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WELKOM OP ONZE FAMILIECAMPING
MIDICAMPING VAN DER BURGH TE ROCKANJE

Al bijna 50 jaar staat familie van der Burgh klaar
om uw vakantie onvergetelijk te maken.

en al z’n
vrienden!

H
spanneent
familied dste
voor agje
én park€e 7,95
gratirsen is
!

In dit boekje vindt u informatie over de camping en
de omgeving.
Heeft u tijdens uw verblijf nog vragen, op- of
aanmerkingen? Aarzel dan niet en kom naar de
receptie.
Wij wensen u een mooie vakantie toe op de
Midicamping en hopen u in de toekomst opnieuw
te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Arie, Ellen, Ronald en Carly van der Burgh
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Al bijna vijftig jaar is het bij de fam. van der Burgh goed vertoeven!
In 1971 kwam de eerste kampeerder bij Arie en Lena van der Burgh. Er was
veel vraag naar een mooie kampeerplaats en zo ontstond de minicamping.
Anno 2020 is de camping uitgegroeid tot een middelgrote familiecamping
waar de sfeer en mentaliteit van de Minicamping bewaard is gebleven.
Zo is de naam Midicamping geboren. Een naam die past bij het comfort en
voorzieningenniveau.
Om te benadrukken dat je in de polder kampeert, hebben de velden oude
namen van de omliggende polders
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Wat maakt het kamperen nou zo leuk op de Midicamping?
Het kampeerterrein is ruim opgezet. Een mix van vakantiegangers met
tenten, caravans en campers en een enkele vaste kampeerder op de
velden juichen we toe. Net als de gemoedelijke sfeer van alles mag en
niets hoeft maar ook “doe normaal”!
De kampeerplaatsen zijn verdeeld
over een aantal kleinschalige open
velden die door ‘hoge’ begroeiing van
elkaar gescheiden zijn. Zo heeft ieder
veld een beperkt aantal van zes tot
tien kampeerplaatsen, die makkelijk
contact met elkaar maken.
De Midicamping is autovrij. Aan de
rand van de velden zijn speciale
parkeerstroken, zodat je auto in alle
gevallen wel dicht bij de caravan of
tent staat. Voor minder valide gasten
kunnen we een invalide parkeer
bord neerzetten. Zo beschik je over
alle comfort die nodig is voor een
ontspannen vakantie.
De camping is het gehele jaar geopend. Het camperveld is met een
speciale ondergrond opgebouwd zodat u het hele jaar met droge voeten
op het pad kan komen.

Comfort en hoge Hygiëne
normen in het sanitair gebouw

Vlekkeloos schone toiletten zijn een
spiegel van elk huis en van elke
toeristische faciliteit. Bij Midicamping
Van der Burgh is hygiëne vanzelfsprekend en de eerste prioriteit bij
onze zorg voor je comfort. Uiteraard
Midicamping Van der Burgh

is er toiletpapier aanwezig. Ook is het
hele sanitair gebouw verwarmd.

Voorne putten is een
eiland van contrasten

Het heeft één van de mooiste en
veelzijdigste natuurgebieden van Nederland. De kust is zelf bekroon met
een wereldwijde prijs. ‘Green Destinations’. Strand, duinen, bossen, en
open polders strekken zich uit over
een groot deel Voorne Putten. Ben je
een natuurliefhebber of rustzoeker,
dan ben je hier in Rockanje aan het
juiste adres.
Maar ook als je gezellige dorpjes
zoekt en boeiende musea, dan moet
je zeker eens naar de Voorne Putten
komen, want wat dacht je van de
oude vestingsteden Hellevoetsluis en
Brielle of de pittoreske dorpjes Zwartewaal en Zuidland? Gebruik hiervoor
de wandel en fietsknooppunten die
over het hele eiland liggen. Bij de receptie kunt u terecht voor de kaarten
of tips over de omgeving.
En dat alles met de grote wereldstad
Rotterdam in de achtertuin en Zeeland in de voortuin.
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VERTIER
OP EN ROND DE CAMPING
DE SPIL VAN HET BEDRIJF
IS DE RECEPTIE

Er is veel informatie te vinden in het
Op Voorne Putten magazine maar
stel dat u toch nog meer tips wilt ontvangen over de omgeving, dan bent
u daar op de juiste plek.
Verder is het een verkooppunt van
gasflessen, ijs, barbecuepakketten,
toeristen tickets openbaar vervoer,
eieren, Wifi tickets, kranten, wasdrogermunten, wandel en fietsroutes.
Iedere dag kunt u hier het ingevulde
broodbestelbriefje inleveren, aanvullen of aanpassen.
Iedere zondag , en in het hoogseizoen ook op woensdag, kunt u hier
de frietbestelling doorgeven.
In totaal hebben we 4 normale fietsen
en 2 elektrische fietsen te huur. Geef
bij de receptie door als u deze wilt
reserveren.

Speeltuin

Voor alle leeftijden is er hier iets te
doen. Er zijn draai, schommel en
klimtoestellen. Ieder toestel is geschikt voor een eigen leeftijdsgroep.
Op de kampeervelden is het niet toegestaan om te voetballen. Dus neem
de bal mee naar de speeltuin en kom
naar de pannakooi.

