
 
Beste vaste gasten en seizoensgasten, 

Allereerst, leuk dat we jullie (ook) komend seizoen op de camping zien! Online is het stil, maar we zitten allesbehalve 

stil achter de schermen. In dit nieuwsbericht nemen we jullie graag een beetje mee met alle werkzaamheden, 

noemen we een paar aandachtspunten voor de winter, maar vragen we ook jullie hulp! 

Werkzaamheden 

De Blauwe Haan is op weg naar De Blauwe Haan 2.0! De werkzaamheden zijn begonnen en langzamerhand zijn de 

contouren van de Blauwe Haan 2.0 al zichtbaar. Deze winter zijn we begonnen met de eerste fase rond het ‘oude’ 

veld C, J, N en M. 

      

Het oude veld C wordt op de Blauwe Haan 2.0 het ‘Krielkippenveld’. Op dit veld is er ruimte voor gasten om zelf een 

eigen uniek verblijf te plaatsen. Zij kunnen hier net als de stacaravangasten van april-oktober gebruik van maken. Wij 

kijken er naar uit om alle bijzondere verblijven straks te zien op dit nieuwe veld.  Het eerste object is al gearriveerd, 

een verwarmde binnenruimte om naast de tipi lekker comfortabel te kunnen zitten. 

     
 

In het nieuwe plan (alles ten zuiden van het Turfvaartje) hebben we geen rechte strakke velden meer, maar komen 

er meer organische vormen terug. Ook zal er meer beplanting te vinden zijn op de Blauwe Haan, we doen ons best 

om ook zoveel mogelijk eetbare planten te plaatsen, zodat er straks ook gegeten kan worden uit de Blauwe Haan 

tuin! 

 



 

Nieuw 
Nieuw voor komend seizoen zijn de twee kleinere safaritenten, ze komen te staan op het oranje gedeelte naast de 

speeltuin. Beide tenten zijn geschikt voor 4 personen. Verder zijn er twee dubbele units met privé sanitair 

bijgekomen. Ook zijn de trekkershutten en het ieniemieniehuisje verplaatst naar De Groene Hen.  

 

Activiteiten 

Voor de Blauwe Haan 2.0 staan de woorden duurzaamheid, verrassend, eigenzinnig, stoer en samen centraal. We 

zijn dan ook op zoek naar activiteiten die hier goed bij aan sluiten. Wij denken aan yoga, boogschieten, 

mountainbiken, samen het bos in, vuur maken, nordic walking, mindfulness, koken, wijnproeverij, pizza’s bakken. 

Komend seizoen hebben we geen ‘standaard’recreatieteam meer, wij zullen externe partijen vragen een aantal 

activiteiten te organiseren, maar willen ook gasten aanmoedigen om hun skills te delen! Kun je gitaar spelen en wil 

je een kampvuuravondje organiseren, lijkt het je leuk om een speurtocht uit te zetten of iets te knutselen, laat het 

ons weten en wij helpen om de activiteit te faciliteren. Het lijkt ons heel leuk als jullie alvast met ons mee willen 

denken. Dus ken jij iemand die ons kan helpen bij deze activiteiten of heb je zelf leuke ideeën, we horen het graag! 

 

Verzamelen 
We willen komend seizoen weer gaan knutselen met gerecyclede materialen. Blikjes, eierdozen, pakken, wc rollen 

etc. Verzamelen jullie met ons mee? Op Pinterest hebben we al allerlei ideeën verzameld 

(https://nl.pinterest.com/blauwehaan/ideeen-voor-knutselen/ ). 

 

Planten 

Er is nog heel veel te doen! Er zijn ontzettend veel planten besteld; voor het eetbare 

landschap tussen de kampeerplaatsen, om een start te maken met een voedselbosje 

op het weiland op de Es, maar ook de boswal langs het zandpad naar achteren wordt 

opgevuld met mooie struiken en planten. Hoe leuk als we dit samen kunnen doen! Hier 

willen we graag jullie als gasten bij betrekken. Het lijkt ons leuk om een plantdag te 

organiseren, iedereen die dat leuk vinden kan dan komen helpen. We zijn opzoek naar 

een paar enthousiaste stacaravangasten die dit als clubje met ons willen organiseren. 

Natuurlijk zijn ook de seizoensgasten welkom om te helpen planten.  

 

 

 

 

Aandachtspunten voor stacaravangasten 

- Is er goed afgesloten (water/gas/elektra). 
- Laat geen kostbare dingen achter in schuurtje of caravan.  
- Zorg dat je plek netjes is opgeruimd. Niet dat er met een storm losse zaken als tuinmeubelen door de lucht 

kunnen vliegen. 
- Kom eens een kijkje nemen bij je caravan. Dakgoten en vochtvreters legen om lekkage schimmel te 

voorkomen. Laat uw auto dan buiten de poort staan. Het veld is drassig. U rijdt zo schade.  

Tot in seizoen 2022! 
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