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Fietsknooppunt

Afstand in km

Natuurgebied

Plattelandsbedrijf is open
tijdens Ons Plattelandsrondje

39. De Verlorenbloem
Verlorenhoek 7, 5446 XL Wanroij
Tijdens het plattelandsrondje geven we demonstraties van werken
met krijtverf.
40. Doe-boerderij An 't Hoag
Walsert 6, 5449 AD Rijkevoort
41. De Heksenboom
Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis
Bij de Heksenboom bent u welkom voor de gezins-natuurtas met
routekaartje, leuke, spannende en actieve opdrachten en diverse
natuurmaterialen. De route is naar keuze 2 of 2,8 km.
Reserveer vooraf jouw tas (waarborg 10 euro).
42. Rongen Aktief B.V.
’t Buske 7, 5836 AD Sint Anthonis
Doe mee of kijk naar onze uitdagende FUN-activiteiten. Test uw
reactievermogen en uw lachspieren! Gratis deelname en geschikt
voor jong en oud. Tevens kunt u onze nieuwe activiteiten bewonderen
onder het genot van gratis koffie en thee.

Gedurende het gehele jaar kunt
u de routes volgen, houd hierbij
rekening met de reguliere
openingstijden en activiteiten,
die voor elk bedrijf anders zijn.

43

Treinstations (Arriva)

Veerpont (autoveer/voetveer)

Plattelandsbedrijf is gesloten
tijdens Ons Plattelandsrondje

43. Lunchroom Markant
Lepelstraat 2, 5845 BJ Sint Anthonis
Markant nodigt u uit voor:
• workshop cupcakes maken voor jong en oud
• proeverij van onze koffievarianten
• kennismaking medewerkers lunchroom
44. De Boergondische Tuijn
Noordkant 17, 5845 EX Sint Anthonis
Genieten van de Brabantse gastvrijheid, culinaire verwennerijen en
gemoedelijkheid in een bijzondere tuin! U bent van harte welkom
op ons bedrijf.
45. Paardentramstation ‘t Stamhuus
Noordkant 27, 5845 EX St. Anthonis
Wij zijn open, u bent van harte welkom om ons een bezoek
te brengen.
46. Kampeerboerderij ‘De Esrand’
Noordkant 34, 5845 EW St. Anthonis
47. Equicentrum ‘Sprong vooruit’ paardenbedrijf
Sprongseweg 7, 5447 PK Rijkevoort
Wij hebben activiteiten voor kinderen: ponyritjes, schminken,
knutselen. De hele dag zijn er voorstellingen en demonstraties met
paarden. Er zijn rondleidingen en er is een plein met kraampjes.

