
Gezellig een partijtje Jeu de Boules – Patanque kunt u bij 

Recreatie Riestenblik met een drankje of misschien wel 

iets meer? 
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In Nederland is Jeu de Boules – Patanque veel al een ontspannende activiteit die graag gespeeld wordt onder 

camping gasten, het Patanque is afkomstig zoals u wellicht zult weten vanuit Frankrijk. 

 

Zoekt u een leuke invulling van uw familiedag, uw KBO - vereniging of misschien voor een personeelsuitstapje? 

Dan is Jeu de Boules – Patanque wellicht iets voor u als middag invulling.  
 

En bent u bij Recreatie Riestenblik aan het juiste adres voor een  gezellige middag. 

Recreatie Riestenblik beschikt over een grote buiten Jeu de Boules – Patanque baan. 

Waar op er met meerder teams te gelijk gespeeld zou kunnen worden, en er mede hierdoor niet of niet lang 

gewacht hoeft te worden voor dat u een partijtje Jeu de Boules – Patanque kunt spelen en beleven. Aan het 

Jeu de Boules – Patanque zijn geen leeftijden gebonden. 
 

Mochten er onder het gezelschap kleine kinderen zijn, die misschien toch niet mee zouden kunnen doen 

beschikken we over een grote zandbak met daarin; zandbak materialen, een speelhuisje en een schommel en 

is er voldoende buitenruimte om vrij te kunnen spelen. 

Zie hier een kleine foto impressie van de dagrecreatie ruimte “De Weidetrek waar aan de Jeu de Boules – 

Patanque baan grenst. 

 

 

 

 

 

Zie hier een kleine foto impressie van de Jeu de Boules – Patanque baan die we voor u ter beschikking hebben. 
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Laat het “weer” het even niet toe om uw activiteit Jeu de Boules – Patanque te kunnen spelen is onze 

dagrecreatie ruimte een fijn onderkomen, waar u eventueel even onder het genot van een drankje of het 

gewenste hapje zou kunnen schuilen voor het weer, mocht het weer van die aard zijn dat er uitgeweken zou 

moeten worden naar een binnen activiteit.  
 

Kijkt u voor meer informatie en de mogelijkheden dan in de rubrieken (dagrecreatie en verhuur) 

Of heeft u zelf een leuk idee met betrekking tot het invullen van een middag horen we dat uiteraard ook graag 

van u en gaan wij kijken of we dat voor u kunnen realiseren. 
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