
Hallo allemaal,
Leuk dat jullie de nieuwsbrief van 2020 lezen. We hopen dat jullie allemaal een fi jne winter hebben gehad. Wij 
zijn al druk met de voorbereidingen voor het komende kampeerseizoen. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen 
waar we mee bezig zijn geweest en wat de plannen voor de toekomst zijn. 
Veel leesplezier & tot snel!

Nieuwsbrief 2020

Nieuwe recreatie ruimte

De oplettende kijker is het misschien al opgevallen. Op de plat-
tegrond heeft de recreatieruimte een andere plaats gekregen. 
Het oude toiletgebouw achter veld C heeft weer een nieuwe 
functie. We zijn druk bezig om dit mooie gebouwtje om te tove-
ren tot een heus kinderparadijs! De data van het recreatieteam 
zijn ook weer bekend. In het paasweekend, de meivakantie, He-
melvaart en Pinksterren en natuurlijk de zomervakantie is er weer 
een team aanwezig om de leukste activiteiten te organiseren! 
Kijk voor de exacte data op onze website.

Betimmeren buitenzijde schuur

Al jaren storen wij ons aan het aan-
zicht van de buitenzijde van de 
schuur, waar ook de binnenspeel-
tuin in zit. Het is toch de eerste in-
druk voor gasten. Om een eenheid 
te maken hebben we besloten ook 
deze kant met planken te betimme-
ren. Dat wordt nog een hele klus!

 Zilvermeeuw en Kip

Nieuw dit seizoen zijn de 2 ‘Ver-
grote Zilvermeeuw’ tenten het zijn 
zeer royale prachtige ‘De Waard’ 
tenten voor maarliefst 6 personen. 
Waar de tenten komen te staan 
is nog onbekend. Ook zal er een 
heuse Kip-caravan op de Blauwe 
Haan worden verwelkomd. Haar 
naam is nog een verrassing....

Glasvezel

Even op internet Buienradar 
bekijken, e-mail checken of juist die 
leuke vakantiefoto delen dat is 
geen enkel probleem! De Blau-
we Haan biedt dé oplossing. Wij 
beschikken sinds kort over glasve-
zel internet, zodat er razendsnel 
gesurfd kan worden! Tickets zijn te 
koop bij de receptie.



Contact

Weg achter de es 11
7975 PZ Uffelte 
(Zuidwest Drenthe)
+31 (0)521 - 35 12 69
info@blauwehaan.nl

Blauwe haan

Kampeerterrein de Blauwe Haan 

en Natuurkampeerterrein de Groene Hen

knutselen

Spaart u mee voor knutsel recycle materiaal? Tijdens de vakanties wordt 
er weer volop geknutseld. Hoe leuk is het om de kinderen te leren dat er 
mooie dingen gemaakt kunnen worden met materialen, die anders gelijk 
weg gegooid worden. B.v. wc rolletjes, lege pakken van b.v. melk of frisdrank, 
potjes, blikken, enz.. We hebben al wat ideen verzameld op ons Pinterest 
bord: https://nl.pinterest.com/blauwehaan/ideeen-voor-knutselen/ Heeft u 
nog iets leuks of leuke tips voor knutsel werkjes? Wij  horen het graag! 

Slagboom met kentekenherkenning

Vanaf komend seizoen is er bij de 2e ingang van de camping 
een slagboom met kentekenherkenning. De slagboom scant 
het kenteken van de auto en laat na goedkeuring de auto 
door. Houd daarom vanaf nu bij het maken van uw reservering 
uw kenteken bij de hand!

Kampeer
arrangementen

2020
Pasen (10/04 –13/04)  
  €68 
Meivakantie  (25/04-03/05)** 
  €230
Hemelvaart* (20/05-24/05) 
  €140
Pinksterren* (29/05-01/06) 
  €120
Hemelvaart en Pinksteren 
(20/05-01/06)  €286

Neem voor meer informatie een 
kijkje op onze website: https://
www.blauwehaan.nl/kampe-
ren-in-drenthe/arrangementen 