Skelters

Er zijn weer twee mooie skelters gekocht. De kinderen kunnen dus lekker
trappen op één van de 5 Berg skelters. Door de tijd is wel gebleken dat
alle ouders mee moeten meekijken
naar het gebruik. Zeg alstublieft iets
van het botsen, stuiteren enz enz.
Zo kunnen de kinderen na uw verblijf
ook nog spelen met deze skelters.

Animatieprogramma

Helaas hebben we deze zomervakantie geen stagiaires maar, samen
met een aantal kampeerders probe-

ren we om weer een gevarieerd animatieprogramma in elkaar te zetten.
Houdt het informatiebord bij de kantine goed in de gaten!! En… U bent
meer dan welkom om ons team te
komen versterken!

Jeugdhonk

De hele dag spelen en bezig zijn
maakt moe. Daarom is er een
jeugdhonk waar je de hele dag naar
binnen kan. In het honk staan lekkere
banken, een televisie en een gratis
tafelvoetbal.
Het bankje voor het honk is bijna net
zo populair. Je hebt hier goed uitzicht
over de hele speeltuin en je kan nog
lekker in het zonnetje zitten.
Als je na tien uur ‘s avonds niet meer
op de camping en/of speeltuin mag
hangen is het jeugdhond de plek om
te chillen. Om begrijpelijke redenen
vragen we van de ouders om toezicht
te houden en samen met de kinderen
het honk schoon te houden!

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

09:00 uur
14:00 uur
18:30 uur
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-

12:00 uur
17:30 uur
21:00 uur
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Kinderboerderij

Dieren hebben een enorme aantrekkingskracht. Op de kinderboerderij zijn vele
verschillende dieren. Vele van de dieren
wonen al jaren op de camping maar dit
jaar zijn er wat nieuwelingen. Maak kennis
met onze kalkoenen Wilma en Koen en de
Nandoe’s Pino en Mino.
Ze komen graag naar het hek toe om gras
of groenteafval te halen.
Iedere maandag mogen de kinderen mee
achter het hek om de dieren te voeren.
Hiervoor verzamelen we om tien uur bij de
receptie. Wij hebben brood en bix maar
als u nog iets lekkers heeft liggen dan mag
u dat natuurlijk meenemen. Op de andere dagen kunt u dit lekkers door het hek
geven.

EDWARD WAGEVELD, SLAGERIJ & TRAITEUR
DORPSPLEIN 5, 3233AL OOSTVOORNE · TELEFOON: 0181-482503
WWW.SLAGERIJWAGEVELD.NL

Knuffelkonijnenschuur

De konijntjes in het knuffelhok mogen alle
dagen bezocht worden. U kunt samen met
uw kind de sleutel van de schuur komen
halen bij de receptie. Laat de kinderen
nooit alleen met de dieren.

Kippenhok

In de stal naast de knuffelkonijnen slapen
de kippen. Kijk ’s avonds eens naar binnen
om te zien hoe ze in de boom slapen.
Plus Slingerland/Rockanje

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-20.30 // za 8.00-20.00 //zo Gesloten

Als meer wilt weten over de dieren in de
kinderboerderij dan verwijs ik u naar onze
website.

plus.nl

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018

Slingeland Rockanje
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Dorpsplein 22 // Rockanje // T: 0181 407310
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Pony rijden
Alle kinderen, die kunnen zitten en op de camping verblijven, mogen kosteloos
knuffelen, poetsen, helpen en rijden op één van onze Shetlandpony’s.
Voorafgaand aan het rijden worden de pony’s natuurlijk eerst gepoetst en
geknuffeld. Alle vragen kunnen dan, of na het rijden, gesteld worden aan de
paardenmeisjes.
De regels voor de veiligheid van de kinderen en de pony’s:
• Ga nooit de wei in zonder dat de paardenmeisjes of de eigenaren hier
		 toestemming voor hebben gegeven
• Dichte schoenen zijn verplicht. Omdat pony’s weleens op voeten staan,
blijft de schade beperkt
• Een cap is niet verplicht maar wel wenselijk
• Niet rennen of schreeuwen in de buurt van de pony’s
• Het pony rijden en/of borstelen is geheel op eigen risico
• Volg, tijdens het pony rijden, de aan wijzingen van de paardenmeisjes
Op dinsdagavond is er een buitenrit. De rondjes worden dan bij de kikkervijvers
tegen het St. Anna-bos gereden. Omdat de Voet of kraagweg overgestoken
wordt, moet er verzameld worden bij de paardenbak en mogen de kinderen
zonder begeleiding niet terug.
Westvoorne staat bekend om de vele paarden in de omgeving. Er zijn maneges
in de buurt waar les wordt gegeven en, indien er genoeg ervaring is, een buitenrit
geboekt kan worden.
• Manege Tinte
• Iron Horse Ranch
• Manege stal Flicka

www.manegetinte.nl
www.ironhorseranch.nl
www.manegestalflicka.nl

PROGRAMMA PONY RIJDEN TIJDENS DE VAKANTIE
Dagelijks schema

Dinsdag afwijkend

Vrijdag afwijkend

10:30 uit pony’s uit de wei halen en borstelen
11:00 uur pony rijden
19:00 uur pony’s uit de wei halen en
borstelen
19:30 pony rijden

19:00 borstelen
19:30 pony buiten
rit. verzamelen
bij de ponybak of
receptie

19:00 uur geen
pony rijden maar
wel kinderdisco.
Kijk voor de tijd op
het informatiebord

Onze paardenmeisjes moeten nog naar school maar... bij voldoende animo en hulp
is er, buiten de vakantie van regio zuid om, iedere zaterdagochtend, -avond en zondagochtend pony rijden.
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Hoe komt u kamperen
op de camping?

