
Marken
in de Winter

VOLENDAM

Laat deze flyer  

zien bij:

Taverne de Visscher • Land 

en Zeezicht • De Taanketel 

• De Verkeerde Wereld 

Voor € 5,- serveren wij een 

specialiteit uit onze keuken 

inclusief een bockbier!
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Ook als het winter is, valt er voor 
bezoekers op het voormalig schiereiland 

Marken nog altijd veel te beleven.  

Even in wintertime, visitors of the former 
peninsula of Marken will find lots of  

things to enjoy.

A. The Wave
NL: Monument Overstroming van 1916
EN: Monument Big Flood 1916

B. Kijkhuisje / Cottage
NL: Kijkhuisje ingericht als Marker 
woning van voor WOII
EN: Marken Cottage furnished  
as before WOII

C. Gedenkteken / Memorial
NL: Gedenkteken crash Engelse 
bommenwerper 1942 
EN: Memorial crash English bomber 1943
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Volendam Marken Express
NL: Naast vele arrangementen op de website vaart 
de Marken Express de hele winter tussen Marken en 
Volendam. Een mooi begin van uw bezoek aan Marken. 

EN: In addition to many arrangements, the Marken Express 
sails all winter. A comfortable start of your visit to Marken. 

HAVEN 39 VOLENDAM  • +31 29 936 3331 • INFO@MARKENEXPRESS.NL

VERTREK     VOLENDAM     MARKEN: 11.30 – 16.45 H • ELK UUR/EVERY HOUR
DEPARTURE       MARKEN      VOLENDAM: 12.15 – 17.15 H • ELK UUR/EVERY HOUR

Taverne De Visscher
NL: Gezelligste Taverne van Marken. Verwarmd en 
overdekt terras met prachtig uitzicht over het IJsselmeer. 
Pannenkoeken volgens oud recept en traditioneel 
ingericht Marker huis te bezichtigen. Ook kunt u genieten 
van een heerlijke winterbrunch. 

EN: Most cosy tavern on Marken. Heated and c overed 
terrace with te most beautiful view on the IJsselmeer. 
Pancakes according to old recipe and visit a traditional-
style house. Also you could enjoy a lovely winterbrunch.

HAVENBUURT 22 MARKEN  • +31 29 960 1304 • INFO@TAVERNEVISSCHER.NL

Marker Streekproducten/ Local products
NL: Een gezellige boerderijwinkel met streekproducten 
zoals marker taart, boerenkaas, geitenkaas, honing, 
Marker likeur en nog veel meer. 

EN: A cosy shop with local products such as local cake, 
farmers cheese, honey of Buckfast bees, wine, Marker 
Liquor and much more.  

OOSTERPAD 2 MARKEN •  +31 61 142 5386 • OPEN: SATURDAY 9.00  – 16.00H

Restaurant Land & Zeezicht
NL: Gezellige en vriendelijke plek om wat te eten en te 
drinken (unieke bieren). Met prachtig uitzicht op de haven. 
Dagelijks aanbiedingen buiten de kaart, vaak met verse 
streekproducten. Een van de beste terrassen van Marken.  

EN: Cosy, friendly placet o have a drink (special beers) and 
a bite. Beautiful view of the harbour. Daily deals outside 
the menu, often with local products. One of the best 
terraces of Marken. 

HAVENBUURT 6 MARKEN  •  +31 29 960 1302 

Restaurant – Brasserie de Taanketel
NL: Gelegen op de kop van de haven biedt dit gezellige 
restaurant naast een fantastisch uitzicht ook bijzonder 
smakelijk eten, prima wijnen en lokale bieren. 

EN: Located at the head of the harbour, this cosy 
restaurant offers great food, fine wine and local beers as 
well as an amazing view. 

HAVENBUURT 1 MARKEN  • +31 29 960 2206 • INFO@DETAANKETEL.NL

Petit Restaurant & Cafetaria De Verkeerde Wereld 
NL: De gerechten van de uitgebreide menukaart worden 
vers bereid en vooral de vis is uitstekend. Verder geroemd 
om de handgesneden frieten.

EN: All dishes on the extensive menu are freshly made. In 
particulary the fish is excellent! Plus, they serve the best 
hand-cut French Fries. 

