buurt
De NKC organiseert het hele jaar door
rijvaardigheidstrainingen en deze vinden
plaats in heel Nederland.
Locatie
Barneveld
Hoogeveen
Utrecht
Etten-Leur
Lelystad
Wierden
Heerlen
Dordrecht
Oss
Alkmaar
Amsterdam
Leeuwarden
Oss
Utrecht
Amsterdam
Naaldwijk
Lelystad
Heerlen
Wierden
Barneveld
Alkmaar
Oss
Dordrecht
Lelystad

Datum
7 maart
14 maart
21 maart
10 april
18 april
22 april
8 mei
9 mei
16 mei
23 mei
6 juni
20 juni
27 juni
12 september
19 september
25 september
26 september
2 oktober
5 oktober
10 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
7 november

Code
2020-901
2020-902
2020-903
2020-904
2020-905
2020-906
2020-907
2020-908
2020-909
2020-910
2020-911
2020-912
2020-913
2020-914
2020-915
2020-916
2020-917
2020-918
2020-919
2020-920
2020-921
2020-922
2020-923
2020-924

Kijk op nkc.nl/rijvaardigheidstrainingvoor-camperaars voor meer informatie.
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ACADEMY

Korting
op NKC
Camperverzekering

Mooi meegenomen!

Informatie
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

€ 260,- (eigen camper met 1 of
2 personen)
€ 215,- (eigen camper met 1 of
2 personen)
vier uur campertraining
(dagindeling volgt), NKC Camperrijvaardigheidsbewijs voor
hoofdbestuurder na succesvolle
afronding training, koffie/thee,
lunch

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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De kosten voor deze zeer complete training
kun je terugverdienen. Want slaag je voor de
training, dan krijg je vijf jaar lang maar liefst
10% extra premiekorting op de basisdekking (WA/Beperkt Casco/Uitgebreid Casco) van
de NKC Camperverzekering. De korting is alleen geldig wanneer de bij ons geregisteerde
regelmatige bestuurder tijdens de training de
bestuurder van de camper is en het certificaat
behaalt.
Let op: de training is bedoeld voor een camper met één of twee personen, de bestuurder
en eventueel een bijrijder. Tijdens deze
training rijd je in je eigen camper.

11
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ACADEMY

TOLKAMER

Neem het stuur over

W

aarschijnlijk is dit voor velen herkenbaar:
je kunt prima autorijden, alleen het rijden
in de camper laat je liever aan je partner over,
omdat je je niet zeker genoeg voelt. Tijdens
dit evenement word je op een ontspannen
manier de spreekwoordelijke drempel over
geholpen en zal je zelfvertrouwen toenemen.

Een ervaren rijinstructeur begeleidt je bij het
rijden in de eigen camper en ook voor het
trainen van bijzondere verrichtingen is alle
ruimte. Daarnaast frissen we de kennis over
de verkeersregels op. Verder is er een aanvullend programma voor de momenten dat je
niet achter het stuur zit.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

25 km

15 t/m 17 april
Tolkamer
camper + 2 personen € 290,-;
camper + 1 persoon € 250,-;
extra persoon € 40,camper + 2 personen € 240,-;
camper + 1 persoon € 210,-;
extra persoon € 30,-

12
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Inbegrepen:

5 km

theorieles verkeersregels,
rijvaardigheidstraining van 1,5
uur, 2 x excursie, 1 x dinerbuffet,
1 x ontbijtbuffet, koffie/thee

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACADEMY

WIERDEN EN WINTERBERG (DUITSLAND)

Rijvaardigheid
in de bergen

H

eb je geen ervaring in het rijden in de
bergen en belemmert dit je op een reis?
Schrijf je dan in voor dit leerzame en gezellige
evenement. Ervaren rijinstructeurs geven tips
en informatie en leren je met je eigen camper
manoeuvreren en rijden op smalle wegen met
vele bochten. Ook het remmen en schakelen
komt ruim aan bod. Het weekend begint in
Wierden waar op vrijdag een rijvaardigheidstraining wordt gegeven. Later die dag reizen
we naar het Duitse Winterberg voor het
tweede deel van de training. Hier rijd je drie

keer gedurende drie kwartier met een ervaren
rijinstructeur in een bergachtig landschap
over steile wegen met het nodige bochtenwerk. Tijdens de theorieavond krijg je allerlei
informatie over zuinig rijden. Naast serieuze
zaken is er ook voldoende tijd voor ontspanning en gezelligheid.

Informatie
Datum:

Locatie:
Prijs:

Mooi meegenomen!

Wie slaagt voor de training, ontvangt vijf jaar
lang liefst 10% korting op zijn/haar NKC
Camperverzekering. De bij ons geregistreerde
regelmatige bestuurder moet dan zowel in
Wierden als in Winterberg achter het stuur
hebben gezeten.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

5 km

Datum: 9 t/m 13 april en
19 t/m 23 augustus
Wierden en Winterberg
camper + 2 pers. € 595,-;
camper + 1 persoon € 575 ,-;
extra persoon € 80,camper + 2 personen € 495,-;
camper + 1 persoon € 480,-;
extra persoon € 65,4 x overnachting op camperplaats, rijvaardigheidstraining
in Wierden, 3 x 45 minuten rijinstructie in Winterberg, koffie/
thee, happy hour, 1 x barbecue,
1 x wandeling

13
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ACADEMY

DIVERSE LOCATIES

Fabrieksbezoeken
Het bouwen van een camper is
vakwerk waar zowel mens als
machine voor nodig is.

B

en je benieuwd naar het hele fabricage- en
assemblageproces? Reis dan met ons mee
naar Duitsland. Verschillende fabrikanten
zetten de deuren voor ons open voor een
kijkje achter de schermen.
In 2020 staan de volgende fabrieksbezoeken
op het programma:
Fabrikant

Datum

Code

Knaus
Hymer
Carthago
Dethleffs
Bürstner

19 t/m 21 april
21 t/m 23 april
23 t/m 25 april
26 t/m 28 april
29 april t/m 1 mei

2020-927
2020-928
2020-929
2020-930
2020-931

Het programma van ieder fabrieksbezoek is
gelijkwaardig en bestaat uit twee overnachtingen, een borreluurtje, koffie/thee met
koek, rondleiding door de fabriek en een
lunch.

Kijk op nkc.nl/evenementen voor de
specifieke informatie per evenement.
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ACADEMY
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ACADEMY

EDE

Technoweekend

D

it weekend staat in het teken van technische informatie en wetenswaardigheden
over de camper. Onderwerpen als satelliettelevisie, elektronica, energievoorziening, gastechniek, banden en brandpreventie komen
hierbij aan bod. Op vrijdagavond trappen we
af met een presentatie over dieseltechniek.
Zaterdag volgt de praktijk en gaan er vier
campers op de brug. Samen bekijken we de

onderkant van de camper en wordt uitgelegd
welke punten essentieel zijn om te controleren. Daarna zijn er diverse workshops naar
keuze en sluiten we dag af met een gezellige barbecue. Op zondag leer je een wiel te
verwisselen en houden de deelnemers ‘open
huis’. De jury beoordeelt slimme vondsten
in de camper waarmee deelnemers kunnen
strijden om de eretitel van Willie Wortel.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

4 t/m 6 september
Ede
camper + 2 personen € 155,-;
camper + 1 persoon € 115,-;
extra persoon € 30,camper + 2 personen € 130,-;
camper + 1 persoon € 95,-;
extra persoon € 25,-

16
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Inbegrepen:

2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
informatieavond over campertechniek, diverse presentaties,
1 x barbecue, 1 x welkomstdrankje, 1 x happy hour

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACADEMY

HEERLE

In, om en aan de camper

W

il je meer weten over alles wat in, om een
aan de camper zit? Dan is dit leerzame
en gezellige weekend echt iets voor jou.
Gedurende drie dagen kun je verschillende
presentaties en workshops bijwonen over
uiteenlopende onderwerpen en heb je de
kans om al je vragen te stellen aan de experts.
Naast het bijspijkeren van je technische

kennis krijg je ook tips voor het maken van
lekkere gerechten op een kleine barbecue.
Tijdens het evenement ben je te gast op het
terrein van Camper- en Caravanservice de
Blaaij. Overdag staat er koffie en thee voor
iedereen klaar en op zaterdagavond is er een
volledig verzorgde barbecue.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

23 t/m 25 oktober
Heerle
camper + 2 personen € 95,-;
camper + 1 persoon € 60,-;
extra persoon € 35,camper + 2 personen € 80,-;
camper + 1 persoon € 50,-;
extra persoon € 30,-

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Inbegrepen:

2 x overnachting op eigen terrein met beperkte voorzieningen, diverse presentaties, koffie/
thee, 1 x barbecue, 1 x lekkers bij
koffie/thee, 1 x happy hour
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ACADEMY

UDEN

Veilig op camperreis

O

nbezorgd genieten van je camperreis, dat
wil iedereen. Toch moeten we realistisch
zijn: een ongeluk zit in een klein hoekje. En
dan is het een veilig gevoel als je weet hoe
te handelen. Hiervoor is een cursus op maat
voor de camperaar samengesteld, helemaal
afgestemd op de praktijk van de campervakantie. Het praktisch handelen staat bij deze
cursus voorop. Tijdens dit trainingsweekend
komen de volgende onderdelen aan de orde:
reanimatie, levensreddend handelen, herken-

nen van spoedgevallen en niet-spoedeisende
eerste hulp. Je leert om te gaan met kleine
blusmiddelen en een AED.
De trainingen worden verzorgd door BTB Fire
& Medical Support, specialist op het gebied
van veiligheid. Zij werken uitsluitend met
gecertificeerde docenten die werkzaam zijn
bij brandweer en ambulancediensten. Na
afloop ontvang je een legitimatiepas ‘Eerste
Hulpverlener + Kleine Blusmiddelen’ van het
instituut.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

28 t/m 30 augustus en
16 t/m 18 oktober
Uden
camper + 2 personen € 265,-;
camper + 1 persoon € 240,-;
extra persoon € 25,-

18
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 220,-;
camper + 1 persoon € 200,-;
extra persoon € 20,2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
cursus veiligheid onderweg, 1 x
diner, 1 x koffie/thee

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACADEMY

Exclusief
voor
leden!

KOUDUM EN BROEKHUIZENVORST

Introductiebijeenkomsten
Heb je nog niet zo veel ervaring
met het camperen en ben je op
zoek naar tips en ideeën? Speciaal
voor nieuwe leden zijn er twee
introductieweekends.

H

et introductieweekend bestaat uit een
informatief programma met verschillende
presentaties over:
• Organisatie, producten en diensten van
de NKC.
• Camperen in het algemeen, milieubewust

camperen, praktische tips en veiligheid in
en om de camper.
• Introductie over alle ins en outs van de app
Campercontact.
Ook is een aantal bedrijven aanwezig om
informatie te geven over onderhoud, beveiliging en accessoires. Per locatie verschilt het
aanbod. Verder kun je inspiratie opdoen voor
korte of langere campertrips.
Kijk op nkc.nl/evenementen voor meer informatie.

Informatie
Datum:
Locatie:
Code:

3 t/m 5 april
Koudum
2020-701

Datum:
Locatie:
Code:

17 t/m 19 april
Broekhuizenvorst
2020-401

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 110,-;
camper + 1 persoon € 65,-;
extra persoon € 45,2 x overnachting, 2 x koffie/thee,
1 x diner, ‘gluren bij de buren’,
diverse presentaties

19
06-11-19 14:40

ACADEMY
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ACADEMY

DIVERSE LOCATIES

Weet wat
je weegt
Laat gratis je camper wegen. Zo
weet je of je veilig op pad gaat.

D

ie fijne stoel kan er nog bij. En o ja, de fietsen
moeten we ook zeker niet vergeten. Het lijken
allemaal kleine onderdelen van de vakantiebagage, maar voordat je er goed en wel erg in hebt, is
de camper te zwaar beladen. Dit is één op de vier
camperaars weleens overkomen. En dat is een
gewichtige zaak, want overbeladen kan onveilig
zijn, omdat het gewicht de rijstabiliteit beïnvloedt. Ook het remvermogen kan verslechteren.
Camperverzekeraars hoeven schade niet altijd te
dekken wanneer er sprake is van overbelading en
bovendien kun je een stevige boete krijgen.
De NKC organiseert verschillende weegmomenten in het voorjaar van 2020 verspreid door het
land. Daar kun je gratis je camper laten wegen en
krijg je advies over het beladen van je camper.

