Routebeschrijving
Adres:
Voet- of Kraagweg 9, 3235 LL Rockanje

Weekend “Mooi Voorne” Rockanje 20 – 22 oktober 2017

N.B. Bij gebruik navigatie toets dan huis nr. 7 in!
Route vanuit richting Rotterdam
Volg de borden Europoort, Hellevoetsluis. Houdt bij Rozenburg
rechts aan zodat u na de Thomassentunnel direct afslag 12 kan
nemen richting Brielle, Hellevoetsluis, Middelburg. U komt dan
op de N57. Blijf deze weg volgen totdat u, bij de 2e rotonde,
een bord Rockanje tegen komt.
Ga hier naar rechts/ kwartrond. U komt dan op de N 496/
Zwarte dijk
Volg vanaf hier de borden van der Burgh (hou er rekening mee
dat u na 500 meter linksaf moet).
Route vanuit richting Zeeland
Houdt in het begin de richting Rotterdam/ N57 aan.
Nadat u de Haringvlietsluizen over bent gaat u bij de eerste
rotonde recht door en bij de tweede rotonde linksaf/ driekwart.
Dit is de N 496/ Zwarte dijk.
Sla na 500 meter linksaf. Let op!! Dit is een polderweg
genaamd Hilseweg.
Volg vanaf hier de bordjes Midicamping van der Burgh

Voet- of Kraagweg 9,
3235 LL Rockanje
tel.0181-404179

Info “Mooi Voorne” Rockanje
Namens de organisatoren, Nel, Tiny en Floor nodigen wij u uit
om naar het weekend in Rockanje te komen, dat wordt
gehouden van;
vrijdag 20 t/m zondag 22 oktober 2017.
De kosten voor deze 2 nachten zijn voor een caravan met 2
personen € 50 en voor caravan met 1 persoon € 35. Prijs is
exclusief elektriciteit (kosten elektra € 0,35 p/KWh) en
douche € 0,50. Verbruik elektriciteit wordt bij vertrek aan
de campingeigenaar afgerekend.
Wie eerder komt of langer wil blijven betaalt €10 per plaats per
nacht (exclusief elektriciteit)
Zaterdag 21 oktober gaan wij naar het Museumschip
“De Buffel” Koningskade 2, 3221 CC Hellevoetsluis.
“De Buffel” is in Schotland gebouwd. Is van 1868-1896 in dienst
geweest van de Koninklijke Nederlandse Marine. Was actief als
Ramtorenschip ter verdediging van de Nederlandse
Kustwateren en is in 1974 overgedragen aan de gemeente
Rotterdam. Het schip is gerestaureerd en ingericht tot
museumschip als onderdeel van het Maritiem Museum. Sinds
oktober 2013 ligt “De Buffel” weer in Hellevoetsluis.

Programma
Vrijdag 20 oktober
20.00 uur Opening en koffie/thee en gezellig
samenzijn.

Zaterdag 21 oktober
10.00 uur vertrek van camping naar
“De Buffel” Hellevoetsluis
10.30 uur Koffie met buffelkoek
11.15 uur rondleiding
12.15 uur 2e kopje koffie
18.00 uur gezamenlijk eten
20.00 uur Koffie/thee en gezellig samenzijn

Zaterdag 0m 18.00 uur gezamenlijke maaltijd!!!!!
Onbeperkt frites en snacks en ijsje voor € 7, -- per persoon
Graag op het aanmeldingsformulier invullen.
Tijdens het weekend mobiel bereikbaar:
06 4992 2678 (Nel)
06 2877 6577 (Floor)

Zondag 22 oktober
10.30 uur afsluiting

