
Noodnummers / - instructies Recreatiepark Kruininger Gors  

1. Bij brand  

Bel 112 en de receptie 0181-482711 of  
het noodnummer van de beheerder 06-22 67 45 29.  

Meldt duidelijk waar de brand is. Op het gehele terrein zijn veel brandkranen 
aanwezig, houdt deze te allen tijde vrij. De brandweer zal daarvan gebruik 
maken voor de bluswerkzaamheden.  

Blijf in de buurt maar kies voor een veilige plaats, dat geldt voor uzelf en ook 
voor andere aanwezigen. Als het nog mogelijk is probeer dan in het 
kampeermiddel de gastoevoer en de elektriciteitsaansluiting af te sluiten.  

Probeer, indien mogelijk, een beginnende brand te blussen.  

Een brandblusser moet in elk kampeermiddel voorhanden zijn. 

Tip 1: Laat de brandblusser in uw kampeermiddel jaarlijks keuren. Alleen dan 
kunt u er op vertrouwen ingeval van een calamiteit.  

Tip 2: Laat uw gasapparaten regelmatig schoonmaken om verstikking door 
koolmonoxide te voorkomen.    

2. Bij een ongeval/ernstig letsel  

Bel 112 en de receptie 0181-482711 of 
het noodnummer van de beheerder 06-22 67 45 29.  

Meldt duidelijk waar het om gaat en waar het slachtoffer zich bevindt. Blijf in de 
buurt van het slachtoffer, verleen eerste hulp, indien mogelijk, in afwachting van 
de ambulance. Verlies uw eigen veiligheid niet uit het oog.    

3. Bij een ramp   

Luister naar Radio Rijnmond (kabel 96.1 FM). Volg de instructies op van onze 
medewerkers. Het park heeft vetschillende in- en uitgangen. Zorg dat u te allen 
tijde weet waar u bent op het terrein en waar de dichtstbijzijnde uitgang is.  

Tip 3:Bewaar dit instructiekaartje op een makkelijk te bereiken plaats (deur van 
de meterkast / binnenzijde van een kastdeur o.i.d.)    



Wie / Wat Wanneer , Naam Telefoonnummer

 
Alarmnummer politie,brandweer, 
ambulance 

Bij spoed 112 

Algemeen nummer politie indien geen spoed 0900-8844 

Receptie Kruininger Gors tijdens kantooruren 0181-482711 

Noodnummer beheerder 
-na sluitingstijd receptie 
-bij geen gehoor 

06-22674529 
06-22675997 

Huisartsen Oostvoorne 
Dr. Ferket 
Dr. Poel/ Slee / Spreij 
Dr. Kok 

0181-486000 
0181-482470 
0181-483200 

Centrale huisartsenpost 

-Hellevoetsluis 

-Spijkenisse   

- avonden, weekenden, feestdagen 17.00 tot 23.00 
uur 

-'s nachts van 23.0 tot 08.00 uur   

0181-335500 

0181-627055 

Tandartsen 

-Goedhart / Heijnsbroek 

-Hofstede 

-Weekenddiensten 

0181-482401 

0181-483688 

0181-327560 

Apotheek Westvoorne   0181-483824 

 


