Het kunstwerk
in wording:

Museum/groentewinkel Mak
Museum/groentewinkel Mak opent elke 1 e zaterdag van de maand haar deuren voor geïnteresseerden.
Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen zij terecht in de museum/groentewinkel en de woning erachter.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep vrijwilligers, die samen met het bestuur van
de Stichting Winkel Mak zorgen voor de openstellingen. Deze stichting stelt zich ten doel om de cultuur
en de historie van winkel Mak (en Spijkenisse in het algemeen) levend te houden. Er worden voor
belangstellenden en scholen rondleidingen gegeven.
Op zaterdag vindt er geen verkoop van groenten plaats. De groentewinkel is hiervoor elke donderdagmiddag
vanaf 13.00 uur open. Geïnteresseerden kunnen dan terecht voor allerlei (vergeten) groenten van
zorgboerderij Moed & Vertrouwen.
Tijdens Open Monumentendag van zaterdag
10 september a.s. opent museum/groentewinkel
Mak ook haar deuren en wordt om 14.00 uur het
kunstwerk van Atelier Arina onthuld. Kunstenares Arina
van Driel heeft hiervoor de dames Mak vereeuwigd in koud
porselein. Vanaf die dag zal ook de originele tussendeur
met het bijzondere glas weer te zien zijn, vervaardigd en
geschonken door Timmer & Onderhoudsbedrijf LEOOS.
Bovendien zal Freddy’s IJssalon aan de Nieuwstraat
‘s middags vanaf 14.00 uur speciale Mak-ijsjes (trekdropen pepermuntsmaak) verkopen. Bezoekers van Winkel
Mak maken kans op een bon waarmee een gratis ijsje
afgehaald kan worden bij de ijscokar die voor de deur
bij Mak staat.

www.leoos.nl
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Museum/groentewinkel MAK heeft een nieuw logo, dat een
prominente rol gaat spelen in de uitstraling van alle communicatie,
zoals de website en de folder. zie ook www.groentewinkelmak.nl

Groot aantal ondernemers omarmen de
museum/groentewinkel Mak

Kom kijken op
de Open
Monumentendag!

Na de heropening is Els Barendregt van reclamebureau Move On communicatie intensief gaan praten
met een aantal winkeliers en ondernemers in Spijkenisse. Dit heeft inmiddels geleid tot een groot aantal
positieve reacties en een soort sneeuwbaleffect, waarbij steeds meer partijen het leuk vinden om iets
te betekenen voor MAK (en hierdoor ook voor de inwoners van Spijkenisse). Dit in het kader van
“Het oude koesteren en het nieuwe omarmen” en doorgeven aan de volgende generaties.
Zo gaat in de nabije toekomst:
· In den Biesenschuur een worteltjestaart verkopen, met de groente van MAK
· Molen Nooitgedacht een groenten-pannenkoek in het assortiment opnemen, met de groenten van MAK
· Restaurant ’t Ganzengors een menu en lunch op de menukaart zetten, met de groenten van MAK
· Dit restaurant gaat bovendien een aantal workshops voorbereiden, waarin de ‘vergeten groenten’ van
MAK een belangrijke rol spelen, ook gezien vanuit andere culturen
· Freddy’s IJssalon verkoopt inmiddels trekdrop- en pepermunt-ijs onder de naam MAK-ijs
· Slijterij Van Genderen gaat drank met drop- en pepermunt-smaak verkopen, voorzien van een prachtige
MAK-uitstraling
Het leuke hiervan is bovendien dat al deze partijen een kleine bijdrage van de verkoop van hun MAKprodukt afstaan aan de stichting, waardoor deze steeds weer een andere wens van hun wensenlijst
kunnen laten uitkomen. Binnenkort meer hierover, ook op de website www.groentewinkelmak.nl.

Heeft u iets voor op de website? Mail ons dan op:
mak@gelukkigeklant.nl of bel 0181 - 650 630

