
PROGRAMMA - DOMEIN DE SCHUUR – 2022 

Meer uitleg over een activiteit kunt u steeds terugvinden op het infobord (bij kantoor).  

DATUM UUR 
PRIJS 

KAMP. 
KIDS TOT 

12 JR. 
ACTIVITEIT 

MEI     

zat 14/5   € 22 € 15 
Opening Taverne seizoen *  
Vers lam/ speenvarken van het spit!  

vrij 27/5  
19:30 aanvang 

20:00 start 
 

Voorjaars-Bingo 
- grote kaart € 10 
- kleine kaart € 2,50 

JULI     

Vrij 1/7 
19:30 aanvang 

20:00 start 
 Bingo 

zat 9/7 19:00  
Start Vakantie  
+ muziekavond 

Vrij 15/7 
19:30 aanvang 

20:00 start 
 Bingo 

zat 23/7 19:00 € 3 Casinoavond * 

Vrij 29/7 
19:30 aanvang 

20:00 start 
 Bingo 

AUG     

zat 6/8 Spektakelavond:  
“Christmas x New year’s Eve” 
 
Wil jij ook graag deel uitmaken van deze werkgroep? Om samen dit spektakel aan  te pakken? 
We zijn steeds opzoek naar jouw! Want vele handen maken licht werk!  
2e bijeenkomst: 29 mei om 11u 

Vrij 12/8 19:30 aanvang 
20:00 start 

  Bingo 

maa 
15/8 

11:00 – 13:00  
 Moederdagbrunch * 

Info volgt later via infobord; 

zat 20/8 
19:00 aanvang 

19:30 start 
€ 3 

Quiz * 
Wie wint er dit jaar de Quiz Beker?! Gezellig samen in 
groep nog eens quizen, met een speciale ronde. 

vrij 26/8 
19:30 aanvang 

20:00 start 
 Bingo 

zat 27/8 

17:00 – 20:00 
 

Uur is bij 
inschrijving 

door te geven.  

Jaarlijks Mosselfeest *  
+ muziekavond 
Niet-kampeerders betalen de volledige kostprijs: € 22,50 
Keuze uit:  
- mosselen natuur, look of witte wijn € 15,- 
- videe € 15,- 
- curryworst met frietjes € 7,50 

  



Extra uitleg bij het programma 2022  
Voor sommige nieuwe informatie, voor andere een gewoonte. 

uur 

Het uur dat vermeld wordt is het uur dat de activiteit start. De bedoeling is ook dat u allen samen aanwezig 

bent op dit aangegeven uur. Enkel bij het mosselfeest zijn er af te spreken uren.  

Eetavond/moment 

Tijdens een eetavonden/moment is het niet mogelijk om iets van onze kaart te bestellen. Dit moment is de 

Schuur volledig gereserveerd voor deze activiteit. Eetavond/moment moet altijd op voorhand betaald zijn, 

met uitzondering van de opening Taverne seizoen.  

Inschrijven verplicht 

- Activiteiten waarvoor een inschrijving verplicht is, kunt u herkennen aan *  
- Geen inschrijving? Geen plek/ eten voorzien.  
- Waar inschrijven? Enkel op kantoor. De opening taverne seizoen kan via mail of telefoon gereserveerd 

worden info@deschuur.be – 014 26 16 52 

Betalingen 

- Betalingen enkel cash op kantoor. 

TIP: Wist u dat wij een telefooncentrale hebben? Hoe gaat dit juist te werk? 

Als u belt naar de nummer 014 26 16 52 dan gaan al onze telefoonlijnen af.  Al onze telefoonlijnen… JA! 

Zowel de gsm van Jean-paul, Ilse, Chantal als de huistelefoon in de Chalet. Dus op die manier heeft u dus 

de meeste kans dat er iemand opneemt.  

+ Diegene die opneemt kan u ook nog eens verder helpen ook!  

Bv. U belt naar de gsm nummer van Jean-paul en die staat nu toch wel toevallig in de boom te snoeien 

zeker… ja lastig want dit kan u dus letterlijk met niets helpen op dat moment. Maar belt u naar de 

centralenummer… dan neemt iemand anders op die u dan wel direct kan helpen.  

Stel er is een vraag bij die gericht is naar een van ons 3 dan kunnen wij u doorverbinden mits wij weten dat 

Jp niet aan het snoeien is, … En anders zorgen wij ervoor dat die persoon u kan terugbellen.  

Ideaal dus om niet meer naar de gsm nummers te bellen maar gewoon naar de centrale!        

 

Dus neem even uw gsm en doe het volgende: 

Nieuw contact aanmaken > camping de schuur > nummer 014 26 16 52 > opslaan!  

  



Wist u dat… 

- Er op donderdagmiddag het kaartmiddag is? O.l.v. Tinny wordt er elke dondermiddag 

gezellig gekaart met zijn allen. Meer informatie over de start hiervan volgt nog.  

- Er bijna elke zondagmiddag een groepje samen aan het petanque is?  

Ervaring is geen must, gezelligheid wel! 

Tot dan!        

OPENINGSUREN KANTOOR 

- Jan, febr, mrt, apr, sept, okt, nov, dec  

gesloten; enkel op afspraak. 80% kans dat wij er zaterdag tussen 11:00-12:00 aanwezig zijn.    

- Mei, juni 

maandag tot vrijdag gesloten 

zaterdag en zondag van 13:00 – 16:00 

- Juli, aug 

woensdag en donderdag gesloten 

maa, din, vrij, zat en zon van 13:00 – 16:00 

OPENINGSUREN TAVERNE 

- Jan, febr, mrt, apr, okt, nov, dec  

elke zaterdag en zondag van 13:00 – 18:00 

- Mei, juni, juli, aug, sept 

maandag, dinsdag gesloten 

woensdag, donderdag, vrijdag 14:00 – 22:00  

zaterdag 12:00 – 22:00   

zondag 12:00 – 21:00 

Onze keuken is geopend op:  

vrijdag van 17:00 – 19:00 

zaterdag en zondag van 12:00 – 19:00 

OPENINGSUREN MILIEUPARK 

- 1 mei tot 30 september 

Dinsdag tot zondag van 11:00 – 12:00 

- 1 oktober tot 1 mei  

Elke zaterdag van 11:00 – 12:00 


