
Beste gast,  

Binnenkort komt u naar de camping toe, hierbij nog de laatste informatie voor uw verblijf. Wilt u mee eten met een 
van de foodtrucks, geef u dan zo snel mogelijk op!  

 U kunt ook alvast ons online parkboekje bekijken: https://online.parkboekje.nl/7901n/page/1  

Aankomst  
Inchecken kamperen vanaf 14.00 uur, verhuur accommodaties vanaf 15.00 uur. 
 

Openingstijden 
Receptie 
9.30 – 12.00 uur 
14.00-17.00 uur 
  

'De Huiskamer' 
10.00 -12.30 uur 
14.30- 19.00 uur 
 

Croissanterie 
8.30-10.00 
Overige broodjes verkoop via de 
Huiskamer.

Onze Huiskamer en croissanterie zijn op dinsdags gesloten 
 

Eten en Drinken 
- Dinsdag zijn onze Huiskamer en de croissanterie gesloten. Maar Bakkerij Het Uffeltje verzorgt  broodjes en 

lekkers in de ochtend en tussen 10 en 12 uur zorgt de Börker koffie bus voor lekkere koffie. Meer info over 
de bakker en koffiebus; https://www.facebook.com/bakkerijhetuffeltje  & https://www.borkerkoffiebus.nl/  

- Een aantal dagen in de week zijn er foodtrucks. Belangrijk is dat voor een aantal trucks u zich op moet geven. 
Kijk voor de planning en de opgave op onze website: https://www.blauwehaan.nl/faciliteiten-
overzicht/restaurant  

- Geen foodtruck, maar ook geen zin om te koken? Wij hebben een aantal tips verzameld; 
https://www.blauwehaan.nl/images/downloads/2020/lekker_eten_in_en_uit_de_omgeving.pdf  

 

Recreatieteam 
Er is weer een animatieteam op de camping, de actuele programma’s vindt u hier: 
https://eendenclub.nl/c/blauwehaan/programmas/ 
 

Praktisch 
• Dat het tussen 22.00 en 08.00 uur rustig is op het terrein; 

• Dat u lawaaierig speelgoed thuis laat. Ook niet gaan vliegen met drones en geen radio’s buiten uw 
kampeermiddel hoorbaar;  

• Dat honden aan de lijn zijn op het terrein; 

• Daarnaast attenderen wij u er op dat open vuur niet is toegestaan op uw kampeerplaats. 
 

Corona 
• Helaas is Corona nog niet voorbij, houd je ook op de camping aan de maatregelen. In het grote sanitair 

gebouw van de Blauwe Haan werken wij met een pollepel systeem.  

• Handen desinfecteren 

• Pak de juiste pollepel (wc, douche, wastafel) 

• Vergeet hem achteraf niet terug te hangen 
 

Evenementen 
- Evenementen juli: https://www.gebiedspromotiedewolden.nl/uploads/1/2/0/1/120167669/poster_juli_2021.jpg  
- Evenementen augustus: 

https://www.gebiedspromotiedewolden.nl/uploads/1/2/0/1/120167669/poster_augustus_2021.jpg 

 
 

Groeten van Janneke en Henk en het Blauwe Haan team! 
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