Comfortplaats voor toercaravan,
vouwwagen of grote tent
Alle kampeerplaatsen zijn comfortplaatsen.
Deze zijn ruim, minimaal 100 m2 groot, met
een CEE - elektra aansluiting van 10 ampère, een waterkraan en een rioolpunt.
Tegen vergoeding is er op ieder plaats wifi
te ontvangen.
Als iedereen het kampeermiddel als
volgt neerzet komen er geen ontevreden
gezichten.
• in een rij met de opening/voortent/
luifel naar het midden.
• het kampeermiddel zeker
een halve meter uit de grens
naar de buren plaatsen.
• hoewel we het niet toejuichen staan we
plastic / worteldoek toe in de voortent.
Niet in de luifel. Een gevolg hiervan is
dat de gasten die met de voeten in het
gras willen kamperen het kampeermiddel
op de ‘dode’ plek mogen neerzetten.
• na het plaatsen van uw kampeermiddel
moet de auto naar de parkeerplaats.

Camperplaats
De Rosenhoek is een veld speciaal ingericht voor campers. Door de straat in het
midden en de speciale ondergrond onder
het gras bieden we het hele jaar comfort
aan de campers.
Nabij dit veld is het camperservicepunt
waar de camper water kan tanken en kan
lozen. Indien u tijdens uw verblijf niet gaat
rijden met de camper is het mogelijk om uw
camper op een comfortplaats te boeken.
Tentplaatsje
Nabij het sanitair gebouw in de luwte van
de bomen op de Gouthoek zijn de tentplaatsjes gesitueerd.
Omdat de camping langs de fietsroute LF
1 / Noordzeeroute ligt hebben we voor de
vermoeide fietser altijd een plek.

Winterkamperen
De camping is 365 dagen in het jaar geopend. Dus probeer ook in de winter eens te
komen en geniet van het verwarmde sanitair en de winterrust. Kom uitwaaien op het
strand en stop bij één van de strandtenten
voor een kop snert.
Verhuurchalet
Houdt u van kamperen maar heeft u zelf
geen kampeermiddel dan wilt U wellicht in
één van de verhuurchalets slapen. In totaal
hebben we vier chalets waarvan er twee
nabij de speeltuin staan en twee tussen de
vaste kampeerders. De wisseldagen zijn
maandag of vrijdag.
De chalets zijn ingericht voor 5 personen
en hebben allemaal drie slaapkamers. Een
stapelbed, een enkel bed en een tweepersoonsbed.

De badkamer is voorzien van een toilet,
wastafel en een douche. In woonkamer
vind u een bankje, televisie en de Wificode.
De keuken is natuurlijk volledig ingericht
met potten, pannen, bestek, servies, glazen
enz. De chalets zijn rook en huisdiervrij.
Visite
Uw visite is van harte welkom. We vinden
het fijn als u vooraf uw visite aanmeldt.
Als iemand slecht ter been is mag hij/
zij natuurlijk even op de camping afgezet
worden maar de auto moet op de buitenparkeerplaats staan! De visite overdag is
nog steeds gratis maar als de visite blijft
overnachten dan gelden de overnachtingstarieven.

Omdat er veel vraag is naar lang verblijf
kamperen bieden we op enkele kampeerplaatsen een seizoen en/of arrangementplaats aan. Hier kunt u, met korting,
langere tijd verblijven.
Op het veld de Steenhoek bieden we
ruimte aan gasten die voor langere tijd in
de buurt komen werken.
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Op de camping is geen restaurant
maar met deze service kunt u uw
eetlust stillen.
Broodservice

Op vakantie met
de hond
Een hond is je beste vriend.
Logisch dat de hond dan ook
meegaat op vakantie en op de
Midicamping is hij dan ook van
harte welkom.
In de omgeving is voldoende ruimte waar U met de hond kunt ravotten. Voor de dagelijkse wandeling
loopt u langs de Voet of kraagweg
of gaat u via de kikkervijvertjes
naar het St. Annabos. Hier is een
groot losloopgebied.
Ook op een groot deel van het
strand is de hond welkom. Het
hele jaar kunt U vanaf de Haringvlietdam tot Oostvoorne lopen.
Tijdens het zomerseizoen moet
u alleen over het pad, achter de
badstranden eerste en tweede
slag lopen.
Denk ook eens aan de Midicamping als u tijdens de decemberdagen op zoek bent naar een rustige
plaats voor de hond.
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Bij voldoende afname kunt u van maandag tot zaterdag gebruik maken van de
broodservice.
Tot 21:00 uur kunt u uw bestellijst inleveren
bij de receptie. Het brood wordt bij bakkerij
Klok te Hellevoetsluis gebakken en naar
de camping gebracht. Nadat alle broodjes
zijn uitgezocht worden ze, met droog weer,
voor 9:00 uur op de fiets bij u ‘thuisbezorgd’. Het gebak moet u, na 9:00 uur, zelf
ophalen bij de receptie.