Wanneer is een camper eigenlijk overbeladen?
De camper heeft een toegestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Dit is het
maximale dat de camper mag wegen inclusief
de belading en passagiers. Alles wat de camper
meer weegt dan de toegestane maximummassa,
is overgewicht. In Nederland mag je met een
B-rijbewijs een voertuig besturen met een maximale toegestane massa van 3.500 kilogram.

Informatie
Data:
Locatie:
Prijs:
Informatie:
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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diverse data in voorjaar 2020
diverse locaties
gratis
www.nkc.nl/weetwatjeweegt
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Cultuur
Bij de culturele evenementen ga je als
toerist op stap in eigen land. Je bekijkt,
beleeft en proeft wat Nederland zo
aantrekkelijk maakt. In een enkel geval
steken we de grens over om het
cultureel erfgoed in de buurlanden te verkennen.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

NKC Drive-in bioscoop

N

a succesvolle edities van de NKC Drive-in
bioscoop in 2018 en 2019, organiseert de
NKC wederom een unieke drive-in bioscoop
voor campers. Dat wordt weer een bijzondere
ervaring midden in de natuur. Je geniet hier
vanuit jouw camper tussen andere campers
van een film op een gigantisch scherm van
16 bij 8 meter. Het geluid komt uit je eigen

speakers, alsof je midden in de film zit.
Na de film kruip je in je eigen bed in je
camper, in een bosrijke omgeving.
Houd de website en de nieuwsbrief in de
gaten voor de exacte data, prijzen, locatie en
aanvullende informatie!

Informatie
Datum:
juli
Bijzonderheden: breng je eigen eten en drinken
mee
Inbegrepen:
drive-in bioscoop, gebruik van

24
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aanwezige barbecues, tafels en
banken, 1 x overnachting (toilet
aanwezig, maar geen elektriciteit)
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

NKC Camperfestival

H

ét festival waar gezelligheid en plezier de
boventoon voeren. We creëren weer een
heerlijk relaxte festivalsfeer tijdens de vijfde
editie van het NKC Camperfestival. Live
muziek, de geur van houtvuur en barbecue,
kinderen die zichzelf uitstekend vermaken,
een dj die plaatjes staat te spinnen, en de vol-

gende ochtend rustig ontwaken met vogelgefluit. Klinkt dat als muziek in je oren? Dan is
het NKC Camperfestival echt iets voor jou.
Houd de website of de nieuwsbrief in de
gaten voor de exacte prijzen, locatie
en aanvullende informatie!

Informatie
Datum:
Inbegrepen:

12 t/m 13 september
1 x overnachting, 1 x ontbijt,
welkomstdrankje, live muziek

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Bijzonderheden: neem je eigen hapjes en drankjes mee voor de barbecue

25
06-11-19 15:58

CULTUUR

MAASTRICHT EN VALKENBURG

Exclusief
voor
leden!

André Rieu en
bezoek mergelwinning

I

n 2020 hebben we als NKC de mogelijkheid
om liefst drie keer met een groep naar de
concerten van André Rieu op het Vrijthof in
Maastricht te gaan. Behalve dat we genieten van de meeslepende walsen, klassieke
muziek, operette en musical, bezoeken we
ook de Sibbergroeve vlakbij Valkenburg.
Dit is de enige mergelgroeve in Nederland
waar nog op de ouderwetse manier mergelsteen wordt gewonnen uit een ondergronds

26
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gangenstelsel. Deze bijzondere plek ligt op
drie kilometer van onze mooie camping, die
uitzicht biedt over de kasteelruïne en de Wilhelminatoren van Valkenburg. Op de dag van
het concert gaan we in de vroege avond met
de bus naar Maastricht, zodat je voorafgaand
aan het concert de tijd hebt om iets te eten of
een terrasje te pakken of rond te wandelen in
deze prachtige stad.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

Informatie

3 km

3 km

Datum:

1 t/m 4 juli
4 t/m 7 juli
8 t/m 11 juli
Locatie:
Maastricht en Valkenburg
Ledenprijs:
camper + 2 personen € 380,-;
camper + 1 persoon € 245,Inbegrepen:
3 x overnachting, entree concert
André Rieu met busvervoer, 1 x
koffie/thee, 1 x bezoek mergelwinning met gids, 1 x koffie/thee
met vlaai, 1 x barbecue
Bijzonderheden: e-bike wordt aangeraden, gelet
op het aantal beschikbare
kaarten voor het concert geldt
een maximum van 2 personen
per boeking

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

OOTMARSUM

Paasweekend Ootmarsum

S

inds mensenheugenis kent NoordoostTwente bijzondere paastradities: poashoalt halen, poaskeerls, vlöggeln en poasvuur. In het pittoreske Ootmarsum zijn we
hier getuige van. Op Goede Vrijdag is een
gastspreker uitgenodigd om meer over deze
regionale gebruiken te vertellen. Op zaterdag kunnen deelnemers alle festiviteiten

op eigen gelegenheid bezoeken. En wie het
leuk vindt, kan een rondje klootschieten, een
typisch Oost-Nederlands spel. Het paasvuur
op Eerste Paasdag gaan we gezamenlijk
aanschouwen.
Al deze bijzondere paasgebruiken staan niet
voor niets op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

3 km

10 t/m 13 april
Ootmarsum
camper + 2 personen € 210,-;
camper + 1 persoon € 155,-;
extra persoon € 55,camper + 2 personen € 175,-;
camper + 1 persoon € 130,-;
extra persoon € 45,-

28
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Inbegrepen:

3 x overnachting, 1 x warme
maaltijd, 1 x Paasbrunch, lezing
Paasgebruiken Ootmarsum,
klootschieten (facultatief), WiFi,
warm water m.b.v. een SEPkey
(incl. € 5,- tegoed)
Bijzonderheden: voor de SepKey geldt een borg
van € 15,- (bij aankomst contant
te voldoen)
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

HOORN

Historisch West-Friesland

T

ijdens dit weekend beleef je de historie
en het landschap van West-Friesland. Zo
maken we met een sloep een rondvaart door
Hoorn en bezoeken we op een bijzondere
manier de Gouden Eeuw Driehoek Hoorn –
Medemblik – Enkhuizen, steden die zich al
ver voor de oprichting van de VOC ontwikkelden tot internationale havensteden. Het
verleden van de machtige VOC kom je hier
nog overal tegen, wat voor een speciale sfeer
zorgt. Ook bijzonder is de rit met de stoom-

tram van Hoorn naar Medemblik, gevolgd
door een boottocht die ons via het IJsselmeer
naar Enkhuizen brengt. Daar kun je de oude
binnenstad verkennen of het Zuiderzeemuseum bezoeken. In de avond schuiven we
aan voor een geheel verzorgde barbecue bij
het strandpaviljoen bij de camperplaats. Op
de laatste dag staat er een stadswandeling
gepland door het centrum van het sfeervolle
Hoorn.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

24 t/m 26 april
Hoorn
camper + 2 personen € 290,-;
camper + 1 persoon € 175,-;
extra persoon € 115,camper + 2 personen € 240,-;
camper + 1 persoon € 145,-;
extra persoon € 95,-

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Inbegrepen:

2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
1 x rondvaart Hoorn met drankje, 1 x excursie, 2 x koffie/thee,
1 x barbecue, 1 x stadswandeling
met gids
Bijzonderheden: wie niet mobiel is, kan per
personenwagen naar de
vertreklocatie van de excursie
worden gebracht

29
06-11-19 14:41

CULTUUR

RIJNSBURG

Bloemencorso
Bollenstreek

D

e Bollenstreek staat van 22 tot en met 26
april 2020 in het teken van het jaarlijkse
bloemencorso. Het thema voor 2020 luidt
‘Freedom’ en sluit daarmee mooi aan bij de
viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.
Omdat het evenement plaatsvindt in het
voorjaar, zijn de praalwagens helemaal opgebouwd met bolbloemen, zoals hyacinten,
tulpen en narcissen. Geen enkel corso kan

Nieuw!

zich dan ook meten met de unieke lentekleuren en –geuren van deze bijzondere optocht.
Alle bollengemeenten, inclusief bloemenstad
Haarlem, zijn hierbij met tal van activiteiten
betrokken. Het hoogtepunt is op zaterdag,
wanneer het corso van Noordwijk naar Haarlem trekt. Muziekkorpsen zorgen voor een
extra feestelijke tintje.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

24 t/m 26 april
Rijnsburg
camper + 2 personen € 180,-;
camper + 1 persoon € 145,-;
extra persoon € 35,-
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 150,-;
camper + 1 persoon € 120,-;
extra persoon € 30,2 x overnachting , 1 x Duits
buffet, 1 x happy hour, 1 x koffie/
thee

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

Exclusief
voor
leden!

FRIESLAND

Friese Elfstedentocht
per camper

V

an de Friese Elfstedentocht op de schaats
blijven we waarschijnlijk dromen. Met
de camper bieden we een mooi alternatief.
Reizend door het weidse landschap doen we
alle elf steden aan. Hier is genoeg ruimte om
op eigen gelegenheid op ontdekkingstocht te
gaan of een terrasje te pikken. Verrassend is
het historische karakter en de sfeer in deze
kleine stadjes. In een aantal is een stadwandeling georganiseerd. Gezamenlijk bezoeken

we de fabriek van Sonnema in Bolsward,
waar Berenburg wordt gemaakt. Natuurlijk
staat er een glaasje voor je klaar. De kracht
van de eenvoud in de schilderijen van Jopie
Huisman treffen je vast tijdens het bezoek
aan het museum. In Sloten leidt een echte
dorpsomroeper de groep rond. En in Franeker
staat het oudst werkende Planetarium ter
wereld op ons te wachten.

Informatie
Datum:
Locatie:
Ledenprijs:

45 km

11 t/m 20 mei
Friesland
camper + 2 personen € 480,-;
camper + 1 persoon € 370,-;
extra persoon € 110,-

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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Inbegrepen:

9 x overnachting op camping en
camperplaats, welkomstdrankje
Boomsma museum, 2 x diner,
5 x stadswandeling, bezoek
planetarium, bezoek Jopie Huismanmuseum, fabrieksbezoek
Sonnema
Bijzonderheden: fiets meenemen zeer gewenst
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CULTUUR

Nieuw!

BROEKHUIZENVORST

Arcen: parel van
de Maasduinen

T

ijdens dit weekend neemt een gids je mee
naar de mooiste plekjes van Arcen. En dat
zijn er een hoop. Dankzij de rijke geschiedenis, prachtige ligging, gezellige terrasjes,
tongstrelende gastronomie en beroemde
kasteeltuinen staat Arcen dan ook bekend
als de parel van de Maasduinen. Een van die
leuke plekken is de bierbrouwerij van Hertog
Jan, waar je het hele proces van graankorrel
tot hoogwaardig bier kunt volgen. Na afloop

mag je uiteraard genieten van een ‘pilske’ van
Hertog Jan. Ook een bezoek aan de kasteeltuinen van Arcen is een must. Op dit eeuwenoude landgoed kun je heerlijk wandelen door
de talrijke tuinen. Een genot voor natuur- en
tuinliefhebbers. Daarnaast is Arcen door de
nabijheid van Nationaal Park De Maasduinen
een ideale uitvalsbasis voor mooie wandelen fietstochten.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

10 km

15 t/m 17 mei
Broekhuizenvorst
camper + 2 personen € 245,-;
camper + 1 persoon € 160,-;
extra persoon € 85,camper + 2 personen € 205,-;
camper + 1 persoon € 135,-;
extra persoon € 70,-
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Inbegrepen:

15 km

2 x overnachting, 1 x koffie/thee
met vlaai, 1 x stadswandeling
met gids, 1 x rondleiding Hertog
Jan Brouwerij, 1 x dinerbuffet
met 2 drankjes, 1 x entree
kasteeltuinen

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

PUTH

Bourgondisch Limburg

A

dembenemende vergezichten tot aan Aken,
een lekker Limburgs biertje in de hand
en een outdoor cooking event. Zomaar wat
ingrediënten voor vier dagen bourgondisch
genieten. Bij aankomst ontvangen we je
met koffie of thee en echte Limburgse vlaai.
Op vrijdag gaan we te voet of per fiets naar
Schinnen voor een rondleiding in de Canisius appelstroopfabriek en fietsen we in de
middag naar het historische museumdorpje

