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fijn dat je er bent!
Welkom, namens alle ondernemers in de gemeente Medemblik! 
Wij zijn trots op onze mooie stad en de prachtige omgeving die 
voor iedereen iets biedt: water, natuur, historie én een levendig 
stadscentrum. In dit magazine vind je de leukste locaties, 
bezienswaardigheden en… onze ‘mooiste verhalen’. 

De omgeving van Medemblik is zeer geschikt om in alle rust en ruimte 
wandelend, fietsend en varend te ontdekken. De ondernemers, musea 
en evenementenorganisatoren kijken ernaar uit om je weer gastvrij 
te ontvangen. Uiteraard conform de actuele maatregelen.

Veel plezier in Medemblik! 

DE - FEIN DASS SIE HIER SIND!
Wir sind stolz auf unsere schöne 
Stadt und die wunderschöne 
Umgebung, die jedem etwas bietet: 
Wasser, Natur, Geschichte und 
ein pulsierendes Stadtzentrum. 
In diesem Magazin finden 
Sie die schönsten Standorte, 
Sehenswürdigkeiten und… 
unsere ‘schönsten Geschichten’. 

Die Umgebung von Medemblik 
ist sehr dafür geeignet, in aller 
Ruhe zu Fuß, per Fahrrad oder mit 
einem Boot erkundet zu werden. 
Die Unternehmer, Museen und 
Organisatoren von Events freuen 
sich bereits darauf, Sie wieder 
gastfreundlich zu empfangen. 
Selbstverständlich unter Beachtung 
der aktuellen Maßnahmen.

Besuchen Sie auch unsere Website 
und folgen Sie uns auf Social Media. 

Viel Spaß in Medemblik!

 EN - GOOD TO SEE YOU!
We are proud of our beautiful 
town and its lovely surroundings, 
which offer something for everyone: 
water, nature, history and a lively 
city centre. In this magazine you 
will find the nicest locations, 
places worth seeing and... 
our ‘loveliest tales’. 

The area of Medemblik is absolutely 
suitable for taking it easy and 
having the space to explore while 
hiking, cycling and sailing. The 
entrepreneurs, museums and event 
organisers are looking forward to 
host you as always, naturally while 
observing the current measures.
 
Visit our website and follow us 
on social media. 

Enjoy yourself in Medemblik!

Onze speciale dank voor het realiseren 
van deze editie gaat uit naar: 
Ondernemersfonds, Toeristisch platform, Cultuur 
Medemblik, Mevo, Bungalowpark De Vlietlanden, 
Bungalowpark Zuiderzee, Bungalowpark IJsselhof, 
Recreatiepark de Groote Vliet, Jachthaven Andijk, 
Andijk Zeiljacht Verhuur, Stadshavens Medemblik, 
Regatta Center Medemblik, Sailshop, Nauticsale, 
RC Jachtservice, Ned1671 Rigging, Liv-eco, Novitaz, 
Bakkerij Raat, Etos, Kaas&Zo, Mitra, Marskramer, 
Spar Medemblik, Bonifaciuskerk, Slijterij Vidra 
Wervershoof, André v Duin Fietsverhuur, Restau-
rant De Vooroever, De Moel Hengelsport, Wat Aars, 
B & B De Stadshoeve, B&B Het Havenhuisje.

Bezoek ook onze website
en volg ons op social media

www.visitmedemblik.nl
facebook.com/visitmedemblik
instagram.com/visitmedemblik

       #visitmedemblik

#rijkaanverhalen
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Duco de Vries
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Reich an Geschichten 
Rich in stories

EN - A wealth of stories
We are proud of our stories
and love to share them.
 A visit toMedemblik is not only 
a beautiful experience, it’s also 
a gift. Because no-one can take 
away lovely memories! Anticipate 
the fun and enjoy looking back. 
Read all our stories in English:
www.visitmedemblik.nl/en/
our-stories
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DE GROE(N)TE!
Grüne Grüße / Green Greetings

DE - Reich an Geschichten
Wir sind stolz auf unsere Geschich-
ten und erzählen sie gerne weiter. 
Ein Besuch in Medemblik ist nicht 
nur eine wunderbare Erfahrung, 
sondern auch ein Geschenk. Denn 
schöne Erinnerungen kann einem 
niemand nehmen! Freuen Sie 
sich auf Ihren Besuch und auf die 
Erinnerung danach! 
Eine Auswahl unserer Geschichten 
auf Deutsch finden Sie unter: 
www.visitmedemblik.nl/de/
unsere-geschichten

Pagina 8
FLUISTERENDE MOLENS
Flüstermühlen / Whispering mills

rijk aan verhalen
Rijk aan verhalen
Wij zijn trots op onze verhalen en delen ze graag. Een bezoek aan 
Medemblik is niet alleen een mooie ervaring, we trakteren je ook op een 
koffer vol rijkdom. Want een fijne herinnering pakt niemand je meer af! 
Begin met de voorpret en geniet nog even na.
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Fotografie
Duco de Vries

FLUISTERENDE
MOLENS

Als molens toch eens konden pra-
ten... Bergen verhalen zijn er, ze 
moeten alleen nog even tot leven 
komen. Voor het themajaar: ‘Ode 
aan het Landschap’ is daarom een 
speciale route gemaakt tussen 22 
molens, die samen een ‘geheim 
genootschap van fluisterende mo-
lens’ vormen. Erris zoekt voor ons 
naar weetjes en anekdotes die wij al 
fietsend door het Noord-Hollandse 
landschap kunnen ontdekken. 

Onder het motto ‘luister naar de 
molens, zij wijzen ons de weg’ leren 
we iets over vroeger en kunnen we 
ons afvragen waar we nu staan. 
Kijken we over honderd jaar nog 
steeds naar grasland en tulpenvel-
den of hebben we dan natte voeten?
 
Omdat het misschien wat overdre-
ven is om langs al die molens te 
fietsen, doet columnist Roos Schlik-
ker dit voor ons. Ze houdt ons op de 
hoogte via een podcast, in combina-
tie met de verhalen die Erris opdiept.
 
Natuurlijk kun je zelf ook stukjes van 
de route fietsen en bijvoorbeeld een 
bezoek brengen aan De Herder in 
Medemblik. Op een historische plek, 
midden op de schitterende West-
friese Omringdijk. Dit is Nederland 
op een ansichtkaart.

De molen, Hollandser wordt het niet. Zo vertrouwd en tegelijk 
een vreemde voor velen. ,,Ik ben tegenover een molen opge-
groeid, maar er vroeger nooit binnen geweest’’, vertelt schrijver 
en theatermaker Erris van Ginkel. ,,Gek hè? Terwijl onze molens 
zo vol van verhalen zijn, ze hebben álles gezien.’’ 

Met een beetje geluk maalt de mo-
lenaar er meel en anders drink je 
een kop koffie in het schattige Poort-
huisje, dat naast De Herder staat. 
Erris: ,,Zo’n prachtig voorbeeld. 
Die molen stond er al toen er aan 
de andere kant van de dijk nog 
VOC-schepen voeren in de Zuider-
zee. Daarna kwam de inpoldering, 
later een kassengebied en de wind-
molens. Verleden en heden komen 
samen. Je kunt het hier zien.’’

Windmolen De Ambtenaar -op loop-
afstand van De Herder- is een tijdje 
de grootste van Europa geweest en 
hoewel dit project vooral gaat over 
ons erfgoed, zal Erris de hypermo-
derne variant zeker even aanstip-
pen. ,,Het mooie is dat de twee geen 
strijd hebben, ze ondersteunen 
elkaar juist. Dat vind ik heel slim.’’ 

Weerstand tegen windmolens is 
overigens niks nieuws. ,,Vroeger was 
dat al aan de hand. Van erfgoed of 
toerisme had nog niemand gehoord. 
Dat doet je met andere ogen kijken. 
Nu willen we onze molens juist be-
houden. Of we straks ook zo over 
De Ambtenaar denken? Zou kun-
nen. Een molen is een icoon en daar 
hechten mensen zich aan.’’ Het geluk 
wil dat de gemeente Medemblik 
nóg zo’n prachtig icoon heeft. 
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Ook Molen De Hoop in Wervershoof, 
net als De Herder een meelmolen, 
is opgenomen in de route. Er wordt 
in beide molens nog steeds gema-
len. ,,De meeste molens zijn werk-
loos, maar soms zijn ze juist weer 
heel relevant. Het meel is niet aan 
te slepen, door alle thuisbakkers in 
coronatijd.’’ Over De Hoop weet Erris 
dat er in de 50-er jaren een proef is 
gedaan om er elektriciteit mee op te 
wekken. ,,Dat is blijkbaar niet gelukt, 
maar zo zie je maar hoe zo’n actueel 
onderwerp toen al speelde.’’

En zo blijven de verhalen komen. 
Over de molen in Etersheim bestaat 
een mythe dat er ergens een schat 
begraven ligt. In Weesp was de 
molen belangrijk bij het stoken van 
sterke drank. Sinds 2015 wordt hier 
opnieuw jenever gestookt door de 
molenaar van De Vriendschap, 
met graan uit de molen. 
,,Als je je eenmaal verdiept, raak 
je niet uitpraat. Ik ben er door ge-
grepen. De opleiding tot vrijwillig 
molenaar blijkt waanzinnig populair. 
Ik snap dat. 

Het vak is door Unesco op de lijst 
van immaterieel erfgoed gezet en 
dat is niet voor niets. Een molenaar 
moest heel flexibel zijn. Zich voort-
durend verplaatsen, op de vlucht 
voor het water. Daar kunnen we 
nu nog iets van leren. Het was ook 
gevaarlijk werk. Vele molens zijn 
verbrand. Als hoogste punt natuur-
lijk heel gevoelig voor de bliksem. 
En een hoop ongedierte! Een mole-
naar was nooit alleen in z’n molen. 

Of ik zelf molenaar zou willen zijn? 
Nou, laat mij er maar over schrijven. 
Maar je kunt ook in een molen 
wonen. Hoe prachtig is dat?’’

Vanaf mei staat de podcast online 
en is de routekaart te vinden in 
IZI-travelapp. Bij de aftrap zorgt 
het duo Fluitsma & Van Tijn voor 
een lied. 

Meer informatie is te vinden op 
www.odeaanhetlandschap-nh.nl

Van VOC-schepen

tot kassengebied:

De Herder zag alles
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Oorlogsmuseum Medemblik
Foto Duco de Vries



MUSEA & ERFGOED
Reich an Kultur
Rich in culture

Hoe leefden mensen vroeger? In deze waterrijke omgeving loerde 
steeds het gevaar van een dijkdoorbraak. Boeren moesten per boot 
naar hun land en piraten grepen hun kansen. In Kasteel Radboud leer je 
meer over deze geschiedenis. In het Huis van Oud ontdek je hoe mensen 
75 jaar geleden leefden, met als extra een tentoonstelling over WOII. 
Meer specifiek kun je een bezoek brengen aan het Hoedenmuseum of 
het Automuseum in Andijk. In De Oude Bakkerij ga je koekjes bakken of 
met chocola werken. Kijk hoe bijen honing maken in de imkerij van het 
Pannenkoekenstation in Opperdoes. In Medemblik komen verleden en 
heden als nergens anders samen in de unieke bezienswaardigheden 
en musea. Vertier voor jong en oud!

