
 

 

 

 

 

 

Beste Schoondijkenaren, 

 

In het weekend van 17, 18 en 19 juni 2022 zijn het weer Moaneblussersfeesten in ons dorp!  

Ook dit jaar wordt er natuurlijk weer van alles georganiseerd. We gaan er samen weer een  

leuk en gezellig weekend van maken!! 

 

Hieronder het programma. Voor de Pubquiz, Schoondijkse Spelen en het Diner vragen we om  

vooraf op te geven. Dit kan door het formulier aan de achterkant in te leveren bij BOONE of  

via een mailtje naar info@moaneblussersfeesten.nl   

 

Programma Moaneblussersfeesten  

Vrijdag 17 juni 2022 

18.30 – 20.30 uur Limonadebal & Skeelerdisco – ijsje voor alle kinderen 

20.30 – 01.00 uur Maneblusserscafé geopend  

20.30 – 22.30 uur Pubquiz in de tent *  

22.30 – 01.00 uur Spijkerslaan & gezellig muziekje 

 

Zaterdag 18 juni 2022 

07.00 – 12.00 uur Rommelmarkt op het Dorpsplein  

13.00 – 16.00 uur Schoondijkse Spelen à la de ‘Alleskunner’ * 

16.00 – 18.00 uur West Zeeuws-Vlaams Muziekfestival 

   Jeugd play-inn, aansluitend concert gezamenlijke verenigingen 

18.30 – 20.30 uur Samen eten – 3 gangen buffet * 

22.00 – 02.00 uur Foute Party met DJ’s van ‘Het Feest’   

00.00 uur Feestband ‘One, Two, Trio’ – het trio dat van ieder feest een écht feest maakt! 

 

Zondag 19 juni 2022 - Moaneblussers Festival 

13.00 – 20.00 uur Foodtrucks: Arte Della Pizza – De Kiphut – Kibbeling van de Vetklep –  

    IJs van de Heerenhoeve – Cocktailbar 

13.30 – 17.00 uur Circus Bolo met interactief circus 

14.00 – 16.00 uur Sanne & Joep – akoestisch duo 

14.00 – 18.00 uur Lasergamen 

15.00 – 18.00 uur Inspiratieveranda met schminken & glittertattoos  

17.00 – 20.00 uur Woodworks 

 

*vooraf aanmelden 
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Vrijdagavond om 20.30 uur * Pubquiz in de Tent * 

Welk team weet de meeste vragen goed te beantwoorden ? Verschillende vragenrondes met muziek, sport, 

spel, actualiteiten, … Teams van max 5 personen vooraf aan te melden –  deelname € 5,00 / team.   

Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur * Schoondijkse Spelen à la de Alleskunner * 

In teams van 4 – 6 personen (buren, familie, (sport)vrienden, collega’s, …) ga je de strijd aan tegen andere 

teams uit Schoondijke. In ronde 1 zijn er een 15-tal spelen waar alle teams aan mee kunnen doen. Per spel 

bepaal je als team wie je voor dit spel inzet. Natuurlijk zijn er ook spelen die je met je hele team doet. 

Uiteindelijk blijven er een aantal teams over die in een afvalronde spelen op weg naar de finaleplaats!  

Doel van de Spelen blijft dat we met veel mensen uit ons dorp een leuke middag hebben, waarin mensen 

elkaar (op een andere manier) leren kennen en waarbij er sportief doch fanatiek gestreden wordt om de titel.   

Zaterdagavond om 18.30 uur * Samen eten * 

Na afloop van de Schoondijkse Spelen is het ondertussen traditie om samen te eten. Dit jaar is dat na het 

muziekfestival. Een menu met voor iedereen wat lekkers bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerechtenbuffet 

en dessertbuffet.  Door een gift van de Dorpsraad / Gemeente Sluis kunnen we dit driegangen menu verzorgd 

door Zeeuwse Evenementen aanbieden voor de  prijs van € 12,50 pp. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 7,50 pp en 

kinderen tot 4 jaar gratis. Deze speciale prijs is alleen van toepassing voor inwoners van Schoondijke. Heeft u 

familie of vrienden die ook willen aanschuiven? Dat kan natuurlijk (€ 17,50 / € 10,00 pp)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wil je ook aan al dit leuks deelnemen? Laat het ons weten en meld je aan !  

Vul hieronder in waar je graag aan meedoet en met hoeveel personen.  

Lever je briefje in bij BOONE of mail naar info@moaneblussersfeesten.nl   

 Pubquiz in de tent  

o Teamnaam:  

o Captain:        GSM nr:   

    

 Schoondijkse Spelen à la de Alleskunner 

o Teamnaam:  

o Captain:        GSM nr:  

 

 Diner 

o Ja ik / wij eten graag mee met ……… (aantal invullen) personen: 

o …..  Volwassen x € 12,50 pp  

o …… Kinderen 4 t/m 10 jaar x € 7,50 

o Bedrag gepast afgeven bij BOONE of overmaken ovv voor- en achternaam 

NL08 RABO 0301 2888 95 tnv Buitengewoon Actief  

 

Naam…………………………………………………………………… 

 

De komende weken  

Zondag 29 mei, vanaf 13 uur  Trekkertrek op het Technopark, ook kindertrekkertrek 

10 – 11 – 12 juni    Kermis op het Plein  

Zaterdag 11 juni, 14 uur   Fietsen op Rollen – meer info bij BOONE 

Zaterdag 11 juni 13 – 15 uur  Stop van de oldtimerrit op het Dorpsplein 
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