Nonke Buusjke. ’s Avonds wandelen we met
natuurgidsen door het prachtige heuvellandschap en drinken we aansluitend gezellig een
drankje. Zaterdag trekken we naar Thull voor
koffie of thee met alweer (!) vlaai en krijgen
we een rondleiding door de ambachtelijke
Alfa familiebrouwerij, compleet met proeverij.
In de avond pakken we uit met een outdoor
cooking event op de camping.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

12 km

4 t/m 8 juni
Puth
camper + 2 personen € 370,-;
camper + 1 persoon € 230,-;
extra persoon € 140,camper + 2 personen € 310,-;
camper + 1 persoon € 190,-;
extra persoon € 110,-

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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10 km

Inbegrepen:

4 x overnachting, 2 x koffie/thee
met vlaai, 1 x excursie stroopfabriek, 1 x excursie bierbrouwerij
Alfa, 1 x outdoor cooking event,
1 x avondwandeling met gids, 1 x
bezoek Nonke Buusjke
Bijzonderheden: bij voorkeur een e-bike meenemen, maximaal 2 personen per
boeking
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CULTUUR

DORDRECHT

Dordt in stoom

D

ordt in Stoom is het grootste stoomevenement in Europa en vindt alweer voor de
19e keer plaats. Het wordt geopend met een
imposante vlootschouw van oude, moderne
en bijzondere vaartuigen. Wij stappen aan
boord van een van deze schepen om het
spektakel vanaf het water mee te maken.
Tijdens de vaart wordt er een buffet geserveerd. Gedurende dit gigantische evenement,
verspreid over twee gebieden in de stad, kun

je tientallen stoomschepen, stoommachines en stoomwerktuigen bezichtigen. Tip:
met de VIP-kaart ‘Stoomrondje Dordt’ heb
je toegang tot alle vervoermiddelen van de
manifestatie, de stoomtrein, (historische)
bussen, de Modelbouwshow en verschillende (stoom)rondvaarten. Volle terrassen en
muziek zorgen voor extra gezelligheid tijdens
dit bruisende evenement.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

5 t/m 7 juni
Dordrecht
camper + 2 personen € 190,-;
camper + 1 persoon € 100,-;
extra persoon/kind € 90,camper + 2 personen € 160,-;
camper + 1 persoon € 85,-;
extra persoon/kind € 75,-
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Inbegrepen:

2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
1 x stoomrondje Dordt (VIPkaart, za & zo geldig),
1 x vlootschouw met boot,
1 x warm buffet met 2 drankjes,
1 x happy hour, 1 x koffie/thee

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

NAARDEN, GIETHOORN EN BOURTANGE

Nieuw!

Drie toeristische toppers

P

ampus, Giethoorn en Bourtange staan centraal tijdens deze zevendaagse campertrip
door Nederland.
Vanaf onze overnachtingsplek bij de prachtige jachthaven in Naarden gaan we met de
fiets naar Muiden, waar we op de boot stappen naar het forteiland Pampus. De historische verhalen hoor je van de gidsen tijdens de
rondleiding.
In het pittoreske Giethoorn varen we langs
de typische boerderijen, door grachtjes en

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

onder houten bruggetjes door. We dineren en
overnachten op loopafstand van het gezellige
centrum van dit Venetië van het noorden. De
derde topper is vestingstad Bourtange, eind
16de eeuw gebouwd als verdedigingswerk
in de Tachtigjarige Oorlog. Te voet verkennen we de in oude glorie herstelde en ooit
onneembare vesting van Groningen. Na de
rondwandeling sluiten we de dag af met een
sfeervol diner.

10 km

15 t/m 21 juni
Naarden, Giethoorn
en Bourtange
camper + 2 personen € 565,-;
camper + 1 persoon € 350,-;
extra persoon € 215,camper + 2 personen € 470,-;
camper + 1 persoon € 290,-;
extra persoon € 180,6 x overnachting, bezoek
Pampus, bezoek Giethoorn met
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3 km

boottocht en museumbezoek,
rondwandeling Bourtange,
2 x diner, 1 x broodmaaltijd,
welkomstborrel, 1 x koffie/thee
met gebak
Bijzonderheden: 3 groepen van 15 campers,
waaronder 1 sologroep, starten
elk op een van de drie locaties,
geen voorzieningen op camperplaats in Giethoorn

35
06-11-19 14:41

CULTUUR

KALLO (BELGIË)

Genieten aan de Schelde

T

heater De Gekke Haan nam vijf jaar terug
het initiatief voor een tijdelijk camperdorp in het karakteristieke dorpje Kallo in
het Antwerpse havengebied. Het was een
unieke kans om een verblijf op een bijzondere
locatie aan de Schelde te combineren met een
theatervoorstelling. Gelukkig kan dit wegens
doorslaand succes nog steeds. Naast een

uitje naar de voorstelling ‘De Lachkapoenen’
staat het weekend bol van de activiteiten. Zo
genieten we van een gezamenlijke barbecue,
fietsen we naar ‘spookdorp’ Doel, leidt een
gids ons rond in Fort Liefkenshoek en bezoeken we de Kieldrechtsluis, de grootste sluis
ter wereld.

Nieuw!

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

36 km

26 t/m 28 juni
Kallo, België
camper + 2 personen € 260,-;
camper + 1 persoon € 160,-;
extra persoon € 100,camper + 2 personen € 210,-;
camper + 1 persoon € 135,-;
extra persoon € 80,-
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Inbegrepen:

2 x overnachting op camperplaats (enkel watertappunt en
Dixi aanwezig), 1 x lunch,
1 x barbecue, 2 x fietstocht met
begeleiding, 3 x excursie met
gids, 1 x toneelvoorstelling met
busvervoer v.v.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

GRONINGEN

Peter de Grote
kamermuziekfestival

H

et Peter de Grote Festival is het grootste kamermuziekfestival van NoordNederland met jaarlijks zo’n vijftig kamermuziekconcerten op karakteristieke locaties
(kerken en musea) in Groningen, Friesland
en Drenthe. Gelijktijdig wordt een Summer
Academy georganiseerd voor jonge strijkers
en pianisten, die ook op het festival optreden.
We bezoeken gezamenlijk het openingsconcert wat traditiegetrouw een keuze uit het

festivalprogramma bevat. Overige concerten
kun je naar eigen interesse bijwonen. Verder
worden de optredens omlijst met diverse
toeristische arrangementen, zoals wandeltochten, museumbezoeken, boottochten en
diners. Het Stadspark, waar onze camping
gelegen is, is een groot en ruim opgezet park.
Vanaf hier kun je lopend of met de fiets naar
de sfeervolle binnenstad van Groningen.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

14 t/m 17 juli
Groningen
camper + 2 personen € 265,-;
camper + 1 persoon € 170,- ;
extra persoon € 95,-
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 220,-;
camper + 1 persoon € 140,-;
extra persoon € 80,3 x overnachting, welkomstdrankje en hapje, 1 x diner,
entree openingsconcert op
15 juli

37
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CULTUUR

AMSTERDAM

SAIL Amsterdam

T

ijdens de tiende jubileumeditie van SAIL
Amsterdam varen tientallen prestigieuze
Tall Ships en honderden kleinere historische
vaartuigen in een indrukwekkende parade
door het Noordzeekanaal naar Amsterdam.
Met de NKC heb je de unieke kans om dit
spectaculaire evenement eersterangs mee te
maken vanaf een bijzondere camperlocatie,
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Exclusief
voor
leden!

direct aan het water. De schepen passeren
ons ter hoogte van een vernauwing in het kanaal, waardoor alle details goed te zien zijn.
Voor het beste zicht neem je een verrekijker
mee. Uiteraard kun je ook per fiets of trein
naar Amsterdam om alle activiteiten rondom
SAIL te bezoeken.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

Informatie
Datum:
Locatie:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

15km

11 t/m 14 augustus en
14 t/m 17 augustus
Westzaan
zie www.nkc.nl
3 x overnachting op tijdelijke
camperplaats zonder voorzieningen, 1 x welkomstborrel,
1 x barbecue met drankje,
broodjesservice

Sail-In of Sail-Out?

Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te
bieden dit spektakel mee te maken, zijn er twee
evenementen: Sail-In (11 t/m 14 augustus)
en Sail-Out (14 t/m 17 augustus).

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN

2019264_Camper UIT agenda_BW_2V.indd 39

39
06-11-19 14:41

CULTUUR

Exclusief
voor
leden!

YERSEKE

Mosselweekend

‘M

osseldag Yerseke’ is een groots evenement dat jaarlijks wordt bezocht door
meer dan 40.000 bezoekers uit binnen- en
buitenland. Het Zeeuwse dorp barst op deze
derde zaterdag van augustus van de festiviteiten. Zo is er onder meer een braderie, kermis,
mosselkotter-vlootschouw, vuurwerkshow
en treden er straatartiesten op. Ook kun je op
versierde mosselkotters meevaren. Wij vieren
dit feest graag mee en verblijven een weekend

Informatie
Datum:
Locatie:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

lang op loopafstand van al het spektakel.
Het weekend trappen we op vrijdag af met
een rondleiding naar een mosselbedrijf en de
oesterputten. Liefhebbers kunnen daarna genieten van de verse mosselen. Zaterdag bruist
Yerseke volop en kan je naar eigen inzicht
invullen We sluiten het gezellige weekend af
met een gezamenlijke fietstocht van de Oosterschelde naar de Westerschelde.

35 km

14 t/m 16 augustus
Yerseke
camper + 2 personen € 75,-;
camper + 1 persoon € 55,-;
extra persoon € 15,2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
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1 x rondleiding, 4 x koffie/thee
met wat lekkers, 1 x happy hour
Bijzonderheden: vanwege de vele trappen is de
rondleiding niet geschikt voor
mensen met een rolstoel of
rollator

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

EVERDINGEN EN RENSWOUDE

De Grebbelinie en
Fort Everdingen

I

n 2020 hoopt de Nieuwe Hollandse Water
linie op de UNESCO Werelderfgoedlijst te
komen. Deze 85 kilometerlange verdedi
gingslinie is het grootste rijksmonument van
Nederland en tegelijkertijd ook het grootste
geheim! Tijdens deze midweek bezoeken
we Fort Everdingen, dat hier onderdeel van
uitmaakt. Bij Fort Everdingen komen historie,
cultuur en natuur samen. Zo is er een lezing
over de geschiedenis, de flora en de fauna
en een rondleiding over het fort. Ook kun

je het museum van de waterlinie bezoeken,
waar een gids het bijzondere verhaal over de
historie vertelt. Op het fort is een natuurcam
ping waar we overnachten. Vervolgens reizen
we door naar Renswoude waar enthousiaste
gidsen vertellen over de geschiedenis van de
Grebbelinie en je laten ervaren dat een echte
loopgraaf wel iets meer is dan een diepe grep
pel. Ook staat er een lezing en een film op het
programma.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

10 km

24 t/m 28 augustus
Everdingen en Renswoude
camper + 2 personen € 320,-;
camper + 1 persoon € 230,-;
extra persoon € 90,camper + 2 personen € 265,-;
camper + 1 persoon € 190,-;
extra persoon € 75,-
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2019264_Camper UIT agenda_BW_2V.indd 41

3 km

Inbegrepen:

4 x overnachting, rondleiding
Fort Everdingen, 2 x lezing,
rondleiding klein museum Grebbelinie, wandeling met gids,
1 x buffet, 1 x barbecue,
1 x happy hour
Bijzonderheden: bij fortbrouwerij Duits & Lauret,
onze gastheer, kun je op eigen
kosten bier proeven
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CULTUUR

BAD ZWISCHENAHN EN ESENS-BENSERSIEL (D)

Noord-Duitsland
ontdekken

G

a mee op reis en laat je een week lang
verrassen door het mooie Noord-Duitsland. Zo is het bezoek aan de Meyert
Werft in Papenburg, waar de meest luxueuze cruiseschepen worden gebouwd, een
geweldige ervaring. Op zaterdag gaan we
naar het Ammerlander openluchtmuseum,
fietsen we langs het Zwischenahner Meer
en is er een rondleiding bij boomkwekerijen
vanwaar bomen over de hele wereld worden

geëxporteerd. ‘s Avonds eten we in een Duits
specialiteitenrestaurant. De volgende dag reizen we door naar de Duitse waddenzeekust
waar we heerlijk kunnen uitwaaien op het
strand. ‘s Maandags pakken we de boot naar
het waddeneiland Langenoog dat je op eigen
gelegenheid kunt verkennen. Op de terugreis
doen we het authentieke visserdorpje Gretsiel
aan.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