IJsjes

Tijdens de openingstijden van de receptie
kunt u hier een heerlijk ijsje komen uitzoeken. We verkopen ijsjes van de merken
Ola en IJsboerke.

Smulkar

Iedere zondag (en in het hoogseizoen ook
op woensdag) is de Smulkar geopend om
heerlijke friet en snacks voor u te bakken.
U kunt kiezen uit frites, frikandel, (vegetarische) kroket, kaassoufle, bamiblok,
kipcorn, bitterballen en kipnuggets
We werken liefs zonder wachtrij. Vandaar
dat u vanaf 9:00 uw bestelling bij de receptie kan doorgeven en betalen. Op deze
manier weet u hoe laat uw bestelling klaar
is om opgehaald te worden.

Pizza Fresca

Iedere dinsdag rond 17:00 uur komt de
bus van Pizza Fresca met muziek over het
terrein rijden.
Daarna kunt u op het plein de heerlijkste,
vers bereide pizza’s bestellen. In het sanitairgebouw hangen de bestellijsten en de
pizzabakkers vinden het prima als u een
aanpassing wilt maken om zo uw favoriete

pizza te creëren. Als uw pizza’s de oven
ingaan wordt u op uw mobiele telefoon
gebeld.

Barbecue pakketten

Meesterslager Edward Wageveld uit
Oostvoorne maakt verschillende barbecuevlees pakketten. Twee soorten hebben we,
gesealed, voor u in de vriezer liggen. Als
u het in lauw water legt is het in een half
uurtje ontdooid.
Het populair pakket (€ 6.50)bestaat uit
een hamburger, 2 stokjes kipsaté, souflaki
steak en een BBQ worst
Het de luxe pakket (€ 7.50) bestaat uit
een peruaanse burger, shaslick, 2 stokjes
varkenshaassaté en een scampispies.

ER OP UIT
Strand

Op slechts 2.5 km zijn twee verschillende
stranden te vinden. Eén is het zoete water
Quackstrand / Haringvliet. Hier vindt u als
eerste de parkeerplaats met de restauranten Boelies en Shamerock inn.
Als u via het tunneltje naast de parkeerplaats onder de Haringvlietdam doorgaat,
vindt u het rustige zoutwater strand van
Rockanje.
Routebeschrijving: van de Midicamping
links de Voet of kraagweg op. Aan het
einde links de Schapengorsedijk op. Onder

Midicamping Van der Burgh

het tunneltje door en dan de eerste naar
links. Einde weer naar links en als afsluiter
de eerste weer naar links. Houdt met de
navigatie Oever Hellevoetsluis aan.
De andere strandopgangen met de mooie
strandtenten, vind U, op 3.5 km afstand, in
het dorp Rockanje bij de eerste en tweede
slag.
De stranden van Rockanje/Westvoorne,
staan al vele jaren in de top 10 van zeer
schone stranden, en heeft door een aantal
zandbanken een rustige en veilige zee.
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Bos

Even lekker naar
Limani in de vesting
GrIEKS
MediterraANS
restauraNt
Burg. van der Jagtkade 2
Vesting - Hellevoetsluis
gasten@tolimani.nl
www.tolimani.nl

0181 233 555

U bent meer dan welkom!

Op slechts 100 meter ligt het St Anna bos
van Natuurmonumenten.
Routebeschrijving: vanaf de receptie oversteken en langs de paardenweide lopen.
Achter het klaphek komt u eerst bij de kikkervijvertjes. Een mooi open gebied waar
de hond los mag lopen. De sleutel voor het
slot bij het bootje kunt u, samen met de
peddels gratis afhalen bij de receptie.
In de watering mag u, als u beschikt over
de kleine vispas, een hengel uitgooien
Als u het bruggetje oversteekt komt u in het
St. Annabos. Het eerste gedeelte mag de
hond lekker loslopen. Na een brug aan de
rechterkant moet de hond weer vast.
Let alstublieft wel op tijdens de vroege
zomer. Dan liggen de pasgeboren hertjes
onbeschermd verstopt in het lage bos.

Duinen

In de duinen van Westvoorne is van alles
te beleven. Het gebied “Quackjeswater”
met de mooie waterpoelen en de grootste
kolonie van lepelaars vind u al op een kilometer afstand. U geniet gratis en voor niets
van de prachtige veelzijdige natuur die het
gebied rijk is.

Rotterdam havens

Drukke industrie. Dat is niet het eerste dat
bovenkomt als u aan een vakantie denkt
maar het bezoekerscentrum Futureland is,
ook met kinderen, zeker een bezoek waard.
Combineer het met een bus en/of boottour
en krijg alle informatie over nut en noodzaak van de Rotterdamse wereldhaven.