DE - In Medemblik wird die 
Vergangenheit lebendig 
Wie haben die Menschen früher 
gelebt? In diesen Feuchtgebieten 
bestand immer die Gefahr eines 
Deichbruchs. Die Bauern mussten 
mit Booten zu ihrem Land fahren und 
wurden öfters von Piraten überfallen. 
Auf Schloss Radboud (Kasteel 
Radboud) können Sie mehr über 
diese Geschichte erfahren. 
Im Museum ‚Huis van Oud‘ erfahren 
Sie, wie die Menschen vor 75 Jahren 
gelebt haben. Zudem gibt es eine 
Ausstellung über den Zweiten 
Weltkrieg. Sie haben die Möglichkeit, 
das Hutmuseum (Hoedenmuseum) 
oder das Automobilmuseum 
(Automuseum) in Andijk zu besuchen. 
In der Alte Bäckerei (De Oude 
Bakkerij) können Sie Kekse backen 
oder mit Schokolade arbeiten. 
Beobachten Sie, wie die Bienen im 
Bienenhaus der Pfannkuchenstation 
(Pannenkoekenstation) in Opperdoes 
Honig herstellen. In Medemblik 
treffen sich Vergangenheit und 
Gegenwart, wie nirgendwo sonst, 
in einzigartigen Sehenswürdigkeiten 
und Museen aufeinander. 
Unterhaltung für Jung und Alt!

Mehr Informationen / More information
www.visitmedemblik.nl/museaenerfgoed

EN - Medemblik brings the 
past to life
How did people live in the past? 
In these water-rich surroundings, 
there was always the danger of 
a dike collapsing. Farmers had to 
access their land by boat, and pirates 
seized every opportunity they 
could. At Radboud Castle, known 
locally as Kasteel Radboud, you 
can learn more about this piece of 
history. In museum ‘Huis van Oud’, 
you will discover how people lived 
75 years ago, and you can also see 
an exhibition about WW2. You can 
also visit the Hat Museum (in Dutch: 
Hoedenmuseum) or the 2CV car 
museum (in Dutch: Automuseum) 
in Andijk. Bake biscuits at The Old 
Bakery (De Oude Bakkerij) or make 
something out of chocolate. See how 
bees make honey in the apiary at 
the Pannenkoekenstation (pancake 
restaurant) in Opperdoes. The 
unique attractions and museums 
in Medemblik bring the past and 
present together like nowhere else. 
There’s fun to be had for young and 
old alike!

Kasteel Radboud Medemblik
Foto Duco de Vries

Museum Stoomtram Medemblik
Foto Duco de Vries
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ZET ´M OP 
In het hoedenmuseum ‘Zet ‘m op’ 
in Andijk zijn ruim 600 hoeden 
tentoongesteld. 
Kijk voor een bezoek op de website 
voor de openingstijden of bel voor 
een afspraak of meer informatie. 

Hornpad 11, Andijk 
Tel. 0228 592 954
www.hoedenmuseum.nl

BONIFACIUSKERK
Eén van de oudste gebouwen in 
Medemblik. De Protestante 
Gemeente viert er elke zondag de 
liturgie. De Stichting Bonifaciuskerk 
organiseert concerten, exposities en 
markten. Zie de site voor de agenda. 

In de zomer open van 13.30 - 16.30 uur
Kerkplein 9, Medemblik
www.bonifaciusmedemblik.nl

BAKKERIJMUSEUM
Het lekkerste museum van Neder-
land! In het historische centrum 
van Medemblik vind je “De Oude 
Bakkerij”. Een feest der herkenning 
met de geur van verse koek en 
de sfeer van vroeger.

Nieuwstraat 6-8, Medembik
Tel. 0227 545 014
www.deoudebakkerij.nl

STOOM IN 3D!
BIJ STOOMMACHINEMUSEUM IN MEDEMBLIK

Het Nederlands Stoommachinemuseum, gevestigd in het 
voormalig stoomgemaal Vier Noorder Koggen, herbergt 
de grootste collectie nog werkende stoommachines in 
Nederland. Alvast virtueel een kijkje nemen? Op de website 
kun je met NSM ronddwalen door het museum en afdalen 
in de baggermolen. Wil je de machines met eigen ogen in 
werking zien? Kom dan langs op onze stoomdagen als het 
museum weer open is. Koop online een ticket en reserveer 
een tijdblok via www.stoommachinemuseum.nl

Oosterdijk 4, Medemblik, Tel. 0227 544 732 
www.stoommachinemuseum.nl

MEELMOLEN DE HERDER
WE HOPEN SNEL WEER VOOR JE TE MOGEN DRAAIEN!

Het blijft in deze tijd spannend wanneer wij weer leuke 
dingen kunnen en mogen organiseren. Wij willen je daar-
om vragen om onze website in de gaten te houden voor 
meer informatie over onze arrangementen en eventuele 
activiteiten. Het verhaal achter onze molen is nu ook via 
een bijzondere podcast te beluisteren. Deze kun je vinden 
op op de website: www.odeaanhetlandschap-nh.nl 

Hopelijk tot gauw!

Westerdijk 3, Medemblik, Tel. 0227 543 198 
www.meelmolendeherder.nl
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Nieuwstraat Medemblik
Foto Albert Stam



Reich an Bewegung
Rich in hustle and bustle

DE STAD IN
Bij vakantie vieren hoort een gezellig dagje winkelen. In het centrum van 
Medemblik vind je de gezelligste boetiekjes, hét cadeau voor je moeders 
verjaardag, die mooie fles wijn en allerlei souvenirs. Maar ook dat ontbre-
kende accessoire voor in huis of het boek dat je wilde lezen (en waar je nu 
de tijd voor hebt!). Als je uitgewinkeld bent, kun je neerploffen op één van 
de vele terrassen of bij een sfeervolle horecagelegenheid. Een knapperige 
salade als lunch en goed glas wijn met borrelhapjes in het zonnetje. 
Een ijsje op het terras, een vijfgangendiner in een luxe restaurant of kies 
van de kleine kaart in een bruin café. Medemblik wéét waar de inwendige 
mens naar verlangt, voor elke trek.
 

DE - Genießen mit großem G
In Ihrem Urlaub sollten Sie auch 
einen entspannten Einkaufsbummel 
einplanen. Im Zentrum von 
Medemblik finden Sie die schönsten 
Boutiquen. Ein Geschenk für den 
Geburtstag Ihrer Mutter, eine schöne 
Flasche Wein, kleine Reiseandenken 
für sich und Ihre Freunde? 
Hier finden Sie alles. Dazu gehören 
auch Accessoire für Ihr Zuhause 
oder das Buch, das Sie schon immer 
lesen wollten (und für das Sie jetzt 
endlich Zeit haben!). Nach dem 
Einkauf können Sie sich auf einer 
der vielen Terrassen oder in einem 
attraktiven Gastronomiebetrieb 
niederlassen. Ein knackiger Salat zum 
Mittagessen und ein gutes Glas Wein, 
ein paar Snacks in der Sonne, ein Eis 
auf der Terrasse, ein Fünf-Gänge-
Menü in einem Luxusrestaurant 
oder eine Auswahl aus der kleinen 
Speisekarte in einem der vielen 
Bistros. Medemblik weiß Gästen die 
richtige Mischung zu bieten, damit Ihr 
Urlaub ein unvergessliches Erlebnis 
wird - sei es kulinarisch oder bei der 
Freizeitgestaltung.

EN - Enjoyment with a capital E
A fun day of shopping is part of 
a great holiday. In the centre of 
Medemblik, you’ll find lovely little 
boutiques, the perfect gift for your 
mother’s birthday, that great bottle 
of wine, and all kinds of souvenirs.  
But also that home accessory you’ve 
been looking for or the book you 
wanted to read (and which you now 
have plenty of time to read!). 
And when you’ve done shopping, 
you can relax at one of the many 
pavement cafes or other pleasant 
bars and restaurants. What about 
a crunchy fresh salad for lunch and 
a good glass of wine and a snack in 
the sunshine? Ice cream on a terrace, 
a five-course dinner in a deluxe 
restaurant, or something from the 
tasting menu in a pub. Whatever your 
appetite, Medemblik has just the 
place for you to eat. 

Mehr Informationen / More information
www.visitmedemblik.nl/medemblikstad

Winkelen Nieuwstraat Medemblik
Foto Marcel Rob

Hof van Medemblik Medemblik haven
Foto Marcel Rob
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Free m
aps

and routes

RUMOURS ETEN EN DRINKEN
GEZELLIGHEID ÉN MEER

Rumours is het oudste café in de gezellige winkelstraat van Medemblik Stad. 
Je gaat er heen voor de meer dan dertig speciaalbieren van de tap en uit de fles. 
Of voor het speciale gebak ‘De Medemblikkerbol’ en het standaard lekkere 
likeurtje bij de koffie. En wat dacht je van ‘Grootmoeders biefstukken’: 
lekker dippen met brood in de jus?! Ook niet te versmaden zijn de rijkelijk 
belegde boerenbroodjes en befaamde pannenkoeken.Tip: op het gezellige, 
zonnige terras is het heerlijk lunchen of dineren. Frederique en Joyce heten 
je gastvrij welkom, zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.

Nieuwstraat 29, Medemblik, Tel. 0227 541 670
Like ons op FaceBook en zoek ons op TripAdvisor.

LIV ECO
BIOLOGISCHE WINKEL
 
Genieten van smaakvolle biologische 
producten in Medemblik!  
Bij Liv Eco kun je terecht voor al jouw  
dagelijkse (lokale) boodschappen 
zoals kruidenierswaren, zuivel, 
verswaren, groente en fruit.

Nieuwstraat 45, Medemblik
Tel. 0227 754 498
www.liv-eco.nl

De middenstand van Medemblik Stad heet je van harte welkom! Een aantal winkels 
opent ook op zondag de deuren, zodat je elke dag van de week van leuk shoppen 
kunt genieten. Vergeet daarbij de innerlijke mens niet: Medemblik zorgt er graag 
voor dat je ontspannen en voldaan huiswaarts keert. In de zomer en in de winter 
zijn er tal van leuke evenementen met voor ieder wat wils: van Zomermarkten tot 
Truckfestival en van Oldtimersfestival tot Dickensdag. Laat je verrassen door de 
veelzijdige gezelligheid en geniet van een prettig en smaakvol bezoek!