13 km

3 t/m 8 september
Bad Zwischenahn en
Esens-Bensersiel (Duitsland)
camper + 2 personen € 570,-;
camper + 1 persoon € 380,-;
extra persoon € 190,camper + 2 personen € 475,-;
camper + 1 persoon € 315,-;
extra persoon € 160,-
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Inbegrepen:

5 x overnachting, 1 x entree
Meyer Werft incl. vervoer per
bus en lunch, 1 x bezoek aan
museum en ‘bauernhaus’, 1 x
fietstocht met begeleiding, 1
ticket naar eiland Langenoog,
2 x diner, 2 x happy hour

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

ZUID-WEST-VLAANDEREN (B)

De Groote Oorlog

V

an 1914 tot en met 1918 werd in België
hevig gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vooral in Zuidwest-Vlaanderen woedde een hevige strijd. Nog altijd zijn hier veel
plekken die aan deze verschrikkelijke periode
herinneren, waarvan we een aantal bezoeken.
Zo gaan we naar sluizencomplex de Ganzepoot en het Koning Albert I-monument in

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

Nieuwpoort, lopen we door de ‘Dodengang’
in Diksmuide, horen we de Last Post in Ieper
en bezoeken we meerdere musea die diepe
indruk zullen maken. Ook rijden we de Ypres
Salient autoroute, die het verhaal vertelt van
het front rond Ieper. Oftewel: een indrukwekkende week in het teken van een stuk
wereldgeschiedenis in België.
20 km

6 t/m 12 september
Zuid-West-Vlaanderen (België)
camper + 2 personen € 350,-;
camper + 1 persoon € 270,-;
extra persoon € 80,camper + 2 personen € 290,-;
camper + 1 persoon € 225,-;
extra persoon € 65,4 x overnachting op camping,
2 x overnachting camperplaats,
1 x happy hour, 1 x stadswan-
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5 km

deling met gids, 2 x entree
museum, 1 x driegangendiner
incl. 1 drankje en koffie/thee,
fiets- of wandelkaart, Ypres
Salient autoroute, 1 x drankje op
slotavond, 1 x ontbijt, 1 x rondleiding door Polygoonbos
Bijzonderheden: camperplaats Diksmuide: geen
toiletten en douches
camperplaats Zonnebeke: geen
voorzieningen

43
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CULTUUR

DELFT

Fiets- en monumentenweekend Delft

T

ijdens Open Monumentendag worden deuren geopend die anders gesloten blijven. In
Delft, een van de mooiste oude stadjes van
Nederland, gaan we daar optimaal gebruik
van maken. De rijke geschiedenis zien we
terug in meer dan veertig monumenten die
we kunnen bezichtigen. Op zaterdagmorgen
fietsen we naar verschillende monumenten
rond Delft. De lunch is op een rondvaartboot,

zodat we de stad vanaf het water kunnen
bekijken. Hierna leidt een gids ons verder
rond door Delft en vertelt ons over de rijke en
woelige geschiedenis. Je ontdekt dat beroemde schilders zich lieten inspireren door de
sierlijke gevelhuisjes. Ook de bijzondere band
met het Koninklijk Huis zal je niet ontgaan.
Voor de liefhebbers is de volgende ochtend
een fietstocht georganiseerd.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

20-40 km

11 t/m 13 september
Delft
camper + 2 personen € 150,-;
camper + 1 persoon € 115,-;
extra persoon € 35,camper + 2 personen € 125,-;
camper + 1 persoon € 95,-;
extra persoon € 30,-
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Inbegrepen:

3 km

2 x overnachting op camperplaats, 1 x stadswandeling met
gids, koffie/thee, 1 x happy hour,
1 x boottocht met lunch, 1 x
fietstocht

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

Nieuw!
VALKENSWAARD

Bourgondisch fietsen

B

ekend met het fenomeen ‘Happen en Trappen’? Dat gaan wij ook doen, maar dan drie
dagen, in Brabant. Vanuit camping De Brugse
Heide in Valkenswaard verkennen we het
omringende heidelandschap dat dan volop
in bloei staat. Je bepaalt zelf per dag welke
route je gaat volgen en hoe lang je fietst. Elke
route kent twee horecagelegenheden, waar je
met meegekregen tegoedbonnen een heerlijk
hapje kunt bestellen. De drankjes komen

voor eigen rekening. We wisselen het fietsen
af met een bezoek aan het smokkelmuseum
in Cranendonck en aan de Achelse Kluis. Ook
maken we een wandeling of fietstocht door
Valkenswaard onder leiding van een gids.
In combinatie met een gezamenlijk diner en
twee happy hours is dit een midweek voor
wie houdt van lekker eten, er graag zelfstandig op uit wil en gezelligheid daarbij op prijs
stelt.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

35 km

14 t/m 18 september
Valkenswaard
camper + 2 personen € 240,-;
camper + 1 persoon € 170,-;
extra persoon € 70,camper + 2 personen € 200,-;
camper + 1 persoon € 140,-;
extra persoon € 60,-
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Inbegrepen:

5 km

4 x overnachting, 6 x tegoedbon
voor een hapje, 1 x diner, 2 x
happy hour , 1 x wandeling of
fietstocht met gids,
2 x museumbezoek, koffie/thee/
koek
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CULTUUR

Nieuw!
GROESBEEK

Schilderen met olieverf

S

chuilt er zonder dat je het weet een Rembrandt in jou? Tijdens de workshops ‘schilderen met olieverf ’ leer je de basisbeginselen
van schilderen en zal je positief verrast zijn
over jezelf en het eindresultaat. Schilderervaring is niet per se nodig. Uiteraard ben je na
afloop van deze workshop nog geen kunstenaar, maar hopelijk is de basis wel gelegd

om jezelf verder te ontwikkelen in deze leuke
hobby. Naast de workshops is er voldoende
tijd om op eigen gelegenheid een museum te
bezoeken en lekker te fietsen of wandelen in
de prachtige omgeving van Groesbeek. Dus
ook als je niet deelneemt aan de workshops is
er genoeg te doen.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

17 t/m 19 september
Groesbeek
camper + 2 personen € 110,-;
camper + 1 persoon € 95,-;
extra persoon € 15,camper + 2 personen € 90,-;
camper + 1 persoon € 80,-;
extra persoon € 10,-
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Inbegrepen:

2 x overnachting, 1 x koffie/thee,
3 dagdelen workshop schilderen met olieverf, 1 x pizzamaaltijd
Bijzonderheden: geef bij boeking aan of je
deelneemt aan de workshop,
toeslag materialen workshop
ter plaatse aan docent te
voldoen (€ 25,- per deelnemer)
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

GROESBEEK, MIDWOLDA EN VALKENBURG AAN DE GEUL

De Nederlandse wijntour

T

egenwoordig hoef je niet meer naar Frankrijk om te genieten van een wijntour langs
diverse wijnhuizen. Nederland heeft momenteel meer dan 170 commerciële wijngaarden en wij hebben voor jou de drie mooiste
locaties geselcteerd, waar je alles te weten
komt over wijnbeleving. Deze huizen liggen
in Groningen, Maastricht en Groesbeek
en zijn echt het bezoeken waard. Op elke

locatie verblijven we twee nachten, waar een
afwisselend programma wordt aangeboden
met excursies naar wijngaarden, lekker eten
en uiteraard veel proeverijen met de lekkerste
wijnen. Want wat is er nu leuker dan een
wijnhuis te bezoeken en van de producenten
zelf te horen hoe zij de wijnen maken? Het is
dus een echt bourgondisch programma, en
dat in Nederland. Proost!

Nieuw!

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

20 t/m 26 september
Groesbeek, Midwolda en
Valkenburg aan de Geul
camper + 2 personen € 635,-;
camper + 1 persoon € 420,-;
extra persoon € 215,camper + 2 personen € 530,-;
camper + 1 persoon € 350,-;
extra persoon € 180,6 x overnachting, 2 x wijnproeverij, 1 x excursie met de
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wijntrein en bezoek kelder van
het Nederlands Wijncentrum,
1 x workshop ‘Spijs en wijn’, 1 x
koffie/thee incl. taart, 1 x lunch,
1 x diner, 1 x barbecue, drankje
bij aankomst op elke camping,
busvervoer naar wijngaard in
Limburg
Bijzonderheden: per locatie starten 20 campers,
groepsindeling wordt gemaakt
door de organisatie
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CULTUUR

SCHIJNDEL

Den Bosch en de Meijerij

D

enkend aan Den Bosch komt ongetwijfeld
het bourgondische karakter van deze stad
bij je boven. Om dit te benadrukken bezoeken
we eerst een wijngaard. Hier krijgen we een
rondleiding en genieten we van een proeverij.
Uiteraard slaan we de historische binnenstad
niet over. Zo wandelen we gezamenlijk door
het prachtige centrum en staat er een rond-

leiding in de schitterende Sint-Janskathedraal
op het programma. Verder maken we een
boottocht over de Binnendieze en ervaren we
hoe deze waterweg in vroegere dagen werd
gebruikt. Tot slot gaan we naar een andere
historische plek, Kamp Vught, waar in de
Tweede Wereldoorlog het enige SS-kamp van
Nederland was.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

42 km

21 t/m 25 september
Schijndel
camper + 2 personen € 300,-;
camper + 1 persoon € 205,-;
extra persoon € 95,camper + 2 personen € 250,-;
camper + 1 persoon € 170,-;
extra persoon € 80,-
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Inbegrepen:

4 x overnachting, 1 x boottocht,
1 x bezoek kathedraal, 1 x stadswandeling, 1 x bezoek wijngaard
plus proeverij, 1 x museumbezoek, 1 x fietstocht

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

LEIDEN

Leiden op z’n mooist

L

eiden is een eeuwenoude stad met de
oudste universiteit van Nederland. Vanaf
het water is Leiden misschien wel op zijn
mooist. Daarom varen we vrijdagmorgen met
sloepen over de Vliet en de Oude Rijn naar
het centrum van Leiden. Verspreid over de
binnenstad liggen 35 hofjes verborgen, een
verzameling kleine huisjes rond een gemeenschappelijke tuin. Ervaren stadsgidsen
nemen ons mee langs een aantal hofjes en
andere hoogtepunten van de stad. Onderweg

brengen ze de geschiedenis van Leiden tot
leven met hun verhalen. Na een gezamenlijke
lunch gaan we terug naar de sloepen, waarmee we de verdere middag mogen rondvaren
over de in totaal 24 kilometer aan grachten.
Op zaterdagmorgen gaan we (bij goed weer)
fietsen naar Wassenaar en de duinen. Nog
even lekker uitwaaien voor we afscheid
nemen van elkaar. Wie het beroemde Leidens
Ontzet of 3 oktoberfeest wil meemaken, kan
een nacht bijboeken.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

30 km

1 t/m 3 oktober
Leiden
camper + 2 personen € 205,-;
camper + 1 persoon € 160,-;
extra persoon € 45,camper + 2 personen € 170,-;
camper + 1 persoon € 135,-;
extra persoon € 35,-
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Inbegrepen:

4 km

2 x overnachting, 1 x welkomstdrankje, 1 x happy hour,
1 x boottocht, 1 x excursie
Leiden, 1 x lunch, 1 x fietstocht
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CULTUUR

PAPENBURG (D), VIJFHUIZEN, ROTTERDAM

Cruise event

A

ltijd al eens de bouw van een cruiseschip
willen zien? Pak je kans en ga mee naar
Meyer Werft in Papenburg. Hier bouwen ze
al tientallen jaren cruiseschepen met lengtes
tot wel 300 meter! Na de rondleiding, waar je
de verschillende bouwfases kunt aanschouwen, is er ‘s avonds een gezamenlijk diner.
We overnachten op een camperplaats achter
een hotel en rijden de volgende ochtend
naar Vijfhuizen. Hier kunnen we bijkomen
van de reis en is er gelegenheid om het

MH17-monument te bezoeken. De volgende
dag trekken we naar IJmuiden en bekijken we
bij de grote zeesluizen het in- of uitvaren van
gigantische cruiseschepen. In informatiecentrum SHIP lunchen we samen. Op de slotdag
rijden we naar de haven van Rotterdam waar
we aan boord gaan op de SS Rotterdam voor
een rondleiding op dit voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. ‘s Avonds
sluiten we in stijl af met een feestelijk diner in
het Lido restaurant.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

11 t/m 16 oktober
Papenburg (D), Vijfhuizen,
Rotterdam
camper + 2 personen € 545,-;
camper + 1 persoon € 365,-;
extra persoon € 180,camper + 2 personen € 455,-;
camper + 1 persoon € 305,-;
extra persoon € 150,-
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Inbegrepen:

5 x overnachting op camperplaats (4 x met voorzieningen),
3 x excursie/rondleiding,
1 x busvervoer van camperplaats naar Meyer Werft,
2 x diner, incl. 1 drankje,
1 x lunch, 1 x koffie/thee, welkomstborrel

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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CULTUUR

SEVENUM

Sylvesterparty

V

ier de jaarwisseling in feestelijke sfeer met
mede-camperaars op een mooie locatie
in Sevenum. Tijdens de NKC Sylvesterparty
kun je lekker swingen op de dansvloer en
onbeperkt genieten van een buffet met de
lekkerste hapjes en drankjes. Je komt deze
avond echt niets tekort! Om middernacht
knallen we de kurken en verwelkomen we

Nieuw!

