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Geachte gasten, 
 
Wij heten u allen van harte welkom: zowel de gasten op Camping Roosdunen 
als de gasten van de bungalows rond Ballum. Wij hopen dat u veel plezier zult 
hebben tijdens uw verblijf op Ameland. 
 
De “Waddendiamant” is één van de namen die ons mooie eiland Ameland 
met trots draagt en waar u in alle jaargetijden van harte welkom bent. 
 
Wij willen er van onze kant graag toe bijdragen dat uw vakantie zo prettig 
mogelijk verloopt. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens de 
openingstijden terecht bij onze receptie. 
 
Omdat er in het hoogseizoen veel mensen op Ameland vakantie vieren, zijn 
enige spelregels van belang. Een aantal van deze spelregels is in deze  
“Info-Ro ”, in de vorm van een camping-ABC, uitgewerkt.  
Wij verzoeken u deze “Info-Ro” in uw eigen belang en het belang van 
volgende gasten niet weg te gooien. 
 
Mocht u onderwerpen missen in deze uitgave, dan vernemen wij dit graag.  
Op deze manier blijft onze Info-Ro up-to-date! 
 
Wij wensen u een prettige vakantie! 
 
 
Bestuur en medewerkers van de Stichting Recreatiecentra Ameland 
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Belangrijkste regels op Camping Roosdunen: 
 
Onderstaande regels zijn bedoeld om voor een ieder het verblijf op onze 
camping zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen u dan ook vriendelijk 
verzoeken deze regels in acht te nemen. 

 U dient zich bij aankomst en vertrek van uw verblijf op de camping altijd 
in/uit te checken bij de receptie. 

 Na het uitladen van uw bagage verzoeken wij u vriendelijk uw auto op één 
van de aangegeven parkeerplaatsen te parkeren. De maximale snelheid is 
15km/uur. Dit geldt voor alle voertuigen.  

 Balspelen, vliegeren en drones zijn op de camping niet toegestaan. Ook in 
het duingebied is dit verboden i.v.m. verstoring natuur. Hiervoor 
verwijzen wij u naar het sportveld (balspelen) bij het zwembad of het 
strand.  

 Honden dienen op de camping aangelijnd te zijn. 

 Als kampeerder bent u verplicht uw afvoer op het riool aan te sluiten. 

 We willen u vragen zoveel mogelijk lawaai te vermijden. Een ieder komt 
hier voor zijn of haar rust. Vanaf ’s avonds 23.00 uur dient het rustig te zijn 
op de camping. 

 Gebruik onze toiletgebouwen niet als speelplaats of hangplek . 

 Wij behouden ons het recht om bij overtreding sancties op te leggen en/of 
toegang te ontzeggen. 

 
Mocht u onvolkomenheden tegenkomen in de toiletgebouwen, wasserette of 
elders op de camping wilt u dit dan melden bij de receptie? Wij zullen dit zo 
spoedig mogelijk proberen op te lossen. 
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Aankomst 
Bij aankomst graag melden bij de receptie. Wanneer u zich gemeld heeft en dus 
in onze administratie voorkomt, kunnen wij u, indien noodzakelijk, beter 
bereiken.  

AED 

De Stichting beschikt over 3 professionele AED’s: 
  - Hoofdgebouw, ingang bij parkeerplaats 
  - Zwembad, in de wasserette 
  - Strandpaviljoen, aan de buitenwand  

Afmelden 
Bij vertrek dient u zich ook af te melden. Is de receptie nog niet open, dan kunt 
u de sleutels in de brievenbus met het opschrift “Post/sleutels” gooien. 
 
Auto/aanhanger 
Na het uitladen van de bagage (max. 30 minuten) verzoeken wij u uw auto te 
parkeren op één van de parkeerterreinen ten noorden of ten westen van de 
camping. De aanhangwagen kan bij de tent of caravan geplaatst worden.  
Rijd op het terrein altijd voorzichtig en langzaam. Kinderen behouden dan ook 
hun speelvrijheid. Wij vragen u het gebruik van de auto op de camping tot een 
minimum beperken. 
 
