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Campingstof

Beste recreant,

Het hoogseizoen is aangebroken! Dit betekent dat we 
komende maanden met maar liefst 3.500 personen 
het recreatieoord en de camping zullen bevolken. We 
kunnen ons met recht een heus dorpje noemen! Net 
zoals in een ‘echt’ dorp is het fijn als buren goed met 
elkaar kunnen opschieten en elkaar soms een handje 
helpen. Dit zorgt voor een goede sfeer en positieve 
vibe op het recreatieoord.

Naast het heerlijk genieten van de zon vanuit uw luie 
tuinstoel, kunt u zich voor de afwisseling af en toe ook 
actief inzetten. Heeft u er bijvoorbeeld wel eens aan 
gedacht zich als vrijwilliger aan te melden bij een van 
de verenigingen? 

Voor nu wens ik 
u een fantas-
tische zomer toe 
met veel 
mooie dagen. 
Geniet ervan!

Roel de Koning
Beheerder
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Zomerprogramma!

Naast de bestaande festiviteiten bieden de verenigingen 
in samenwerking met Stichting Welzijn E25 een 7- 
daags programma voor de jeugd van de camping én het 
recreatieoord. 

Het volledige programma vindt u bij de receptie, 
supermarkt, snackbar en bij de verenigingen in de 
publicatie borden. 

Het programma wordt aangeboden onder voorbehoud 
van voldoende deelname en een aantal evenementen 
kan alleen worden ingezet bij voldoende hulp in de 
organisatie. 

Sluit aan om er iets onvergetelijks van te maken deze 
zomer! Naast het recreatieprogramma vraag ik uw 
aandacht voor enkele huishoudelijke en bedrijfsvoering 
zaken: 

1. Millieustation en afvalinzameling
Op het (beperkt) milieustation kunt u uw huid- en 
tuinafval aanbieden. Het milieustation van het 
recreatieoord is niet ingericht op een grote hoeveelheid 
grofvuil. Helaas wordt dit hier wel met grote regelmaat 
gedumpt. Wij verzoeken u daarom om uw grofvuil, zoals 
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oud meubilair, wit- en bruingoed en klein chemisch afval, 
zelf bij het milieupark Hoek van Holland of in uw eigen 
woonplaats af te geven. 

2. Barbecue
Mag u nu wel of niet barbecueën op het recreatieoord? 

Barbecueën is uitsluitend toegestaan in barbecues, 
vervaardigd van onbrandbaar materiaal, op een 
afstand van ten minste 3 meter van de dichtstbijzijnde 
gebouwen.

3. Van de financiële administratie
Sinds enkele jaren hanteert de gemeente voor 
het Recreatieoord en camping een aangescherpt 
incassobeleid. Begin 2014 heeft S&C via Campingstof 
nr. 2-2014 en bij brief van 28 februari 2014 de 
strengere aanpak van betalingsachterstanden 
aangekondigd. Deze aanpak heeft geresulteerd in 
een aantal incassoprocedures en rechtszaken. Ook 
zijn verschillende huurovereenkomsten beëindigd en 
plaatsen ontruimd. Het blijkt dat enkele recreanten 
een oplopende betalingsachterstand (huurschuld) 
hebben bij S&C. Tijdige en volledige betaling is een 
hoofdverplichting van de huurder. Het niet-nakomen van 
uw betalingsverplichtingen kan ook een reden zijn om 
de huurovereenkomst met u te beëindigen. S&C rekent 
erop, dat alle recreanten met een huurschuld spoedig 
alsnog tot volledige betaling zullen overgaan. Mocht 
u een huurschuld hebben, neemt u dan in ieder geval 
contact op met de beheerder.

4. Rijden op het recreatieoord en camping
Het komt regelmatig voor dat wij worden aangesproken 
op het rijgedrag op het recreatieoord en camping. In het 
voor- en naseizoen gaat dit vaak over auto’s die veel te 
hard rijden. 

In het hoogseizoen en in het weekend gaat het vaak 
over scooters. Die begeven zich op het recreatieoord 
terwijl dit absoluut niet is toegestaan. Hierbij het 
dringende verzoek om scooters en bromfietsen te 
parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen, zodat de 
kinderen rustig en vooral veilig kunnen spelen.

5. Gebruik van bagage karretjes 
De gemeente heeft voor alle recreanten 30 
bagagekarretjes ter beschikking gesteld. Een korte 
rondgang leverde welgeteld één beschikbaar karretje op. 
Gebruikt u een karretje? Zet hem na gebruik even terug, 
dan kan een ander er ook weer gebruik van maken.

6. Hondenpoep
Hondenpoep blijft een terugkerende ergernis. Heeft uw 
trouwe viervoeter een boodschap gedaan? Ruim het 
op, zodat een ander niet in de hondenpoep stapt. Er 
zijn zakjes en bakken om het opruimen gemakkelijk te 
maken!