2021. Al proostend en feestend gaan we
het nieuwe jaar in. Ook op 1 januari feesten
we nog even door met een diner dansant en
verrukkelijk 4-gangen buffet. En blijf, tegen
bijbetaling, gerust wat langer op De Schatberg als je nog langer wilt nagenieten van alle
festiviteiten.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

30 december 2020
t/m 2 januari 2021
Sevenum
camper + 2 personen € 305,-;
camper + 1 persoon € 185,-;
extra persoon € 120,camper + 2 personen € 255,-;
camper + 1 persoon € 155,-;
extra persoon € 100,-
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Inbegrepen:

3 x overnachting, 1 x koffie/thee
met vlaai, Sylvesterparty met
DJ, 1 x luxe buffet met bittergarnituur en drankjes, 1 x glas
prosecco, diner dansant met
4-gangen buffet en DJ
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Leuk met
kinderen
Bij de een is de liefde voor het camperen
er met de paplepel ingegoten, terwijl
de ander het pas ontdekt tijdens zijn
tweede jeugd. Voor de volgende generatie camperaars biedt de NKC
een aantal beregezellige
evenementen.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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LEUK MET KINDEREN

NEEDE

Opa- en omaweekend
Neede

E

en weekend met de kleinkinderen op pad,
hoe leuk is dat? Al voor de twaalfde keer
wordt dit actieve weekend georganiseerd op
een kindvriendelijke camping in de Achterhoek. Het animatieteam organiseert allerlei
activiteiten voor jong en oud. Zo is er een
huifkartocht door de mooie omgeving en

zijn er diverse spellen voor opa’s en oma’s.
Gemiddeld doen er zo’n 40 kinderen mee en
zijn er altijd vriendjes beschikbaar om te ravotten op de speeltoestellen of in het zwembad. En natuurlijk staat er deze dagen geen
bloemkool op het menu, maar de favoriet van
kinderen: patat en pannenkoeken!

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

Ledenprijs:

1 t/m 3 mei
Neede
camper + 2 personen € 160;
camper + 1 persoon € 125;
extra persoon € 40,-;
kind (4 t/m 10 jaar) € 30,camper + 2 personen € 135;
camper + 1 persoon € 105;
extra persoon € 40,-;
kind (4 t/m 10 jaar) € 25,-
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Inbegrepen:

2 x overnachting, 1 x eenvoudig
diner, 1 x pannenkoeken + toetje, 1 x lunch, 1 x huifkartocht,
koffie/thee voor opa’s en oma’s,
drankjes voor de kinderen,
Bijzonderheden: uitsluitend voor opa’s en oma’s
met kleinkind(eren) van 4 t/m
10 jaar, tentje bij de camper
toegestaan, geen voortenten
aan de campers

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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LEUK MET KINDEREN

BANT

Opa- en omaweekend
Kuinderbos

S

Samen met je kleinkinderen een weekendje
weg? In het grootste bos van de Noordoostpolder ligt Natuurkampeerterrein Veenkuil,
een heerlijke camperplek waar je vanaf een
klein strandje zo het water in loopt om te
zwemmen. De kinderen vermaken zich op
een van de speeltoestellen en ’s avonds in
de schemering kun je op zoek naar het wild
vanuit de reeënkijkhut.
Speciaal voor dit weekend hebben we een

leuk programma samengesteld. Zo gaan we
waterdiertjes zoeken, een vlot bouwen en
maken we een natuurbelevingstocht met de
bolderwagen en tractor. Elke avond genieten
we van een kampvuur en we gaan ‘s avonds
ook een keer op pad voor een speurtocht.
Bakgrage opa’s en oma’s willen ons vast
een keer verrassen met pannenkoeken. Op
zondag sluiten we het weekend af met het
timmeren van een vogelnestkastje.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

15 t/m 17 mei
Bant
camper + 2 personen € 140,-;
camper + 1 persoon € 90,-;
extra persoon/kind € 50,camper + 2 personen € 115,-;
camper + 1 persoon € 75,-;
extra persoon/kind € 40,-
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Inbegrepen:

2 x overnachting, excursies met
boswachter, koffie/thee/limonade, 1 x pannenkoeken, 1 x happy
hour
Bijzonderheden: camping met beperkt stroom,
activiteiten zijn vooral geschikt
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
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LEUK MET KINDEREN

WASSENAAR

Duinrellweekend

T

ijdens de herfstvakantie is het weer tijd
voor hét evenement voor de hele familie:
het Duinrellweekend. Dit bekende attractiepark is het hele weekend toegankelijk en
barst van het vermaak. Ga bijvoorbeeld over
de kop in de Falcon, vlieg mee met de Wild
Wings, suis naar beneden in de Splash of
ontdek de spectaculaire glijbanen van het Tikibad. Heb je even genoeg van alle attracties?
Geniet dan van de rust in het mooie bos en de
duinen achter de camping. We verwennen je
verder graag met een glaasje glühwein of fris
en op zaterdag is er een happy hour met voor
iedereen een bakje friet met een hamburger
of frikandel. Ook staat het speciale avondspel
voor de kinderen op het programma.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

Ledenprijs:

16 t/m 18 oktober
Wassenaar
camper + 2, 3 of 4 personen:
€ 145,-; camper + 1 persoon
€ 115,-; extra persoon/kind
€ 60,-; kind t/m 4 jaar gratis
(wel aanmelden)
camper + 2, 3 of 4 personen:
€ 120,-; camper + 1 persoon
€ 95,-; extra persoon/kind
€ 50,-; kind t/m 4 jaar gratis
(wel aanmelden)

Inbegrepen:

2 x overnachting, twee dagen
toegang attractiepark, twee uur
Tikibad, 1 x patat met frikandel
of hamburger en drankje,
1 x suikerspin voor de kinderen,
1 x happy hour
Bijzonderheden: klein tentje naast camper
toegestaan, geen schotelontvangst, geen vuurkorven, max.
7 personen per boeking

Ga je met 6 of 7 personen?

Maak de boeking voor de eerste vijf personen en vermeld in het notitieveld de voor- en achternaam
plus geboortedatum van de extra persoon/personen (ook van kinderen t/m 4 jaar). De totale deelnamekosten vind je terug op de factuur.

56
2019264_Camper UIT agenda_BW_2V.indd 56

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN

06-11-19 14:49

Lees Kampeerauto
ook digitaal
Wie lid is van de NKC, kan
gratis de app Kampeerauto
downloaden. Zo lees je
de digitale versie van
Kampeerauto op je
telefoon of tablet waar
en wanneer je maar wilt.
Handig als je langere tijd
onderweg bent!
• Download per uitgave
• Offline te lezen
• Online doorklikken
naar video’s
• Online doorklikken naar
achtergrondinfo
Download de app in de App Store
of Google Play

ALTIJD JE
LIJFBLAD
BIJ DE HAND –
THUIS EN
ONDERWEG

www.nkc.nl
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Natuur
We hebben ze voor je gevonden:
gebieden waar je nog onderdeel bent
van de natuur. Even helemaal niets of
een ontdekkingstocht met je fotocamera door de mooiste gebieden.
Geniet op jouw manier.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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NATUUR

DEN HOORN

Puur natuur Texel

G

a mee op deze zesdaagse reis naar het
grootste Waddeneiland: Texel. We overnachten op de prachtige, bijna privé-camperplaatsen van Camping Loodsmansduin, met
eigen restaurant, snackbar en zwembad. De
Noordzee ligt op zo’n 15 minuten fietsen.
Tijdens deze trip maken we verschillende
gezamenlijke uitstapjes. Zo fietsen we naar
Oudeschild, waar we op een boot stappen
om zeehonden te spotten en op garnalen te

vissen. Ook naar De Koog gaan we met de
fiets, waar we een uitgebreide huifkartocht
maken met een Jan Plezier naar natuurgebied
De Slufter. Buiten de georganiseerde uitstapjes blijft er volop tijd om de leukste plekken
van het eiland te verkennen, zoals Den Burg,
de Texelse bierbrouwerij of Ecomare. Op de
laatste avond sluiten we gezellig af met een
uitgebreid diner.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

12 t/m 17 mei
Den Hoorn
camper + 2 personen € 485,-;
camper + 1 persoon € 390 ,-;
extra persoon € 95 ,-
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 405,-;
camper + 1 persoon € 325,-;
extra persoon € 80,5 x overnachting, 3 x excursie,
3 x entree, 1 x welkomstdrankje,
1 x diner, 1 x koffie/thee
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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NATUUR

ZEEWOLDE

Natuurfotografie
Flevoland

B

en je beginnend fotograaf of misschien al
iets gevorderd en wil je mooie foto’s van de
natuur maken? Tijdens dit evenement leer je
al doende over natuurfotografie en kun je de
kennis die je al hebt, uitbreiden. Gedurende
vier dagen bezoeken we onder meer de Oostvaardersplassen, de Stille Kern en de omgeving rond de camping. Met de ECO-car en de
praam van Staatsbosbeheer rijden en varen

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

we door natuurgebieden waarin je volop
gelegenheid krijgt om de flora en de fauna in
de Flevopolder te observeren en te fotograferen. Van een natuurfotograaf krijg je tips en
opdrachten. Een aantal van je foto’s wordt
besproken en beoordeeld zodat je je vaardigheden kunt verbeteren. Verder geeft een gids
van Staatsbosbeheer nuttige informatie over
de natuur in Flevoland.
20 km

21 t/m 24 april
Zeewolde
camper + 2 personen € 240,-;
camper + 1 persoon € 210,-;
extra persoon € 30,camper + 2 personen € 200,-;
camper + 1 persoon € 175,-;
extra persoon € 25,3 x overnachting, 1 x rit met
ECO-car, 1 x vaartocht met
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5 km

praam, 1 x wandeling Oostvaardersplassen, 3 x fotografieworkshop, lezing over natuur, 1 x
Chinees-Indisch buffet
Bijzonderheden: start bij Gasterij De Oostvaarder in Almere, deelnemers zijn
in het bezit van een digitale
camera met handmatige instelmogelijkheden
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NATUUR

NORG

Winterwelvaart
in Drenthe

O

ud en nieuw vieren met andere camperaars? Ontdek dan het wintercamperen
tijdens deze gezellige week. Midden in de
prachtige Drentse bossen staan we op een
comfortabele camping compleet met overdekt
zwembad en sauna. Uiteraard vinden er ook
veel activiteiten plaats. Zo gaan we per touringcar naar Groningen, waar we onder meer
de Hooghoudt distilleerderij bezoeken. We
maken een boswandeling met natuurgidsen

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

en gaan met de boevenbus naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. Hier nemen
we ook een kijkje bij brouwerij Maallust. Op
oudjaarsdag bereiden we met elkaar een Amerikaanse fuif: iedereen neemt iets te eten en
drinken mee. Oudjaarsavond vieren we feestelijk met bingo, bubbels en oliebollen.
Nb. Op de camping wordt een gedeelte vrij gehouden voor solo’s, zodat zij bij elkaar kunnen staan.
10 km

