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1. Accommodatie in den Boôgerd – Burgh-Haamstede 

 

Recreatiebedrijf in de Boôgerd   
Vertonsweg 2 
NL-4328 GL Burgh-Haamstede (Schouwen-Duiveland) 
tel: +31 111-653672 
fax: +31 111-653659 
Website: www.indeboogerd.nl 
E-mail: info@indeboogerd.nl 
GPS-coördinaten: 51°42'21.2"N 3°43'42.5"E 

 

Hoeve ‘Bosrand’ 

 

Hoeve De Bosrand is een ruime gezellige accommodatie voor 48 personen 
met 8 slaapkamers á 6 personen. U beschikt hier over een eigen 
parkeergelegenheid, ruim terras  en een groot speelveld waar u met uw 
groep kunt spelen en sporten. 
 

 
Indeling 
Ruime, gezellige accommodatie voor 48 personen met een groot speelveld (1000m2) De recreatiezaal (100m2) heeft een serre, houtkachel en een bar. 
Indeling: 8x slaapkamer: (8x6p.) en 8x toilet, 6x douche, 8x wastafel. 
De aparte keuken met o.a. oven, magnetron en vaatwasser is compleet ingericht voor zelfverzorging. Ook een combinatie met maaltijdverzorging is 
mogelijk. 
Op het terras staan picknicktafels. Barbecueën is toegestaan. 
 
Verblijf 
De stapelbedden zijn voorzien van een kussen. Zelf dient u mee te nemen slaapzak/dekbed, onderlaken en kussensloop en tevens keuken- en badlinnen. 
Laken/dekbed pakketten kunnen gehuurd worden. Bij vertrek het gebouw ordelijk en veegschoon achterlaten, de eindschoonmaak wordt in rekening 
gebracht. 
Het meebrengen van huisdieren kan alleen na voorafgaand overleg. 
 
 
Voorzieningen 
Het huis heeft een parkeergelegenheid en een groot speelveld waar u heerlijk met uw eigen groep kunt spelen en sporten. U heeft de beschikking over een 
tafel-tennistafel, schommel, sjoelbak, tafelvoetbal en hockeysticks met doelen. 
Ook is aanwezig radio/CD-speler, flatscreen KTV, DVD en draadloos internet. 
Standaard aanwezig (gratis) kindermeubilair 1x stoel, 1x bed, 1x bad. Indien gewenst kunt u extra kindermeubilair bijhuren. 
 

 Ruim terras met windscherm 

 Speelveld 1000 m2 = 30 x35 

 Exclusief voor 1 groep 

 Douches 6 

 Toiletten 8 
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Platte grond van de groepsaccommodatie 

 

Algemeen 
De volgende zaken dienen te worden meegebracht: 
o Per persoon: onderlaken (verplicht) 
o Kussensloop (verplicht) 
o Slaapzak/dekbed 
o Algemene zaken: zeepblokjes voor vaatwasser 
o Schoonmaakmiddelen 
o Hand- en theedoeken 
o Toiletpapier en vuilniszakken 
o Aardappelschilmesjes 

 
Tip: Neem zelf uw tafeltennisbatjes en – balletjes mee. 
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Aanwezige koel/vries capaciteit 
o 2 koelkasten voor levensmiddelen 
o 2 koelkasten voor dranken/flessen 
o 1 diepvrieskast 

Huisregels 
Het afval dient in afgesloten vuilniszakken bij de vuilcontainers te worden geplaatst. Het is verboden afval in kartonnen dozen in of naast de 
containers te plaatsen. Kartonnen dienen te worden leeggestort in de container die zich bevindt bij de ingang van het terrein tegenover het 
woonhuis. 
Wij verzoeken u na 23.00 uur niet meer met auto’s op het terrein te rijden. Daarnaast gaan we ervan uit dat u te allen tijde rekening houdt met uw 
medegasten. 

2. Routebeschrijving 

Burgh-Haamstede is te bereiken via de N57 (ofwel via Goes  Zierikzee ofwel via Middelburg  de stormvloedkering). 
Vanuit Zierikzee nadert u Haamstede. Bij de rotonde en de verkeerslichten rechtdoor richting Strand en Vuurtoren. Rijdend op de Kloosterweg ziet u na 
circa 1,2 km. links en rechts van de weg een bord van 'In de Boogerd'. Bij de eerste weg links (Vertonsweg) en het eerst huis rechts vind u In de 
Boogerd. 
GPS-coördinaten: 

51°42'21.2"N 3°43'42.5"E 

 

 


