
 

Persbericht: Groninger Marktendagen 2 + 3 oktober – grootste markt Noord Nederland - 

volledige opzet en programmering  - in het centrum van Groningen ! 

Groningen, september 2022 

2 dagen lang, 7 markten in het centrum van Groningen, dat klinkt goed toch? Eindelijk na 1 jaar het evenement noodzakelijk 
te moeten cancelen omtrent Corona, kunnen we nu eindelijk de plannen realiseren voor Groninger Marktendagen. In het 
verleden al eerder georganiseerd, maar bij de reeds gepasseerde edities was er nog niet zo’n uitgebreid thema aanbod als 
dit jaar. Héél véél markt in Groningen op 2 en 3 oktober op de Grote Markt, Vismarkt, het A-Kerkhof en de Brugstraat. Met 
een braderie, een warenmarkt incl. standwerkers op de maandag, een vintage- en handgemaakte producten markt, een 
provincieplein met aanbod van streekproducten, een antiek/ boeken markt, een platenmarkt en een vlooienmarkt. Kom 
naar Groningen voor de vele marktkramen en enthousiaste standhouders. Het unieke aan Groninger Marktendagen is de 
samenwerking met bestaande markten vanuit het Marktkantoor, Klein Berlijn, Evenementenburo Vitalis en Dingen050. En 
alle regio vertegenwoordigers hebben samen met Marketing Groningen de krachten gebundeld voor het Provincieplein en 
de markt met streekproducten.   
 
Markten 
Op beide dagen is de Grote Markt gevuld met vintage en handgemaakte producten. Tijdens deze dagen zijn er ongeveer 50 
standhouders aanwezig met onder andere vintage kleding, keramiek, brocante, meubels, accessoires, games en taxidermie. 
Daarnaast zal er een divers aanbod aan handgemaakte producten zijn, zoals macramé wandkleden, sieraden, baby- en 
kinderkleding, sjaals van handgeweven stoffen, haakwerk en kimono’s. En dat is nog maar een kleine greep uit het 
assortiment. Bezoek ook op beide dagen het provincieplein. Op dit plein zijn alle regio’s vanuit Provincie Groningen 
vertegenwoordigd. Loop langs de gezamenlijke stand voor informatie over en activiteiten in onze prachtige provincie. Loop 
ook niet zomaar voorbij aan de kramen met heerlijke streekproducten. Ben je liefhebbers van heerlijke vis dan zijn de 
visrokerijen bij het provincieplein ook absoluut een aanrader. Lekker toch gerookte paling?  
 
Tijdens Groninger Marktendagen is er ook extra warenmarkt op de Vismarkt. Een warenmarkt mag natuurlijk niet 
ontbreken met een gevarieerd aanbod, met verse producten voor goede prijzen. De warenmarkt van Groningen heeft 
natuurlijk niet alleen een lokaal veel aanzien maar ook ver daarbuiten. Loop over de markt en scoor fruit, noten, kaas en 
nog veel meer. Op beide dagen kun je ook terecht voor een braderie. Op de maandag 3 oktober sluit deze braderie aan op 
de weekmarkt en dat maakt de Vismarkt dan een groot winkelplein. Op de braderie hebben we een gevarieerd aanbod, 
zorgvuldig geplaatst en verdeelt. Heerlijke warme schapenvachten, telefoonaccessoires, lederwaren, modeaccessoires, 
maar ook edelstenen of andere creatieve ambulante verkopers kun je treffen op de markt. De braderie deelnemer is een 
ambulante ondernemer die wekelijks markten bezoekt om zijn/haar koopwaar te verkopen, we kunnen eigenlijk wel 
spreken over de marskramer van vroeger die elke dag een andere stad aandeed.   
 
Liefhebbers van vlooienmarkt, antiek, platen en vinyl opgelet. Kom ook allemaal naar het centrum van Groningen. Met op 2 
en 3 oktober een ander aanbod, dit geldt overigens ook voor de andere markten. De vlooienmarkten is nog een traditionele 
vlooienmarkt zoals het bedoelt is. Want nieuwe spullen kom je niet tegen. De vlooienmarkt is de start of het eindpunt van 
de welbekende vicieuze cirkel, want wat voor de een niet meer voldoet heeft een ander misschien wel heel veel waarde. De 
standhouders hebben hun eigen plekje prachtig ingericht, en ook kunnen we zelfs specialisten onderscheiden. Want de 
Matchbox of Corgi autootjes staan net als in je kindertijd prachtig gesorteerd, zorgvuldig geklede paspoppen, kleding op 
maat gesorteerd en de liefhebbers van antiek struinen naar de mooiste stukken. 
 
Antiek daar ligt eigenlijk een beetje de oorsprong. Kwam men vroeger nog met vrachtwagen met antieke kasten, nu is het 

aanbod een beetje verschoven naar kleine antieke stukken. En door de vraag naar antiek kwam er meer en meer vraag naar 

interieur spullen. En zo verschoof het aanbod, naar grootmoederstijd, de welbekende emaille broodbakken en verdere 

uitbreidingen hierop. De verzamelaar kan zijn hart ophalen bij de Groninger Marktendagen en de verzamelaar weet ook wel 

precies op welke markten het mooiste aanbod ligt. Naast antiek kun je ook terecht voor speelgoed, schaatsen, 

gereedschappen, snuisterijen en verzamelingen van munten en postzegels. We mogen ook de Vinyl liefhebber verblijden. 

Want ook in Groningen leeft Vinyl weer op! Ook hier tref je de leukste platen en CD aan op de markt. Dus je collectie 

compleet maken? Kom naar Groningen! Kortom we hebben dus een prachtig aanbod van standhouders met hun eigen 

specialisme, samen met de overige organisatoren en haar standhouders maken we met zijn allen er twee topdagen van in 

de mooiste stad van Nederland!  

