
       

 

 

#fietsroute Zaterdag 19 juni is de recreatieve fietsdag die Central Events organiseert in 

samenwerking met de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gemeenten en 

provincies. Vanaf Purmerend zijn dat 2 routes, 1 van 40 km en 1 van 60 km.  

Je schrijft je uiterlijk 17 juni in voor € 10,00 p.p. voor de 40 km of € 12,50 voor de 60 km 

recreatieve route en je krijgt vooraf per post je startbewijs en informatie: 

https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/routes/purmerend/  

 

Op deze routes kun je Fietsen voor mijn Eten #kooplokaal bij boerderijwinkeltjes, kraampjes of 

kleine middenstanders om lekkers voor onderweg en thuis te hebben. 

Deze adressen vind je door op de website te filteren op plaats, assortiment en/of 

openingsdagen op https://www.fietsenvoormijneten.nl/  

 

Stalletjes en terrasjes in de Purmerend, Edam, Beemster langs de route van de  

 

Hollandse Waterlinie 40 km 

Familie Bellekom: Nekkerweg 23 1462 LB Middenbeemster  

Verkoop: groente, fruit, jam en meer.  

Imker: Nekkerweg 37 1461 LC Zuidoostbeemster  

Verkoop: fruit en honing 

Restaurant het wapen van Middelie: Brink 1 1472 GB Middelie 

 

Hollandse Waterlinie 60 km 

Volgersweg 41. 1462 HR Middenbeemster  

Hoogedijk 1 1145 PM Katwoude 

Verkoop: take away lunch, kaas en meer.  

Hoogedijk 16. 1145 PM Katwoude 

Verkoop: boerderij automaat met: uien, aardappels, eieren, honing en meer.  

 

Vlak bij de route maar zeker de moeite waard:  

’t Zuivelhuisje Hoogedijk 58, 1145 PR Katwoude  

Verkoop: yoghurt, hang op, kwark, chocolademelk en meer   

 

Veel terrassen zijn te vinden in het Centrum, daar fiets de route doorheen. 

https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/
https://www.fietsenvoormijneten.nl/regio/altena/
https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/routes/purmerend/
https://www.fietsenvoormijneten.nl/


       

 

 

 
 

In deze regio’s kun je starten met fietsen op 19 juni: 

        Purmerend ondersteund door Fietsen voor mijn Eten – facebookgroep Westfriesland 

        Abcoude ondersteund door Fietsen voor mijn Eten - Vechtstreek  

        Utrecht ondersteund door Fietsen voor mijn Eten – facebookgroep KrommeRijnstreek 

        Gorinchem ondersteund door Fietsen voor mijn Eten – facebookgroep Altena. 

 

Veel fietsplezier! 

 

voorfietser Stacy van Eerden 

westfriesland@fietsenvoormijneten.nl  

 

P.S. Word gratis lid van de facebookgroep Fietsen voor mijn Eten - Westfriesland 

 

Of één van de andere 16 regio’s in Nederland van Fietsen voor m’n Eten 

https://www.fietsenvoormijneten.nl/  
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