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Petanqueverenigingen kunnen voor haar leden, eve-
nementen in de Boulodrôme laten plaatsvinden. Denk 
hierbij aan clubtoernooien of clubkampioenschappen. 
Vaak zien we dat er in de winter weinig activiteiten zijn 
bij petanqueverenigingen.  
 
De Boulodrôme biedt de mogelijkheid om uw vereni-
ging ook in de winter actief te laten draaien. 
 
Uw Petanque vereniging kan zich aanmelden met al 
haar leden om de Boulodrôme als thuisbasis te nemen.  
 
Voor het resideren in de Boulodrôme zijn er mogelijk-
heden tot het organiseren van eigen activiteiten en 
toernooien. Er kan in dat geval ook gebruik worden 
gemaakt van de buitenbanen.  
 
Maak een afspraak met ons secretariaat om eens in-
formatief te praten over de mogelijkheden. 

 

 
 
U kunt als groep, bedrijf of organisatie een  of meerde-
re banen huren. Bijvoorbeeld voor een familiedag, 
strategiedag of personeelsfeest. Of om zomaar een 
gezellig balletje te gooien. Na afloop kunt u gebruik 
maken van de gezellige kantine ruimte, alwaar koffie, 
drank en eventueel gebak kan worden verzorgd. 
De Boulodrôme kan ook een clinic voor u organiseren. 
Dit houdt in dat u wordt ontvangen met een kopje 
koffie of thee en de spelregels van petanque (jeu de 
boules) aan u worden uitgelegd. Daarna gaat u naar 
binnen- of buitenbanen, waar u met elkaar, al dan niet 
onder begeleiding van onze vrijwilligers, een of meer 
partijen speelt. 
In overleg kan een en ander worden uitgebreid met 
bijvoorbeeld een barbecue, een buffet of een gezellig 
samenzijn na afloop met een uitgebreid assortiment 
aan hapjes of drankjes. Vraag naar de mogelijkheden 
bij het secretariaat om de hal voor een dagdeel of 
dagdelen vast te leggen. 
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Ook als particulier kunt u een  of meerdere banen 
huren. Bijvoorbeeld voor een familiefeestje. 
 
De Boulodrôme kan voor u ook een clinic organiseren. 
Dit houdt in dat u wordt ontvangen met een kopje 
koffie of thee en de spelregels van petanque (jeu de 
boules) aan u worden uitgelegd. Daarna gaat u naar 
binnen- of buitenbanen, waar u met elkaar, al dan niet 
onder begeleiding van onze vrijwilligers, een of meer 
partijen speelt. 
 
De Boulodrôme kan hierbij op verzoek ook de catering 
laten verzorgen, denk hierbij bv aan een barbecue, een 
buffet of een gezellig samenzijn na afloop met een 
uitgebreid assortiment aan hapjes of drankjes. Dit 
tegen interessante tarieven. 
 
Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat om 
de hal voor een dagdeel of dagdelen vast te leggen. 
 

 
 
De tijd van de Thunderbirds, Zorro en Floris? 
Vraag er jullie ouders maar eens naar.  
Zij speelden met zelfgemaakte zwaarden en fanta-
seerden over reizen door de ruimte. 
Zij speelden buiten. Op de berg, in het bos en verken-
den beken en grotten. Ze kwamen spelenderwijs in 
contact met allerlei spellen. Voetbal, volleybal, kaar-
ten, tafelvoetballen en ook.........  jeu de boule / pe-
tanque. Het zou jammer zijn als je wacht tot je de 50 
of zelfs 60  gepasseerd bent, want dan kom je erachter 
dat je véél te veel tijd achter je IPad of telefoon hebt 
doorgebracht met oogverblindende spellen en sociale 
media. En dat terwijl sociaal bezig zijn zó gemakkelijk is 
als je  gezamenlijk een sport beoefend. Bovendien leer 
je door te kijken en te luisteren bepaalde technieken 
die je op latere leeftijd maar moeilijk onder de knie zal 
krijgen. Ook hier geldt: Jong geleerd is oud gedaan. 
Laat je ouders of leraar eens  contact met ons opne-
men voor de mogelijkheden en kom eens een keertje 
kijken en laat je verrassen.  

 
 
- heeft 16 binnenbanen. 
- heeft 16 buitenbanen. 
- wordt volledig ondersteund door vrijwilligers.  
 Er is altijd mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. 
- is geopend op maandag t/m vrijdag met mogelijkhe-

den voor zaterdag en zondag.  
 Voor actuele openingstijden zie onze website onder 

de tab: “openstelling”. 
- heeft een abonnement van 1  januari t/m 31 decem-

ber. Startmogelijkheid vanaf 1 oktober (begin win-
terseizoen) tegen aantrekkelijke prijs. 

- biedt baanhuur per dagdeel. 
- biedt individuele huur. 
- organiseert toernooien. O.a.: 
 - Paastoernooi 
 - Zomertoernooi 
 - Wintertoernooi 
 - Kersttoernooi 
 - Onnozelentoernooi 


