
Team Borsele Beweegt en 
deelnemende wienkeltjes wensen 

u een mooie fietstocht. 
Geniet ervan! 

Wij horen graag wat u er van vond 
(via Facebook, Instagram of via de 

mail: 
leefstijlcoach@borsele.nl)



Koek en Leut
2

Dorpsplein 46, Nisse

Openingstijden: 
maandag tot vrijdag 9.30-16.00 uur

1 beker met 2 bolletjes 
ambachtelijk ijs voor € 1,50

Kaasboerderij Ter Nisse
3

Zuidweg 8, Nisse

Openingstijden: 
dinsdag, woensdag, donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.15 en 12.45-17.00 uur
zaterdag 9.00-15.00 uur

10% korting op aankopen 
in de boerderijwinkel

Kesselaar
4

‘s-Gravenstraat 2, ’s-Gravenpolder

Openingstijden: 
vrijdag 8.00-18.00 uur
zaterdag 8.00–17.00 uur

Gratis appel

Brasserie ‘t Durpsuus
1

Dorpsplein 28, Nisse

Openingstijden:
woensdag en zondag van 13.00-18.00 uur 
vrijdag en zaterdag van 13.00-20.00 uur

Koffie met een gevulde/roze koek 
voor  € 2,50

 Woodstock CoffeeRoasters 
7

Langeweegje 14, Kwadendamme

Openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 –17.00 uur

Koffie of thee naar keuze voor € 0,50. 
Gratis stroopwafel bij het eerste kopje koffie. 

Tosti de luxe of broodje kroket: € 3,75
Extra aanbieding om mee te nemen: 

Pond koffiebonen  € 8,50

Hattum‘uus 
15

Zomerstraat 16, Ellewoutsdijk

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 12.00 –18.00 uur

Gratis lekkernij bij kopje koffie of thee 
Soep, stukje stokbrood, 

kruidenboter voor € 3 

Saartjes Confiture
16

Van Hattumstraat 3, Ellewoutsdijk

Openingstijden: 
vrijdag 18, zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26
en zondag 27 september 12.00 tot 16.30 uur 

Koffie/thee of frisdrank naar keuze
met appeltaart voor € 4

Nummer 49
18

Schoondijksedijk 49, Driewegen

Openingstijden:
maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag 11.00 –17.00 uur

Gratis proeverijtje homemade taart 
bij een kop koffie/thee 

(geldig op maandag, dinsdag en vrijdag)

Boerderijwinkel van Damme
24

Oudekamerseweg 7, Heinkenszand

Openingstijden: 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag:  
8.30-12.00 en 13.00-17.00 uur, zaterdag 8.30-15.00 uur

GRATIS appel(nieuwe oogst, vers van de boom) 

of een bekertje puur sap uit eigen boomgaard

 Mini Camping Zwaakseweel
6

Groenewegje 14, Kwadendamme 

Openingstijden:
Dagelijks geopend vanaf 8.00 uur

Gratis gebruik toilet

Spelregels
• Deelname aan de fietstocht is gratis. U kiest zelf 

welke dag en tijd u gaat fietsen. (Let wel op de 
openingsdagen en tijden van de deelnemende 
wienkeltjes.)

• De aanbiedingen op deze routekaart zijn alleen 
geldig tijdens De Nationale Sportweek van 

       vrijdag 18 tot en met zondag 27 september 2020
• U kiest zelf welke wienkeltjes u bezoekt. De 

wienkeltjes die u iets aanbieden, staan met hun 
aanbod op deze routekaart.

• Op vertoon van deze routekaart kunt u gebruik 
maken van het aanbod van de deelnemende 
wienkeltjes.

• U fietst op eigen risico. 

Kreahoek Ovezande
20

Hoofdstraat 18, Ovezande

Openingstijden:
vrijdag 18 zaterdag 19 en 
woensdag 23 t/m zaterdag 26 september 10.00-17.00 uur

Gratis wenskaart met Zeeuws tintje