Alle reden om lekker te komen struinen op de verschillende markten en unieke items te scoren! Want wat kom jij scoren? 

Dat is de vraag die we aan iedereen stellen. Laat ons zien wat je hebt gescoord tijdens Groninger Marktendagen door 

ermee op de foto te gaan in onze photobooth. Maak een selfie en je krijgt de foto direct digitaal. Leuk om de foto daarna te 

delen op de socials. Wil je daarna niet de rest van de dag nog lopen met jouw gescoorde item? Leg het dan gratis in onze 

opslagdepots. Vergeet het item niet als je naar huis gaat. De organisatie plaatst op twee plekken een opslagdepot. Wil je 



niks missen van Groninger Marktendagen? Volg het evenement op de socials en loop naar het grote LED scherm op de 

Vismarkt. Hier komt alles voorbij, zonde natuurlijk als je dingen mist. 

En dan zijn we er nog niet. Foodtrucks, live muzikanten, DJ’s en kinder activiteiten mogen niet ontbreken: 

Aanbod foodtrucks 
Van al dat struinen langs de standhouders krijg je natuurlijk ook honger en dorst. Ook hier heeft de organisatie aan gedacht 
door foodtrucks de plaatsen in een food corner op de Grote Markt en bij het A-Kerkhof. Met onder andere hamburgers, 
friet, koffie, poffertjes en frozen yoghurt. 
 
Programmering 
Er komt live muziek bij de foodtrucks aan het A-Kerkhof op zondag tussen 13-17 uur en op maandag tussen 9-17 uur. En 
extra muziek op de Vismarkt op zondag 2 oktober ook tussen 13-17 uur. Programma met Shelby (blues, alternative, indie en 
stevige rock), WimJan Eikens (van Elvis Presley tot De Dijk en Bruce Springsteen), Nelleke Honning (Cocktail lounge 
nummers, bv Caro Emerald, Nina Simone, Amy Winehouse en ook Spaans/Portugese nummers), Lou en Shiba (50, 60, 70, 
80 en 90’er jaren muziek), Out Of Tha Box (elaxte, creatieve, verfrissende en funky music) en 88 and the offbeats 
(swingende show in de sfeer van 50’er jaren o.a. Big Joe Turner, Johnny ‘Guitar’ Watson en T-Bone Walker). Lekker divers 
aanbod. Geniet van de muziek in combinatie met jouw gescoorde hapje en drankje. 
 
DJ’s? Ook die zijn van de partij. Op zondag 2 oktober met DJ Mark tussen 13:00 – 15:00 en DJ Emil tussen 15:00 – 17:00 uur. 
Op maandag 3 oktober opent Mark weer tussen 11:00 – 13:00 uur en DJ Coco sluit de muziek op de Grote Markt af tussen 
13:00 – 16:00 uur. Alle DJ’s draaien heel verschillend. Laat je verrassen door de verschillende muziek genres, stijlen en 
sfeer. 
 
Kom ook voor de kinder activiteiten. We wilden het eigenlijk nog niet naar buiten brengen, zeker omdat ze nog nooit in 
Noord Nederland hebben opgetreden. Maar we vertellen het gewoon! Er komen beren van 3 meter hoog! Ze lopen door de 
stad en ze nemen een traktatie mee. Wie wil er nu niet op de foto met beren van 3 meter hoog? En ehh volwassenen 
mogen ook op de foto. Rondlopen op het marktenterrein terwijl uw kind speelt op de Kiddy Fun mobiele speelwagen? De 
kinderen kunnen klimmen, klauteren, spelen, ontdekken en glijden op 5 etages. Er is begeleiding aanwezig, maar wel op 
eigen risico. De Kiddy Fun mobiele speelwagen komt op de Vismarkt en ga op op maandag 3 oktober ook naar de Vismarkt 
voor een kinderdraaimolen. 
 
Een levendige binnenstad op 2 en 3 oktober 

Samen met de gemeente Groningen, Groningen City Club en Marketing Groningen heeft de organisatie van de Groninger 

Marktendagen maar één doel; bijdragen aan een levendige binnenstad. Waarom 2 en 3 oktober? 3 oktober is een nationale 

vrije dag in Duitsland, de Tag der Deutsche Einheit. Omdat dan ook de winkels in Duitsland gesloten zijn is een dagje naar de 

Groninger Marktendagen een gezellig uitje voor onze oosterburen. Natuurlijk zijn Nederlanders ook van harte welkom op 

zondag 2 oktober en maandag 3 oktober 

Deelnemen? 

Meld je aan via https://groningermarktendagen.nl/deelnemen.html (en vraag naar de beschikbaarheid). Aanmelden kan 

voor één dag of voor beide dagen, waarbij de voorkeur van de organisatie uitgaat naar deelname voor beide dagen.  

Parkeren? Ga naar de volgende P+R rondom de stad Groningen 
Kom je met de auto? Ga dan voor gemak en kies ervoor om de auto te parkeren op de P+R locaties rondom de stad.  
Vanaf de A7 Oost en Noord Groningen: P+R Kardinge, vanaf de A28: P+R Haren en vanaf A7 West: P+R Hoogkerk. Een 
transfer brengt jou dan naar de binnenstad en uiteraard ook weer terug. 

__________________________________________________________________________________ 

     EINDE PERSBERICHT 

Voor meer informatie of interviewvragen kunt u contact opnemen met Paul van Put, organisator van Groninger 

Marktendagen. E:info@groningermarktendagen.nl of T: +31651937927 
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