
 

       

                     Camperplaats de Spekdonken Vessem 
                        Kerst arrangement programma 2021 

Vrijdag 24 december 
17.30u-19.30u Friet met stoofvlees zoals u van ons 

gewend bent. 
U besteld bij aankomst en we bezorgen uw bestelling bij 
uw camper op uw aangegeven tijd. 

Zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag) 
10.30u Koffie/thee met een lekkernij. 
11.00u Foto fiets/wandel puzzeltocht 

Met mooie prijzen! Prijsuitreiking is op zondagochtend 
om 10.30u. 

12.30u – 14.00u Lunch 
Met o.a. huisgemaakte erwtensoep, Brabants 
worstenbrood, koffie/thee, glühwein/warme chocomel 
met slagroom. 

18.00u-22.00u KerstWinter BBQ 
Volledig verzorgd en sfeervol samenzijn in  kerstsfeer. 

BBQ 
- Tomatensoep 
- Stokbrood met kruidenboter 
- Hamburger, speklap, kipspies (3 stuks vlees p.p.) 
- Huisgemaakte pastasalade, rauwkostsalade, huzarensalade en fruitsalade 

Zondag 26 december (Tweede Kerstdag) 
10.30u Prijsuitreiking foto puzzeltocht met koffie/thee. 
11.00u Rondleiding melkveebedrijf (voor de liefhebbers) 
12.30u-14.00u Lunch 

Met huisgemaakte tomatensoep, broodje ham/kaas, koffie/
thee, glühwein/warme chocomel met slagroom. 

18.00u-22.00u Samenzijn onder het genot van hapjes en een 
drankje. 
Buiten bij de kachel of binnen. Er is gelegenheid    een 
gezelschapsspel te spelen of een kaartje te leggen. Of 
gewoon ‘buurten’ zoals ze dat in Brabant zeggen. U 
hoeft niet te eten voor aanvang. 
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  Gasten zijn vrij om de omgeving van de Spekdonken te verkennen.  

Elke ochtend zijn er vers afgebakken broodjes te verkrijgen op aanvraag. 
(Bestellijst invullen s.v.p. en deponeren in de brievenbus) 

Om verzekerd te zijn van een plaats kunt u reserveren via de mail (info@de-
spekdonken.nl). U kunt alleen reserveren voor drie    overnachtingen of meer.  

€ 12.50,- Staanplaats per nacht 
€ 2,50,- Stroom per nacht (optioneel) 

S.v.p. aangeven bij reservering: 
- Naam 
- Kenteken 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Aankomst- en vertrekdatum 
- Evt. speciale diëten 

Betaling 
De kosten voor dit arrangement op 1e en 2e kerstdag zijn samen €55- per persoon 
(exclusief de drankjes, vrijdagavond maaltijd en verse broodjes in de ochtend). 
U kunt de betaling contant of contactloos voldoen. 

Voor meer informatie over onze camperplaats ga naar www.de-spekdonken.nl.
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