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Feesten in De Schuur   
 
 

Feestformule “De Schuur- exclusief”   

Wij bieden een sfeervolle locatie voor een onvergetelijk sleutel-op- de- deur 
woonwagenfeest op maat. Je kan bij ons het hele jaar door terecht voor uw familiedag, huwelijk, receptie, 
themafeest, bedrijfsfeest,… Wij zorgen voor een uniek aanbod woonwagenanimatie! Keuze uit diverse acts, 
presentaties, workshops, livemuziek, fotobooth,...  

 
Praktisch: 

o Deze formule is geschikt om het hele jaar door te feesten op alle dagen behalve op zondagen dat 
de Zomerbar geopend is. Vorstvrije maanden genieten de voorkeur. 

o Er is geen verwarming in De Schuur aanwezig. Dit kan wel op aanvraag worden voorzien door een 
hiervoor gespecialiseerde firma. 

o Als je wil kan je een vuurtje stoken in de vuurschalen op ons buitenterras. Breng zelf je stookhout 
mee. 

o Je kan bij ons terecht tot maximum 02u. Het aantal feesten met dans in “De Schuur” is beperkt. 
Hiervoor houden wij ons aan de Vlarem-wetgeving. 

o Enkel zaalverhuur is niet mogelijk. Binnen ons feestconcept voorzien we minimum één act/animatie 
per dagdeel (dagdeel = 5 uur).        

o Wij bieden een leuke, sfeervolle omgeving en het unieke decor van De Schuur met gebruik van de 
woonwagenbar, woonwagentoiletten, woonwagenspeelwagen met retro-spelletjespakket voor 
groot en klein, retro-terrasmeubilair, een ruime buitenterraszone met kleuter- en peuter-speelzone 
en een  kwaliteitsvolle klank- en lichtinstallatie,…  

o Ruime gratis parking naast “De Schuur”.    
o Dranken uitsluitend uit ons aanbod aan democratische prijzen.   

Hierop geven wij 10% korting bij het boeken van deze  feestformule.  
o Voor de catering ben je vrij om te kiezen met wie je wil 

samenwerken. Hiervoor is wel vooraf even overleg nodig i.v.m. een 
aantal praktische zaken. Je kan natuurlijk ook kiezen uit één van 
onze Zomerbar cateringpartners. We brengen je graag met hen in 
contact.   

o In “De Schuur” beschikken we niet over een keuken of 
afwasmogelijkheid.       

o Leveringen zijn enkel mogelijk op de dag van jouw feest.      
o Onze zaal/barverantwoordelijke zorgt voor een gastvrij onthaal en 

een ploeg gemotiveerde Schuur-medewerkers om je feest “op 
rolletjes” te laten lopen. De opbouw en opkuis gebeurt door de 
zaalverantwoordelijke.   
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Acts en animaties: 
 
Onderstaande acts zijn geschikt voor een zeer breed publiek. Minimum één act te boeken per dagdeel. 
 
- Act “Tattoo on wheels” 
Snel, pijnloos en zonder spijt. Nooit gedurfd, nu de kans!  
Voor jong (-18) EN oud (+ 18). 
Airbrush-technieken voor het zetten van een tijdelijke tattoo op maat. Blijft 
enkele dagen. Een professionele, huidvriendelijke bodypaint die wordt 
bespoten door een sjabloon of freehand.   
Verzoekjes en bijzondere wensen zijn perfect mogelijk.  
 
- Livemuziek door huisorkest “Cream Colored Ponies”: 
It don’t mean a thing if it ain’t got that swing! En swingen zal het.  Ze hebben 
een passie voor de swingmuziek uit de jaren '30 en '40! Op hun nostalgische 
trip door het swingtijdperk brengen ze hulde aan de crooners van weleer -
bekend om hun rustige, zachte en vooral natuurlijke stemgeluid.  
  
Roel Ferny (zang en gitaar) / Juno Kerstens (contrabas en zang)  / Angel Pérez 
(trompet en zang) 
 
 
Op www.alleslooptoprolletjes.be vind je meer info over ons volledige aanbod acts en animaties. 
Aarzel niet om ons te contacteren voor een programmavoorstel op maat van je wensen.      
 

Info  “De Schuur- exclusief”: 
 
Wil je graag een meer info en prijzen? Of wens je een  
prijsofferte op maat? 
Stuur een mailtje naar: info@alleslooptoprolletjes.be  
Bel ons op: 0032 (3) 486.75.68.31 (Kurt de Ruijter)    
 
 
Acts en animaties (minimum één act te boeken): 
Act “Tattoo on wheels”, Act “De ziener”,  
Ludieke presentatie en “Kermis op Rolletjes”, Livemuziek door 
“De Schuur”-huisorkest, Huis-DJ Rello incl. geluidsinstallatie,    
Huisfotograaf / ludieke fotobooth, …  
 
Adres:   Fort 3  Frans Beirenslaan 2A 
2150 Borsbeek (tegenover vliegveld Deurne)    
Gratis ruime parking naast De Schuur. 

 

http://www.alleslooptoprolletjes.be/

