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Plannen maken
In deze donkere dagen voor kerst is het heerlijk om plannen te maken.
Voor de komende feestdagen bijvoorbeeld. Bij ons is het traditie kerst
te vieren met de familie: cadeautjes onder de kerstboom, heerlijk eten
en vooral gezellig bijpraten bij de open haard. Mijn broer daarentegen
kiest ervoor de kerst, al dan niet met kinderen en kleinkinderen, door
te brengen in zijn camper in een wintersportgebied.
Natuurlijk zit het merendeel van u met dit lekkere nummer van
Kampeerauto onder de kerstboom, waar dan ook. Maar op welke
manier u de kerstdagen ook verder doorbrengt, plannen maken voor
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het komend camperjaar doen we allemaal. Wij als NKC doen er
alles aan de keuzes voor u gemakkelijk te maken.
Wellicht heeft u zich al opgegeven voor een van de mooie
reizen uit de groepsreizenbrochure. Reist u liever u individueel of met vrienden, dan kunt u zich voorbereiden aan
de hand van de gids ACSI CampingCardcamping en camperplaatsenboek. De gids valt een dezer dagen bij u op de mat.
Er staan dit jaar maar liefst 9.000 camperplaatsen en 2.500
campings in! Heeft u komend jaar zin in een interessante
workshop? Een leuk evenement? Rondje Nederland in een van
onze mooie regio’s? Ook daarin hebben we voorzien. Ga er even
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rustig voor zitten en maak een keuze uit het bewaarexemplaar van het Verenigingsnieuws, met zeer uiteenlopende
programma’s van de regio’s. Zij hebben weer hun uiterste
best gedaan om u een gevarieerd aanbod voor te leggen. Het is als bijlage met dit nummer van Kampeerauto
meegestuurd.
Welke plannen u ook heeft, namens NKC medewerkers en
vrijwilligers, wens ik u een fantastisch mooi en vooral een
gezond nieuw camperjaar!

Marretje Jelmersma, directeur a.i.
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