MEDEMBLIK
CENTRUM,
VEELZIJDIGE
GEZELLIGHEID

Foto Marcel Rob
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DE SPAR
DAGELIJKS GEMAK

Voor de lekkerste vers belegde luxe 
broodjes ga je naar je vertrouwde 
SPAR. Een supermarkt met een 
warme uitstraling en mooie 
producten, die dagelijks vers geleverd 
worden. Ook voor de heerlijkste 
koffie to go voor slechts € 1,-

De Spar
Nieuwstraat 49, Medemblik
Tel. 0227 547 389

DE BABBELAAR
HEERLIJKE DAGSCHOTELS

Verscholen in een klein straatje 
direct achter de drukke winkelstraat, 
vind je Eetcafé De Babbelaar. 
Heerlijke dagschotels (vanaf € 9,50) 
en ongedwongen sfeer. 
Een aanrader! Leuk, gezellig en 
lekker eten voor weinig geld.

De Babbelaar
Tuinstraat 4, Medemblik
Tel. 0227 544 318

MARJAN HARTOG MODE
COMPLIMENT VOOR JE KLEDINGKEUZE
 
Al 25 jaar staat Marjan Hartog Mode voor een breed merkenpakket van maat 
36 t/m 48 waarbij dochter, moeder, oma en over-oma ruimschoots terecht 
kunnen. Marjan, Angeline en Monique weten jouw goede kanten te complimen-
teren en zwakkere punten te flatteren. Steeds meer vrouwen vinden de weg, 
naar die gemoedelijke sfeer, persoonlijke service en het eigen modebeeld. 
Je vindt er o.a. de merken: Poools, Juffrouw Jansen, Another Woman, Olsen,  
Rosner, Gardeur, Roberto Sarto, Frankwalder, Mind Set, Erfo en Setter. 
Volg Marjan Hartog Mode op Facebook!

Marjan Hartog Mode
Nieuwstraat 81, Medemblik 

VAN ONZENOORT SCHOENEN
STAP MOOI DE ZOMER IN

Van Onzenoort Schoenen is sinds 1928 gevestigd in Medemblik. Grootvader van  
Onzenoort startte met de eerste elektrische schoenmakerij. In de zeventiger 
jaren werd een collectie schoenen toegevoegd door zijn opvolger Gerard.  
De derde generatie is nu actief met een verfrissende schoenencollectie.  
Hierbij is een trendy look natuurlijk niets zonder bijpassend ‘schoenstatement’. 
Je vindt er een scala aan schoenen van de hoogste kwaliteit en volgens de laat-
ste trends! Laat je verrassen en stap eens binnen bij Van Onzenoort Schoenen.

Van Onzenoort Schoenen
Bagijnhof 36, Medemblik
Tel. 0227 541 561

MARSKRAMER
TOYS 2 PLAY

Al meer dan veertig jaar gevestigd 
op het Bagijnhof in Medemblik. 
Bekijk de sfeervolle winkel met 
mooie woonaccessoires, een 
uitgebreid huishoudassortiment 
en leuke speelgoedafdeling 
van Toys 2 play.

Bagijnhof 6, Medemblik
Tel. 0227 547 581
www.marskramer.nl

VISIT MEDEMBLIK - 19ADVERTORIALS



Nieuwstraat 36 Medemblik, Tel 0227 609 890

Gemeente Medemblik

WINNAAR GOLD AWARD
Categorie Lunchroom / Broodjeszaak

2019 & 2020
Meeste stemmen en hoogste waardering

Op 1 artikel m.u.v. aanbiedingen
geldig t/m 30-09-2021
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Geldig t/m 30-09-2021
Deze actie geldt niet op aanbiedingen, geneesmiddelen en Eyelove-brillen.

Eetcafé de Kwikkel
Hoogesteeg 1 | Medemblik 
 telefoon: 0227 - 547086

Koffie met gebak, een broodje of een driegangendiner? 
Onze keukenbrigade is van alle markten thuis. Bij ons eet 
u gewoon goed en betaalbaar op elk moment van de dag. 

Tot snel, we staan voor u klaar!
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NOVITAZ
INSPIREREND INTERIEURADVIES!

Novitaz is de sfeervolle woonwinkel in het hart van 
Medemblik. Je kunt hier terecht voor stijlvolle interieurs 
in de trendy lifestyle sfeer. Woonaccessoires, verlichting, 
vloeren, gordijnen, behang en krijtverf maken het concept 
compleet. Winkelen bij Novitaz betekent inspiratie krijgen 
voor jouw woonwensen. 
Je wordt vakkundig geholpen bij het invullen van elke 
ruimte in je huis. Novitaz weet op een verrassende manier, 
materialen te combineren tot heel orginele interieurs. 
Er wordt door heel Nederland bezorgd. 
Kortom: Novitaz, voor een nieuwe woonbeleving.

Nieuwstraat 80, Medemblik, www.novitaz.nl
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Heerlijk terras aan het water 
koffie & gebak

Lunch
Pannenkoeken

Borrelen
Met de allerlekkerste bitterballen! 

Diner 

Westerhaven 1  1671 CH  Medemblik
T.0227541386 W.hofvanmedemblick.nl 

Genieten, maar dan op z'n

Portugees aan de Oosterhaven

Kip piri piri, gegrilde kogelbiefstuk,
gemarineerde varkenshaas  

Chouriço, gamba's 
Cataplana, echte stokvis, gegrilde

zeebaarsfilet

Oosterhaven 19, Medemblik
0227 - 54 80 17

www.portugees-restaurant.nl

En natuurlijk Portugese desserts als; 
 koekjestaart, pudim Molotov & leite creme.

Ook kunnen Portugese wijnen, port, Super
Bock en Aqua de Pedras niet ontbreken. Of
begint u liever met een Portugese Frisante? 
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• TERRAS AAN HET WATER  • WERELDSE GERECHTEN OM TE DELEN
• HUISGEMAAKTE SUSHI   • SUSHI TAKE AWAY  • MUZIEK

WWW.BIJOOST.NL OOSTERHAVEN 27CAFE ZUID-OOST

KOM JE GENIETEN AAN DE MOOISTE
KADE VAN MEDEMBLIK?
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Ontspannen  
& Genieten

Hotel Medemblik betekent 
overnachten en ontspannen  
in een waterrijke omgeving.  
Wij zorgen voor uw rust,  
u hoeft slechts te reserveren.

Hart voor 
Kinderen

Wij snappen als geen ander  
dat kinderen bewegingsvrijheid 
nodig hebben en hun hartjes  
willen uitstorten. Uw kroost  
is meer dan welkom.

Lekker  
Tafelen

Graag nodigen wij u uit om  
heerlijk te komen lunchen,  
borrelen of dineren. Op ons terras,  
in onze zonnige serre of fijn  
bij de open haard.

Hart voor
onze Gast

info@hotelmedemblik.nl
www.hetwapenvanmedemblik.nl

 Wapen van Medemblik

Oosterhaven 1, 1671 AA  Medemblik
Tel: +31 (0)227 - 54 38 44

 @wapenmedemblik

18_1275 adv-210x297 fc inmed.indd   2 26-03-18   14:24
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rijk aan plezier

Strand Vooroever Medemblik
Foto Duco de Vries



Reich an Spaß
Rich in fun

KIDS
Kinderen, water en zand: dé ultieme combinatie. Aan de vele IJsselmeer-
strandjes kun je eindeloos spelen. Als je groter bent, ga je lekker dobberen 
op je luchtbed, peddelen in een rubberbootje of op de surfplank. 
Met patat en ijs als avondeten! Tijdens de Waterweken kun je leren zeilen. 
Overdekt spelen kan in de indoorspeeltuin. Zijn dieren jouw grootste 
vrienden? De geitjes en konijnen op de kinderboerderijen wachten 
op jou! Of ga op reis met Tjoek Pannenkoek: doe de speurtocht vanaf 
stoomtramstation Opperdoes naar De Bijenstal, waar je een lekkere 
pannenkoek kunt eten. En voor de kleine ontdekkers: hoe werken 
machines op stoom? Hoe bak je lekkere koekjes? Wat gebeurde hier in 
de Tweede Wereldoorlog? Er is van alles om je uit te leven, te ontdekken, 
samen te doen, te spelen, te maken en te proeven.
 

DE - Urlaub für die Kinder
Kinder, Wasser und Sand: die 
ultimative Kombination. An den 
vielen Stränden des IJsselmeers gibt 
es unendlich viele Spielmöglichkeiten. 
Wenn Sie größer sind, können Sie sich 
auf Ihrer Luftmatratze treiben lassen, 
in einem Schlauchboot oder auf dem 
Surfbrett paddeln. Pommes und 
Eiscreme zum Abendessen! Während 
der Wasserwochen (Waterweken) 
können Sie das Segeln lernen. Sie 
können auf dem Indoor-Spielplatz 
spielen. Sind Tiere Ihre besten 
Freunde? Die Ziegen und Kaninchen 
in den Streichelzoos warten auf Sie! 
Oder gehen Sie mit Tjoek Pannenkoek 
auf eine Reise: Machen Sie die Suche 
von der Dampfstraßenbahnstation 
Opperdoes bis zum Bienenhaus 
(De Bijenstal), wo Sie einen leckeren 
Pfannkuchen essen können. Für die 
kleinen Wissenschaftler von Morgen 
gibt es ebenfalls viel zu entdecken: 
Wie laufen Maschinen mit Dampf? 
Wie backt man leckere Kekse? Was 
geschah hier im Zweiten Weltkrieg? 
Es gibt viel zu genießen und zu 
entdecken. 

EN - Ideal holiday fun for children
Children, water and sand: 
the ultimate combination. Kids can 
play for hours on end at the many 
IJsselmeer beaches. Bigger kids can 
float on a lilo, paddle in a rubber boat 
or play on a surfboard. And then 
have chips and ice-cream for dinner! 
You can learn to sail during the ‘water 
weeks’ (in Dutch: Waterweken), and 
play at the indoor playpark. 
Are animals your best friends? 
If so, the goats and rabbits on the 
children’s farms are ready and 
waiting for you! Or go on a trip with 
Tjoek Pannenkoek: do the treasure 
hunt from Opperdoes steam tram 
station to De Bijenstal, where you can 
eat a delicious pancake. And for the 
little explorers: how do machines run 
on steam? How do you make yummy 
cookies? What happened here during 
the Second World War? There is so 
much going on, so much to discover, 
to do together, to make and to taste.

