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De leukste winkels

Onze prachtige binnenstad ligt aan je voeten en
biedt je tal van bijzondere boetieks, sfeervolle
straatjes en speciale producten. Haarlem was
al in De Gouden Eeuw een belangrijk centrum
om handel te drijven en inkopen te doen.
Slenterend door de Gouden Straatjes kun je
deze handelsgeest nog altijd terugvinden.
Ontdek welke ondernemers er nu huizen achter
de prachtige monumentale gevels en kom al
winkelend meer te weten over de verhalen die
in de panden verborgen liggen. Zo hopen we
je niet alleen een leuke winkeldag te bezorgen
maar bieden we je ook een subtiel kijkje in
onze veelzijdige stad. Alvast heel veel plezier
gewenst!
in de Gouden Straatjes
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Legenda
Winkelgebied
VVV

Bereikbaarheid
Met de auto
Het centrum van Haarlem telt zes
parkeergarages: De Appelaar, De Kamp,
Raaks, Station, Houtplein en De Dreef.
Vanaf de toegangswegen volg je eenvoudig
de bewegwijzering (P-route). Kijk voor
parkeertarieven op haarlem.nl.

Met het OV
Vanaf het centraal station van Haarlem loop je
in 10 minuten naar de Grote Markt, waarbij je
onderweg al veel leuke winkels tegenkomt. Op
het busplein voor het station vertrekken ook
diverse stadsbussen richting centrum. Kijk voor
de dienstregeling op 9292.nl.

Met de fiets
Kom je op de fiets, dan kun je deze overdag
gratis en veilig stallen in één van de vele
bewaakte fietsenstallingen aan bijvoorbeeld de
Botermarkt, Jacobijnestraat, Smedestraat of
Tempeliersstraat.

4

5

De Zijlstraat

Een straat en een straatje ineen

Leuke winkels
in de Zijlstraat?
Kijk op pagina 38

Dit Gouden Straatje is een straat en een
straatje ineen. Statige monumentale panden en
exclusieve winkels zetten de toon in het eerste
deel (meteen om de hoek van de Grote Markt),
kleinere winkeltjes en hippe horeca verrassen
je in het tweede deel van de Zijlstraat (even de
Nassaulaan oversteken). Voor liefhebbers van
tweedehands vondsten en curiosa is dit stukje
straat een klein walhalla.
Kijk vanaf de Nassaulaan echt even in de
richting van de Grote Markt, want het uitzicht
op de Grote of St.-Bavokerk is hier picture
perfect. De Zijlstraat is al eeuwenlang een
toegangsweg tot het hart van de stad, en dat
zie je. Vroeger liep de straat zelfs helemaal
door naar Bloemendaal. Haar naam dankt
de Zijlstraat aan het Zijlklooster dat hier ooit
stond.

Ook voor een broodje en een
biertje
Naast eindeloos winkelen kun je in beide delen
van de Zijlstraat ook lekker lunchen, een biertje
drinken of goed uit eten. Van biefstuk tot
kreeft. Van brunch tot borrel. Omdat de straat
twee heel eigen gezichten heeft, vind je hier
echt voor iedereen wat wils.

De Zijlstraat
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De Koningstraat

Ook voor prinsen en prinsessen

Leuke adresjes
in de Koningstraat?
Kijk op pagina 38

De Koningstraat telt maar liefst 17
rijksmonumenten. Parel van de straat is het
Huis van Schagen op nummer 20. Waar ooit de

Vorstelijke terrasjes

middeleeuwse familie van Schagen woonde en

Bij lekker weer vullen terrassen de stoep en

later katholieke meisjes les kregen, vind je nu de

zit je als een vorst in het zonnetje. Ook voor

mooiste interieur-items. Vergeet niet om ook

prinsjes en prinsesjes is er trouwens genoeg

even de binnentuin te bewonderen.

te beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van

Behalve bomvol monumenten zit deze

de grootste speelgoedwinkel van Haarlem,

mooie straat ook vol fijne adresjes. Of je nu

inclusief naar hartenlust te gebruiken

bijzondere kazen, een bos bloemen of een

treinbaan. Kijk voor je verder slentert nog even

nieuwe bank nodig hebt, je vindt het allemaal

naar nummer 38-40. Hier woonde ooit Nicolaas

in de Koningstraat. Vooral liefhebbers van de

Beets, de schrijver van Camera Obscura.

allerlaatste trends op woongebied kunnen hier
hun hart ophalen.

