
 

 

ContactContact  SpringkussenSpringkussen  SpringkussenSpringkussen    Boerengolf DrachtenBoerengolf Drachten  

Een uitje voor iedereen! 
Ook biedt Boerengolf Drachten de mogelijk-

heid om springkussens te huren. Hierdoor 

wordt uw feest een waar succes! De spring-

kussens zijn ook te reserveren bij een arran-

gement van Boerengolf Drachten. 

Springkussen Disco                    . 

Dit springkussen is een echte discotheek! 

Van binnen is het springkussen lekker don-

ker, maar de discoverlichting in het dak 

zorgt voor een spannende lichtshow. In het 

springkussen zijn geluidsboxen verwerkt 

waardoor er ook geluid aanwezig is. Door 

eigen keuze van muziek is het springkussen 

geschikt voor jonge kinderen, maar ook voor 

de oudere kinderen!                     . 

Afmetingen: L: 5,0 x B: 5,0 x H: 4,0 m. 

Springkussen Super Koe                . 

Afmetingen: L: 6,2 x B: 5,2 x H: 4,5 m. 

Ranjakoe 

Deze Ranjakoe kan overal neergezet worden 

zonder gebruik van stroom. De Ranjakoe is 

een vrolijke nieuwe attractie die in de 

smaak valt bij jong en oud. Naast een leuke 

attractie, is de Ranjakoe uiteraard ook een 

schitterende blikvanger die het bij elk feest 

of evenement goed doet. Binnen enkele 

minuten staat de Ranjakoe op!                   . 

Hoogte: 2,3 m. 

Adres: 

De Knobben 102 

9222LS Drachtstercompagnie 

Telefoon: 

0646174880 

Email: 

info@boerengolfdrachten.nl 

Voor openingstijden en routebe-

schrijving, zie website: 

www.boerengolfdrachten.nl 
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In Drachtstercompagnie, aan de rand van 

Drachten, ligt de boerderij van Mts. S & T 

van der Lei-Roersma. Op de boerderij kan 

het spel Boerengolf gespeeld worden.                 

De boerengolfbaan heeft een lengte van on-

geveer 2 kilometer met 10 holes die kris kras 

door de weilanden liggen. De weilanden 

waarop het spel gespeeld wordt, worden 

zoveel mogelijk in natuurlijke staat gehou-

den, dus geen strak gemaaid golfveld zoals 

bij de klassieke golfsport. ’s Zomers wordt er 

zelfs tussen de koeien door gespeeld! De 

holes bestaan uit een 

put in de grond met 

een vlag erbij. De 

ballen zijn te vergelij-

ken met een hand-

bal, en als club is een 

stok met aan het 

uiteinde een houten 

klomp. Het mooie 

van boerengolf is dat 

het voor elke groep geschikt is. De nadruk 

ligt op gezelligheid, gecombineerd met spor-

tiviteit. 

Binnenkort een vrijgezellenfeest organise-

ren? Of  bijvoorbeeld een personeelsuitje, 

team-building, buurtfeest of familiedag? 

Doe dit bij Boerengolf Drachten! Er zijn ver-

schillende arrangementen beschikbaar. Een 

greep uit de mogelijkheden:  

 Ontvangst met koffie en gebak 

 Boerengolf 

 Tussendoortje tijdens de boerengolf 

 Boerderij-excursie 

 Boerenlunch 

 Barbecue inclusief drinken 

 Soep en hamburger of gehaktbal 

 High tea 

 IJs 
 

Ook voor kinderfeestjes zijn er diverse ar-

rangementen, enkele mogelijkheden: 

 Boerengolf, kinderboerengolf of voet-
balgolf 

 Ranja, snoep, chips en ijsje 

 Patat met kipnuggets 

 Springkussen 

 Spelletjes 

 Gipsbeeldjes- of klompschilderen   . 
 

Zie www.boerengolfdrachten.nl voor de 

complete arrangementen. 

Naast de gewone boerengolf is er bij Boe-

rengolf Drachten speciaal voor kinderen de 

kinderboerengolf. Dit spel is uniek en zelf 

bedacht door Boerengolf Drachten! Bij dit 

spel moet de bal door de zelf gemaakte 

boerderijdieren heen worden gespeeld. Dit 

spel is verplaatsbaar en kan zowel op een 

stuk weiland als indoor worden gespeeld bij 

Boerengolf Drachten. Kinderboerengolf kan 

alleen in combinatie met een kinderfeestje 

worden gereserveerd. 

Bij een kinderfeestje kan er keuze gemaakt 

worden uit boerengolf, voetbalgolf of kin-

derboerengolf. Verder is er extra speelgoed 

aanwezig zoals een airhockeytafel, een tafel-

tennistafel en een voetbaltafel, maar ook 

speelgoedtrekkers, skelters en een step. 

Daarnaast zijn er vele arrangementen be-

schikbaar, inclusief iets lekkers,  een spring-

kussen, spelletjes of knutselen. Ook eigen 

ideeën zijn welkom! 

Om het uitje compleet te maken, biedt Boe-

rengolf Drachten ook een arrangement aan 

in combinatie met high tea. Boerengolf 

Drachten heeft de lekkerste producten gese-

lecteerd met als hoofdthema chocola! Er is 

een chocoladefontein aanwezig, waar u 

heerlijk vers fruit in kunt dippen. Daarnaast 

worden er onder andere diverse cup cakes, 

soesjes, bonbons en scones geserveerd. Ook 

heeft u onbeperkte  keuze uit exclusieve 

theesmaken. Erg geschikt voor een vriendin-

nenuitje of vrijgezellenfeest. Dit arrange-

ment is al te boeken vanaf 4 personen. 

http://www.boerengolfdrachten.nl