Mehr Informationen / More information
www.visitmedemblik.nl/eropuitmethetgezin

Indoor speeltuin Funfestijn Medemblik
Foto Funfestijn

Bakkerijmuseum Medemblik
Foto Duco de Vries
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Medemblik. Ook wordt deelgenomen 
aan de Combi Zuiderzee. Voor de 
surfers zijn er nationale surfwedstrij-
den. Watersportvereniging Bestevaer 
bestaat al sinds 1961 en is gevestigd 
aan Vooroever 9. Kijk voor meer 
informatie op www.wsvbestevaer.nl 
en voor het laatste nieuws en leuke 
foto’s op Facebook en Instagram.

Vooroever 9, Medemblik
www.wsvbestevaer.nl

De Vooroever volgens het CWO-
systeem met gekwalificeerde 
trainers. Het is bedoeld voor 
alle leeftijden vanaf acht jaar.  

Optimist, Surfen, Splash, Laser 
en Jeugdcatamaran Dragoon
Kun je al zeilen en vind je het leuk 
om mee te doen met wedstrijden? 
De vereniging organiseert, naast 
de clubwedstrijden, verschillende 
zeilwedstrijden en het Rondje 

BON-THEATER
VOORSTELLINGEN VAN HOOG NIVEAU

In Medemblik kun je kiezen uit een groot scala aan 
activiteiten. Zo kun je er ook voor theater terecht. 
Het Bon-theater organiseert tijdens het theaterseizoen 
met regelmaat voorstellingen van topniveau.

De voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Het theater 
gaat open om 19.30 uur. Na afloop van de voorstelling 
kun je in het BON-café onder het genot van een drankje 
nog even gezellig napraten. 
Vaak zijn de artiesten na afloop van de voorstelling 
ook in het BON-café.

Admiraliteitsweg 6a, Medemblik
www.bon-theater.nl

WSV BESTEVAER
ZEILEN, SURFEN EN WEDSTRIJDEN   

Wil jij je zomervakantie eens ánders 
besteden en ben jij een echte water-
liefhebber? Dan is zeilen misschien 
iets voor jou. In de zomervakantie 
kun je gedurende vier weken bij 
Bestevaer zomerzeilen. 
De superleuke zeillessen worden 
op doordeweekse dagen gegeven. 
WSV Bestevaer geeft training op 
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Openingstijden
Geopend vanaf 9.30 uur. 

Bezoek de website voor actuele 
openingstijden en het reserveren 

van een tijdblok.

Binnen & buiten spelen
Ook met mooi weer kun je naar 
het FunFestijn komen. Er is een 
buitenspeeltuin met een gave 

airtrampoline en een mooi terras!

Restaurant
Wij hebben huisgemaakte 
appeltaart, heerlijke koffie, 
goede salades en nog veel

meer lekkers!

Nieuwsgierig?
Kom eens spelen!

www.funfestijn.nl
Randweg 3 • 1671 GG • Medemblik
0227 547 196 • info@funfestijn.nl
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Ontdek 15 
Nederlandse 

iconen

MUST SEE

In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vind je 
echt álles over het leven rond en op de voormalige 
Zuiderzee. Dat wil je niet missen! 

In 2021 staat het museum in het teken van toerisme. 
Vijftien ontwerpers en kunstenaars nemen je mee op een 
vakantie in eigen land. Ontdek in het binnen- én buiten-
museum bekende Nederlandse iconen in een nieuw jasje: 
van kaas tot klederdracht en van fiets tot visserij. 

Buitenmuseum
Een bezoek aan het Zuiderzeemuseum is niet alleen 
een leuke, maar ook een leerzame dag uit voor de hele 
familie! Wandel honderd jaar terug in de tijd over de 
klinkerstraatjes. Meer dan honderdveertig authentieke, 
historische gebouwen van rond de voormalige 
Zuiderzee vormen hier een compleet dorp. 

Ontmoet de bewoners en kijk mee met de ambachts-
lieden. Weet jij hoe je een net breit of een touw slaat? 
Kom het ontdekken! En ben je van alle indrukken 
hongerig geworden? Eet dan een heerlijk vers gerookt 
visje bij de visrokerij of strijk neer bij één van de 
horecagelegenheden. 

ZUIDERZEEMUSEUM

dé must see van de regio!

Binnenmuseum
Bewoners uit de Zuiderzeeregio van rond 1900 vertellen 
in de tentoonstelling Zee vol verhalen over hun dagelijkse 
leven, kleding, huizen en avonturen. En over hun eeuwige 
strijd tegen het water, de betekenis van de watersnood-
ramp in 1916 en de aanleg van de dijk die alles veranderde: 
de Afsluitdijk. 

www.zuiderzeemuseum.nl
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ZOMERSEIZOEN
Geopend van 2 april t/m 
24 oktober 2021, 
dagelijks vanaf 10.00 uur.

WINTEROPENSTELLING
Geopend 18 en 19 december en van 
26 december 2021 t/m 9 januari 2022, 
dagelijks van 11.00 - 18.30 uur.
 
LET OP 
Op 31 december sluit het park om 
17.00 uur en op Nieuwjaarsdag is 
het park gesloten.

Hou rekening met geldende
coronamaatregelen.

Kooizandweg 9, Enkhuizen
Informatielijn 0228 317 853
www.sprookjeswonderland.nl

SPROOKJESWONDERLAND 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen is een ideaal dagje uit voor gezinnen 
en (groot)ouders met jonge kinderen. Ontdek hoe de kabouters leven in 
het Kabouterdorp en zing mee met hun vrolijke liedjes. Geniet van de vele  
verrassende uitbeeldingen in het sprookjesbos. 

In het grote kasteel is meerdere keren per dag de prachtige musical over het 
verwende prinsesje Violinde te bewonderen. In het Tijdhuis neemt Vadertje Tijd 
je mee op reis door de vier seizoenen. Ook is er een kinderboerderij en natuur-
lijk kun je je helemaal uitleven in de grote originele speeltuin. Je kunt een ritje 
maken op de rug van een levensechte pony, een rondje varen in de Dobber-
bootjes of je rustig laten rijden in de parktrein. Bestuur zelf een heuse oldtimer 
of geniet in de nostalgische carrousel. Voor de echte durfals is er Schommel-
schip d’Avontuur of de Hekspeditie waarbij je een onvergetelijke reis met 
Heks Hupsakee maakt. De wandel- en siertuinen zijn een lust voor elk zintuig. 
Elk voorjaar worden wel 30.000 éénjarige zomerbloeiers 
aangeplant, die zorgen voor een ware explosie van 
kleur in de borders, bloembakken en baskets.

Diverse winkeltjes, restaurants en 
picknickplaatsen maken het park 
helemaal compleet!

beleef de betovering

Bezoek de websitevoor tickets en actuele corona-maatregelen 
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rijk aan wind & water

Kitesufen Medemblik
Foto Duco de Vries



Reich an Wind & Wasser 
Rich in wind & water

Noem Medemblik en je zegt watersport en -recreatie! In de zomer- 
maanden bruist het van de gezelligheid met alle zeilschepen en motor-
jachten in de havens en op het water. Recreanten en professionals mogen 
hier graag terugkomen voor een nieuw zeilavontuur of mooie toertocht. 
Je bent welkom in één van de passantenhavens in het levendige centrum 
van de stad of in ontspannend Andijk. Langs het hele IJsselmeer vind je 
strandjes om te zwemmen, (kite)surfen, suppen, pootjebaden, zonnen, 
spelen én ontspannen. Zoek je verkoeling op het water met de wind in 
de haren? Of ga je voor die romantische wandeling met je blote voeten 
over het strand?

DE - Wasser kann gar nicht 
langweilig sein 
Beim Namen Medemblik denkt man 
sofort an Wassersport und Wasser- 
freizeit! In den Sommermonaten 
herrscht mit allen Segelschiffen 
und Motorjachten in den Häfen 
und auf dem Wasser ein geselliges 
Treiben. Freizeitkapitäne und 
Profis kommen gerne zu einem 
neuen Segelabenteuer oder einer 
Tour hierher. Sie sind in einem der 
Passantenhäfen im lebendigen 
Zentrum der Stadt oder im ruhigeren 
Andijk herzlich willkommen. 
Überall am IJsselmeer finden 
sich kleine Strände, die zum 
Schwimmen, (Kite-)Surfen, Suppen, 
Planschen, Sonnen, Spielen und zur 
Entspannung einladen. Suchen Sie 
Erfrischung auf dem Wasser, mit 
einer frischen Brise, die die Haare 
zerzaust? Oder entscheiden Sie sich 
für einen romantischen Spaziergang 
mit bloßen Füßen am Strand?

NATUUR & WATERSPORT

EN - Never a dull moment on 
the water!
Mention Medemblik, and all kinds of 
water sports and recreation come to 
mind! During the summer months, 
it’s bustling with sailing boats and 
motor yachts in the harbours and 
out on the water. Leisure-seekers 
and professionals alike are welcome 
to return for a new sailing adventure 
or tour. You’re most welcome in any 
of the marinas in the lively city centre 
or in peaceful Andijk. All along the 
IJsselmeer, you’ll find beaches perfect 
for swimming, kitesurfing, supping, 
paddling, sunbathing, playing and 
relaxing. It’s all there for you, whether 
you want to cool down on the water 
with the wind in your hair, or go for 
a romantic barefoot walk along 
the beach.

Mehr Informationen / More information
www.visitmedemblik.nl/windenwater

Westfriese Omringdijk Andijk
Foto Ellen Slort

IJsselmeer Medemblik
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WELKOM!
IN MEDEMBLIK

Regatta Center Medemblik is dé 
moderne en gezellige jachthaven 
in Medemblik, prachtig gelegen aan 
het IJsselmeer en thuishaven van 
internationale zeilwedstijden. 
Je wandelt zó het historische 
centrum of het prachtige natuur-
gebied De Vooroever in.  
 
Vanaf het terras van restaurant 
MED Trattoria zijn de trainingen, 
wedstrijden en het af en aan 
varen van jachten prachtig te zien.  
 
Loop ook eens binnen bij watersport-
winkel SailShop. De service op de 
jachthaven is compleet met Nautic-
sale en RC Jachtservice met een 20-
tons botenkraan. Van harte welkom!

Regatta Center Medemblik is onder-
deel van De Jachthavengroep met 
zusterhavens Amsterdam Marina, 
Rotterdam Marina, Marina Stellen-
dam en Marina Schokkerstrand.

Regatta Center Medemblik
Vooroever 3, Medemblik
www.regattacenter.com

REGATTA CENTER MEDEMBLIK

RC JACHTSERVICE
ONDERHOUD EN REPARATIE 

Bij het deskundige team van RC  
Jachtservice is je schip in vertrouwde 
handen. Bijvoorbeeld voor onder-
houd en reparatie: het vervangen  
van een saildrive-manchet, inspectie 
en reparatie van de tuigage, 
inbouwen van een boegschroef, 
polyester reparaties en antifoulen 
van het onderwaterschip. 
Alex en Marcel Hanenberg luisteren 
naar je wensen, geven goed advies 

en maken heldere afspraken over 
de kosten en de planning. Zodat je 
altijd zonder zorgen geniet van het 
vaarseizoen.

