
  Leer van alles over de akkerbouw van nu. De rol van machines  
en wat er komt kijken bij duurzame akkerbouw. 
   Durf jij een paard te aaien?
  Ontdek de bron van onze zuivelproducten.
  Kom te weten waar zo’n prachtig veld met bloemen voor dient  
en leer over het leven van de bijen en hoe belangrijk ze zijn.

Maandag 10 juni 2019 
(Tweede Pinksterdag)

Boerenland Beleeftocht

Buurten
bij de Boer



Inlichtingen: Anja van Tilbeurgh 06-23110568 of Anja Goense 06-15582668
Bij slecht weer kan de organisatie besluiten om van de fietstocht een autotocht te maken.
Deelname aan Buurten bij de Boer is op eigen risico. Bij deelname aan deze activiteit geeft u automatisch toestemming voor het promotioneel gebruik 
van foto’s/film gemaakt tijdens deze dag.

Kom op maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, 
kennismaken met de Thoolse landbouw. 

 Startlocatie

 Startlocatie

Deelnemende bedrijven:
 Familie De Wilde

Meliasweg 7, 4695 SG  Sint-Maartensdijk 

 Stal Breure*
Vierde Dijk 6, 4695 SH  Sint-Maartensdijk

 Actiehove*
Zuidmoerseweg 4, 4696 PB  Stavenisse
(parkeergelegenheid in de berm langs de Zuidmoerseweg,  
komende vanaf de Provincialeweg aan de rechterkant)

 Groenewege
Derde Dijk 1, 4695 PH  Sint-Maartensdijk

 Drogerij Stavenisse
Stavenisseweg 5a,  4696 RC  Stavenisse

* Bij Actiehove en Stal Breure GEEN huisdieren toegestaan

Een fietsroute van bijna 20 km. voert u door het aantrekkelijke 
Thoolse landschap en langs een akkerbouwbedrijf, paarden- 
pensionstal, een veehouder en een bloemendrogerij. Bij iedere 
stopplek is er iets te zien, te doen of te beleven. 

Elk bedrijf zorgt voor een aangenaam verpozen voor de inwendige 
mens (o.a. koffie/fris, frietjes/cake). Op elke locatie zijn toiletvoor-
zieningen en is er vertier voor de jongste deelnemers.

Deelname is gratis 
U heeft een deelnemerskaart nodig om mee te doen.  
Deze is samen met een routekaart te verkrijgen bij één  
van de twee startlocaties.   
U kunt starten tussen 10.30 uur en 13.30 uur.  
De uiterste aankomsttijd is 16.30 uur.