27 december 2020 t/m
1 januari 2021
Norg
camper + 2 personen € 560,-;
camper + 1 persoon € 355,-;
extra persoon € 205,camper + 2 personen € 465,-;
camper + 1 persoon € 295,-;
extra persoon € 170,5 x overnachting, gebruik zwembad, boswandeling met natuur
gidsen, vervoer Groningen
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v.v., bezoek distilleerderij en
proeflokaal Hooghoudt, bezoek
gevangenismuseum Veenhuizen
met vervoer per boevenbus,
bezoek bierbrouwerij Maallust,
1 x koffie/thee/cake, 1 x stamppotbuffet, 1 x diner, 1 x happy
hour, oliebollen en bubbels,
1 x ontbijt, fietskaart Kop van
Drenthe
Bijzonderheden: vuurwerkluwe camping

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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NATUUR

Nieuw!
BEEKBERGEN

Ontdekkingstocht
Radio Kootwijk

R

adio Kootwijk is een van de markantste gebouwen van Nederland, in 1920 gebouwd
door rijksarchitect Julius Luthmann. Midden
in het Kootwijkerzand op de Veluwe ligt dit
voormalige zendstation dat gebruikt werd
voor contact met voormalig NederlandsIndië. Dit imposante gebouw, ook wel de
Kathedraal genoemd, is niet vrij toegankelijk
voor publiek. Daarom is in samenwerking

met Staatsbosbeheer een rondleiding door
het monument georganiseerd. Voor ons
bezoek fietsen we door een prachtig, maar
kwetsbaar natuurgebied. De avond ervoor
verzorgt Staatsbosbeheer een schemerwandeling over de Veluwe op zoek naar wilde
zwijnen. Dit weekend wordt dus een bijzondere combinatie van natuur, historie en
architectuur.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

15 km

18 t/m 20 september
Beekbergen
camper + 2 personen € 260,-;
camper + 1 persoon € 170,-;
extra volwassene € 90,camper + 2 personen € 215,-;
camper + 1 persoon € 140,-;
extra volwassene € 75,-
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Inbegrepen:

5 km

2 x overnachting, 1 x rondleiding
Radio Kootwijk, 1 x boswandeling met natuurgids, koffie/thee
bij aankomst, 1 x borrel, 1 x diner
met 2 drankjes, 1 x ontbijt
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Actief
Fietsen, wandelen, golfen, motorrijden, jeu-de-boulen, beugelen: ook voor
de actieve camperaar is er altijd wel
iets te doen bij de NKC. Deze sportieve
elementen brengen je bovendien
naar de mooiste plekken.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACTIEF

SINT-OEDENRODE

Beugelweekend

Z

in in een sportief en gezellig weekend?
Doe dan mee aan het beugelweekend bij
de Lustige Spelers in Brabant. Je hoeft geen
sportheld te zijn om mee te doen: iedereen
kan beugelen. Wel is het verstandig om tijdens het spel makkelijke kleding en schoenen
te dragen. Doel van het spel is om een zware
bol met een houten schop door de ring in
het midden van de baan te laten rollen. We

spelen in een verwarmde binnenruimte,
waardoor we niet afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden. Op zaterdag serveren
we tijdens het beugelen een broodjeslunch
en na afloop eten we gezellig samen van
een Chinees buffet onder het genot van zelf
meegebrachte drankjes. Tijdens de koffie
op zondagochtend worden de prijswinnaars
bekend gemaakt.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

27 t/m 29 maart
Sint-Oedenrode
2 personen + camper € 145,-;
1 persoon + camper € 110,-;
extra persoon € 35,2 personen + camper € 125,-;
1 persoon + camper € 90,-;
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Inbegrepen:

extra persoon € 30,2 x overnachting op minicamping, huur beugelbaan, 1 x diner,
1 x lunch, 1 x happy hour,
1 x koffie/thee/koek

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACTIEF

SYBROOK, NUNSPEET, GROESBEEK

Golfmidweek

D

oe mee aan de golfmidweek van de NKC en
golf op de mooiste banen van Nederland.
Dit evenement wordt alweer voor de vijfde
keer georganiseerd en vindt dit jaar plaats op
drie banen van Het Rijk. We beginnen maandag 9 of 18 holes op de golfbaan in Sybrook,
op woensdag spelen we in Nunspeet en op
vrijdag gaan we voor de hole-in-one in Groesbeek. Na afloop van een dagje golfen drinken

Exclusief
voor
leden!

we gezellig een drankje en genieten we van
een gezamenlijke maaltijd. We sluiten de
midweek af met een diner op vrijdagavond,
waarna we op de parkeerplaats nog kunnen
overnachten. Deze sportieve midweek is ook
zeker leuk voor niet-golfers. De omgeving
leent zich namelijk perfect voor mooie wandelingen en fietstochten.

Informatie
Datum:
Locatie:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

5 t/m 11 april
Sybrook, Nunspeet, Groesbeek
golfer € 190,-;
niet-golfer € 90,6 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
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1 x welkomstdrankje, 3 x bittergarnituur, 3 x koffie/thee,
2 x dagmenu, 1 x diner,
3 x greenfee 18 holes
Bijzonderheden: toilet en douche beschikbaar
tijdens openingsuren golfclub
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ACTIEF

NUNSPEET

Jeu-de-boulesweekend

C

amperaars die jeu-de-boules spelen is een
bekend verschijnsel. Gooi jij ook regelmatig een balletje? Ontdek dan nu waarom het
jeu-de-boulesweekend al jaren een doorslaand succes is. Tijdens deze editie staat er
een jeu-de boulescompetitie van twee dagen
op het programma. Deelnemers kunnen
vanaf donderdagmiddag aankomen; ‘s

avonds is er een welkomstdrankje, speluitleg
en kan er ingeschreven worden. Vrijdag en
zaterdag wordt er de hele dag gespeeld. Op
zaterdagavond is er een Chinees buffet met
aansluitend een gezellige avond. Zondag
sluiten we het evenement af met de prijsuitreiking en een kopje koffie of thee.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

23 t/m 26 april
Nunspeet
camper + 2 personen € 130,-;
camper + 1 persoon € 110,-;
extra persoon € 25,-
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 110,-;
camper + 1 persoon € 90,-;
extra persoon € 20,3 x overnachting op camperplaats, welkomstdrankje, koffie/
thee, 1 x Chinees buffet, 2 dagen
jeu-de-boulescompetitie
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACTIEF

Nieuw!
VALKENBURG

Wandelparadijs
Zuid-Limburg

B

eschik je over een goede conditie, goede
wandelschoenen en houd je van een pittige
wandeling? Dan is dit nieuwe wandelevenement op jouw lijf geschreven. Onder begeleiding van deskundige gidsen maak je tijdens
twee lange wandelingen kennis met de
schoonheid van het Zuid-Limburgse Heuvelland. De ene wandeling gaat vanuit Valkenburg naar het oosten richting het Gerendal,

Schin op Geul en Wijlre, de andere langs de
Geul via het Ingedael naar de westkant. Hier
heeft de rivier de Geul een diep dal uitgesleten en leidt de snelst stromende rivier van
Nederland ons langs smalle, heuvelachtige en
holle weggetjes met mooie uitzichten. Misschien zie je onderweg zelfs wel een ijsvogel
of een bever. Zuid-Limburg is dus met recht
een waar wandelparadijs.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:

17-23 km

21 t/m 24 april
Valkenburg
camper + 2 personen € 215,-;
camper + 1 persoon € 160,-;
extra persoon € 55,-
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Ledenprijs:
Inbegrepen:

camper + 2 personen € 180,-;
camper + 1 persoon € 135,-;
extra persoon € 45,3 x overnachting, wandeltochten met gids, 1 x koffie/thee met
vlaai, 1 x barbecue

69
06-11-19 14:42

ACTIEF

Nieuw!
ALMERE, SPAKENBURG EN ZEEWOLDE

Nieuw land in
de Suydersee

O

ntdek samen met ons het nieuwe land
in de voormalige Suydersee en verbaas
je over de geweldige natuur die ooit door
mensenhanden is aangelegd. Tegenwoordig
is dit het grootste natuurpark van Nederland
en vind je er rust, ruimte en wildernis. Met
een beetje geluk spotten we bijvoorbeeld de
bewoners van de Oostvaardersplassen, zoals
edelherten, heckrunderen, konikpaarden,

visarenden, reeën en vossen. Daarnaast
bezoeken we de historische havensteden van
de Suydersee en gaan we naar het moderne
Almere met zijn bijzondere architectuur. Tijdens dit afwisselende zevendaags programma zal je dan ook ervaren dat Flevoland en de
historische plaatsen aan de oude Suydersee
veel te bieden hebben.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

49 km

11 t/m 17 mei
Almere, Spakenburg
en Zeewolde
camper + 2 personen € 440,-;
camper + 1 persoon € 320,-;
extra persoon € 120,camper + 2 personen € 365,-;
camper + 1 persoon € 265,-;
extra persoon € 100,-
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Inbegrepen:

6 x overnachting, 1 x stadswandeling, 1 x rit ecocar, 2 x
museumbezoek, 1 x overtocht
veerboot, 1 x fabrieksbezoek,
3 x koffie/thee met koek, 1 x
barbecue, 1 x Chinees buffet,
1 x vismenu
Bijzonderheden: bij voorkeur een e-bike
meenemen
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACTIEF

GELSELAAR

Motor- en
camperweekend

V

oor enthousiaste motorrijders met een
camper, of fervente camperaars met een
motor, staat er traditioneel het motor- en
camperweekend op het programma. Na het
toeren door het Twentse land gaan we nu een
totaal andere omgeving ontdekken. Vanaf de
camping in het Gelderse Gelselaar zijn er drie
mooie motortochten uitgezet met een aantal
mooie bezienswaardigheden. De routes gaan
grotendeels door Gelderland en aangrenzen-

de provincies en doorkruisen een prachtig
gebied met weilanden en bossen. Een goede
motorbeheersing is een vereiste, want op de
routes zijn veel bochten. De tochten worden
gereden in één groep met een vaste voor- en
achterrijder. Deze blijven gedurende de gehele toertocht op deze positie. Voor partners die
niet meerijden, zijn er fiets- en wandeltochten in de omgeving.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

19 t/m 21 juni
Gelselaar
camper + 2 personen € 205,-;
camper + 1 persoon € 145,-;
extra persoon € 60,camper + 2 personen € 170,-;
camper + 1 persoon € 120,-;
extra persoon € 50,-
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Inbegrepen:

2 x overnachting, 3 x motorroute met begeleiding, consumpties tijdens toertochten,
1 x bezoek motormuseum,
1 x happy hour, 1 x barbecue,
koffie/thee
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ACTIEF

BAKKEVEEN

3 Provinciën-Fiets3-daagse

V

oor het derde jaar op rij doen we mee aan
de 3 Provinciën-Fiets-3-daagse. Vanuit
Bakkeveen leiden de gevarieerde en gemarkeerde routes je door het gebied waar de
provincies Groningen, Friesland en Drenthe
samenkomen. Het is een bosrijke streek met
afwisselend heide- en zandvlakten. Onderweg is het genieten van prachtige natuur,

mooie dorpjes en diverse bezienswaardigheden. We verblijven vlak bij het startpunt. Om
je volledig te ontzorgen, hebben we voor alle
dagen ontbijt, lunch en avondeten geregeld.
Bij terugkomst op de camping plof je lekker in
je stoel en staat er een drankje en een hapje
voor je klaar.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

25-60 km

23 t/m 27 juni
Bakkeveen
camper + 2 personen € 410,-;
camper + 1 persoon € 205 ,-;
extra persoon € 205 ,camper + 2 personen € 340,-;
camper + 1 persoon € 170,-;
extra persoon € 170,-
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Inbegrepen:

4 x overnachting, startgeld
Fiets-3-daagse, welkomstdrankje, 4 x ontbijt, 3 x lunchpakket,
3 x buffet met drankje, 1 x happy
hour
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ACTIEF

BORCULO

Fiets4daagse Borculo

T

ijdens de vijfde editie van de Borculose
Fiets4daagse nemen we je graag mee op
een geheel verzorgde midweek. Parkeer de
camper en geniet tijdens de door de VVV
uitgezette routes van de mooiste plekjes van
de Achterhoek. Je kunt per dag kiezen uit
afstanden van 25, 40 en 60 kilometer. Voor
vertrek ontbijten we in het restaurant waar

je ook je lunchpakket kunt smeren. In de
avond staat het buffet voor je klaar. Zokun
je zorgeloos genieten. Uiteraard zijn er ook
voldoende koffiemomenten om ervaringen uit
te wisselen en is er een gezellig happy hour.
Na het ontbijt op zaterdagmorgen nemen we
weer afscheid van elkaar.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:

25-60 km

20 t/m 25 juli
Borculo
camper + 2 personen € 515,-;
camper + 1 persoon € 295,-;
extra persoon € 220,camper + 2 personen € 430,-;
camper + 1 persoon € 245,-;
extra persoon € 185,-
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Inbegrepen:

5 x overnachting, inschrijfgeld
Fiets4daagse, 6 x koffie/thee, 5 x
ontbijt, 4 x lunchpakket,
4 x driegangen buffet, 1 x happy
hour
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ACTIEF

Exclusief
voor
leden!