De Koningstraat
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De Gierstraat

Een dorpsstraat midden in de stad
Mix ruim 50 bijzonder leuke zaakjes met zo’n

Bijzondere winkels
in de Gierstraat?
Kijk op pagina 38

18 rijksmonumenten en een boel levendigheid,
en voilà: de Gierstraat. Het is bijna niet
voor te stellen dat er ooit een tram door dit
gezellige straatje gierde. Toch is het echt zo, en
geruchten gaan dat ze er zelfs haar naam aan
dankt. Reuring is er nog altijd genoeg in deze
fiets/wandel/slenter/shop-straat.
Van kinderboek tot speltbagel, van klassieke cd,
koffiebonen of sneakers tot Haarlemmerolie, de
Gierstraat zit vol verrassingen. Wereldberoemd
in Haarlem is het pandje van Drogisterij van der

Duik De Vijfhoek in

Pigge op nummer 3. Opgericht in 1849 en als

Het voelt hier een beetje als een dorpje in de

klein duimpje nooit geweken voor grote reus

stad, zeker als je ook nog even een zijstraatje

V&D. Ook de grote ‘gaper’ boven de deur kijkt

induikt naar de verscholen buurt De Vijfhoek.

nog steeds zijn ogen uit.

Slenter een rondje tussen de monumentale
huizen, plantenbakken en bankjes en je snapt
meteen waarom deze wijk ook wel de Jordaan
van Haarlem genoemd wordt.

De Gierstraat
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De Schagchelstraat

Eigenzinnige
winkels in de
Schagchelstraat?
Kijk op pagina 38

Lekker eigenzinnig en een beetje bohémien
Het lijkt een tongbreker, maar de naam van dit
straatje spreek je gewoon uit als Schaggelstraat
(vernoemd naar de rijke Haarlemse familie van
Schagen, vandaar). De sfeer in het straatje is net
zo creatief als de spelling. Hier wordt nog van
alles met de hand gemaakt. Van sieraden, lijsten
en muurprints tot een nieuwe broek op maat.

Wandel van een oude gymzaal
naar De Hemelpoort
Ook naar een originele lunch- of dinerstek
hoef je hier niet lang te zoeken. Van Spaanse
delicatessen en een heerlijk broodje bij Jamón
Jamón Delicatessen tot cheesecake in een
lunchcafé gerund door mensen met een
verstandelijke beperking, in de Schagchelstraat
kan het.
Op nummer 29 eet je pannenkoeken in wat ooit
de allereerste schermschool van Haarlem was,
opgericht door Simon Vestdijk (inderdaad, de
opa van). Sta voor nog een stukje geschiedenis
ook even stil bij het rondboogpoortje op
nummer 35. Nu een gewone deur, in de 17e
eeuw de toegang tot het inmiddels verdwenen
hofje De Hemelpoort.

De Schagchelstraat
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De Kleine Houtstraat

Slenter van hotspot naar hotspot

Fijne winkels in de
Kleine Houtstraat?
Kijk op pagina 38

Niet zo bekend als grote broer de Grote
Houtstraat, maar daarom zeker niet minder
leuk. Sterker nog, de Kleine Houtstraat mocht
al twee keer de titel ‘Leukste Winkelstraat
van Nederland’ in haar zak steken. En dat
is welverdiend, want de fijne boetiekjes,
bijzondere concept stores en lekkere eettentjes

Goed advies uit 1609

schieten hier als paddenstoelen uit de grond.

Je slentert hier van hotspot naar hotspot door
een van de oudste straatjes van Haarlem. Op de

Ook lang geleden wemelde het in de Kleine

trapgevel van nummer 37 krijg je goed advies

Houtstraat al van de bijzondere plekken. Judith

dat al uit 1609 dateert. Het huis op nummer 48

Leyster, Neerlands allereerste vrouwelijke

gaat ‘slechts’ 130 jaar terug in de tijd, maar is

meesterschilder, had hier in de Gouden Eeuw

toch wel hét plaatje van het straatje.

haar eigen atelier op nummer 25. En in 1899

Weetje: architect Van Gemund ontwierp dit

opende V&D in Winkelhuis De Zon, op de hoek

prachtige huis gewoon helemaal voor zichzelf.

met de Lange Veerstraat, haar eerste vestiging
buiten Amsterdam.

