
Uitnodiging en programma voor RecreActief Westfriesland 

Met veel plezier nodigen wij u hierbij uit voor onze jaarlijkse bijeenkomst RecreActief Westfriesland op 
vrijdagmorgen 7 september. 

Dit jaar staat ons mooie recreatiegebied De Vooroever bij Medemblik centraal. Samen met de 
gemeente Medemblik belichten we de parels lang de IJsselmeerkust en kijken we vooruit naar de 
projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland die nog op stapel staan. 
Ook staan we stil bij de 45e verjaardag van het Recreatieschap dit jaar. In een quiz zullen wij met 
slinkse vragen uw collectief geheugen testen. De winnaar ontvangt uiteraard een leuke prijs en 
eeuwige roem. 
Daarnaast zullen we ook actief bezig zijn. Deze keer ligt de nadruk op wandelen (twee keer 20 
minuten) en varen. 

Start- en eindpunt Strandpaviljoen De Zoete Zee in Medemblik, Vooroever 15, 1671 SG 

Het programma begint om 08.15 uur met een lekker ontbijt en eindigt rond 12.00 uur. 
Het ziet er als volgt uit: 

 08.00 – 08.15 uur Inloop 

 08.15 – 08.45 uur Ontbijt 

 Vanaf 08.45 uur  
- Welkom en een toelichting over de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland door Nico Slagter (voorzitter Recreatieschap) 
- Wandelen naar het Stoommachinemuseum, met onderweg de onthulling van de wegwijzer 
langs het nieuwe fietspad op de Vooroever 
-  In het Stoommachinemuseum een woordje door Harry Nederpelt (wethouder Medemblik en 
lid algemeen bestuur) over huidige en toekomstige ontwikkelingen van het Vooroevergebied 
tussen Medemblik en Wervershoof-Andijk 
- Instappen in de boten en varen naar kasteel Radboud 
- In kasteel Radboud spelen we De Quiz over 45 jaar Recreatieschap Westfriesland  

 11.30 uur Afsluiting en terugwandelen naar Strandpaviljoen De Zoete Zee 

 12.00 uur Einde programma 

Praktische informatie 
De wandeltochten duren maximaal 20 minuten. Mocht dit bezwaarlijk voor u zijn dan kunnen wij 
alternatief vervoer regelen. Wij horen dat graag voor 30 augustus. 
Ook als u dieetwensen heeft vernemen wij dat bij voorkeur voor 30 augustus.  
U kunt ons bereiken via info@recreatieschapwestfriesland.nl of telefonisch op 0228 - 565750. 

We hebben een actief programma. En we gaan naar buiten! We gaan ervan uit dat de 
weersomstandigheden meewerken maar een bui kan altijd vallen. Wij laten ons daar niet door 
tegenhouden en willen u daarom vragen hier rekening mee houden met de keuze van uw kleding en 
schoeisel. Voor paraplu’s wordt gezorgd. Mocht het weer het echt niet toelaten dan vervalt de 
vaartocht. 

Aanwezig 
Graag horen wij voor 30 augustus of u aanwezig bent. Dit is voor ons van belang voor de organisatie 
en het reserveren van het aantal boten. U kunt zich aanmelden via 
info@recreatieschapwestfriesland.nl. 

Wij hebben er veel zin in en verheugen ons erop u dan te zien. 

Met vriendelijke groet, 

Nico Slagter 
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland 
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