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Calamiteitenzender frequentie 93.9 Mhz FM of RTV Noord-Holland via Digitenne op kanaal 22. SOS Noodnummer camping Bakkum: T. +31 (0)6 83 44 11 29

ONGEVAL!
• Blijf bij het slachtoffer

• Bel 112

• Waarschuw de receptie en beschrijf de 

situatie.  

SOS Noodnummer: +31 (0)6 83 44 11 29 

• Zeg: - Wie u bent

  - Dat er een ongeval is gebeurd

  - Waar het is gebeurd

  - Wat er is gebeurd

  - Hoeveel slachtoffers er zijn

  - Hoe u bereikbaar bent 

BRAND OP HET TERREIN!
• Let op uw eigen veiligheid

• Bel 112

• Waarschuw de receptie en beschrijf de 

situatie inclusief locatie.  

SOS Noodnummer: +31 (0)6 83 44 11 29

• Waarschuw de mensen in uw omgeving

• Blus de brand, als dat mogelijk is

• Help mensen die extra hulp nodig 

hebben

• Verlaat zo nodig het terrein

•  Volg instructies van medewerkers  

en hulpverleners op

NATUURBRAND!
Wanneer het terrein, waar u zich bevindt, in

gevaar is vanwege een natuurbrand, dan:

• Let op uw eigen veiligheid

• Bel 112

• Waarschuw de receptie en beschrijf  

de situatie inclusief locatie. 

SOS Noodnummer: +31 (0)6 83 44 11 29

• Waarschuw de mensen in uw omgeving

• Help mensen die extra hulp nodig hebben

• Verlaat zo nodig het terrein

• Ga NIET naar de brand toe

•  Volg instructies van medewerkers  

en hulpverleners op

     Bij code rood (zie vlag receptie) mag er 

in verband met natuurbrandrisico niet 

gebarbecued worden (ook niet op electra 

en gas).

ONTRUIMEN!
Wanneer u de opdracht krijgt om te

ontruimen, dan:

•   Neem mee: mobiele telefoon, medicijnen, 

geld en identiteitsbewijzen

•  Kijk of uw buren vertrekken en help  

zo nodig anderen

•  Laat uw auto en kampeermiddelen achter

• Verlaat de plek waar u zich bevindt

• Meld u op de verzamelplaats

• Wacht op vervolginstructies

• In geval van een gifwolk blijf in uw caravan 

en sluit ramen en deuren.

•  Volg de instructies van de medewerkers op

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN?
SOS NOODNUMMER CAMPING: 
T. +31 (0)6 83 44 11 29 

ZIEKENHUIZEN IN DE OMGEVING
Rode Kruis Ziekenhuis

Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk

Tel. +31 (0)251 - 26 55 55 W. www.rkz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep

Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar

Tel. +31 (0)72 - 548 44 44 W. www.mca.nl

HUISARTS*
Huisartsenpraktijk Van der Maarel

Praktijkadres: Dorcamp 1, 1902 AV Castricum

T. +31 (0)251 - 65 45 40

Spoednummer: T. +31 (0)251 - 65 76 57

Het is niet altijd verstandig met een spoedgeval direct naar de praktijk te komen. 

Er is daar namelijk niet altijd iemand aanwezig. Bel daarom van tevoren altijd 

even op.

Bij spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen

met de Huisartsenpost Beverwijk: T. +31 (0)251 - 26 52 65. Vondellaan 13, 

1942 LE Beverwijk

* Indien niet aanwezig op de camping.

REDDINGSBRIGADE/EHBO - STRAND
T. +31 (0)251 - 65 00 96

Als u een calamiteit in het duin signaleert, kijk dan op de nummers op de bankjes 

in het duin. Aan de hand van deze nummers kan de locatie worden gevonden.

 