Rotterdam stad / centrum

Er zijn vele plaatsen die een bezoek waard
zijn. We zetten Rotterdam nog even in
de spotlight. Op slechts 45 kilometer ligt
het centrum van deze jonge dynamische
wereldstad.
Hier is zoveel leuks te doen en de stad is
zeker een bezoek waard. U kunt hier natuurlijk met de auto heen of met het openbaar vervoer (lijnbus 404 naar Spijkenisse
en dan met de metro)
Een leuker avontuur is de waterbus. U parkeert de auto bij de Directiekade Rotterdam
Heijplaat -RDM haven en u vaart van daar
naar het centrum / Erasmusbrug. Kijk voor
vertrektijden op de site van de waterbus of
loop langs de receptie voor informatie en
een plattegrond van Rotterdam.

natuurlijk

Zuid-Holland.
Midicamping Van der Burgh
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Informatie over uw verblijf en het huisreglement
Een alles omvattende regel is dat u rekening moet houden met uw medekampeerder en geen overlast mag veroorzaken voor uw medekampeerder!

Aankomst:

• De aankomsttijd is 14:00 uur en 		
de vertrektijd is 12:00 uur. Indien 		
u eerder wilt arriveren en/of later 		
wilt vertrekken dan kunt U een dag
voor aankomst of vertrek navra		
gen of dit mogelijk is.
•	Tijdens het laagseizoen of aansluitend aan een arrangement kunt
U een vroege aankomst en/of laat
vertrek boeken á € 12.50.
• Let op! De receptie is tussen 12:00
en 14:00 gesloten.

Afvalverwerking:

Wij verzoeken u vriendelijk om te
helpen onze camping schoon en
aantrekkelijk te houden, verwerk uw
afval op de juiste manier en voorkom
zwerfafval.
• Batterijen bij de supermarkt
• Chemisch toilet legen aan de zij		
kant bij het sanitair gebouw
• Huisvuil in afgesloten zakken in de
container bij de milieustraat.
• Glas in de glasbak bij de milieustraat.
• Groen afval bv groenten, fruit, oud
brood en dergelijke bij de dieren 		
brengen.
• Grof vuil, grote hoeveelheden of 		
grote stukken afval moeten ingele		
verd worden bij de gemeentewerf 		
van uw eigen woonplaats. Zet geen
grof vuil naast de containers.
• Papier en platgemaakt karton in de
papiercontainer milieustraat.
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• Zakken met Plastic, Metaal en 		
Drinkkarton mogen dichtgebonden
in de grote container nabij 		
de milieustraat. Nieuwe zakken 		
kunt u afhalen bij de receptie
• Los Plastic, Metaal en Drinkkarton
wordt verzameld in de grijze kliko 		
nabij de milieustraat.
• Olie, vetten of chemische stoffen 		
mogen nooit in het riool.
• Tuin afval zoals gemaaid gras en 		
klein snoeisel, onkruid e.d. 		
vrij van stenen, plastic e.d. mag bij
het groenafval nabij de shetlander		
stal.
• Iedere keer bij vertrek dient u uw 		
	plaats volledig opgeruimd en netjes
achter te laten, vrij van afval en
losse voorwerpen.

Afwassen:

• In het sanitair gebouw zijn 8 af		
wasbakken waar u gratis warm 		
water kunt afnemen.
• Laat de afwasbak en het aanrecht
schoon achter!

Animatieprogramma:

• Tijdens de zomervakantie van regio
midden is er een animatieprogram
ma welke wordt samengesteld met
hulp van vrijwilligers en evt.
stagiaires.
• U bent altijd welkom om ons team
te komen versterken.
• Kijk dagelijks voor de laatste informatie op het bord bij de schuur.

Annuleren:

• Kijk hiervoor bij het annuleringsreglement.

Barbecueën en open vuur:

•	Barbecueën en/of gebruik van een
vuurkorf mag als u voorzorgsmaat
	regelen neemt, zoals een emmer
water of blusmiddel in de buurt en
voldoende afstand neemt tot caravan of tent.
• Zorg dat uw plezier geen overlast 		
betekent voor uw medekam		
peerders; houd o.a. rekening met 		
de windrichting.
• Bij harde wind is het niet veilig om
vuur te stoken te barbecueën.
• Gebruik tegels en/of een plaat om
het gras te beschermen.
• Volg bij langdurige droogte de 		
adviezen van de brandweer.

Bezoekers:

• Uw bezoek is natuurlijk welkom.
• De auto moet geparkeerd worden
op de buitenparkeerplaats. Zij heb
ben dus nooit hinder van de dichte
slagboom na 22.00 uur en de cam
ping gasten kunnen op de camping
parkeren.
• Zij mogen, nadat zij zich gemeld 		
hebben bij de receptie, gratis het 		
kampeerterrein op.
• Overnachtende bezoekers moeten
de kosten van het dan geldende 		
tarief betalen.
• Als er bezoek komt logeren terwijl
jullie zelf niet aanwezig zijn dan 		
moet dit vooraf gemeld worden.
• Onderverhuren of tijdelijk verhuren
van uw kampeermiddel is niet
toegestaan.
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Bijzettentje:

• U mag 1 bijzettentje van max. 6 m2
gratis op uw plaats zetten.
• Bij leegstand van meer dan 1 week
moet het tentje opgeruimd worden.

Bootje varen:

•	Bij de receptie kunt u de sleutel en
de peddels komen halen van het
bootje dat bij het St. Annabos in 		
het water ligt.

Camper servicepunt:

•	Nabij het camperveld de Rozenhoek is het camper servicepunt.
Hier kunt u met de camper schoon
water tappen en grijs water dumpen.