7. Heggen en onderhoud
Het is aan u als huurder om het recreatiehuisje en de 
kavel in goede staat van onderhoud te houden. Ook 
het snoeien van de erfafscheiding binnen de maximaal 
daarvoor toegestane hoogte hoort hierbij. Zo houden we 
het park leefbaar en netjes.

Wellicht dat u de buurman of buurvrouw een beetje kunt 
helpen wanneer zij hier zelf niet meer toe in staat zijn. 
Bent u benieuwd naar wat er wel en niet mag of waar 
u moet zijn om bijvoorbeeld (ver)bouw aanvragen in te 
dienen? Loop gerust langs bij het administratiekantoor 
aan de Wierstraat 101.

8. Parkeerplaats
Het is niet toegestaan om met aanhangers, caravans 
of campers te parkeren. Probeer busjes zoveel 
mogelijk in de laatste rijen te plaatsen, zodat maar één 
parkeerplaats bezet is. Is het parkeerterrein van uw 
voorkeur vol? Probeer dan een plekje te vinden op één 
van de andere parkeerplaatsen.

9. Televisie
Sinds kort is KPN onze nieuwe leverancier voor internet 
en televisie en heeft u de beschikking over een digitaal 
signaal dat 100 zenders in digitale kwaliteit aanbiedt.  
Bent u nieuwsgierig naar het volledige zenderpakket of 
vraagt u zich af hoe dit in zijn werk gaat? Stuur dan een 
e-mail met uw volledige gegevens naar campinghvh@
rotterdam.nl. Wij sturen u dan uitgebreide informatie toe. 
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Wanneer u van ons geen (mail) bericht heeft ontvangen 
over de wijziging van Ziggo naar KPN dan zijn 
waarschijnlijk uw gegevens zoals bij ons bekend niet 
correct. Stuur ons een mail met uw volledige gegevens.
Wij zorgen er dan voor dat u de volgende mailing wel 
ontvangt.

10. Ideeën
Naast meldingen, klachten en verhalen staan wij 
natuurlijk ook altijd open voor ideeën en suggesties 
tot verbeteringen! Deel uw ideeën met ons via een 
persoonlijk gesprek of drop een briefje in de ideeënbus 
bij de receptie. Vergeet hierbij niet uw naam en adres te 
vermelden. 

RAR Recreantenadviesraad

Wanneer u dit leest is uw oude RAR vertegenwoordiging 
inmiddels officieel bedankt en afgewisseld door een 
nieuwe garde die de komende vier jaar voor uw belang 
zal opkomen. Ook hier wil ik mijn dank uitspreken voor 
alle inzet, tijd en bloed, zweet en tranen die de “oude” 
RAR heeft geleverd. Ton, Leen, Herman, Reyer, Willem 
en Ron, nogmaals bedankt!

Dit voorjaar zijn de nodige voorbereidingen 
getroffen voor de samenstelling van de RAR voor de 
zittingsperiode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2021. 
Omdat zich voor gebied drie meerdere kandidaten 
hebben aangemeld, zijn in dat gebied verkiezingen 
gehouden.

In gebied twee heeft niemand zich aangemeld. Dat 
betekent dat dit gebied vooralsnog niet in de nieuwe 
RAR zal zijn vertegenwoordigd. Van de heer Visser 
hebben wij het onderstaande bericht ontvangen:

Ingezonden brief

Beste mede recreanten/ bewoners,

Ondergetekende Herman Visser Schelppad 
2 verlaat i.v.m het bereiken van de maximale 
toegestane lidmaatschap duur van de R.A.R 
[Recreanten Adviesraad]. Ik heb het 7 jaar met 
heel veel plezier gedaan, terug ziende hebben wij 
als uw vertegenwoordigers van het recreatieoord/
camping veel door ons aangedragen adviezen 
gehonoreerd zien worden door S&C namens 
gemeente Rotterdam, in een prettige en begripvolle 
samenwerking. In de hoop en stellige verwachting, 
dat wij als bewoners/recreanten nog velen jaren 
kunnen genieten van ons mooie vakantiepark.

