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a. en dagje ... 

Deze zomer gingen we op zoek naar 
de meest pittoreske straatjes, de 
meest bijzondere winkeltjes en 
andere plekken waar je graag voor 
omrijdt. Waar je nog niet struikelt 
over de grote winkelketens. 
Vandaag: Monnickendam. Eendagje_ 
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Nuchtere 
winkelie • rs In 

sfeervolle stad 

D e winkeliers in het cen 
trum van Monnicken 

dam zijn nuchter. Ze vinden het 
winkelaanbod in de knussestraat 
jes van het oude stadscentrum niet 
zo bijzonder, Toch verkopen de 
zelfstandige ondernemers samen 
een bonte verzameling aan mooie 
producten: 

Kirsty Janssen van kledingzaak GezustersJ. 

Van exclusieve brillen tot handge 
maakte sieraden, kinderkleding, 
pakken, souvenirs, platen, tweede 
hands designkleding, interieurarti 
kelen en keukenbenodigdheden. 
Wie een paar uur door de Kerk 
straat en over het Noordeinde en 
Zuideinde slentert, komt geheid . 
met iets moois thnis. . 
Stap bijvoorbeeld eens binnen bij 
goudsmid Ronald Rozenboom in 
zijn atelier Carabas Goudsmeden 

. aan het Zuideinde. Hij heeft zo 
juist-een ring in de vorm van een 
zomerse cocktail in zijn etalage 
neergelegd. De goudsmid heeft 
veelopdrachten ·en reparatiewerk, 
maar als hij even tijd heeft maakt 
hij bijzondere sieraden die hij in 
zijn winkel verkoopt . .,Ik vind het 
leuk om zelf dingen te ontwerpen. 
Deze ring past goed bij de zomer. 
Th verkoop veel aan toerisren die 
toevallig langslopen." 
Rozenboom heeft sinds anderhalf 
jaar een atelier en winkel aan het 
Zuideinde. "Een leuke straat is dit, 
maar niet heel bijzonder. In de 
zomer lopen hier veel toeristen. 
Het contact met de andere onder- 

. nemers is goed, op een rustige dag 
zitten we gezellig met elkaar te 
kletsen voor onze winkels." 

Onderscheiden 
Schuin tegenover Carabas zit opti 
cien Bril &Lens. Mede-eigenaar 
Eelke Veltman noemt het Zuidein 
de een gezellig straatje, maar vind 
het verder nier bijzonder. "Monnic 
kendam is wel een goede locatie 
voor onze winkel. Het is dichtbij 
Amsterdam, Hoorn en Purme 
rend." 
Bril&Lens probeert zich te onder- 
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Winkelstraat het Zuideinde in Monnickendam. 

De dag afsluiten met een lokaal biertje telt waarom ze het Znideinde zo'n 
leuke Straat vindt. ,Je hebt hier 
veel verschillende winkels, maar 

. geen grote kerens, Dat maakt het 
aanbod anders dan in een winkel 
straat in een grote stad." 
Niet alleen het Zuideinde zit vol 
met bijzondere winkeltjes, ook op 
het Noordeinde en in de Kerksttaat 
zorgen bijzondere zaakjes voor . 
winkelplezier. Op het Noordeinde 
kunnen liefhebbers van kleding én 
schoenen van de duurdere merken 
een bezoekje brengen aan Vintage 
Brands. Hier wordt tweedehands 
items verkocht van onder meer 
Prada, Givenchy en Chanel. 
In de Kerkstraat ten slotte zijn ed 
en platenliefhebbers bij Labruusic 
aan het goede adres. Bij de naasrge 
legen Handwerkboetiek 'r Winkel" 
tje kunnen bandwerkers hun hart 
ophalen. Voor sieraden, keuken 
spullen en kantoorbenodigdheden 
is de Kerkstraat ook een goed.e 
locatie. 

is naar eigen 'zeggen de eerste 
bierbrouwerij van Noord-Holland 
met 'een volledig biologisch assorti- 

Van platen tot 
handgemaakte 
sieraden 

Naast veel bijzondere winkeltjes, 
beeft Monnickendam ook een 
groot aanbod aan horecazaken 
waar zowel de zoete als de hartige 
trek gestild kan worden. 
Te beginnen met die zoete trek. . 
Aan het Zuideinde bij Coffee & 
Cacao kunnen liefhebbers genieten 
van voornameliik zoete lekkernij 
en. Een chocolatier bereidt in de 
keuken 'op ambachtelijke wijze 
bonbons en ook taarten worden 
zelf gemaakt. Mensen kunnen hier 
gaan zitten en iets bestellen, maar 
ze kunnen ook iets kopen en mee 
nemen. 
Wie daarna trek heeft in iets har 
tigs kan het water oversteken en bij 
een van de borecagelegenheden 
neerstrijken. . i 
Bijvoorbeeld. bij brasserie De 
Waegh met terras aan het water. Je 
hebt families die al generaties lang 

in de horeca werken. Zo ook de 
broers Jens en Boy Bosman; de 
vijfde generatie van een herecara 
mille in Monnickendiin. Zij zwaai 
en nu de scepter over De Waegh. 
Een avondje doorbrengen in 
"Spaanse sferen kan bij tapasrestau 
rant Los del Puerto aan de Haring 
burgwal. 

Uitgebreid 
Uitgebreid dineren is mogelijk bij 
hotel restaurant Posthoorn. Het 
restaurant is .gevestigd in een 17e 
eeuws pand op het Noordeinde. 
Posthoorn beschikt sinds 2008 over 
een Michelinster en behoort vol 
gens restaurantgids Lekker tot de 
top 100 beste restaurants van Ne 
derland. 
Bniten het centrum op bedrijven 
terrein het Galgeriet zit de nieuw 
stehotspotvan Mqqnit;kend.;ul):. de. 

Genieten van 
Marker Maagd 
ln Bierderij 
Waterland 

scheiden van de grotere opticiens 
als Hans Anders en Pearle met een 
aanbod aan designermerken. De 
Winkel hangt vol met bijzondere 
monturen in alle kleuren van de 
regenboog. "We malten keuzes die 
niet standaard zijn en zijn altijd op 
zoek naar leuke producten." 
Kirscy J anssen runt sarnen met 
haar zus Scarlett de kledingwinkel 
Gezusterl. Ze verkopen kleding 
voor baby's, maar ook voor volwas 
senen. Dat concept werkt goed, 
vertelt Kirsty, "Je komt hier om iets 
te kopen voor je kind, maar vindt 
ook iets leuks voor jezelf." Zever- 

ment. 
Her etablissement biedt veel meer 
om van te genieten dan alleen 
maar zelfgebrouwen bier met 
namen als Marker Maagd en Mon 
nicker Moker. . 
Er zijn ook biologische wijnen en 
sapjes verkrijgbaar en 'in de Bierde 
rij zijn verder een worstenmakerij, 
broodbakkerij en koffiebrandetij 

. gevestigd. 

Nieuwe hotspot in Monnickendam, De Bierderij. ~RCHIEFfOTO ~LLA nlGENKAMP 

Bierderij Waterland. Met de komst 
van deze horecagelegeilheid heeft 
de. GOlJ~zee,s~~ een prirneur: het 
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