• Onderhoud en reparatie
• Inspectie en advies
• Winterklaar maken en winterstalling
   (mast max. 18 m. totale hoogte)
• 20-tons botenkraan

RC Jachtservice
Vooroever 13, Medemblik
info@rcjachtservice.nl
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SAIL SHOP
COMPLEET IN ZEILSPORT
 
In de gezellige winkel vind je een 
enorm aanbod aan zeil- en scheeps- 
uitrusting en heel veel artikelen voor 
een maritieme lifestyle. Natuurlijk 
voor een redelijke prijs en met  
kennis van zaken. En, als je wilt,  
met persoonlijk advies. 
 
De winkel is er voor recreatieve  
zeilers én voor zeilers die er hun 
sport van gemaakt hebben,  
hun gasten en toeschouwers. 
 
Allemaal hartelijk welkom!

• Touw, tuigage en dekbeslag
• Onderhoudsmiddelen en
 veiligheidsmiddelen 
• Zeilkleding, bootschoenen 
 en zeillaarzen
•  Kaarten, boeken, lifestyle kleding  
 en cadeaus

Vooroever 6, Medemblik
Tel. 0227 540 904
www.sailshopmedemblik.nl

MED TRATTORIA
& MED MERCATO
ITALIAANS GENIETEN 
AAN HET IJSSELMEER!
   
Kun jij ook niet wachten om te genie- 
ten van de mediterrane keuken? 
Een heerlijk glas wijn op ons zonnige 
terras met prachtig uitzicht over het 
IJsselmeer, of genieten van heerlijke 
Italiaanse delicatessen in onze winkel 
MED MERCATO. 

Met ons team staan we klaar voor 
een Mediterrane lunch, een goede 
cappuccino of een uitgebreid, 
maar relaxt diner! 
In het Regatta Center vind je een klein 
stukje mediterraan Medemblik met 
een Italiaans restaurant en een
delicatessenwinkel voor de heerlijkste 
producten of kleine boodschappen!

Tot snel, a presto!

Vooroever 2, Medemblik
Tel. 088 299 9902
www.med-trattoria.nl

NAUTICSALE
NAVIGATIE EN COMMUMICATIE, 
VERWARMING, AIRCO, KOEL-, VRIES-  
EN ENERGIESYSTEMEN AAN BOORD 
 
Nauticsale is gevestigd op het Regatta 
Center en beschikt over een prachtige 
showroom met navigatie-apparatuur 
en -instrumenten. Er is een volledig 
ingerichte werkplaats aanwezig voor 
onderhoud aan verwarming, air-
conditioning, koelkast en/of vriezer, 
met een testopstelling voor de meest 

voorkomende apparatuur. Nauticsale 
Service is een compleet gecertificeerd 
installatie- en servicebedrijf en beschikt 
over kennis én jarenlange ervaring. 
Ook is er een webshop voor alle beno-
digde elektronica en instrumenten 
aan boord. 
Nauticsale: voor een goed advies 
en verstand van zaken.

Vooroever 10-11, Tel. 0227 609 707
Service: www.nauticsale.nl
Webshop: www.nauticsale.com
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SpearFish 450

Foldable RIB

Electrisch varen

Atlas SUP 

Electrisch varen
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De steigers liggen net buiten de dijk, 
maar toch beschut, ver van het dage-
lijkse rumoer. 

Zo kun je aan boord tot rust komen 
en genieten. De omgeving biedt een 
prachtig vaargebied en voldoende  
gelegenheid voor vertier.  
Kortom: kom eens langszij. De haven-
meester informeert je graag over de 
beschikbare plaatsen, uitstekende 
voorzieningen en redelijke tarieven.

In Andijk ben je er even helemaal uit.
Jachthaven Andijk: een plek waar je 
tot rust komt, waar je op je gemak 
bent, waar de mensen je kennen. 
Een beetje als thuis en toch net even 
anders. Kabbelend water, prachtige 
luchten, kwetterende vogels. 

Allemaal elementen die bijdragen 
aan de ongedwongen en ontspan-
nen sfeer die zo typerend is voor 
de jachthaven. 

Jachthaven Andijk biedt de water-
sporter alle gemak. Voor een wifi- 
verbinding betaal je niet, je krijgt  
het wachtwoord. En een fiets?   
Die kun je gewoon lenen.

• Voldoende ligplaatsen beschikbaar
• Boek tijdig je winterstalling
• Bezoek onze watersportwinkel

Tel. 0228 593 075
www.jachthavenandijk.nl

JACHTHAVEN ANDIJK

Nederland. Aan jou de keuze. 
Met overal wifi, sanitair, elektra en 
water (behalve het Overlekerkanaal).

Full service
In de Pekelharinghaven kun je terecht 
voor toeristische informatie, fiets-
verhuur, watersportartikelen/Sailshop, 
Contest Brokerage, hefkraan tot 2.000 
kg., camperplaatsen en Restaurant 
De Driemaster

Stadshavens Medemblik heeft de 
Blauwe Vlag en is daar trots op!

Voor reserveringen ga naar de website
www.stadshavensmedemblik.nl 

Bij aankomst in Medemblik kom je 
direct in het historische centrum van 
de stad. Hier kun je naar behoefte 
een keuze maken uit de Oosterhaven, 
de Pekelharinghaven, de Wester-
haven en het Overlekerkanaal.
 
In deze havens word je als water-
sporter en bezoeker gastvrij 
ontvangen en wordt er alles aan 
gedaan om je een perfecte service 
te bieden. 

Een bezoek aan één van deze havens 
is een ware belevenis. Elke haven 
heeft zijn eigen charme, van rust 
tot liggen voor hét zeilerscafé van 

STADSHAVENS MEDEMBLIK BV
GASTHEER VOOR DE HAVENS BINNEN DE STAD MEDEMBLIK
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+31 (0)6  2218 5186 - rigging@ned1671.nl

signsign
stickersstickers

printprint
drukwerkdrukwerk
zeefdrukzeefdruk
ontwerpontwerp

autoreclameautoreclame
winkelsigningwinkelsigning
buitenreclamebuitenreclame

Protonweg 40 | 1627 LD Hoorn | 0229 – 21 85 74
info@degrootreclame.nl | degrootreclame.nl

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

Wij leveren bezoekers!

Hebt u toeristen als doelgroep? Wij kunnen ze bereiken!

Toeristische drukwerkverspreiding - Landal incheck magazines

36 - VISIT MEDEMBLIK



KNRM-reddingstations Medemblik 
en Andijk komen jaarlijks ca. 40 keer 
in actie voor noodgevallen en hulp-
verleningen op het IJsselmeer. 
De reddingsacties zijn altijd anders. 
De vrijwilligers varen het ene moment 
uit voor een zeiljacht met defect roer, 
het andere moment voor een grote 
zoekactie naar een vermiste 
visserman.

Bij noodgevallen wordt de KNRM 
gealarmeerd door het Kustwacht-
centrum of de Alarmcentrale.  
Het beschikbaarheidssysteem zorgt 
ervoor dat dag en nacht minimaal 
vier bemanningsleden paraat zijn.  
De bemanning bestaat uit mannen  
én vrouwen. Samen vormen zij een 
gemotiveerd en enthousiast vrijwil-
ligersteam dat eerste hulp verleent 

waar nodig. Het reddingwerk is avon-
tuurlijk, verantwoordelijk maar vooral 
dankbaar. KNRM-vrijwilligers beschik-
ken over het beste en modernste 
materieel en ontvangen een vrijwil-
ligersvergoeding.

Wil jij samen met het enthousiaste 
team van vrijwilligers dit dankbare
reddingwerk uitvoeren? Zoek je een 
hobby met veel uitdaging en zelfstan-
digheid? Ben je gedreven en toon 
je initiatief? Heb je affiniteit met 
water(sport) en wil je mensen helpen?
Dan ben je wellicht het nieuwe 
bemanningslid voor op de 
reddingboten!

Je bent van harte welkom bij het 
bemanningsverblijf van KNRM 
Medemblik of Andijk!

VRIJWILLIGER BIJ DE KNRM
IETS VOOR JOU?

Dinsdagavond is de vaste oefenavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. 

KNRM Andijk 
Nieuwe haven 8 

KNRM Medemblik
Oosterhaven 7

secretaris@medemblik.knrm.nl
www.knrm.nl

      ben
 jij ons n

ieuwe 

bemanningslid?

Foto Roel Ovinge

VISIT MEDEMBLIK - 37ADVERTORIAL



Nee, melk komt niet uit een fabriek 
en bieten groeien niet in plakjes. 
We weten het allemaal wel, maar 
willen het ook steeds vaker voelen en 
meemaken. Westfriesland heeft wat 
dat betreft veel te bieden, weet Inge 
Kuyt van camping en zorgboerderij 
Lodge 61. ,,Voor een goede maaltijd 
kun je op de fiets stappen en alles 
rechtstreeks bij de boer kopen. 
We zijn één grote moestuin.’’

De straten en fietsroutes hebben 
hier inderdaad iets weg van de 
paden in een supermarkt. Je haalt 
een potje Opperdoezer honing bij de 
Bijenstal, een lekkere fles lokale wijn 
bij Saalhof in Wognum of bosje tulpen 
bij de vele stalletjes langs de weg.

Lodge 61 heeft er een versmarkt 
voor ingericht. Inge verkoopt er haar 
eigen producten, maar ook die van 
anderen uit de streek. Haar ideaal 
om de wereld zo min mogelijk te 
belasten heeft ze ver doorgevoerd 
op haar erf aan de Brakeweg, waar 
je kunt kamperen en logeren tussen 
het groen en de dieren. Met een 
deftig woord doet zij aan ‘circulair 
ondernemen’, wat erop neerkomt 
dat alles wat op het erf is, er blijft 
en wordt verwerkt. 

Op de versmarkt is onder meer de 
zuivel van de Beukenhof verkrijg-
baar. Rechtstreeks uit Sijbekarspel. 
Jaap, Anita en hun zoon Peter runnen 
met z’n drieën het boerenbedrijf en 
worden daarbij niet gehinderd door 
grootheidswaanzin. ,,We willen het 
júist klein houden. Dat past veel 
beter bij ons’’, zegt Anita. 

Fotografie Duco de Vries

DE GROE(N)TE!
‘Wat het erf op komt, komt 
er nooit meer af’. No worries, 
dit is geen oneliner uit een 
duistere film, maar juist de 
mooie gedachte achter de 
familiebedrijven Lodge 61 in 
Medemblik en De Beukenhof 
in Sijbekarspel. 
Waar je kampeert tussen de 
moestuinen of een litertje 
melk koopt van een koe die 
zojuist nog gemolken is.