Invaliden kunnen in overleg met de bedrijfsleiding toestemming krijgen 
voor het parkeren bij de caravan. 
Buiten de camping kan op de aangewezen plaatsen vrij geparkeerd worden. 
Het is zeker niet toegestaan langs de Strandweg te parkeren. 
 
Balspelen 

Balspelen zijn in en om de toiletgebouwen niet toegestaan. Ook tussen de 
caravans mag men niet met ballen spelen. Vlakbij het zwembad is een 
sportveldje. 
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Minimarkt Camping Roosdunen 
 

 

 

’s Morgens lekker ontbijten met verse broodjes?  

Onze minimarkt biedt u deze mogelijkheid. 

 

 

U vindt de minimarkt bij de receptie op de camping.  

 

 -broodjes  

-divers beleg  

-boter en melk 

-diverse koeken 

-speelgoed 

- de krant 

- douchemunten 

 
In het voor- en naseizoen dient u doordeweeks een dag van 

tevoren het gewenste aantal broodjes op te geven bij de 

minimarkt of receptie. 

 

 

De geldende openingstijden vindt u bij de receptie. 
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Banken  
Rabobank Ameland, kantoor Nes, Van Heeckerenstraat 12, tel. 0511 426333 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 9:30 – 12:00. 
Pinautomaten 
Buiten: Rabobank Nes, VVV kantoor Nes, Welkoop Hollum 
Binnen: Spar Ballum, Coop Hollum, Jumbo Nes 
 
Chemisch toilet 
Bij toiletgebouw Zuid is een stortplaats voor chemisch toilet aanwezig. 
 
Douchemunten 
U kunt gebruik maken van de douches en het warme water d.m.v. 
douchemuntjes. Deze muntjes zijn verkrijgbaar bij de receptie, minimarkt en 
de horeca. Kosten €0,70 per stuk 
 
Draadloos internet (Wifi) 

Op de camping bevindt zich een internetnetwerk. Waarvan u op het C-veld 
gratis gebruik kunt maken. Op het duinveld is geen bereik. 
Voor de caravans geldt, indien de eigenaar een modem heeft aangeschaft, kunt 
u ook gratis gebruik maken van het netwerk. 
Het netwerk heeft de naam WIFI. 
 
Elektra 
De elektra-aansluiting op zowel caravan- als kampeerplaatsen bedraagt  
16 Ampère. 
 
Fietsverhuur  
De dichtstbijzijnde fietsverhuur is in het dorp Ballum. Bij de receptie zijn 
hiervoor kortingsbonnen verkrijgbaar. www.fietsverhuur.nu Tel:0519-542723  
 
Gas 

Indien de caravan die u bewoont is uitgerust met aardgas, dan wijzen wij u op 
het volgende: na het opendraaien van de gaskraan moet er druk opgebouwd 
worden alvorens u gas heeft. Dit duurt ongeveer 20 minuten.  
Tip: laat s.v.p. de hoofdkraan openstaan. 
  

http://www.fietsverhuur.nu/
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Honden 

Honden worden tegen betaling op de camping toegelaten. Ze moeten (net als 
katten) wel steeds aangelijnd zijn. Doet uw hond onverhoopt zijn behoefte op 
de camping of elders in de bermen, ruim het dan meteen op! Hiervoor zijn 
gratis zakjes verkrijgbaar op vele plaatsen op de camping. Ten noorden van de 
camping, aan de rand van de duinen, is een hondenuitlaatveld. Overigens 
moet u uw hond ook in de bebouwde kom en evenzo in de natuurgebieden 
aangelijnd houden. Jachtopziener en politie controleren hierop!  
 
Midgetgolf 

De midgetgolfbaan maakt deel uit van de exploitatie van de Stichting 
Recreatiecentra Ameland. De baan ligt vlakbij het zwembad, alwaar u de 
nodige inlichtingen omtrent het gebruik van deze baan kunt verkrijgen. In het 
voor- en naseizoen kunt u de golfsticks huren bij de receptie. 
 