Met vriendelijke groet,
Herman

In de overige gebieden heeft zich één kandidaat per 
gebied aangemeld. Zij zijn daarom zonder verkiezing 
benoembaar en stellen zich hierbij graag aan u voor:

gebied 1:
Zwaluwlaan, Dennenlaan, Lijsterstraat, Kievietstraat, 
Merelstraat, Meidoornweg, Tamarikslaan, Ligusterlaan, 
Abeellaan, Abeelhoek, Elektrostraat, RAZ straat, 
Vinkenweg: de heer R. van Drie

gebied 2:
Ceintuurpad, Ceintuurstraat, Schelppad, 
1e Passantenstraat, 2e Passantenstraat, 
Hoofdstraat: geen vertegenwoordiger

gebied 3:
Aak, Ark, Boeier, Botter, Fregat, Kogge, Korvet, Karveel, 
Uithoek: de heer M.S. Cronenberg

Ik ben 66 jaar en woon in Straelen, Duitsland. Dit 
ligt circa 5 minuten rijden van Venlo. Mijn vrouw 
en ik hebben ruim 15 jaar op camping Vlugtenburg 
gestaan maar moesten helaas bij het wisselen van 
eigenaar en het implementeren van een nieuwe 
exploitatievorm het veld ruimen. 
Sinds mei 2016 hebben we tot ons grote plezier 
een recreatiehuisje op het recreatieoord Hoek van 
Holland. Wij vinden het hier erg naar onze zin en 
willen ons niet passief opstellen. Ik help graag 
constructief mee aan het verbeteren en verder 
opbouwen van het recreatieoord en camping.
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gebied 4:
Galjoen, Galei, Kotter, Jol, Jonk, Kaag, Logger, Treiler, 
Zeeweg, Poort van Europaweg: de heer R. Noffki

Mijn naam is Ron Noffki, jol16

Ik sta al van mijn geboorte (lang geleden) op het 
recreatieoord en sinds 1988 met een eigen huisje. 
Ik heb altijd een bepaalde belangstelling gehad 
voor het reilen en zeilen op het recreatieoord. 
Zo ben in 15 jaar in verschillende commissies, 
waaronder de adviescommissie recreanten raad 
en ook als secretaris en later als voorzitter voor 
de Poort van Europa zeer actief geweest. Dat was 
een moeilijke tijd met name de mogelijke verkoop 
van het recreatieoord aan derden was een lastige 
periode, gelukkig bleven we bij de gemeente.
Ik zit nu sinds 2016 in de RAR, en ben inmiddels 
herkozen voor nog 4 jaar. Ik zal in die tijd zoveel 
mogelijk Uw belangen behartigen. Heeft U vragen 
of opmerkingen over het recreatieoord stel ze mij 
dan of mail ze aan mij.

Met vriendelijk groet 
Ron Noffki  noffki44@zonnet.nl

de camping: 
de heer H.P.E. Hooftman

Mijn naam is Hubèr Hooftman en ben getrouwd 
met Evelien. Wij hebben sinds april 2009 een 
stacaravan, onze standplaats is nummer 207.
Op het moment dat er nieuwe verkiezingen op 
komst waren voor de RAR, ben ik door een aantal 
mederecreanten benaderd met de vraag of ik me 
kandidaat wilde stellen voor de zetel in de RAR 
namens het district camping.

Ik heb hier uiteraard goed over nagedacht want 
ik heb al een druk bestaan, maar heb gemeend 
mij toch kandidaat te stellen nu een aantal 
mederecreanten een beroep op mij deden.
Omdat ik een pro-actieve instelling heb vind ik het 
zelf ook leuk om zitting te hebben in de RAR. Want 
als RAR aan de voorkant meedenken en meedoen 
met S&C geeft naar mijn mening de meeste 
inspraak en het beste resultaat, maar dat moet 
uiteraard van 2 kanten komen en de gemeente zal 
de RAR dus ook intensief moeten betrekken bij alle 
ontwikkelingen.

Het is mijn bedoeling om vertegenwoordiger te zijn 
van alle recreanten, dus ook de recreanten uit de 

districten oude kamp en nieuwe kamp kunnen bij 
mij terecht met vragen / opmerkingen en dergelijke 
als vertegenwoordiger vanuit de RAR.
Ik geef dit hier specifiek aan omdat er naar mijn 
idee teveel wordt gesproken over “wij en zij”, er is 
namelijk maar 1 recreatieoord.

Vanuit het district camping had mijn voorganger 
Leen van Esch zitting in de RAR, en Leen heeft dit 
in mijn ogen buitengewoon goed gedaan en ik wil 
hem hierbij daarvoor nogmaals bedanken.
Het is de vraag of ik de functie op hetzelfde 
niveau kan invullen, in ieder geval ligt er een hele 
uitdaging te wachten voor de komende 4 jaar.
Rest mij u allen een goede zomer toe te wensen.

Zowel de gekozen leden van de RAR als S&C zien 
gebied twee ook graag vertegenwoordigd in de RAR, 
Daarom zal voor dit gebied later een tussentijdse 
verkiezing worden georganiseerd.

Spreekuur

Heeft u vragen, maakt u zich zorgen of wilt u meer 
weten over bepaalde onderwerpen? Stap binnen in het 
recreatiegebouw en vraag naar de beheerder, Roel de 
Koning. Hij staat u graag te woord!

Iedere zaterdag van 12.00 tot 13.00 is er een spreekuur 
in het recreatiegebouw (t/m 2 september).