Peter werkt op de boerderij en Jaap 
en Anita verwerken de melk tot 
kwark, yoghurt, kefir, boter en zo 
verder. Op donderdag, vrijdag en 
zaterdag is de boerderijwinkel open 
en de verkoop heeft in de loop der 
jaren serieuze vormen aangenomen. 
En dat terwijl vijftien jaar geleden 
een enkel kratje aan de weg stond. 
Een straat die er overigens nog uit-
ziet als een ouderwetse schoolplaat, 
zo eentje met ‘De Boerderij’.

Anita: ,,Ons quotum was bereikt en 
we moesten de melk laten weglopen 
in de mestput. Dat ging me vreselijk 
aan het hart. Ik kocht lege melkfles-
sen en zette een koelbox aan de weg. 
In no time was die leeg.’’

Later volgde ze allerlei cursussen 
om ook zure zuivel als karnemelk en 
yoghurt te kunnen maken. Nu heeft 
ze fans uit de hele provincie die het 
landelijke Sijbekarspel bezoeken. 
Sinds kort is het boetje aan de straat 
vervangen voor een luxere winkel in 
de boerderij. ,,Je merkt dat klanten 
best bereid zijn om meer te betalen 
voor een goed vers product. Het 
is toch vreemd dat zo’n pak super-
marktmelk twee weken houdbaar is? 
Daar is van alles mee gedaan. 
Dat willen veel mensen anders.’’

Zo puur mogelijke zuivel maken 
begint met een goed plan achter de 
schermen. Peter is met zijn 21 jaar 
nog piepjong, maar weet precies 
wat hij wil met de boerderij.
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    de verhalen
van medemblik
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Gezonde dieren, gezonde bodem en 
het liefst zelfvoorzienend zijn, zodat 
de koeien krachtvoer van eigen land 
te eten krijgen. 

Dus liever wat minder koeien en 
meer ruimte voor akkerbouw. 
Dat is even omschakelen en vergt 
een lange adem. ,,Lastig? Neuh. Wij 
zijn boeren en werken vaak buiten. 
Dat is goed voor je hoofd’’, lacht hij.

Voor beide familiebedrijven is het 
de sport om zo min mogelijk troep 
op de wereld achter te laten. 
Bij Lodge 61 wordt afval honderd 
procent gescheiden en daar word 
je als gast enthousiast voor gemaakt. 
,,We hebben een enorme compost-
hoop waar we de tuinen mee 
voeden. Dat zie je onder je neus 
gebeuren en daarom is het extra 
leuk om mee te doen’’, zegt Inge. 
Aan het opwekken van eigen stroom 
via zonnepanelen wordt gewerkt.

Anita heeft voor haar gezellige 
boerderijwinkel gekozen voor een 
eigen statiegeldsysteem met glas. 
,,Die plasticberg is al zo groot, daar 
willen we niet nog meer op gooien.’’ 
De koeien krijgen zo veel mogelijk te 
eten van wat anders weggegooid zou 
worden. Zoals eiwitrijk bierbostel, 
een restproduct van bierbrouwerijen 
uit eigen land.

Het is een verhaal dat de familie 
Bontekoning en Inge graag verteld 
willen hebben. Ook aan de mensen 
die misschien (nog) niet zo bezig zijn 
met groen en duurzaam. Inge: ,,Als 
je hier vakantie viert, beleef je het 
mee.’’ Een leuke kennismaking met 
een duurzaam leven, in je koelkast 
en op vakantie. Daarbij zijn beide 
bedrijven ook Rustpunt, waar je even 
kunt uitpuffen tijdens een fiets- 
of wandeltocht. Wees welkom!

Zuivelboerderij De Beukenhof 
Westerstraat 50, Sijbekarspel. 
De winkel is open van 9.00 -17.00 
uur op donderdag en vrijdag en
van 9.00-16.00 uur op zaterdag.

Logde 61 is te vinden aan de 
Brakeweg 61 in Medemblik.

Bieten groeien niet in plakjes. 

We weten het heus, maar willen 

het meemaken
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LODGE 61 
LODGING, CAMPING & MEER 

NL - Wanneer was je voor het laatst in de natuur?
Lodge 61 heeft een landelijke ligging met een eigen aan-
legwal, aansluitend op het meer ‘De Groote Vliet’. Het ligt 
vlak bij natuurgebied ‘De Vooroever’ en toch dicht bij de 
bezienswaardigheden in pittoresk Medemblik. Op dit 
kleinschalige vakantiepark is er het hele jaar door de 
mogelijkheid om comfortabel te kamperen. Je kunt er 
ook verblijven in ruime lodgetenten, gewone lodges of met 
eigen middelen. Geniet in onze karakteristieke versmarkt 
van heerlijke producten uit de omgeving, van eigen erf 
en uit het omliggende voedselbos.

DE - Wann waren Sie zuletzt in der Natur?
Lodge 61 hat eine ländliche Lage mit eigener Anlegestelle, 
die an den See ‘De Groote Vliet’ anschließt. Sie liegt ganz 
nah am Naturgebiet ‘De Vooroever’ und dennoch in un-
mittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten im malerischen 
Medemblik. In diesem im kleinen Maßstab angelegten 
Ferienpark gibt es das ganze Jahr über die Möglichkeit, 
komfortabel zu campen oder in geräumigen Lodges, 
normalen Lodges oder einer Privatunterkunft zu wohnen. 
Genießen Sie bei unserem Frischemarkt von Produkten 
aus der Region und umliegenden Wäldern.

EN - When was the last time you were in nature?
Lodge 61 has a rural location with its own jetty, adjacent 
to the ‘De Groote Vliet’ lake. It is close to the ‘De Vooroever’ 
nature reserve and is still close to the sights in picturesque 
Medemblik. All year round, this small-scale holiday park 
offers the possibility to comfortably camp or stay in 
spacious lodge tents, ordinary lodges or with your own 
camping gear. On our fresh market you can enjoy product 
from locals, our own yard and the surrounding forest.

Inge Kuyt, Brakeweg 61, Medemblik
Tel. +31 (0)227 541 671
info@lodge61.nl, www.lodge61.nl

DE BEUKENHOF
NL - Eerlijke en verse zuivel, direct bij de boer vandaan!
Op Zuivelboerderij De Beukenhof in Sijbekarspel wordt de 
eigen melk direct verwerkt tot yoghurt, kwark, vla, hangop, 
karnemelk en meer. Ook voor andere streekproducten 
zoals eieren, kaas, sappen, mosterd en jam is de boerderij-
winkel zeker een bezoekje waard. De familie Bontekoning 
heet je het hele jaar van harte welkom. De boerderij is van 
1 april tot 1 oktober bovendien te bezoeken als Rustpunt. 
Dan is er ook ambachtelijk gemaakt ijs verkrijgbaar. 
Open: do. en vr. 9.00-17.00 uur en za. 9.00-16.00 uur.

DE - Ehrliche und frische Produkte - direkt vom Bauer! 
Auf dem Milchbauernhof De Beukenhof in Sijbekarspel 
wird die eigene Milch direkt zu Joghurt, Quark, Pudding, 
Buttermilch, Buttermilchspeise u.v.m. verarbeitet. Auch 
für andere regionale Produkte wie Eier, Käse, Fruchtsäfte, 
Senf und Marmelade lohnt sich ein Besuch des Hofladens 
ganz bestimmt. Die Familie Bontekoning begrüßt Sie 
das ganze Jahr über herzlich. Außerdem kann man den 
Bauernhof vom 1. April bis einschl. 30. September auch als 
Ruhepunkt besuchen. Dann gibt es auch Eis aus eigener 
Herstellung. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 
9-17 Uhr und Samstag von 9-16 Uhr.

EN - Genuine and fresh dairy products, directly from 
the farmer! De Beukenhof Dairy Farm in Sijbekarspel 
processes its own milk into yoghurt, curds, custard, 
yoghurt cheese, buttermilk and more. For other regional 
products, such as eggs, cheese, juices, mustard and jam, 
it is certainly worthwhile to visit the farm store. 
The Bontekoning family welcomes you throughout the 
year. In addition, you can make a rest stop at the farm 
from 1 April to 1 October. You can then also buy home-
made craft ice cream. Opening hours: Thursday and 
Friday 9:00 -17:00 and Saturday 9:00 – 16:00.

Westerstraat 50, 1655 LC Sijbekarspel
Tel. 06 4859 0438
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Haven Medemblik
Westfries Museum, Hoorn
Wesrfriese Omringdĳ k

Welkom in het groene, kleurrĳ ke, gastvrĳ e, waterrĳ ke 

West-Friesland. Welkom in onze inspirerende regio waar je 

de ruimte beleeft en het landschap ontdekt via eindeloze,

avontuurlĳ ke wandel- en fi etsroutes. En dankzĳ  de talrĳ ke

vaarroutes is West-Friesland ook vanaf het water een steeds

weer verrassende ontdekking. 

Welkom in historische steden als Medemblik, Hoorn en 

Enkhuizen. Medemblik, de oudste stad van West-Friesland 

met historische pakhuizen en grachtenpanden uit lang 

vervlogen tĳ den. Hoorn kent een rĳ ke geschiedenis, met een 

oude binnenstad en misschien wel de mooiste haven aan het 

Ĳ sselmeer. Enkhuizen, ging het in de zeventiende eeuw voor

de wind, dat zie je terug in de vele monumentale panden die

de oude havenplaats nog rĳ k is. 

Welkom in West-Friesland, in alle jaargetĳ den steeds weer

verrassend bĳ zonder, en altĳ d iets te ontekken of te beleven.

beleefwestfriesland.nl

West-FrieslandWest-Friesland
Ontdek & Beleef



rijk aan beweging!
Vooroever Onderdijk
Foto Marcel Rob

44 - VISIT MEDEMBLIK



Reich an Entspannung 
Rich in relaxation

FIETSEN & WANDELEN
Medemblik ligt daar waar land en water elkaar raken. Ontdek het op 
de fiets of te voet! Met de Knooppuntenroute stippel je je eigen fietstocht 
uit. Langs de landerijen naar mooi Opperdoes, Twisk of Hauwert. 
Of in het voorjaar langs de bloeiende bollenvelden en in de nazomer langs 
boomgaarden, waar je zelf appels en peren plukt. Te voet kies je voor een 
wandeletappe over de Westfriese Omringdijk of je volgt een deel van het 
bekende Zuiderzeepad. Geniet van je omgeving met wuivende rietkragen, 
nieuwsgierige koeien en karakteristieke dorpen. Met ergens vást een 
mooi bankje of een theetuin voor een versnapering. Nergens anders 
ervaar je de veelzijdige natuur beter dan hier!