Post 
Dagelijks kunt u uw post afhalen tussen 14.00 en 16.00 uur (uitgezonderd 
Zondag’s en Maandag’s). De post kunt u vinden in de postvakken bij de 
receptie. De te verzenden post kunt u deponeren in de brievenbus in het dorp 
nabij de Spar supermarkt. Deze bus wordt om ongeveer 15.00 uur gelicht. 
 
Receptie 
De receptie vindt u aan de toegangsweg naar de camping, aan de zuidzijde van 
het hoofdgebouw. De openingstijden zijn aldaar duidelijk aangegeven.  
  



 

INFO-RO 2019 

Camping Roosdunen 8 

 
 

 
 

Eten en drinken,  

 
Een hapje eten, een snelle snack een overheerlijk ijsje of 
een koud drankje, het is allemaal mogelijk in onze 
snackcounter.  
 

Voor lunch is er een ruime keuze uit divers belegde broodjes, tosti’s soep, 
uitsmijters en plates.  
Op aankomstdagen beschikken wij over diverse aanbiedingen. Let op onze 
borden met specials en aanbiedingen.  
Daarnaast is het heerlijk vertoeven op het terras met vrienden en familie, 
genietend van het wijdse uitzicht over het vliegveld met een borrelplank en 
een lekker drankje. 

 
*Afhalen/ bestellen  
*Diverse koffie’s met gebak  
*Diverse belegden broodjes/ uitsmijters  
*Bittergarnituur  
*Plates 
 
 
 

De recreatiezaal  
Er is tijdens de vakanties een uitgebreid programma voor de kinderen. Van ’s 
ochtends tot ’s avonds vinden hier verschillende activiteiten plaats.  
 
 
Wij begroeten u graag! 
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Recreatieprogramma 
In de meivakantie, het hoogseizoen en de herfstvakantie is er een professioneel 
recreatieteam op de camping aanwezig. Zij organiseren verschillende 
activiteiten voor de jonge maar ook oudere jeugd. Bij de receptie kunt u het 
recreatieprogramma verkrijgen. Eventuele wijzigingen in dit programma 
zullen worden aangegeven op de publicatieborden. Op vrijdag is er geen 
recreatieprogramma. 
Meer informatie vindt u op www.eendenclub.nl/roosdunen  
 
Rioolaansluiting 

Als kampeerder op een comfortplaats bent u verplicht uw afvoer op het riool 
aan te sluiten. 
 
Rust 
Rust is één van de belangrijkste punten op een camping. We vragen dan ook 
een ieder alle mogelijke lawaai te vermijden. Radio’s, T.V.-toestellen, 
muziekinstrumenten enz. mogen niet hoorbaar zijn buiten de caravan of tent. 
Vooral ‘s avonds is ieder onnodig lawaai of geschreeuw uit den boze!  
Vanaf 23.00 uur dient het rustig te zijn. 
 
Sanitair 
Beide toiletgebouwen op de camping zijn in goede staat van onderhoud. Wij 
vragen u dan ook met klem deze toiletgebouwen op gepaste wijze te gebruiken 
en kinderen er op te wijzen dat deze gebouwen geen speelplaats zijn!  
Dringend verzoek: laat hier s.v.p. geen kinderen spelen! 
Wilt u bij het constateren van storingen deze doorgeven aan de receptie? 
 
Snelheid 
In het belang van uzelf en van anderen is 15 km/uur met alle voertuigen over 
de camping een veilige snelheid. U doet er iedereen een groot plezier mee. 
 
Storingen 

Storingen kunt u melden bij de receptie of aan de bar in “de Wijde Blik”. 
Buiten openingstijden kunt u dringende storingen telefonisch melden via het 
nummer dat op het bord bij de receptie is aangegeven. Indien u huurder bent 
van een caravan die niet in bezit is van de camping, dient u voor storingen aan 
de caravan eerst contact op te nemen met de eigenaar van de caravan. 
  

 

http://www.eendenclub.nl/roosdunen
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Tennis 
De tennisbanen van de Stichting liggen achter het zwembad. Bij de balie van 
het zwembad kunt u informatie verkrijgen. Tevens kunnen daar de 
reserveringen worden gemaakt. In het voor- en naseizoen kunt u terecht bij de 
receptie.  
 