TILBURG

NKC Golfkampioenschap

H

et achtste NKC Golfkampioenschap vindt
plaats bij het prachtige 27 holes golfcomplex Prise d’eau, gelegen in de bosrijke
omgeving tussen Tilburg en Gilze-Rijen. De
golfbaan bestaat uit bos, heide, waterpartijen,
kleine hoogteverschillen, snelle greens en
strategische bunkers. Bij het clubhuis ligt een

ruim terras met schitterend uitzicht op de
baan. We spelen op zaterdag en zondag 18
holes. Je kunt ook 9 holes lopen, maar dan
speel je niet mee om de wisseltrofee. Voor
partners die niet golfen, zijn er talrijke mogelijkheden om te fietsen en te wandelen in een
prachtige omgeving.

Informatie
Datum:
Locatie:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

14 t/m 16 augustus
Tilburg
golfer € 165,-;
niet-golfer € 60,2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
1 x koffie/thee, 1 x diner,
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1 x welkomstdrankje, 4 x consumptie, 2 x bittergarnituur,
2 x greenfee 18 of 9 holes
Bijzonderheden: Golfvaardigheidsbewijs vereist,
toilet en douches beschikbaar
tijdens openingsuren golfclub

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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ACTIEF

BALKBRUG, ACQUOY, LILLE-GIERLE (B)

Bridge & Drive

G

edurende deze zevendaagse bridgereis
door Nederland en België spelen we een
competitie over vier avonden in een gezellige
sfeer. Onderweg gaan we met de fiets naar
het Bridgemuseum in Leerdam en het Museum van de Speelkaart in Turnhout. Overdag
is er ruimte voor eigen invulling. Het hoogtepunt van de week is deelname aan de 25e
Antwerpse Café Bridgedrive. Dit toernooi over

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

Nieuw!

zeven rondes is tevens een unieke manier
om, al wandelend van bruine kroeg tot trendy
hotspot, de binnenstad te leren kennen in
combinatie met een plezierig ‘kaartje leggen’.
We worden naar speelsterkte ingedeeld en
steeds loopt een aantal NKC-paren gelijk met
elkaar op. Na afloop genieten we van een
afscheidsdiner in een sfeervol restaurant.

3-12 km

7 t/m 13 september
Balkbrug, Acquoy,
Lille-Gierle (B)
camper + 2 personen € 620,-;
camper + 1 persoon € 430,-;
extra persoon € 190,camper + 2 personen € 515,-;
camper + 1 persoon € 360,-;
extra persoon € 155,6 x overnachting op camping, 1 x
welkomstbuffet met 2 drankjes,
4 x speelavond met 1 x koffie/
thee en 2 x hapje, wedstrijdbe-
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geleiding, 2 x museumbezoek
met rondleiding en 1 x clinic,
deelname Antwerpse Café
Bridgedrive met consumptie,
openbaar vervoer in Antwerpen,
1 x diner met 2 drankjes
Bijzonderheden: geef bij boeking aan of je
bridger of niet-bridger bent,
solo’s en bridgers zonder speelpartner zijn ook welkom

75
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Solo
Wil jij als alleengaande camperaar
andere solo’s ontmoeten en de passie
voor het camperen (weer) oppakken?
De NKC organiseert een aantal
evenementen exclusief
voor solo’s.

Meld je aan voor NKC Solo

Dan heb je automatisch toegang tot een afgeschermd platform
op nkc.nl. Via deze online omgeving kun je andere solo’s
ontmoeten en op zoek gaan naar reisgenoten voor je volgende
camperreis. Daarnaast ontvang je maandelijks de Solokoerier,
een nieuwsbrief vol informatie voor en door solo’s. Nog niet
aangemeld? Doe dit dan gratis via nkc.nl.

WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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SOLO

HOORN

Historisch
West-Friesland
Tijdens dit weekend beleef je de historie en
het landschap van West-Friesland. Zo maken
we met een sloep een rondvaart door Hoorn
en bezoeken we op een bijzondere manier
de Gouden Eeuw Driehoek Hoorn – Medemblik – Enkhuizen. Ook bijzonder is de rit met
de stoomtram van Hoorn naar Medemblik,
gevolgd door een boottocht die ons via het
IJsselmeer naar Enkhuizen brengt. Daar
kun je de oude binnenstad verkennen of het
Zuiderzeemuseum bezoeken. ‘s Avonds is er
een gezellige barbecue. We sluiten af met een
stadswandeling door Hoorn.

Nieuw!

Informatie

4 km

Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

5 km

17 t/m 19 april
Hoorn
camper + 1 persoon € 175,camper + 1 persoon € 145,2 x overnachting op parkeerplaats zonder voorzieningen,
1 x rondvaart Hoorn met drankje,
1 x excursie, 2 x koffie/thee,
1 x barbecue, 1 x stadswandeling
met gids
Bijzonderheden: wie niet mobiel is, wordt per
personenwagen naar de vertreklocatie van de excursie gebracht
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2019264_Camper UIT agenda_BW_2V.indd 78

Nieuw!
NUNSPEET

Jeu-de-boulesweekend
Camperaars die jeu-de-boules spelen is
een bekend verschijnsel. Gooi jij ook regelmatig een balletje? Ontdek dan nu waarom het jeu-de-boulesweekend al jaren een
doorslaand succes is. Tijdens deze editie
staat er een jeu-de boulescompetitie van
twee dagen op het programma. Deelnemers kunnen vanaf donderdagmiddag
aankomen; ‘s avonds is er een welkomstdrankje, speluitleg en kan er ingeschreven
worden. Vrijdag en zaterdag wordt er de
hele dag gespeeld. Op zaterdagavond is er
een Chinees buffet met aansluitend een
gezellige avond. Zondag sluiten we het
evenement af met de prijsuitreiking en een
kopje koffie of thee.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

30 april t/m 3 mei
Nunspeet
camper + 1 persoon € 110,camper + 1 persoon € 90,3 x overnachting op camperplaats, welkomstdrankje,
koffie/thee, 1 x Chinees
buffet, 2 dagen jeu-deboulescompetitie
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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SOLO

PUTH

Bourgondisch
Limburg
Het bourgondisch genieten begint al bij aankomst met koffie of thee en echte Limburgse
vlaai. Een dag later gaan we naar Schinnen
voor een rondleiding in de Canisius appelstroopfabriek en fietsen we naar het museumdorpje Nonke Buusjke. ’s Avonds wandelen we door de heuvels en drinken we gezellig
wat. De volgende dag trekken we naar Thull
voor koffie of thee met vlaai en krijgen we een
rondleiding door de Alfa-brouwerij, compleet
met proeverij. In de avond pakken we uit met
een outdoor cooking event.

Nieuw!

Nieuw!
NIETAP

Onthaasten in
De Onlanden
Uitvalsbasis tijdens dit weekend is een
fraai gelegen camping aan het Leekstermeer in natuurgebied De Onlanden.
Hier verzorgen de veldleeuweriken gratis
concerten en kun je uitstekend kanoën,
fietsen en wandelen. Het programma
start vrijdagavond met een lezing over het
natuurgebied. Op zaterdag kun je naar
Groningen fietsen. ‘s Middags is er voor
de liefhebbers een workshop schilderen
met als thema: ’Camperen is heerlijk’. De
zondag kan iedereen zelf invullen.

Informatie
Informatie

12 km

Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

10 km

8 t/m 12 juni
Puth
camper + 1 persoon € 230,camper + 1 persoon € 190,4 x overnachting, 2 x koffie/thee
met vlaai, 1 x excursie stroopfabriek, 1 x excursie bierbrouwerij
Alfa, 1 x outdoor cooking event,
1 x avondwandeling met gids, 1 x
bezoek Nonke Buusjke
Bijzonderheden: bij voorkeur een e-bike
meenemen
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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15 km

Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

15 t/m 18 mei
Nietap
camper + 1 persoon € 175,camper + 1 persoon € 145,3 x overnachting, 1 x lezing
natuurgebied De Onlanden,
fietsroutekaart, 1 x dinerbuffet, 1 x happy hour, 1 x borrel
met garnituur
Bijzonderheden: schilderworkshop op
zaterdag aan het Leekstermeer (aanmelding direct bij
boeking, kosten € 20,- p.p.,
ter plaatse te voldoen)
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SOLO

NAARDEN, GIETHOORN EN BOURTANGE

Drie toeristische
toppers
Pampus, Giethoorn en Bourtange staan centraal tijdens deze zevendaagse campertrip.
Vanaf onze overnachtingsplek bij de jachthaven in Naarden fietsen we naar Muiden, waar
we op de boot stappen naar het forteiland
Pampus. In Giethoorn varen we langs de typische boerderijen, grachtjes en bruggetjes. We
dineren en overnachten op loopafstand van
het centrum. De derde topper is vestingstad
Bourtange, waar we na een rondwandeling
afsluiten met een sfeervol diner.

Nieuw!

Informatie

10 km

Datum:
Locatie:

3 km

15 t/m 21 juni
Naarden, Giethoorn en
Bourtange
Prijs:
camper + 1 persoon € 350,Ledenprijs:
camper + 1 persoon € 290,Inbegrepen:
6 x overnachting, bezoek
Pampus, bezoek Giethoorn met
boottocht en museumbezoek,
rondwandeling Bourtange,
2 x diner, 1 x broodmaaltijd,
welkomstborrel, 1 x koffie/thee
met gebak
Bijzonderheden: geen voorzieningen op camperplaats in Giethoorn
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Nieuw!
ZEEWOLDE

Leer je camera
kennen
Je hebt een digitale camera en je fotografeert voornamelijk op de stand ‘automatisch’. Maar je camera kent veel meer mogelijkheden, waarmee je pakkendere foto’s
kunt maken. Je wilt bijvoorbeeld een mooi
portret maken van je kleinkind of een detail van een bloem vastleggen.Tijdens deze
cursus word je ingewijd in het werken met
tijdsinstellingen, met diafragma’s, met
tele- en groothoekopnamen. Moeilijk? Nee
hoor, kwestie van doen. Behalve de fotografie is het ook leuk elkaar als solo’s te
treffen. Er is voldoende tijd ingeruimd om
samen wat te ondernemen, bijvoorbeeld te
fietsen of te wandelen. Het aantal plaatsen
is beperkt, zodat er voor iedereen aandacht
is. Boek daarom tijdig.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

31 augustus t/m 3 september
Zeewolde
camper + 1 persoon € 205,camper + 1 persoon € 170,3 x overnachting, 3 x fotografieworkshop met praktijkopdrachten, 1 x gezamenlijke
maaltijd, koffie/thee
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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SOLO

GROESBEEK

Schilderen met
olieverf
Schuilt er zonder dat je het weet een Rembrandt in jou? Tijdens de workshops ‘schilderen met olieverf ’ leer je de basisbeginselen
van schilderen en zal je positief verrast zijn
over jezelf en het eindresultaat. Schilderervaring is niet per se nodig. Uiteraard ben je na
afloop nog geen kunstenaar, maar hopelijk is
de basis wel gelegd om jezelf verder te ontwikkelen in deze leuke hobby. Daarnaast is er
voldoende tijd om een museum te bezoeken
en lekker te fietsen of wandelen in de prachtige omgeving van Groesbeek.

Nieuw!

