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Fietsen voor m'n eten in 
de Kromme Rijnstreek 
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Ga ook op pad en koop lokaal! 
www. fietsenvoormij neten. n ljregio/krom me-rijnstreek 

www.facebook.com/ grou ps/fietsenvoormij neten krom me rij n 
www.instagram.com/fvme_krom me rij nstreek 
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� Het buiten 
·• van Utrecht!

Deze actie is mogelijk gemaakt door de Fietsen voor mijn Eten Kromme Rijnstreek sponsoren:

Deelnemers Zomer 
Stempel Actie
1. Oosterom’s Zomerfruit ‘t 
Zomerkoninkje
Waalseweg 44a, Tull en ’t Waal

2. Landwinkel De Kersenhut
Groenewoudseweg 18, Cothen

3. Rokerij Lens
Groenewoudseweg 16, Cothen

4. Bij ons in ’t Goy
Beusichemseweg 59, ’t Goy

5. Landwinkel de Lindeboom
Beusichemseweg 22, ’t Goy

6. Fruitteeltbedrijf Landrust
Molenspoor 2, Werkhoven

7. Melktap Kronenburgh
Gooyer Wetering 8, Driebergen-
Rijsenburg

8. Pater’s Fruitbedrijf
Achterdijk 22A, Bunnik

9. Watertoren Werkhoven
Watertorenweg 1, Werkhoven

10. Bakkerij Vroeg
Achterdijk 1, Bunnik

Zomer Stempel Actie
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Zomer Stempelen in de Kromme Rijnstreek
Ga lekker fietsen in de Kromme Rijnstreek. Ga met deze stempelkaart op pad, koop 
actieproducten, verzamel minimaal 8 stempels en verdien leuke producten! De 
actie geldt van 5 augustus t/m 30 september. Openingstijden van de deelnemers, de 
voorwaarden, meer info en de te verdienen producten vind je op de website:
www.fietsenvoormijneten.nl/evenement/zomer-stempelen/

10% korting op vertoon 
van uw stempelkaart bij 
Oosterom’s Zomerfruit 
‘t Zomerkoninkje. 
Minimale besteding: €10.

Een extra aardigheidje 
bij uw aankoop 
om op de fiets op 
te eten. Zodra er 
nieuwe appels zijn 
ontvangt u een appel, 
bij Fruitteeltbedrijf 
Landrust.

10% korting op alle 
Hommeles Biertjes in 
de winkel en op het 
terras bij Landwinkel de 
Lindeboom/Hommeles 
Bier.

Eenmalig €1 korting 
op het totale 
aankoopbedrag bij de 
ambachtelijke vis- en 
wildrokerij Lens.

3 Flessen Kromme 
Rijnsap: appel-
kersensap, appelsap 
en appel-perensap 
gemaakt met fruit uit 
eigen boomgaard voor 
€5 bij Landwinkel De 
Kersenhut.

2 flessen yoghurt en/
of vla en een doosje 
scharreleieren voor 
€5,75 bij Melktap 
Kronenburgh.

Tapas ijs: 3 kleine ijsjes 
met eigen topping voor 
€3,75 bij Bij ons in ’t 
Goy.

Koffie/thee/cappuccino 
met warm appelgebak 
met slagroom voor €5, 
Terras Aan Het Water, 
Watertoren Werkhoven.

€1 korting bij besteding 
van €10 of meer bij  
Pater’s Fruitbedrijf.

Heerlijk brood bij 
Bakkerij Vroeg, vraag in 
de winkel naar de actie 
van de week.