CD’s lenen:

• Bij de receptie staan een aantal 		
CD’s die u mag lenen.

Chemisch toilet:

• Deze kunt u in de aan de zijkant 		
van het sanitair gebouw in de 		
speciale stortbak legen.

Douchen:

• In het sanitair gebouw zijn drie 		
dubbele familiedouches en 6 enkele
douches. Alle douches werken met
een warmwater munt apparaat dat
+/- vier minuten water geeft voor € 0.50

Elektra aansluiting:

•	Bij de comfortplaatsen en de camperplaatsen is een stopcontact voor
een CEE stekker.
• De stopcontacten zijn op 10 ampère
gezekerd en voorzien van een 		
aardlekschakelaar..
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• Bij de tentplaatsjes op de Gouthoek
plaats 7-8 en 9 is geen elektrapunt.

Fietsen:

• We verhuren 2 elektrische fietsen,
4 normale fietsen en een aanhang
fiets.
• Helaas is het niet mogelijk om uw
eigen fiets in een stalling / schuur 		
te plaatsen.

Gezondheid, ziekte, tandarts:

•	Bij de receptie is een routebeschrijving naar de huisartsen van Rockanje,
de huisartsenpost, het ziekenhuis
en de nachtapotheek in Spijkenisse
verkrijgbaar.
• De tandarts helpt alleen indien 		
er sprake is van een noodgeval
tel nr: 0900-777 32 22
• Op de receptie is een verbanddoos aanwezig.
• Misschien voorbarig maar weet op iedere
camping hoe uw kampeerplaats heet.
Op deze manier bent u in nood makkelijk
te vinden !!!!
• Bij de receptie hangt een AED. Deze
wordt gebruikt bij een reanimatie.
• Geef het altijd door bij de receptie als
er een ambulance of een arts gebeld is.
Wij zullen dan maatregelen treffen om de
ambulance / arts op te vangen en naar u
toe te brengen.

Grondzeil in de voortent:

•	Het is toegestaan om in de voortent
plastic grondzeil en/of worteldoek te
gebruiken op gras.
•	Als u voor de voortent nog een luifel
plaats is het daar niet toegestaan
•	De gasten die liever met de voeten op
het gras kamperen mogen het kampeermiddel op de plek van de voortent
plaatsen.
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Huisdieren:

• Honden zijn toegestaan.
• Uw hond moet altijd aangelijnd zijn op
een maximale lengte van 3 meter.
• De hond moet al zijn behoeftes buiten de
camping doen, dus ook niet op de
parkeerplaatsen.
• Ook op Voorne Putten is een opruim
plicht. Bij iedere uitgang hangt een dis
penser en een afvalbak.
•	Uitlaatzones: langs de Voet of kraagweg
maar niet naast het dierenhek, het St.
Anna bos met de kikkervijvers (100 m)
of op het strand bij de Haringvlietdam
(2.5 km).
• Huisdieren mogen nimmer overlast
veroorzaken.
• Huisdieren zijn niet toegestaan in het
sanitair paviljoen en/of de recreatieruimte.

Kinderboerderij:

• U mag de dieren door het hek heen
voeren. Liefst gras en groenvoer.
• Op maandag verzamelen we bij de
receptie en gaan we gezamenlijk bij
de kinderboerderij naar binnen om te
voeren.

Konijnen knuffelhok

• Bij de receptie mag u, samen met uw
kind, de sleutel komen halen voor het
konijnen knuffelhok.
• Om begrijpelijke redenen moet er tijdens
het knuffelen wel altijd een volwassenen
aanwezig zijn.

Overlast:

• Op de kampeervelden mag men niet
voetballen en/of vliegeren.
• Tussen 22.00 uur en 8.00 uur moet het
stil/rustig zijn.
• De kinderen moeten in die tijd naar hun
eigen plek of naar het jeugdhonk.

• Er mag geen overlast worden veroor
zaakt door bijv. radio, tv, motorvoertui
gen, het bespelen van een muziekinstrument, enz.
• U bent als recreant verantwoordelijk
voor het naleven van de regels door u,
uw gezin, uw bezoek en evt. uw dieren.
• Houdt zelf ook een oogje in het zeil als
uw kind in het jeugdhonk is.
• Mocht u overlast hebben van uw mede
kampeerders, krop dat dan niet op maar
spreek het in een vroeg stadium uit.
• Als dit niet helpt kunt u ons dag en nacht
benaderen om te komen luisteren, beoor
delen en eventueel op te treden.

matie over de camping en/of omgeving.
•	Openingstijden:
09:00 - 12:00 uur
14:00 - 17:30 uur
18:30 - 21:00 uur
Dus tijdens lunch en diner gesloten!
• Voor dringende gevallen is de receptie
natuurlijk 24 uur 7 dagen in de week
bereikbaar.
•	Indien er niemand aanwezig is bij de
receptie kunt u ons telefonisch bereiken
via onze privé nummers
Arie 06-30674392 en
Ellen 06-42693974

Plaatsen kampeermiddel:

• Op de comfortplaatsen is een afvoerpunt
op de plaats.

• De plaats is aangegeven met bordjes.
Zet het kampeermiddel een meter uit de
‘erfgrens’ zodat uw buren niet ingesloten
zitten.
• Het kampeermiddel moet met de opening
naar het midden van het veld.

