
Programma 2021  

Het is helaas niet zo als andere jaren. Een dansavond… kan nog niet. We maken er toch het beste van en 

doen het dit jaar op een andere manier, dat zeker net zo gezellig kan worden.  

Dit is het programma van 2021, gemaakt op de huidige/ verwachte maatregelen.  Alle activiteiten zijn 

onder voorbehoud van de corona-evolutie en/of voorgaande activiteiten goed verlopen zijn. Als we 

merken dat de situatie veranderd, zullen er wijzigingen gebeuren aan de andere activiteiten.  

 Voor alle activiteiten: 
• zoveel mogelijk afstand houden van elkaar, waar kan: 1,5 meter 

• handen wassen voor en na het bezoek van een activiteiten 

• geen spullen doorgeven: petanqueballen, cochonnet, bingodopjes, balpennen, … 

Bij deelnamen aan een van de activiteiten gaat u akkoord met alle veiligheidsmaatregelen en voert u hen 

ook uit. 

 

Juli - augustus 
 
 

Kaas avond* 

 
 

 
 

Zaterdag 3 juli 
19u - … 

 
Geniet van een heerlijk avondje samen! 

Met verschillende kazen met frans 
stokbrood 

 
 
Op voorhand inschrijven verplicht 
 
Prijs: 
- kampeerder: € 16.00 
- kinderen tot 12 jaar: € 11.50 
 
 

 
Bingo 

 
 

 
Vrijdag 9 juli 

 
Aanvang 19:30 
Start bingo stipt: 20:00 

 
Op voorhand inschrijven is 
mogelijk* 
 
Prijs: 
- grote kaart: € 10.00 
- kleine kaart: € 2.50 
 

 
Quiz* 

 
 

 
Zaterdag 17 juli 

 
Aanvang: 19:00 
Start: 19:30 

 
Op voorhand inschrijven mogelijk 
 
Prijs: 
- kampeerder: € 3,00 
 

 

Bingo 

 
 

 
Vrijdag 23 juli 

 
Aanvang 19:30 
Start bingo stipt: 20:00 

 
Op voorhand inschrijven is 
mogelijk 
 
Prijs: 
- grote kaart: € 10.00 
- kleine kaart: € 2.50 
 



 
3 kamp tornooi 

 
 

 
Zaterdag 31 juli 

 
Start 13:00 
+ stokbrood met ham/kaas en div. 
groenten 

 
Op voorhand inschrijven mogelijk 
 
Prijs: 
- kampeerder: € 3,00 
 

Bingo 

 

 
Vrijdag 6 augustus 

 
Aanvang 19:30 
Start bingo stipt: 20:00 

 
Op voorhand inschrijven is 
mogelijk 
 
Prijs: 
- grote kaart: € 10.00 
- kleine kaart: € 2.50 
 

 
Barbecue 

 
 
 
 
 

 
Zaterdag 14 augustus 

19u - … 
 

- Saté, worstje, steak 
- diverse groenten, fruit en sauzen 
- brood 

 

 
Op voorhand inschrijven verplicht 
 
Prijs: 
- kampeerder: € 16.00 
- kinderen tot 12 jaar: € 11.50 
 

Moederdag 

 

 
Zondag 15 augustus 

Menu volgt nog 

 
Op voorhand reserveren in de 
TAVERNE 

 
Bingo 

 
 

 
Vrijdag 20 augustus 

 
Aanvang 19:30 
Start bingo stipt: 20:00 

 
Op voorhand inschrijven is 
mogelijk 
 
Prijs: 
- grote kaart: € 10.00 
- kleine kaart: € 2.50 
 

Jaarlijkse traditie van ons 
mosselfeest 

 
 

 

 
Zaterdag 27 augustus 

16u30 – 20:00 
 

Menu 
- Mosselen natuur/ witte wijn of look 
- Koude schotel 
- Curryworst met frietjes 
 

 
Op voorhand inschrijven verplicht 
 
Prijzen volgen nog  

Wist u dat… 

Bijna elke zondagmiddag er een groepje samen aan het petanque is op een van onze velden? 

