
  

  
 

 Indoor Speelparadijs 
 

  Volop speelpret 
  In Indoor Speelparadijs “De Leeuwenborg” beleef je super 

veel speelplezier op en in uitdagende speeltoestellen.  
 

  Dreumes/Peuter softzone 
  Voor de jongste kinderen is er een aparte, afgesloten 

speelhoek ingericht met diverse attributen. 
 

  Ontspanning voor volwassenen 
  Er zijn diverse zitgelegenheden met uitzicht op de speel- 

  toestellen. Wifi is gratis. Of lees onder het genot van een 

  drankje een tijdschrift. 
 

  Kinderfeestjes, scholen en groepen 
  Indoor speelparadijs “De Leeuwenborg” is dé perfecte 

  gelegenheid voor een kinderfeestje of schoolreisje. 
 

  Horecafaciliteiten 
  We voorzien je graag in een hapje en/of drankje. Een  

  glaasje fris, kan ranja, stukje appeltaart, een ijsje, snoepje  

  of een snackmaaltijd, het kan allemaal...én.. 

  het is nog betaalbaar ook! 
 

   

  Nieuw Klimtoestel 
  Nog meer klimmen en klauteren voor de iets oudere en 

  stoere kinderen. Kom kijken en ontdek de zolder van de 

  Leeuwenborg. 

 Terras in de zon 
 

  Lekker buiten !? Kom op ons terras even bij met een drankje 

en/of hapje. Ook voor uw fiets is een oplaadpunt aanwezig. 
 

 

 

 

 

 

 

Diverse kano’s en een roeiboot te huur, zie website. 
 

 
 

 

 

 

 Midgetgolf 
 

 Buiten liggen, op het voormalige 

 boerenerf, onze 18 midgetgolf- 

 banen. Terwijl u een ronde  

 speelt, kunt ook heerlijk 

 genieten van het prachtige 

 natuurgebied de Barlagen- 

 polder, dat tegenover de 

 banen ligt. Midgetgolf is hét 

spel voor jong & oud! 

 Reserveren is niet nodig! 

 

 

 Lopen op het water 
 

 Waterballen en waterrollers. 

Aan het Termunterzijldiep hebben we een botenhelling en 

2 grote aanlegsteigers. Hier kun je in onze waterballen en 

waterrollers op het water lopen. (zwemdiploma verplicht) 

 
 

Normale openingstijden 
 

 Woensdag 12.00 - 18.00 uur 

 Vrijdag  12.00 - 18.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 18.00 uur 

 Zondag  10.00 - 18.00 uur 
 

Openingstijden tijdens (noordelijke) 
basisschoolvakanties 

 

 Maandag t/m Zondag   10.00 - 18.00 uur 
 

De Leeuwenborg is geheel gesloten op alle nationale feestdagen. 
 

Kijkt u bij twijfel even op onze website of  

informeer per telefoon. 

www.deleeuwenborg.nl 
 

 
 

Tarieven 
 

 18-baans Midgetgolf €  3,00 pp 
 

Indoor Speelparadijs 
 Entree voor 1 en 2 jarigen € 4,25 per kind 

 Entree vanaf 3 jaar en ouder  € 5,75 per kind 

 Volwassenen/begeleiders GRATIS! 

 

 Lopen op het water 
 Entree bal en roller op het water € 4,00 pp 
 (alléén met zwemdiploma)   

 

 Kinderfeest-Arrangementen Speelparadijs 
 (minimaal 5 kinderen, graag van tevoren reserveren) 

 Kinderfeestje A € 7,25 per kind 
 Entree, onbeperkt ranja en raketijsje OF een zakje chips 

 Kinderfeestje A+ € 7,75 per kind 
 Zelfde als A, maar met raketijsje EN een zakje chips 

 Kinderfeestje B € 9,25 per kind 
 Entree, onbeperkt ranja, eten met keuze uit: 

 -portie poffertjes of pannenkoek, of 

 -patat + mayo + frikandel of kroket of kipnuggets 

 Raketijsje OF een zakje chips 

 Kinderfeestje C € 9,75 per kind 

 Zelfde als B, maar met raketijs EN een zakje chips 
 

 Kinderfeest-Arrangementen Lopen op het water 

 samen met Midgetgolf 
 (dezelfde arrangementen als hierboven met dezelfde prijs) 

 

http://www.deleeuwenborg.nl/


 

 

IETS TE VIEREN? 
Wij hebben arrangementen voor elke 

feestelijke gelegenheid! 

 

U kunt terecht in 3 sfeervolle zalen 

voor al uw feesten! 
 

Partyzaal  (45 tot maximaal 200 gasten) 

De Partyzaal is een zeer sfeervolle en royale feestzaal met 

o.a. een grote dansvloer, podium, intieme zitjes, poolbiljart en 

een gezellige bar.  

 
“Paardenstal”  (20 tot 50 gasten) 

De voormalige Paardenstal is nu een zeer intieme  

locatie met authentieke details. Door originele balken, 

 de prachtige stenen vloer en de warme kleuren,  

voelt een ieder zich er direct thuis. 

 
 

“Kippenhok”  (10 tot 20 gasten) 

Wilt u met uw eigen kleine gezelschap in een aparte  

zaal verblijven? Dat kan in ons “Kippenhok”, een  

sfeervolle en huiselijke ruimte. De (klein)kinderen  

lopen zó het naastgelegen Speelparadijs in! 

 

 

Tevens: Lopen op het water 

Midgetgolfbanen en een Camping. 
Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op de website: 

www.deleeuwenborg.nl 

Partyboerderij & Indoor 

Speelparadijs De Leeuwenborg 
Pastorieweg 14 

9943 TG  NIEUW SCHEEMDA 

0598-446464 of info@deleeuwenborg.nl 
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