BUURTERSTRAAT 20 MARKEN • +31 63 037 3260 • INFO@VERKEERDEWERELD.NL

Het Hof van Marken
NL: Heerlijke plek om te genieten van een high tea of waar 
je kunt blijven en nog langer van het prachtige Marken 
kunt genieten. High tea en overnachting zijn  
op reservering.  

EN: A really nice place to enjoy a high tea, or if you want 
to stay longer to enjoy Marken, you can also stay 
overnight here. High tea and overnight stay can only be 
reservated in advance. 

BUURT II 15 MARKEN  •  +31 29 960 1300

’t Marker Beertje / Kadowinkel
NL: Een sfeervolle kleine winkel met originele 
cadeauartikelen voor iedereen. Uniek en exclusief zijn de 
handbeschilderde Marker kerstornamenten, klompen en 
meer! 

EN: A nice small shop with original gift articles for 
everyone. The handpainted Marker Christmas ornaments 
are exclusive and unique!  

HET RIETLAND 6 MARKEN  • + 31 62 388 3532 • INFO@TAANKETEL.NL
OPEN: WEDNESDAY UNTIL SATURDAY 12.00 – 17.00H

The Cheese Shop
NL: Hier vindt u Goudse boerenkazen met een verrassende 
twist zoals truffel, pesto of fenegriek.

EN: Here you will find farmhouse cheeses with surprising 
twists, such as truffle, pesto or fenugreek.  

HET RIETLAND 5 MARKEN • +31 65 757 9055 
OPEN: MONDAY UNTIL SUNDAY 12.00 – 16.00H (CLOSED ON TUESDAY)

Klederdracht, Antiek, Curiosa en Souvenirs 

NL: Een fijne winkel om rond te snuffelen 
voor curiosa en antiek

EN: A great shop to browse for bric-a-brac  
and antiques. 

HET RIETLAND 4 MARKEN  •  +31 29 960 3120  
OPEN: TUESDAY UNTIL SATURDAY 12.00 – 16.00H

Klompenmakerij Marken/ Wooden shoe Factory
NL: Zo ver het oog reikt ziet u klompen in alle soorten 
en maten, traditioneel en modern. Elke dag zijn er 
demonstraties die uitgebreid laten zien hoe klompen 
worden gemaakt. Leuk voor kinderen. 

EN: As far as the eye can see, you will see wooden shoes 
in all varieties and sizes, traditional and modern. Daily 
demonstrations of how wooden shoes are made.  
Fun for childeren. 

KETS 52 MARKEN  •  +31 29 960 3120 • INFO@THISISNL.COM 
OPEN: MONDAY UNTIL SUNDAY 11.30 – 18.00H
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EN: Even in wintertime, visitors of the  
former peninsula of Marken will find  
lots of things to enjoy.
Experience the peace and tranquillity of the alleys, 
marvel at the white drawbridges across the narrow 
channels and ditches. Against the backdrop of 
picturesque houes, you will discover a serene 
world where times seems to stand still. Get to know 
this unique environment, come and listen to its 
remarkeble stories. You are more than welcome.

NL: Ook als het winter is, valt er voor 
bezoekers op het voormalig schiereiland 
Marken nog altijd veel te beleven.  
In alle rust geniet je van verstilde steegjes en witte 
ophaalbruggetjes over smalle kanaen en sloten. 
Tegen de achtergrond van schilderachtige houten 
huizen ontdekt u een serene wereld waar de tijd 
lijkt stil te staan. Maak kennis met deze unieke 
omgeving en hoor de bijzondere verhalen.  
Je bent meer dan welkom.

Show this Flyer at  the following locations:Taverne de Visscher • Land en Zeezicht • De Taanketel • De Verkeerde Wereld And receive a € 5,- specialty from the kitchen incl.  a special ‘bock’ beer

€ 5,- SPECIALTY FROM THE KITCHEN  
INCL. A SPECIAL ‘BOCK’ BEER

Taverne De Visscher

€ 5,- SPECIALTY FROM THE KITCHEN  
INCL. A SPECIAL ‘BOCK’ BEER

Land en Zeezicht

€ 5,- SPECIALTY FROM THE KITCHEN  
INCL. A SPECIAL ‘BOCK’ BEER

De Taanketel

€ 5,- SPECIALTY FROM THE KITCHEN  
INCL. A SPECIAL ‘BOCK’ BEER

De Verkeerde Wereld

ACTIE ACTIE

ACTIE

ACTIE