U hoeft zeker geen ervaring te hebben. En het is zeker eens leuk om mee te doen.  

Ps. Geen petanqueballen? U kunt er altijd een paar lenen bij ons.    



Extra uitleg bij activiteiten  
Voor sommige nieuwe informatie, voor andere een gewoonte. 

 
Activiteiten 
Al onze activiteiten zijn bedoeld voor u, u als kampeerder. Samen ontspannen met de buren of om nieuwe 
vriendschappen te maken. Natuurlijk staan wij het wel eens toe om een niet-kampeerder deel te laten 
nemen aan deze activiteiten (broer/zus/kinderen/vrienden/…; kostprijs van de activiteit). Het is echter niet 
de bedoeling dat onze eigen kampeerders niet kunnen deelnemen omdat er te veel mensen meedoen die 
niet van de camping zelf zijn. Bedankt voor jullie begrip! 
 
Eetavonden 
Tijdens een eetavond is het niet mogelijk om iets van onze kaart te bestellen. Deze avond serveren wij 
uitsluitend deze menu.  
Eetavonden zijn altijd verplicht in te schrijven omdat wij hier op voorhand al kosten voor maken.  
 
Inschrijven verplicht/ mogelijk 
- Voor activiteiten die verplicht inschrijven zijn, kunt u niet komen zonder een inschrijving.  
- Voor activiteiten die niet verplicht inschrijven zijn maar wat wel mogelijk is om in te schrijven, kunt u op 

het moment van de activiteit zelf kijken of er nog plaatst is.  
We zitten door de maatregelen verbonden met een beperkte aantal deelnemers. 

- Waar inschrijven? Enkel op kantoor. (niet in de schuur, niet via facebook/mail) 
 
Betalingen 
- Voor eetavonden is het altijd vooraf te betalen. Zonder betaling vooraf is er geen inschrijving. 
- Andere losse activiteiten zoals bingo, quiz, speurtochten… kunnen op de dag zelf betaald worden. Ook al 

heeft u hiervoor op voorhand ingeschreven.  
- Betalingen kunnen enkel cash gebeuren en niet met uw taverne-pas/bancontact.  

Waarom niet? Wij hebben voor de activiteiten nog een aparte kas. Vroeger was er hier een heel team 
voor die deze activiteiten regelde en ook financieel bijhielden. Op de activiteiten wordt geen winst op 
gemaakt en is puur tegen kostprijs en zelfs minder. Wij houden dit systeem zo aan. Dus enkel cash 
betalen. 

 
TIP: Heeft u facebook? Ja… Voeg ons dan toe!  
Hierop zullen we ook wel eens een herinnering sturen ivm een activiteit. Even een verduidelijking over onze 
facebookaccounts:  

- Één met het logo: “Domein de Schuur”: deze wordt gebruikt voor iedereen. Dit is een like pagina en 
iedereen kan hier elk bericht op terug zien.  

- Één met de 3 ezels als profielfoto: “Camping Domein de Schuur”: deze wordt gebruikt voor enkel 
kampeerders van de camping. Dit is een persoons-pagina. Enkel vrienden van dit profiel kunnen 
foto’s en berichten zien.   

Geen facebook? Geen schrik, wij blijven alle belangrijke informatie  op het tv-kanaal plaatsen.  
 

Ek voetbal* 

 
Rekening houdend met een feit dat de Rode Duivels deze wedstrijden zouden kunnen spelen… zal het 
programma uiteraard aangepast worden! Moesten zij op zaterdag 3 juli moeten spelen dan wordt deze 
eetavond verpaatst naar zaterdag 17 juli, de quiz vervalt dan.  

KWART FINALE HALVE FINALE FINALE 

Vrijdag 2 juli & zaterdag 3 juli Dinsdag 6 juli & woensdag 7 juli Zondag 11 juli om 21u 
 