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

14 t/m 16 september
Groesbeek
camper + 1 persoon € 95,camper + 1 persoon € 80,2 x overnachting, 1 x koffie/thee,
3 dagdelen workshop schilderen met olieverf, 1 x pizzamaaltijd
Bijzonderheden: geef bij boeking aan of je
deelneemt aan de workshop,
toeslag materialen workshop
ter plaatse aan docent te
voldoen (€ 25,- per deelnemer)
WWW.NKC.NL/EVENEMENTEN
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SINT-OEDENRODE

Beugelweekend
Zin in een sportief en gezellig weekend?
Doe dan mee aan het beugelweekend bij
de Lustige Spelers in Brabant. Je hoeft geen
sportheld te zijn om mee te doen: iedereen kan beugelen. Wel is het verstandig
om tijdens het spel makkelijke kleding en
schoenen te dragen. Doel van het spel is
om een zware bol met een houten schop
door de ring in het midden van de baan te
laten rollen. We spelen in een verwarmde
binnenruimte, waardoor we niet afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Op
zaterdag serveren we tijdens het beugelen
een broodjeslunch en na afloop eten we gezellig samen van een Chinees buffet onder
het genot van zelf meegebrachte drankjes.
Tijdens de koffie op zondagochtend worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Informatie
Datum:
Locatie:
Prijs:
Ledenprijs:
Inbegrepen:

9 t/m 11 oktober
Sint-Oedenrode
camper + 1 persoon € 110,camper + 1 persoon € 90,2 x overnachting op minicamping, huur beugelbaan,
1 x diner, 1 x lunch, 1 x happy
hour, 1 x koffie/thee/koek
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INDEX

Alles op een rij
Datum

MAART

7 maart
14 maart
21 maart
27 maart
27 t/m 29 maart

APRIL

3 t/m 5 april
5 t/m 11 april
9 t/m 13 april
10 april
10 t/m 13 april
15 t/m 17 april
17 t/m 19 april
17 t/m 19 april
18 april
19 t/m 21 april
21 t/m 23 april
21 t/m 24 april
22 april
23 t/m 25 april
23 t/m 26 april
24 t/m 26 april
24 t/m 26 april
24 t/m 26 april
25 april
26 t/m 28 april
29 april t/m 1 mei
30 april t/m 3 mei

MEI

1 t/m 3 mei
8 mei
9 mei
11 t/m 20 mei
11 t/m 17 mei
15 t/m 17 mei
15 t/m 17 mei
15 t/m 18 mei
12 t/m 17 mei
16 mei
23 mei

Evenement

pagina

NKC Camperrijvaardigheidstraining, Barneveld
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Hoogeveen
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Utrecht
Camperdriving Experience
Beugelweekend

10
10
10
8
66

Introductieweekend Koudum
Golfmidweek Sybrook, Nunspeet en Groesbeek
Rijvaardigheid in de bergen
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Etten-Leur
Paasweekend Ootmarsum
Neem het stuur over
Introductieweekend Broekhuizenvorst
Historisch West-Friesland voor solo’s
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Lelystad
Fabrieksbezoek Knaus
Fabrieksbezoek Hymer
Natuurfotografie Flevoland
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Wierden
Fabrieksbezoek Carthago
Jeu-de-boulesweekend
Historisch West-Friesland
Bloemencorso Bollenstreek
Wandelparadijs Zuid-Limburg
Camperdriving Experience
Fabrieksbezoek Dethleffs
Fabrieksbezoek Bürstner
Jeu-de-boulesweekend voor solo’s

19
67
13
10
28
12
19
78
10
14
14
61
10
14
68
29
30
69
8
14
14
78

Opa- en omaweekend Neede
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Heerlen
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Dordrecht
Friese Elfstedentocht per camper
Nieuw land in de Suydersee
Arcen: parel van de Maasduinen
Opa- en omaweekend Kuinderbos
Onthaasten in de Onlanden voor solo’s
Puur natuur Texel
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Oss
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Alkmaar

54
10
10
31
70
32
55
79
60
10
10
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INDEX

Datum

SEPTEMBER

Datum

JUNI

JULI

Evenement

4 t/m 8 juni
5 t/m 7 juni
6 juni
8 t/m 12 juni
15 t/m 21 juni
15 t/m 21 juni
19 t/m 21 juni
20 juni
23 t/m 27 juni
26 t/m 28 juni
27 juni

Bourgondisch Limburg
Dordt in stoom
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Amsterdam
Bourgondisch Limburg voor solo’s
Drie toeristische toppers
Drie toeristische toppers voor solo’s
Motor- en camperweekend
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Leeuwarden
Drie Provinciën Fiets-3-daagse
Genieten aan de Schelde
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Oss

33
34
10
79
35
80
71
10
72
36
10

1 t/m 4 juli
4 t/m 7 juli
8 t/m 11 juli
14 t/m 17 juli
20 t/m 25 juli
juli

André Rieu en bezoek mergelwinning 1
André Rieu en bezoek mergelwinning 2
André Rieu en bezoek mergelwinning 3
Peter de Grote kamermuziekfestival
Fiets4Daagse Borculo
NKC Drive-in bioscoop

26
26
26
37
73
24

Sail-In Amsterdam
Sail-Out Amsterdam
Mosselweekend
NKC Golfkampioenschap
Rijvaardigheid in de bergen
De Grebbelinie en Fort Everdingen
Veilig op camperreis

38
38
40
74
13
41
18

Leer je camera kennen voor solo’s

80

AUGUSTUS

11 t/m 14 augustus
14 t/m 17 augustus
14 t/m 16 augustus
14 t/m 16 augustus
19 t/m 23 augustus
24 t/m 28 augustus
28 t/m 30 augustus
31 augustus t/m
3 september
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3 t/m 8 september
4 t/m 6 september
6 t/m 12 september
7 t/m 13 september
11 t/m 13 september
12 september
12 t/m 13 september
14 t/m 18 september
14 t/m 16 september
17 t/m 19 september
18 t/m 20 september
19 september
20 t/m 26 september
21 t/m 25 september
25 september
26 september

OKTOBER

1 t/m 3 oktober
2 oktober
5 oktober
9 t/m 11 oktober
10 oktober
11 t/m 16 oktober
16 t/m 18 oktober
16 t/m 18 oktober
23 t/m 25 oktober
24 oktober
31 oktober

NOVEMBER

7 november
7 november

Evenement

pagina

Noord-Duitsland ontdekken
Technoweekend
De Groote Oorlog
Bridge & Drive
Fiets- en monumentenweekend Delft
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Utrecht
NKC Camperfestival
Bourgondisch fietsen
Schilderen met olieverf voor solo’s
Schilderen met olieverf
Ontdekkingstocht Radio Kootwijk
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Amsterdam
De Nederlandse wijntour
Den Bosch en de Meijerij
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Naaldwijk
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Lelystad

42
16
43
75
45
10
25
45
81
46
63
10
47
48
10
10

Leiden op z’n mooist
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Heerlen
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Wierden
Beugelweekend voor Solo’s
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Barneveld
Cruise Event
Veilig op camperreis
Duinrellweekend
In, om en aan de camper
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Alkmaar
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Oss

49
10
10
81
10
50
18
56
17
10
10

NKC Camperrijvaardigheidstraining, Dordrecht
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Lelystad

10
10

Winterwelvaart in Drenthe

62

Sylvesterparty

51

DECEMBER

27 december t/m
1 januari 2021
30 december t/m
2 januari 2021
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INDEX

De mooiste
plekken binnen
handbereik!
Schrijf een review!
Laat andere camperaars
weten wat je van een
camperlocatie vindt.

Datum

SEPTEMBER

Datum

JUNI

JULI

Meer dan 30.000 camperlocaties
in ruim 50 landen

Ook offline
beschikbaar

Meer dan 300.000 reviews van
andere camperaars

Uitgebreide zoek- en
filtermogelijkheden

www.campercontact.com

Evenement

4 t/m 8 juni
5 t/m 7 juni
6 juni
8 t/m 12 juni
15 t/m 21 juni
15 t/m 21 juni
19 t/m 21 juni
20 juni
23 t/m 27 juni
26 t/m 28 juni
27 juni

Bourgondisch Limburg
Dordt in stoom
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Amsterdam
Bourgondisch Limburg voor solo’s
Drie toeristische toppers
Drie toeristische toppers voor solo’s
Motor- en camperweekend
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Leeuwarden
Drie Provinciën Fiets-3-daagse
Genieten aan de Schelde
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Oss

33
34
10
79
35
80
71
10
72
36
10

1 t/m 4 juli
4 t/m 7 juli
8 t/m 11 juli
14 t/m 17 juli
20 t/m 25 juli
juli

André Rieu en bezoek mergelwinning 1
André Rieu en bezoek mergelwinning 2
André Rieu en bezoek mergelwinning 3
Peter de Grote kamermuziekfestival
Fiets4Daagse Borculo
NKC Drive-in bioscoop

26
26
26
37
73
24

Sail-In Amsterdam
Sail-Out Amsterdam
Mosselweekend
NKC Golfkampioenschap
Rijvaardigheid in de bergen
De Grebbelinie en Fort Everdingen
Veilig op camperreis

38
38
40
74
13
41
18

Leer je camera kennen voor solo’s

80

AUGUSTUS

11 t/m 14 augustus
14 t/m 17 augustus
14 t/m 16 augustus
14 t/m 16 augustus
19 t/m 23 augustus
24 t/m 28 augustus
28 t/m 30 augustus
31 augustus t/m
3 september

OKTOBER

1 t/m 3 oktober
2 oktober
5 oktober
9 t/m 11 oktober
10 oktober
11 t/m 16 oktober
16 t/m 18 oktober
16 t/m 18 oktober
23 t/m 25 oktober
24 oktober
31 oktober

NOVEMBER

7 november
7 november

pagina

Noord-Duitsland ontdekken
Technoweekend
De Groote Oorlog
Bridge & Drive
Fiets- en monumentenweekend Delft
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Utrecht
NKC Camperfestival
Bourgondisch fietsen
Schilderen met olieverf voor solo’s
Schilderen met olieverf
Ontdekkingstocht Radio Kootwijk
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Amsterdam
De Nederlandse wijntour
Den Bosch en de Meijerij
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Naaldwijk
NKC Camperrijvaardigheidstraining, Lelystad

42
16
43
75
45
10
25
45
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Winterwelvaart in Drenthe
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Sylvesterparty
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Zorgeloos genieten van
je vrijheid? Verzeker je
reis bij de NKC

Leden pakken
het hele jaar voordeel

WWW.NKC.NL

Als NKC-lid profiteer je van allerlei campergerelateerde acties
en voordelen. Er komen steeds nieuwe aanbiedingen bij,
dus neem regelmatig een kijkje op www.nkc.nl/ledenvoordeel.
Dan weet je zeker dat je geen korting misloopt!

CAMPER
UIT AGENDA
NKC 2020

TOT 15% KORTING

Rijvaardigheid & C1-rijbewijs
Gratis online leeromgeving over de theorie
en korting bij diverse rijscholen op het behalen
van het C1-rijbewijs. Daarnaast biedt de NKC
in samenwerking met de Bovag korting op camperrijvaardigheidstrainingen, met een speciale
prijs voor NKC-leden.

DOORLOPEND TOT 25% KORTING
Als specialist op het gebied van camperen
weet de NKC precies wat je nodig hebt
om onbezorgd van je reis te genieten.
Daarom biedt de NKC verzekeringen aan
speciaal voor camperaars. Zo kan je met
de NKC-reisverzekering tot 360 dagen
aaneengesloten op reis.

Bereken je premie op
www.nkc.nl/verzekeren

En we staan je dag en nacht bij met
onze alarmcentrale. Combineer dus
de NKC Camperverzekering met de
NKC Doorlopende Reisverzekering.
Zo is je reis goed verzekerd en is
alles geregeld bij één vertrouwde
organisatie.

Korting op overtochten
Korting op diverse overtochten naar
Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland,
Scandinavië, IJsland en Letland bij
diverse ferrymaatschappijen en naar
maar liefst 750 bestemmingen in
Europa via overtocht.nl.

www.nkc.nl/ledenvoordeel

95
x
camperplezier

Leren, beleven
& ontdekken
NKC ACADEMY • CULTUUR • KINDEREN • NATUUR • ACTIEF • SOLO
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