Beste gasten,
De zomer staat voor de deur, wij hebben er zin in! Het wordt een ander seizoen dan anders, hierbij
brengen we op de hoogte van het reilen en zeilen op de Blauwe Haan en Groene Hen.
Receptie/Aankomst
De kampeerplaatsen zijn vanaf 13.00 uur gereed, in de verhuuraccommodaties bent u vanaf 15.00
welkom. De receptie zal niet toegankelijk zijn, wij begroeten u vanuit de deuropening. Wilt u vooraf
de betaling online in orde maken? Dan beperken we de wachtrij. Houd hier ook 1,5 meter afstand
van gasten en medewerkers. (Kom waar mogelijk alleen.)
- De receptie is geopend tussen 9.30 en 12.00 uur en 14.00 en 17.00 uur. Voor aankomsten
mag u het nummer op de deur bellen.
- Wilt u nog bedlinnen of handdoeken huren? Stuur ons een mail, dan zorgen wij dat het voor
aankomst bij uw verblijf klaarligt.
Sanitair
Het sanitair is weer geopend en daar zijn we blij mee! Er zal vaker schoongemaakt worden en
eventueel zullen we daar even voor moeten sluiten. Hierbij wat aandachtspunten:
- Heeft u een chemisch toilet, neem die vooral mee!
- Maak gebruik van uw eigen sanitaire voorzieningen om de druk op het sanitair gebouw zo
laag mogelijk te houden.
- Afwassen, scheren en tandenpoetsen doet u op uw eigen plek, de 1,5 meter kunnen we niet
waarborgen bij de wastafels.
Horeca
De huiskamer is weer geopend! Vanaf maandag 6 juli starten we met de nieuwe menukaart en
hebben we weer leuke thema-avonden. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat u iets langer
moet wachten, hiervoor vragen wij uw begrip.
- Iedere dag tussen 8.30 uur en 10.00 verse broodjes in de croissanterie. Kom met 1 persoon
om broodjes af te halen. Neemt u een boodschappenlijstje mee, dan beperken we de
wachtrij!
- De huiskamer is iedere dag geopend tussen 10.00 en 12.00 en 15.00 en 21.30 uur (Op
maandag en zondagavond zijn we gesloten.)
- Dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag is de snackkeuken geopend. (17.00- 19.30 uur)
- Vrijdag verzorgde pizza-avond met pizzabakker Evert-jan. (Opgeven bij de receptie, Vol=Vol)
- Zaterdag zelfbouw pizza-avond met eigen pizza’s.
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-

Zondag veldkeuken prinses (https://www.develdkeukenprinses.nl/ Opgeven bij de receptie,
Vol=Vol)

Spelen
Kinderen kunnen naar hartenlust spelen in ons mooie speellandschap. De spartelplas is toegankelijk.
- Het zwembadje is nog gesloten zolang er een restrictie is op het maximaal aantal kinderen.
(Binnenkort staan er 5 stoelen op het grasveldje bij het zwembadje, zodra het zwembadje
open is mogen er 5 volwassenen bij het zwembadje aanwezig zijn. 1 volwassene per
huishouden.)
- In de huiskamer liggen bordspelletjes en er is een biljart en poolspel (kinderen onder
begeleiding, zie regels op biljart)
Animatie
- Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig bij een activiteit.
- Je moet zelfstandig kunnen sporten, knutselen & spelen om mee te doen. Help als ouder
alleen mee als dit echt niet anders kan en houd ten allen tijde 1,5 meter afstand.
- Was voor en na een activiteit je handen bij je eigen accommodatie.
- Let goed op de vermelde leeftijdscategorieën. We controleren hier streng op.
- Wanneer het weer een buitenactiviteit niet toelaat, zorgt het recreatieteam voor een
vervangende binnenactiviteit.
- Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven
- Ouders: We willen jullie vragen je kinderen in te lichten over de veiligheidsregels en alleen
mee te komen bij activiteiten als dit echt noodzakelijk is. Houd ten alle tijden 1,5 meter
afstand tot andere volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder.
- Voor vragen of opmerkingen over het programma kun je altijd terecht bij iemand van het
recreatieteam.
- Zie voor de actuele programma’s: https://eendenclub.nl/c/blauwehaan/programmas/
Algemeen
- Het wordt gezellig druk op de camping. Ga goed tussen de bordjes staan, om ook de buren
wat ruimte te geven! Let vooral in de hoeken erop dat u met uw luifel niet het zicht van
medekampeerders blokkeert.
- De terrassen en huiskamer zijn rookvrij en wifivrij.
- Bent u een zware roker? Dan verzoeken wij u niet op het veld te roken, maar rekening
houdend met mede kleine kampeerders, op de parkeerplaats te roken.
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