Telefoon 
Er bevinden zich op Roosdunen twee publieke telefoons. Eén in de hal van de 
Wijde Blik en één bij de ingang aan de westzijde . Deze laatste is 24 uur per dag 
bereikbaar.  
Beide zijn munttoestellen.  
 
Trampolines 
Bij het zwembad zijn trampolines, waarop tegen betaling gesprongen kan 
worden.  
 
Vertrek 
Indien u buiten de openingstijden van de receptie vertrekt, kunt u de sleutel in 
de brievenbus met het opschrift “Post & Sleutels” deponeren.  
 
Vuilnis 
Volle vuilniszakken a.u.b. goed dichtbinden en in de betreffende 
(ondergrondse) containers aan de westzijde van het hoofdgebouw deponeren. 
Leeg geen los huisafval in de containers! Ook zijn de containers niet bedoeld 
voor “grof huisvuil”. Wanneer u grof huisvuil kwijt wilt, kan dit bij het 
overslagstation van de gemeente tussen Nes en Ballum.  
In de milieu straat kunt u glas en papier gescheiden inleveren. 
Lege batterijen kunt u bij de receptie inleveren. 
 
Wasserette 
Naast het zwembad is een wasserette gelegen. Munten zijn te verkrijgen bij de 
balie van het zwembad, in het voor- en naseizoen bij de receptie. Wasmiddel 
komt automatisch in de machine en hoeft u niet extra toe te voegen. 
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Strandpaviljoen Ballum is een sfeervol restaurant op een bijzondere locatie.  

De plek voor een lekker kopje koffie met huisgemaakte appelgebak of een complete 

lunch. Maar zeker ook voor heerlijk dineren met uitzicht op zee! 

Laat u  steeds opnieuw aangenaam verrassen door de bijzondere kaart. 

Wellicht een idee voor die culinaire liefhebbers die nog niet met de kwaliteit van deze 

keuken hebben kennis gemaakt! 

 

 
 

www.strandballum.nl 
 
 

 
 

http://www.strandballum.nl/
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BELANGRIJK VOOR U! 

Brandmelding    1-1-2 
Ongevallen   1-1-2 
Politie    1-1-2 
Spoedvervoer   1-1-2 
Gemeentehuis Ballum  0519 555555 
Vliegveld Ballum  0519 554030 
Politiebureau Nes  0900 8844 
Tandarts Ballum  0519 554104 

  Dierenarts   0519 542158 
  Wagenborg (veerdienst) 0900-9238 

 
Artsen 
Dr. J.J.W.M. Jacobs, Nesserweg 4, Ballum, tel. 0519 554175 
Spreekuur volgens afspraak: maandag t/m vrijdag van 08.00-10.00 uur. 
Vrij spreekuur         : maandag t/m vrijdag van 10.30-12.00 uur. 
Apotheek         : maandag t/m vrijdag van 15.30-16.30 uur. 
 
Dr. H. Maters, Schoolstraat 1, Nes, tel. 0519 542018 
Spreekuur volgens afspraak. 
Apotheek        : maandag t/m vrijdag van 15.30-17.00 uur. 
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Zwembad “de Schalken” 

 
 

Het openlucht zwembad “de Schalken” 
beschikt over: 
 - kleuterbad,  
- ondiep bad,  
- 25 meter bad 
- 35 meter lange glijbaan  
- grote zonneweide  
- speeltoestellen. 

 
Tevens vindt u bij het zwembad de midgetgolfbaan, 

tennisbanen, minitrampolines en de wasserette. 
 
Zwembad volwassene  € 4,80 
Zwembad kind   € 3,80 
Midgetgolf volwassene  € 3,50 
Midgetgolf kind  € 2,60  
Tennisbaan 1 uur:  € 10,00 
Wasmunt   € 5,70 

 Droogmunt   € 2,60 

Het zwembad is geopend van 26 april t/m 14 
september 2019. 


