1. Klompenmakerij Marken
Wie: 		 Bas Bouter en Bart Geel
Waar: 		 Kets 52, 1156 AX Marken
Telefoon: +31 299 60 12 50
E-mail: 		 bas@klompenmakerijmarken.nl
Wat:		Zo ver het oog reikt klompen, klompen en nog eens
klompen. In alle soorten en maten, traditioneel en modern.
Elke dag zijn er demonstraties die u uitgebreid laten zien
hoe klompen gemaakt worden. Extra: samen op de foto in
oorspronkelijke Marker klederdracht. Leuk om te doen en
een mooie herinnering.
Open: 		 ma, di, wo, do, vr, za, zo, het hele jaar door.

Jelaaw binne
allegoar welkom!

6. Stoffenwinkel G. Visser
Wie:		 Eefje Schipper
Waar:		 Buurt II-5, 1156 BB Marken
Telefoon: +31 299 60 13 55
E-mail:		 adindadorland@hetnet.nl
Wat:		Manufacturen in de ouderwetse zin van het woord vindt
u hier. Is quilten uw hobby of zelf kleding maken uw
roeping, dan is dit voor u een paradijs. Stoffen in allerlei
dessins en kleurstellingen. Dé plek waar nog originele
Marker stoffen te koop zijn.
Open:		 ma, di, wo, do, vr, za.

2. Klederdracht, Antiek, Curiosa en Souvenirs

4. Winkel van Lijs

7. Souvenirshop De Boer

Wie: 		 Willemien Korving
Waar: 		 Het Rietland 4, 1156 AX Marken
Telefoon: +31 299 60 31 20
E-mail: 		 wil.korving@live.nl
Wat: 		Hier kunt u terecht voor een zeer ruime keuze uit de
betere souvenirs en een verrassende collectie Marker
klederdracht. Daarnaast vindt u hier curiosa en antiek:
een winkel om heerlijk rond te snuffelen.
Open:		 di, wo, do, vr, za, 11.00 - 15.30 uur.

Wie: 		 Lijs Haaring
Waar:		 Kets 41, 1156 AW Marken
Telefoon: +31 299 60 17 55 / +31 6 29 40 73 28
E-mail:		 l.haaring@live.nl
Wat:		Voor de luxe cadeauartikelen bent u hier op het goeie
adres. In het kleine winkeltje is van alles te vinden waar u
rustig mee kunt thuiskomen. Rondsnuffelen is een must:
u ontdekt steeds weer nieuwe dingen.
Open:		 wo, do, vr, za, zo, 12.00 -17.00 uur.

Waar:		 Havenbuurt 7, 1156 AL Marken
Telefoon: +31 299 60 31 19
E-mail:		 info@fotoinvolendamkostuum.nl
Wat:		Zoekt u een klassiek Hollands souvenir met soms een
moderne twist, dan vindt u hier alles van uw gading.
Pal aan de haven naast gastvrije horeca en midden
tussen de reuring die Marken zo gezellig maakt.
Open:		ma, di, wo, do, vr, za, zo, het hele jaar door.

3. ’t Marker Beertje

5. Kunst, Boeken & Antiek

8. Kunstnijverheidsatelier Zo!

Wie: 		 Corine van Riel
Waar: 		 Het Rietland 6, 1156 AX Marken
Telefoon: +31 6 23 88 35 32
E-mail:		 crielen@ziggo.nl
Wat:		Een uitgebreid assortiment cadeau-, baby- en kinder
artikelen met vrolijke Marker accenten. Bijzonder zijn
de Island Bracelets speciaal gemaakt voor Marken.
Bij mooi weer kunt u buiten op een klein terras even
van de zon genieten.
Open:		wo, do, vr, za, 12.00 -17.00. Hoogseizoen: ook op zondag.

Wie:		 Thom Broekema
Waar:		 Kets 39, 1156 AW Marken
Telefoon: +31 299 78 00 57
E-mail:		 broekemamarken@ziggo.nl
Wat:		Verstopt in een klein winkeltje tussen de bakker en een
souvenirshop treft u een zeer originele collectie van antiek,
boeken en kunst. De glazen vitrine doet denken aan een
museum.
Open:		 do, vr, en za en op afspraak.

Wie:		 Jantine Zondervan
Waar:		 Havenbuurt 4, 1156 AL Marken
Telefoon: +31 6 20 41 96 79
E-mail:		 zokunstnijverheidsatelier@gmail.com
Wat:		Origineel handgemaakte stoffen producten, authentieke
woondecoratie, tuinartikelen en de betere kunstnijverheid.
Eigenares Jantine maakt veel zelf en dat zie je meteen aan
de kwaliteit.
Open:		 di, wo, do, vr, za.

9. Sijtje Boes Souvenirs

Marker Museum

Land en Zeezicht

Volendam-Marken
Express

Flying Sailer

Wie:		 Rob Reiz
Waar:		 Havenbuurt 21, 1156 AM Marken
Telefoon: +31 299 60 14 51 / +31 6 51 28 67 52
E-mail:		 sijtjeboes@live.nl
Wat:		De naam dekt volledig de lading:
in de geest van de eerste
toeristische ondernemer op
Marken is het assortiment
aangepast aan de moderne
bezoeker. Goed zoeken levert
verrassende vondsten op.
Open:		ma, di, wo, do, vr, za, zo, het
hele jaar door.
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10. Het snoephuisje van Marken
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Marker
Winkeltjesroute
Op het voormalig eiland Marken vindt u fris geschilderde
houten huisjes met daartussen verstilde steegjes en
witte bruggetjes over groen omrand water. Een oerHollands decor waar de tijd lijkt stil te staan. Uitnodigend
om ontspannen te genieten van al het moois wat Marken
te bieden heeft. Soms verborgen, soms uitbundig
zichtbaar, liggen een aantal speciale winkeltjes die
gezamenlijk de Marker Winkeltjesroute vormen. Neem
rustig de tijd om lekker lang rond te neuzen in het vaak
verrassende assortiment. U bent van harte welkom.

M a r k e n

Wie:		 Diederik Boerjan
Waar:		 Havenbuurt 23, 1156 AM Marken
Telefoon: +31 6 21 57 48 92 / +31 299 60 15 48
E-mail:		 djboerjan@ziggo.nl
Wat:		Met de nadruk op oudhollandse
snoepwaren laat de Belgische
eigenaar van deze hobbywinkel
weten dat zijn beste klanten
Hollanders zijn en zijn allerbeste
klanten kinderen die een kwartier
nadenken voor zij een keuze
hebben gemaakt.
Open:		za, zo en in schoolvakanties
alle dagen.

Grotewer f

Rozewer f