Pony rijden:

• In het hoogseizoen kunnen de kinderen
twee keer per dag poetsen, borstelen,
knuffelen en gratis drie rondjes rijden op
één van onze shetlander pony’s
• Op dinsdagavond is het een buitenrit
waarbij de rondjes niet in de wei maar
bij de kikkervijvers van het St. Annabos
worden gelopen.

Post en telefoon:

• Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk aan u doorgegeven.
Andere telefoonberichten worden aan
geplakt bij de receptie, evenals inkomen
de post.

Receptie:

•	Bij de receptie kunt u terecht voor infor-
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Riool:

Ruilboeken

• In het sanitair gebouw staat een kast
waar u boeken kunt pakken en mee kunt
	nemen naar een andere camping. Bij de
receptie kunt u ook een boek lenen maar
deze moet wel teruggegeven worden.

Sancties:

• Het aantasten van de sfeer door wanordelijk
of agressief gedrag, het plegen van
vandalisme, overmatig alcoholgebruik of
door welke oorzaak dan ook, of het in
diskrediet brengen van de goede naam
van Midicamping Van der Burgh, evenals
het zich niet houden aan de aanwijzing
en door of vanwege de campingeigenaar
gegeven, worden als overtreding van de
regels beschouwd.
• Overtreding van deze regels kan leiden
tot ontzegging van de toegang tot de
camping voor kortere of langere duur,
dan wel tot beëindiging van de stand
plaatsovereenkomst.
• U bent als recreant verantwoordelijk
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voor het naleven van de regels door u,
uw gezin, uw bezoek en evt. uw dieren.

Skelters:

• Op de camping staan skelters welke de
kinderen gratis mogen gebruiken.
• Eén kind per skelter dus het zitten op de
zijkanten of plastic kappen mag niet.
• ‘s Avonds moeten de skelters teruggebracht
worden naar het plein bij de receptie.
• Help mee om de skelters heel te houden
en laat ze niet gebruiken als botsauto.
• Als uw kind er niet meer mee speelt
moet de skelter goed in zicht 		
staan zodat een ander kind hem weg kan
halen om ermee te spelen.

Slagboom:

• Tussen 22.00 uur en 8.00 uur is de slag
boom dicht en de camping afgesloten.
• Indien u, tussen deze tijden, gebruik wilt
maken van uw auto dan moet deze op de
buitenparkeerplaats staan.

Toiletten:

• In totaal zijn er 9 toiletten in het sanitair
gebouw. Er zijn ook kindertoiletten en een
seniorentoilet (binnen).
• Natuurlijk is er toiletpapier aanwezig bij
de toiletten.

Verkeer:

• Het grootste gedeelte van de camping is
één richtingsverkeer! Kijk hiervoor op de
borden en de plattegrond.
• Geef door als u een invalidekaart heeft.
Dan reserveren we een parkeerplaats
vlak bij uw kampeerplaats.
• Op de kampeervelden mag u niet parkeren.
• Vermijd het rijden over de camping en als
het niet te vermijden is rijdt dan stapvoets
(5 km/uur).
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• Auto’s dienen uitsluitend te worden ge
parkeerd op de parkeerplaatsen. Dus niet
langs de straat.
• Voor het behoud van het terrein kan het
nodig zijn dat er een toegangsverbod
geldt voor alle voertuigen. Haal dus geen
afzettingen weg!
• Er mag altijd maar 1 auto per plaats op
de camping geparkeerd staan. De tweede
auto moet dus op de buitenparkeerplaats
staan.
• Niet bindend maar wel fijn als u mee wilt
werken aan ons parkeer advies:
Liefs alle auto’s die niet vaak gebruikt
worden van de camping af en parkeren
op de buitenparkeerplaatsen. Voor de
andere auto’s
• achterste parkeerplaatsen voor de
velden Moorhoek, Poortershoek en
Gysenhoek, Suythoeck, Grootenhoek en
Voethoek.
• parkeerplaatsen naast de Waalhoek en
Welhoek voor de Waalhoek, Welhoek
•	Voorkant bij de dieren voor de Noorthoeck, Gouthoek, Heerenhoek, Cloosterhoek en Steenhoek.

Viswater:

• In de brede watering voor het St. Anna
bos is, indien u in het bezit bent van een
kleine vispas, veel te vangen. Van
voorntje tot (goud)karper.
• In de omgeving kunt u met de grote vis
pas ook terecht op het strand, kanaal en
de Maasvlakte.

Vriezer:

•	In het sanitair gebouw bij de wasmachines staat een klein vriezertje. Dit vriezertje is bedoeld om diepvrieselementen te
koelen.

Wasmachines:

• In het sanitair gebouw staan 3
wasmachines en 3 drogers.
• Een was- droogmunt kunt u voor € 3.50
bij de receptie aanschaffen.
• U mag uw eigen vertrouwde wasmiddel
gebruiken.

Water:

• Op de comfortplaatsen is op de plaats
een waterkraan met drinkwater.

