
Jeu de Boulen & lunchen 
Een leuke activiteit voor het hele gezin!  
 

Geniet samen met uw gezin of gezelschap van een leuk dagje uit met Jeu de Boules en 
lunchen. 

U kent de sport misschien nog wel van de camping of van iemand uit de omgeving die het 
speelt, maar heeft u zelf ook weleens jeu de boules gespeeld? Het is een leuke sport die met 
alle leeftijden gespeeld kan worden. Weer eens iets nieuws om samen te ontdekken!  

Brasserie Woods heeft een leuk arrangement voor u samengesteld met jeu-de-boulen en 
een heerlijke lunch.  

Wat is jeu de boules: 

Jeu de boules kent veel varianten maar over 
het algemeen en zeker in Nederland wordt de 
vorm 'Petanque' gespeeld. Bij Petanque 
probeert men met precisie een metalen bal (de 
boule) zo dicht mogelijk te plaatsen bij een klein 
balletje dat als eerste wordt uitgeworpen (de 
cochonnet).  

Petanque staat voor een uitdagende 
wedstrijdsport, waarbij vaardigheid (techniek), 
tactiek, concentratie en teamgeest centraal 
staan. Maar ook voor een ontspannende sport 
op recreatieniveau! 
 

Zo ziet het arrangement eruit:  

• 10:30 uur  Ontvangst bij Brasserie Woods met koffie & gebak 
• 11:30 uur Jeu de Boulen bij Le Cochonnet    
• 13:00 uur Lunchen bij Brasserie Woods    

U kunt van dit arrangement genieten voor €20,- per volwassene of €17,50 per kind 
(kinderlunch) 

Inclusief  
• Koffie & gebak bij Woods 
• Lunch bij Woods 
• Baanhuur  
• Enthousiaste begeleiding & uitleg 

Exclusief 
• Vervoer naar de locaties 
• Drankjes bij de lunch 

Data & opgeven 

• Zaterdag 18 september 
• Zaterdag 23 oktober 
• Zaterdag 20 november 
• Zaterdag 18 december 

 
Inschrijven & voorwaarden: www.woodsbrasserie.nl/jeu-de-boules-arrangement/  

http://www.woodsbrasserie.nl/jeu-de-boules-arrangement/


Adres & route 
Hieronder vind u de route naar Le Cochonnet (de locatie van het jeu de boulen).  
Het vervoer hierheen is op eigen gelegenheid.  
 
Routes met de auto: 

Route met de fiets/lopend: 

  

Veekestraat 19, 
4904 TE Oosterhout 

 
0162 454 735 

 
www.woodsbrasserie.nl 

  

 

Bredaseweg 119, 

Bij de parkeerplaats van de 
Jonge Renner  

(niet via de hoofdingang 
van de Warande) 

+31(0) 162 692 701 