DE - Radfahren und Wandern
Medemblick liegt da, wo Wasser 
und Land einander berühren. 
Entdecken Sie diese Landschaft auf 
dem Fahrrad oder zu Fuß. Mit der 
Knotenpunktroute stellen Sie Ihre 
eigene Fahrradtour zusammen. 
An Ländereien vorbei zum schönen 
Opperdoes, Twisk oder Hauwert. 
Oder im Frühjahr entlang der 
blühenden Tulpenzwiebelfeldern und 
im Spätsommer an den Obstgärten 
vorbei, wo Sie selbst Äpfel und 
Birnen pflücken können. Zu Fuß 
können Sie eine Wanderetappe 
über den westfriesischen Deich 
(Omringdijk) wählen oder einem 
Stück des bekannten Wanderwegs 
Zuiderzeepad folgen. Genießen 
Sie die Umgebung mit ihren Schilf 
gesäumten Ufern, neugierigen 
Kühen und charakteristischen 
Dörfern. Irgendwo steht immer eine 
einladende Bank oder wartet ein 
Teegarten mit einer Erfrischung. 
Nirgendwo sonst erleben Sie die 
vielseitige Natur besser als hier!

EN - Cycling and walking
Medemblik is located at the place 
where land and water meet. Explore 
it by bike or on foot! You can use the 
Knooppuntenroute (Node Route) to 
create your own cycling route. Go for 
a ride through the fields to beautiful 
Opperdoes, Twisk or Hauwert, 
or in the spring, past fields full of 
blossoming bulbs, and in the autumn 
past orchards where you can pick 
apples and pears yourself. If you’re 
on foot, you can choose a walking 
tour over the Westfriese Omringdijk 
or along part of the famous Zuiderzee 
Path. Enjoy your surroundings with 
swaying reeds, curious cows and 
characteristic villages. There’s sure 
to be a nice bench or a tea garden 
where you can stop for a snack. 
There’s no better place than here to 
enjoy everything that nature has 
to offer!

Mehr Informationen / More information
www.visitmedemblik.nl/rustenruimte
www.visitmedemblik.nl/wandelen

Vooroever strand Medemblik
Foto Albert Stam

Aanlegsteiger Radboud Medemblik
Foto Hanneke de Boerroutes on page..56
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Fiets langs hoogtepunten uit de Gouden Eeuw
en geniet van lokale producten bij diverse horeca. 
Ontdek hoe mooi de gemeente Medemblik is voor 
maar 5,- euro. www.visitmedemblik.nl/fietsen 

GOUDEN EEUW FIETSROUTE
Fiets langs tulpen,kaas en molens!

FIETSVERHUUR WERVERSHOOF
GENIET VAN HET PRACHTIGE GEBIED  
ROND HET IJSSELMEER

André van Duin Tweewielers is met ruim 20 jaar ervaring 
het adres voor aanschaf, reparatie en onderhoud van je 
fiets. André heeft een ruime collectie nieuwe en gebruikte 
(elektrische) fietsen, dus kom langs en laat je adviseren 
bij André van Duin kun je ook terecht voor het huren van 
(elektrische) fietsen, tandems, mountainbikes,  
kinderfietsen en kinderzitjes.

Zeeweg 43, Wervershoof
Tel. 0228 583 659
www.andrevanduintweewielers.nl
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Dorpsstraat 24, 1678 HD Oostwoud
0229-201392 | www.vliegenzwam.nl

openingstijden theetuin en winkel: zie website

B&B ZusenZomer
Op een voormalig eilandje middenin Oostwoud, maar rustig
gelegen, ligt B&B ZusenZomer. Een paradijsje op zich, 
aan doorgaand vaarwater en met uitzicht op Egboetswater.
www.benbzusenzomer.nl / tel. 06 553 944 95 / 06 215 829 36 

Kom gezellig langs voor diverse soorten thee, 
maar ook voor lekkere cappuccino, een stuk 
huisgemaakt gebak, diverse cheesecakes, 
verjaardagstaarten, of zomaar een taart. 

Een high tea dat kan natuurlijk ook bij ons!

Theetuin thee bij de Haan

DORPSWEG 61, 1676 GD TWISK, TEL 06-22729797
WWW.THEEBIJDEHAAN.COM
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rijk aan gastvrijheid

B&B Het Emmapark Medemblik
Foto Yvette Moeskops



Reich an Gastfreundschaft
Rich in hospitality

VERBLIJVEN
Verleng je verblijf met een overnachting, vakantieweekend of -week. 
Er is nog zoveel te ontdekken in mooi Westfriesland vanuit je vakantie- 
park, (boeren)camping, hotel of B&B. Maak na het ontbijt een wandeling 
over het IJsselmeerstrand. Geniet van de reuring in het centrum van 
Medemblik of een romantische avondwandeling langs de haven. 
Sluit je dag af met een lekker diner. Wakker worden door het loeien van 
de koeien of het kraaien van de haan? Beleef het, met het gezin of met je 
partner. Met de hele familie of met de vriendengroep. Voor een speciale 
gelegenheid of om te ontspannen. In en om Medemblik kun je heerlijk 
slapen, voor welk bed je ook kiest! 

DE - Schlafen wie ein Murmeltier 
Verlängern Sie Ihren Aufenthalt um
eine Übernachtung, ein Urlaubs-
wochenende oder gleich eine ganze 
Woche. Es gibt noch so viel im 
schönen Westfriesland zu entdecken, 
von Ihrem Ferienpark, Campingplatz 
(beim Bauern), Hotel oder B&B 
aus. Unternehmen Sie nach dem 
Frühstück einmal eine Wanderung 
am IJsselmeerstrand. Genießen 
Sie den Trubel im Stadtkern von 
Medemblik oder einen romantischen 
Abendspaziergang am Hafen. 
Runden Sie Ihren Tag mit einem guten 
Abendessen ab. Vom Muhen der Kühe 
oder dem Krähen des Hahnes geweckt 
werden. Erleben Sie es, mit Ihrer 
Familie oder mit Ihrem Partner. 
Mit der ganzen Verwandtschaft 
oder einer Freundesgruppe. 
Zu einem besonderen Anlass oder 
zur Entspannung. In und um 
Medemblik können Sie wunderbar 
übernachten - ganz egal für welches 
Bett Sie sich entscheiden!

EN - Sleep like a baby 
Extend your visit with an overnight 
stay, a holiday weekend or a week. 
There is so much more to discover in 
beautiful Westfriesland, from your 
holiday park, farm camp site, hotel 
or B&B. After breakfast, take a walk 
on the IJsselmeer Beach. Enjoy the 
bustle in the centre of Medemblik or 
a romantic evening walk along the 
harbour. Round off your day with a 
delicious dinner. Awake to the sound 
of cattle lowing or a rooster crowing. 
Enjoy the experience with your family 
or your partner, with your extended 
family or with a group of friends, for 
a special occasion or simply to relax. 
No matter what you’re looking for, 
you’ll be sure to find comfortable 
accommodation in and around 
Medemblik!

Mehr Informationen / More information
www.visitmedemblik.nl/verblijven

B&B Medemblik

Moose House Twisk
Foto Duco de Vries
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www.uniekparken.nl 

Résidence Koningshof Schoorl
Bungalowpark Zuiderzee Medemblik

SchoorlSchoorl

Luxevakantiehuizen op UNIEKElocaties!



B&B DE STADSHOEVE
NL - Gastvrijheid en een heerlijk ontbijt staan voor je 
klaar in deze mooi gerestaureerde sfeervolle boerderij.

DE - Gastfreundlichkeit und ein herrliches Frühstück 
stehen in diesem stimmungsvollen Bauernhof für 
Sie bereit.

EN - Hospitality and a delicious breakfast await you 
in this beautifully restored atmospheric farm.

Uiverstraat 22, Medemblik, Tel. 06 2631 6336
www.stadshoevemedemblik.nl

Logeer in sfeer
2 pers. vakantiewoning

In het Havenhuisje in 
Medemblik logeer je 
in een unieke sfeer. 
Authentiek, met het 

comfort van nu. 

Geniet van het mooie 
uitzicht op de haven. 

Gelegen midden in het 
historische centrum

met winkels, restaurants
en bezienswaardig-

heden op loopafstand.

havenhuisjemedemblik.nl

DE VOOROEVER
HOTEL CAFÉ RESTAURANT

NL - Je rustpunt in Westfriesland!
Hier kun je genieten van de meest uiteenlopende, met 
zorg bereide gerechten in zowel plateservice als à la carte. 
Overdag kun je buiten zitten en genieten van de natuur. 
‘s Avonds is het terras aan het water sfeervol verlicht, zodat 
je heerlijk kunt uitrusten na een actieve dag fietsen, wan-
delen of vissen. Fiets- en bootverhuur is op loopafstand. 

DE - Ihr Ruhepunkt in Westfriesland! 
Hier können Sie die verschiedenartigsten, mit Liebe 
zubereiteten Gerichte sowohl als Tellergericht wie auch à la 
carte genießen. Tagsüber können Sie draußen sitzen und 
die Natur genießen. Abends ist die Terrasse am Wasser 
stimmungsvoll beleuchtet, sodass Sie sich nach einem 
Tag voller Aktivitäten wie z. B. Radfahren, Wandern 
oder Angeln herrlich ausruhen können. Fahrrad- und 
Bootsverleih sind zu Fuss erreichbar. Bis bald!

EN - Your resting point in Westfriesland! 
Enjoy the most diverse range of carefully prepared dishes. 
We offer both plate service and à la carte. During the day 
you can sit outside and enjoy nature. In the evening, the 
terrace on the water is attractively lit, so you can relax after 
an active day of cycling, hiking or fishing. Bike and boat hire 
is within walking distance. We look forward to seeing you!

Onderdijk 189, Wervershoof, Tel. 0228 581 001
www.devooroever.com

Dé plek om gezellig 
te borrelen of te eten.
Ons café is geopend 
woensdag t/m zondag.

Dorpsstraat 190 
Wervershoof

www.t-fortuin.nl

‘t Fortuin   PROEF, PRAAT & GENIET
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BELEEF MEDEMBLIK! STEM EVENEMENTEN
Medemblik leeft! Medemblik schittert! Medemblik is ‘the place to be’: een 
stad om trots op te zijn. Maar liefst zeven grote evenementen worden elk 
jaar door Stichting Evenementen Medemblik georganiseerd in de pittoreske 
binnenstad en aan de Oosterhaven. 

Duizenden bezoekers genieten elk jaar weer van de reuring. 
Tientallen vrijwilligers en het vrijwilligersbestuur van Stichting Evenementen 
Medemblik maken dit mogelijk. Zij laten zien waar een kleine stad groot in is. 
Beleef het! Je bent van harte uitgenodigd. 

www.stemmedemblik.nl 

Jaarlijks organiseerd Stichting 
Evenementen Medemblik verschil-
lende evenementen waaronder:

Truckfestival  
Korenfestival  
Zomermarkten 
Oldtimerdag  
Westfriese Waterweek 
Lichtjesintocht Sinterklaas 
Dickensdag 

Kijk voor data en maatregelen op 
www.stemmedemblik.nl 

Kijk voor alle evenementen in de 
gemeente Medemblik, actuele 
data en geldende maatregelen op 
www.visitmedemblik.nl

Alle evenementen zijn onder nadruk-
kelijk voorbehoud i.v.m. COVID-19.

