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Tip van de maand

Geef Het Groene Boekje cadeau
 

 

Op zoek naar een origineel
cadeau? Verras iemand met Het
Groene Boekje 2020, inclusief
Natuurkampeerkaart. Het boekje
wordt binnen vijf dagen opgestuurd.
Is dat niet op tijd voor de verjaardag
of andere gelegenheid? Download
dan gratis de cadeaubon via onze
website. Klik hier om te bestellen of
om de cadeaubon te downloaden.

 

Volg ons op:

  

Beste kampeerder,

Wat een zachte winter hebben we tot nu toe. De echte
winterkampeerder hoopt vast op nog iets meer avontuur. Maar als je
het winterkamperen eens wilt uitproberen, is deze winter natuurlijk een
mooie start. 

En ondertussen maken we ons op voor een nieuw kampeerseizoen.
Het Groene Boekje 2020 is uit. Heerlijk om door te bladeren en alvast
te dromen over nieuwe kampeeravonturen. 

Succes met het maken van de vakantieplannen en veel
kampeerplezier! 

Met vriendelijke groet,

Marieken Nieuwdorp
Directeur Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur

Nieuwe Natuurkampeerterreinen

Vanaf eind maart zijn de meeste
Natuurkampeerterreinen weer
open. Er zijn in 2020 133
terreinen in Nederland, 11 in
Frankrijk, 1 in België en 17
Groeps-Natuurkampeerterreinen.
Nieuw zijn
Natuurkampeerterrein De Bosbeek (GL) en Natuurkampeerterrein
BuitenWedde (GR). In Frankrijk verwelkomen we Natuurkampeerterrein
Coursavy (Auvergne). Op de valreep is daar Natuurkampeerterrein
Fans in Rignac (Occitanie/Midi-Pyrénées) bijgekomen (nog niet
opgenomen in Het Groene Boekje). Je kunt ze vinden via onze
terreinzoeker of via de gratis Kamperen App. Te downloaden in de
Google Play Store (Android) of App Store (Apple). 

Winterkamperen in de Voorjaarsvakantie

De eerste vakantie van het jaar
staat voor de deur: de
voorjaarsvakantie. Last minute
nog een paar dagen weg met
tent, caravan of camper? Denk
eens aan de
Natuurkampeerterreinen die de
hele winter open zijn!

Ook staan er op verschillende Natuurkampeerterreinen mooie
Trekkershutten. Dan heb je toch dat kampeergevoel, maar met net wat
extra comfort. Lees maar eens hoe leuk dat is, juist ook met
kinderen, op onze blog!

http://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-e-jhlhuljt-l-r/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-j/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-t/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-i/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-d/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-h/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-k/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-u/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-o/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-b/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-n/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-p/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-x/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-m/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-c/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-q/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-a/


Verslaafd aan kamperen 

Soms spreken we kampeerders
die met pijn in hun hart, na jaren
kamperen, de registratie op Het
Groene Boekje opzeggen. En
soms levert dat zo'n mooi
gesprek op, dat we denken
'daar moeten we iets mee'. Zo
ook met het verhaal van Anneke van Burgsteden. Laat je inspireren door
haar jarenlange kampeeravonturen!

Nieuwe eigenaren bij Annendaalse Hoeve

Natuurkampeerterrein
Annendaalse Hoeve in
Echterbos (Maria Hoop) heeft
nieuwe eigenaren. Zij stellen
zich graag aan je voor. Lees hier
verder.

Dag van de Kampvuurmuzikant

Op zaterdag 20 juni
organiseren wij voor de vijfde
keer De Dag van de
Kampvuurmuzikant! Op diverse
Natuurkampeerterreinen kun je
die avond genieten van
akoestische muziek,
gezelligheid en een knisperend kampvuurtje. Houd onze website en
Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.  

 

Duurzaamheid op Natuurkampeerterreinen

Goed nieuws voor kampeerders
die electrisch rijden. Op
Natuurkampeerterrein It Dreamlân
is nu een dubbele 2 x 11Kw
laadpaal voor elektrische auto’s
aangeschaft. Onze aangesloten
ondernemers beheren hun terreinen met oog voor milieu en
duurzaamheid, en dit is daar weer een mooi voorbeeld van!

Belangrijke wijzigingen 

Natuurkampeerterrein De
Eickenhorst (NB) is onverwacht
permanent gesloten. 

Natuurkampeerterrein
Entourage heeft andere
contactgevens. Het juiste
telefoonnummer is: 06-
14677629 (ook te bereiken via WhatsApp). Het juiste e-mailadres is:
hallo@komnaarentourage.nl 

Natuurkampeerterrein Aaster Uiltje op Terschelling is wegens
omstandigheden slechts beperkt open.

https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-f/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-z/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-v/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-e/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-s/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-g/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-w/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-yd/


GroepsNatuurkampeerterreinen

Ben je dit jaar aan de beurt om
een familie- of vriendenreünie te
organiseren? Of ga je trouwen
en zoek je een locatie midden in
de natuur? Denk eens aan onze
zeventien Groeps-
Natuurkampeerterreinen! Op je
eigen veld heb je tal van mogelijkheden! Neem eigen
kampeermiddelen mee, of huur ze. Vaak is het mogelijk activiteiten te
(laten) organiseren.

Vraag gratis de bochure aan!

Wijzigingen terreinen 

Het Groene Boekje wordt met de grootste zorg samengesteld. Toch
kan het, dat er in de loop van de tijd wijzigingen zijn. Controleer altijd
onze pagina Wijzigingen kampeerterreinen voordat je op pad gaat:

Er is een nieuw Natuurkampeerterrein in Frankrijk (staat nog
niet in Het Groene Boekje): Fans in Rignac. 
Natuurkampeerterrein De Eickenhorst is permanent gesloten.
Landgoed Old Putten in Elburg (GL) is eerder open
De Lange Paal op Vlieland (FR) is later open
Natuurkampeerterrein Entourage (FR) heeft nieuwe
contactgegevens.
Natuurkampeerterrein Daske in Vorden (GL) heeft een nieuw e-
mailadres.  
De toeristenbelasting op Natuurkampeerterrein Maarlandhoeve
in Uithuizen (GR) is gewijzigd
Natuurkampeerterrein uit en thuis in Gassel (NB) is gesloten op
16, 17 en 18 mei. 

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-yh/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-yk/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-yu/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jl/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jr/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jy/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jj/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jt/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-ji/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jd/
https://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-l-jhlhuljt-l-jh/
http://stichtingnatuurkampeertereinen.createsend1.com/t/r-u-jhlhuljt-l-y/