Wettelijk aanspraken:

• Midicamping Van der Burgh aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade aan
eigendommen als gevolg van weersin
vloeden, brand, diefstal, aanrijding,
vernieling, vandalisme of mogelijke
gevolgen in de ruimste zin van het
woord. Dit geldt ook tijdens de activi
teiten welke op en/of buiten de camping
georganiseerd worden
• Midicamping Van der Burgh aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor het onklaar
raken van faciliteiten en/of voorzienin
gen. Aanspraken, schadevergoeding of
restitutie van staangeld kunnen niet
worden gehonoreerd.

• Zelfs in de periode kerst en oud-en
nieuw kunt u, met minder vuur		
werkoverlast, komen kamperen.

Zwembadje:

• Een klein zwembadje met een laagje
water mag in de tuin gezet worden.
• Om de 2 dagen moet het zwembadje
verplaatst worden zodat het gras niet
verstikt.

Ten slotte………...Hoewel wij onze uiterste
best doen om uw verblijf op Midicamping
Van der Burgh zo goed mogelijk te laten
verlopen, kan het toch zijn dat u een klacht,
opmerking, aanmerking of idee heeft. Laat
het ons zo toe.snel mogelijk weten zodat
we er iets mee kunnen doen. Als u nog
vragen heeft of iets is niet duidelijk , kom
dan gerust naar ons

Wifi:

• Op het hele terrein is er bereik voor ons
wifi netwerk.
• U kunt een ticket aanschaffen bij de
receptie. Deze werkt voor één apparaat.
U kunt wel met het ene apparaat uitloggen
en met het andere apparaat inloggen.

Wintercamping:

• Het kampeerseizoen loopt van begin
april tot en met eind oktober
• Echter u bent in de herfst en winter ook
gewoon welkom.

Midicamping Van der Burgh
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BELANGRIJKE INFO A T/M Z

Alarm / EHBO
112
Meld dit ook bij de receptie en geef
door op welke kampeerplaats u staat:
0181 - 40 41 79
Apotheek Rockanje
0181-40 25 03
Groene kruisstraat 19, Rockanje
Bloedprikken Star
010-289 02 50
Groene kruisstraat 19 Rockanje
Duindoornlaan 1 Rockanje
Brandblussers		
bij toiletgebouw / konijnenknuffelhok /
jeugdhonk / kantine / receptie
Dier medisch centrum
0181-30 70 10
Raadhuislaan 26 Rockanje

Huisarts Dr. Olieslagers
0181-40 15 25
Groene kruisstraat 19 Rockanje
Huisarts Dr. Tack
0181-40 36 91
Duindoornlaan 1 Rockanje
Huisarts Dr. Broere
0181-40 15 74
Duindoornlaan 1 Rockanje
Huisartsenpost
0181-62 70 55
werkt alleen op afspraak
Ruwaard v. Puttenweg 500, Spijkenisse
Privé nummers / noodnummers
Arie
06-30 67 43 92
Ellen
06 42 69 39 74
Receptie camping 0181- 40 41 79
Tandarts spoednummer
0900-777 3 222
Verbanddoos bij de receptie

VVV kantoor / Marketing Op
Voorne Putten
Dierenarts 				 0181-40 16 00
Gerard de Snaaijer
Dorpsplein 24, Rockanje
06- 11 47 59 92
Ziekenhuis
Evacuatie verzamelplaats
Van Weel Bethesda
- Bij receptie /plein/ kantine
0187- 607 300
- Bij de zwarte stal / zadelkamer/
Stationsweg 22, Dirksland
achterste ingang
Fysiotherapie Rockanje
0181-404195
Raadhuislaan 24 Rockanje
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NIEUW in
Plopsaland
De Panne
www.plopsa.nl
Plopsa
plopsa_official

-€25
TOT

BON

AED reanimatie
Apparaat hangt bij de receptie

Beleef een magische dag
-parken!
in de

Koop je ticket(s) via

PLOPSA.NL
met promocode 9552

om wachtrijen aan de kassa’s
te vermijden!

Bij afgifte van deze bon en per aangekocht individueel ticket ≥1m aan
de kassa in Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor
Hasselt, Plopsa Coo of Plopsa Indoor Coevorden krijg je € 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar met andere acties en/of
voordelen. Niet inwisselbaar in geld. Mag niet verkocht worden. Maximum 5 tickets per
bon. Actie geldig t/m 15/07/2021.
9552

Midicamping Van der Burgh

Werffmedia_A5_Staand_128x190.indd 1

27

12/11/2019 13:03

Welkom bij Restaurant

Duinhoek

Restaurant & Evenementenlocatie Duinhoek is gelegen op het rustige en sfeervolle
Resort Città Romana. Fiets of wandel langs en kom gezellig genieten op ons mooie terras
of in het sfeervolle restaurant. U bent van harte welkom!
Vanaf 08:30 uur staan onze deuren voor u open. Wij serveren een ontbijt, lunch en diner,
maar u kunt ook bij ons terecht voor een kopje koffie met iets lekkers of om te loungen met
een borrel en heerlijke hapjes!

Woensdag
onbeperkt
Gamba's

Bruiloften,
tevens trouwlocatie!
Feesten en Partijen
Maandag en
donderdag
onbeperkt
spare ribs

Ontbijt,
Lunch
& Diner
Parkweg 1, 3221 LV Hellevoetsluis
Tel. 0181-391052
www.duinhoek.nl, info@duinhoek.nl
365 dagen per jaar geopend

