Oud Hollandse Spellen verhuur
Café restaurant Hegeman Schoonloo
Boerengolf / Klompjesgolf
€ 10,00 per spel, per dag
Boerengolf is een leuk spel dat zowel indoor als outdoor gespeeld kan worden. Het is zeer geschikt
voor kinderen maar ook voor senioren. Wij leveren dit spel compleet met Klompgolfstick en
golfballetje. Wij hebben .. Verschillende banen als u een leuk parcours. Als u ze alle 9 wilt huren
betaald u € 70,00.
Sjoelbak
€ 10,00 per dag
Sjoelen blijft gewoon een leuk spel om te huren voor een gezellige dag.
Hamertjes Spel
€ 10,00 per dag
Stoot met de hamer de knikker in het doel van de tegenstander en verdedig hiermee ook je eigen
doel. Dit spel kan gespeeld worden met maximaal 4 personen.
Trekbiljart
€ 10,00 per dag
Plaats de bal achter op beide stokken die tegen elkaar aan liggen. Zodra je de stokken naar buiten
beweegt zal de bal naar je toe rollen. Wanneer u de stokken te ver uit elkaar beweegt zal de bal in 1
van de gaten vallen.
Ringwerpen
€ 10,00 per dag
Gooi de 10 ringen om de pinnen! Wie gooit het meeste aantal punten?
Dobbelspel
€ 7,00 per dag
Een gezellig dobbelspel waarbij u na een worp steeds een deurtje dicht doet en zo probeert minder
punten over te houden dan uw tegenstander.
Biertol
€ 5,00 per dag
De Biertol wordt geleverd met een tol en 6 balletjes. Je draait met de tol en dan schieten de balletjes
in de holes met aantal punten erop.
Labyrinth spel
€ 5,00 per dag
Je begint bij start met een kogeltje. Aan twee kanten van de bak zit een knop. Draai aan de knoppen
en rol het kogeltje zover mogelijk door het doolhof om zoveel mogelijk punten te behalen.
Jeu des Boules
€ 5,00 per dag
Jeu des Boulesbaan aanwezig op het Liefhebbersplein tegen over het café in Schoonloo.
Wie kent het niet? Een leuk spel om te huren!
Vang de bal

€ 10,00 per dag

Spijkerpoepen
€ 2,50 per dag
Poep de spijker in de fles. Een eenvoudig spel wat voor lachwekkende momenten zorgt.
Dartbord incl. 9 pijlen
€ 17,50 per dag
Ben jij de nieuwe Michael van Gerwen? Show je dartskills!
Klootschieten, 2 teams
€ 12,50 per dag
Gezellig met elkaar klootschieten, bij ons huurt u alle spullen in 1 keer. Wij leveren voor twee teams
vier klootschietballen van steen, twee klootschiethengels waarmee u de kloten uit een sloot of
modder kunt hengelen, scoreformulieren, pen en klootzakken waarin u de reserve kloot kunt
vervoeren.