Foto’s Fotografie-RG
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Radio Bood 
Spar supermarkt
Stumpel
Tabakshop Dekker
Tweewielercentrum Leo Smit
Wereldwinkel
Zeeman
Zjon’s Guitarstore
Zonvaart Reizen
Barber Shop

KIDS
Speeltuin Emmapark
Indoorspeeltuin FunFestijn
Kinderboerderij ‘t Langoortje

HORECA
Alanya Döner
Brakeboer muziekcafé
d’ Artiest restaurant
De Babbelaar café
Bistro Op 3
Bowling en Partycentrum
Costas Portugees restaurant
Danny Leung Chinees restaurant
De Counter snackbar
Shooterz café
De Steiger cafetaria
De Zoete Zee strandpaviljoen
Don Gelato ijssalon
Enjoy lunchroom
La Grotta pizzeria
Pizzeria Picasso
Hotel restaurant het Wapen
Hof van Medemblick restaurant
Kasteel Café Radboud
‘t Kraaienest café
De Kwikkel eetcafé
Locals Grand café
Meijers 2.0 restaurant
Milano pizzeria
Rumours café
Sint Pieter verenigingsgebouw
Smikkelhoek cafetaria
Stadsbrouwerij Radboud
‘t Stolpje brasserie
Triton bar
‘t Zeepaardje café
Restaurant Oost
MED Trattoria
Restaurant de Driemaster

Bed & Breakfast Het Ankertje
Bed & Breakfast ’t Havenhuisje
Bed & Breakfast Medemblik
Bed & Breakfast De Stadshoeve
Bed & Breakfast Westerhaven

WATERSPORT
WSV Bestevaer 
DE Yachting
Klerk Yacht Service
Rake Rigging
Regatta Center Medemblik
Sailshop Medemblik
Stadshavens Medemblik
Stichting Jachthaven Medemblik
Marine Shop
NauticSale 

OVERIG
Zwembad Zuiderzee
Busstation Medemblik
Fiets- en sloepverhuur
Huisarts De Compagnie
Tandartspraktijk Medemblik
Tankstation Koper B.V.
Cruiseport Medemblik
Camperplaats 

116 Cruiseport Medemblik

MUSEA
Bakkerijmuseum
Bonifaciuskerk
Kasteel Radboud
Meelmolen De Herder
Museumstoomtram
Stadsmuseum
Stoommachinemuseum

MODE
Akbulut Sport
Four Stars Kids
Gregory Mode
K. Bot & Zn. damesmode
Marjan Hartog Mode
Müller Schoenen
Pardillo
Linden Mode
Van Onzenoort Schoenen
Witte Huis

SHOPS
Bot Wonen
Gezusters Bos
Juwelier A. Bethlehem
Knipsalon Houtenbos
MelS Ink Hairstudio
Nice2Look kapsalon
Novitaz woonbeleving
EyeWish Opticiens
Pearle Opticiens
Peter’s Hairshop
Lucky Lucy Tattoo
Aldi supermarkt
Bakkerij Raat
Biologische speciaalzaak Liv Eco
Dean Karhof vishandel
Deen supermarkt
Drogisterij Etos Jong
Express Kleermaker
Firma Kool & co
Furry Friends Dierenspeciaalzaak
Haakvrouw
Hema
Kaas & Zo
Saif Schoenreparaties & leer
Keurslagerij Cees Blokdijk
KlusWijs bouwmarkt
Kruidvat
Marskramer
Mitra slijterij
Polski Sklep Poolse supermarkt

HET CENTRUM
01
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03
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06
07

08
09
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20
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58
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65
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68
69
70
71
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73
74
75
76
77
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OPPERDOES

ONDERDIJK

WERVERSHOOF

TWISK

ABBEKERK

OOSTWOUD

MIDWOUD

HAUWERT

WOGNUM

NIBBIXWOUD

ANDIJK

ZWAAGDIJK
OOST

ZWAAGDIJK-WEST

MEDEMBLIK

AFSLUITDIJK
FRIESLAND

NOORDZEE
KUST

ENKHUIZEN

HOORN
AMSTERDAM

SIJBEKARSPEL BENNINGBROEK

LAMBERTSCHAAG

A7

A7

10

08

07

06
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04

09



 Gereformeerde kerk Andijk
 Westfriese Omringdijk
 Molen De Hoop
 De Groote Vliet
 Stationnetje in Wognum
 Stolp in Twisk
 Meelmolen De Herder
 Vooroever strand
 Egboetswater
 Cruiseport Medemblik
 Museumstoomtram

Fietsroutes
Radweg / Cycle route

 Route 27 km.
 Route 18 km.

Vaarroutes
Fahrweg / Boat route

 Radboudroute
 Honingroute
 Zuiderzeeroute
 ‘t Keuter Lusje
 Molenroute

GRATIS VAAR- & WANDELROUTES
Kostenlose Broschüren mit Routen 
und Karte.
Free brochures with routes and map.

OPPERDOES
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WERVERSHOOF
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MIDWOUD
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ZWAAGDIJK
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ZWAAGDIJK-WEST

MEDEMBLIK

AFSLUITDIJK
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HOORN
AMSTERDAM

SIJBEKARSPEL BENNINGBROEK

LAMBERTSCHAAG
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A7

01
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06
07
08
09
10

De mooiste routes in de gemeente Medemblik vind je op:
www.visitmedemblik.nl/fietsen
www.visitmedemblik.nl/wandelen
www.visitmedemblik.nl/varen

01

02

03

ROUTES

     gra
tis!

it’s fr
ee!



DIENST SCHEMA CITYTOURS
De bus kan later zijn, 
maar vertrekt nooit 
eerder dan aangegeven.

The bus can be later, 
but never leaves earlier 
than indicated.

Der Bus kann später 
aber nie früher als 
angegeben abfahren.

STATION STOOMTRAM

BAKKERIJ MUSEUM

STADSBROUWERIJ RADBOUD

KASTEEL RADBOUD

STOOMMACHINE MUSEUM

PANNEKOEKENSTATION BIJENSTAL

MEELMOLEN DE HERDER

STATION STOOMTRAM & BOOT ENKHUIZEN

12.15

12.15

12.20

12.25

12.30

12.45

12.55

13.00

-

13.15

13.20

13.25

13.30

13.45

13.55

14.00

-

14.15

14.20

14.25

14.30

14.45

14.55

15.00

-

15.10

15.15

15.20

15.25

15.50

15.50

15.55

MEELMOLEN
DE HERDER
meelmolendeherder.nl

PANNENKOEKENSTATION
DE BIJENSTAL
bijenstal.nl

MUSEUM
STOOMTRAM
stoomtram.nl

BAKKERIJ
MUSEUM
deoudebakkerij.nl RADBOUD

KASTEEL
kasteelradboud.nl

STOOMMACHINE
MUSEUM
stoommachinemuseum.nl

STADSBROUWERIJ
RADBOUD
stadsbrouwerijradboud.nl

CITYTOURS 
Citytours
Deze gratis pendeldienst rijdt langs 
de leukste plekjes in Medemblik! 
Stop bijvoorbeeld bij De Oude 
Bakkerij of bij Kasteel Radboud en 
beleef de magie van vervlogen tijden. 
Je kunt uitstappen bij het Stoom-
machinemuseum met machines uit 
de 19e eeuw. Heb je trek gekregen? 
Maak een tussenstop bij Pannen-
koekenstation De Bijenstal.

DE - Citytours
Dieser kostenlose Shuttle-Service 
bringt Sie zu den schönsten Orten in 
Medemblik! Machen Sie Halt bei der 
Alte Bäckerei oder Besuch Schloss 
Radboud. Hier entdecken Sie den 
Zauber vergangener Zeiten. 
Sie können aber auch im Dampf-
maschinenmuseum mit Maschinen 
aus dem 19. Jahrhundert aussteigen. 
Hungrig? Halten Sie am Pfannkuchen-
bahnhof das Bienenhaus.

EN - Citytours
This free shuttle bus service drives 
through the loveliest places in 
Medemblik! Stop at The Od Bakery 
or at Radboud Castle where you can 
relive the magic of bygone times. 
You can also get off at the Steam 
Machine Museum and see machines 
from the 19th century. If if all this 
has made you peckish, stop off along 
the way at pancake restaurant 
‘Pannenkoekenstation De Bijenstal.’

Let op! Mogelijk aangepaste dienst-
regeling door COVID-19 maatregelen. 
Bezoek de website voor meer infor-
matie en het actuele dienstschema.

Achtung! Zeitplan möglicherweise 
aufgrund von COVID-19-Maßnahmen 
angepasst. Besuchen Sie die Website 
für weitere Informationen und den 
aktuellen Zeitplan.

Pay attention! Schedule possibly 
adjusted due to COVID-19 measures. 
Visit the website for more informa-
tion and the current timetable. 

www.visitmedemblik.nl/citytours

Gratis pendeldienst
Gratis Pendelbus / Free shuttle service
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een Droomvakantie

aan het IJsselmeer

www.ijsselhof.eu

Villavakantiepark IJsselhof

Proefpolder 4-720

1619 EH Andijk (N-H)

tel. +31228 59 19 26

Heerlijke visvakantie in Westfriesland 

Kom pony rijden in uw vakantieOntspannen in uw privé sauna

Genieten in uw ruime tuin

Vier sterren Villavakantiepark IJsselhof biedt – naast rust, ruimte en natuur – óók een 
veelzijdige omgeving! Gelegen in Andijk aan de Westfriese Omringdijk en direct aan het 
IJsselmeer nodigt het gezellige park uit tot (water) recreatie en sportief vermaak. 
Bezoek de oude VOC-steden met hun eigen karakter en cultuur. Geniet van bijzondere 
attracties, mooie fiets- en wandelroutes, gezellige markten en leuke evenementen.

Der 4-Sterne-Villenpark IJsselhof bietet neben Ruhe, Weite und Natur auch eine vielseitige Umgebung! 
Dank seiner Toplage im westfriesischen Andijk, direkt am IJsselmeer, lässt dieser idyllische Park in 

Punkto (Wasser-)Sport und Freizeit keine Wünsche offen. Hinzu kommen die historischen Handelsstädte 
in unmittelbarer Nähe, mit ihrem einmaligen Charme und ihrem großen kulturellen Erbe. Hier finden Sie 

familienfreundliche Attraktionen, malerische Märkte und interessante Veranstaltungen.