De Kleine Houtstraat
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De Anegang

Neem een zijstraatje naar leuk en lekker

De hipste winkels
in de Anegang?
Kijk op pagina 38

Anegang, dat is Oudnederlands voor aangang
oftewel toegang. Gaf de straat eeuwen
geleden toegang tot een kerk en een
karmelietenklooster (gesticht door een heuse
Haarlemse ridder), tegenwoordig geeft hij
toegang tot de laatste modetrends en meer. Dit
niet te missen zijstraatje van de bekende Grote
Houtstraat heeft veel bijzondere boetiekjes
waar je mooie merken shopt, tot je sokken en
ondergoed aan toe.
In knusse pandjes met monumentale klok-,
lijst- en trapgevels vind je naast fijne mode
ook het leukste voor kindervoetjes en je eigen
voeten. Zetten tussen Grote Houtstraat en

Monumentale etalages

Warmoesstraat de boetiekjes de toon, aan

Kijk op nummer 13 even omhoog naar de grote

de kant van de Kleine Houtstraat vind je echt

trapgevel met de imposante leeuwenkop uit

alles voor in en om je huis. Van designbank tot

de eerste helft van de 17e eeuw. Veel pandjes

boenwas.

ademen hier nog de sfeer van ambachten van
toen. De monumentale etalages op nummer 25
en 30 komen uit het begin van de vorige eeuw
en zijn alleen om hun looks van lang geleden al
de moeite waard om eens goed te bekijken.

De Anegang
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De Warmoesstraat

De mooiste
winkels van de
Warmoesstraat?
Kijk op pagina 39

Winkelen en borrelen in stijl
Als één Gouden Straatje het goed doet op je
Instagram- of Facebookaccount, dan is het de
Warmoesstraat wel. Kinderkopjes, trapgevels en
een eeuwenoud hofje combineren moeiteloos
met mooie boetieks en stijlvolle winkels. Zelfs
de patatzaak is hier in stijl.

Vergeet niet om ook even naar
boven en beneden te kijken
Kijk tijdens het winkelen, eten en drinken ook

Zoals je van een straat die vernoemd is naar een

even naar boven én beneden. Dit is een straat

‘vergeten’ groente (warmoes betekent snijbiet)

met wel 700 jaar geschiedenis! Op de stoepen

kunt verwachten, vind je er naast winkels ook

voor de winkels vertellen symbolen welk

fijne eettentjes. Of je nu zin hebt in een extra

ambacht hier werd of wordt uitgeoefend.

grote latte, een torenhoge clubsandwich of als
je uitgebreid wilt eten, er is keuze genoeg.

Op de gevel van nummer 18 zie je dat hier “in
oude tijden” een groot Karmelietenklooster
stond. Geestige gevelsteen ‘De Broek’ (een
modern exemplaar, uit 2003) op nummer 1a
verwijst naar de familie die dit pand al 150 jaar
in zijn bezit heeft.
Achter nummer 23 schuilt het hofje ‘In
den Groenen Tuyn’. In 1616 gebouwd voor
alleenstaande rooms-katholieke 50-plus
dames en nu een groene oase in de stad.
Nieuwsgierig? Bel op werkdagen tussen 10 en
12 uur gerust even aan voor een kijkje achter de
muren.

De Warmoesstraat
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De leukste winkels

in en rond de Gouden Straatjes
XOOON
Bij XOOON geloven wij dat je gelukkig wordt van een interieur dat jouw
persoonlijkheid weerspiegelt. Daarom helpen wij je graag om jouw huis in te
richten zoals jij het wilt! Wij laten je graag zien wat er mogelijk is met onze
eigenzinnige meubelcollectie. Natuurlijk presenteren wij slechts suggesties,
want jij bepaalt je eigen stijl. En heb je wat meer hulp nodig dan kunnen wij met
onze 3D-tools je hele woonkamer virtueel inrichten, zo nemen we je een hoop
denkwerk uit handen!
Zijlstraat 53 | 023 5471775 | info@haarlem.xooon.nl | www.xooon.nl |
xooonnl |

XooonCitystoreHaarlem

Cosy van Tutti
Cosy van Tutti is ‘the place to be’ in Haarlem als het om hoeden, petten en
fascinators gaat. Voor zowel dames, heren als kinderen is er uitgebreide keus.
Merken die wij zoal verkopen zijn: Borsalino, Stetson, Mayser, Tesi, Bailey,
Alfonso D’Este, Crambes en City Sport. Ook verkopen wij wandelstokken, (auto)
handschoenen en herenaccessoires zoals vlinderstrikken, dassen, bretels,
manchetknopen, chokers, mouw- en sokophouders. De ambiance doet je
vertoeven in een gezellige huiskamer, of beter gezegd een kamer die met veel
liefde en zorg is ingericht. Wij zijn een familiebedrijf met hart voor de zaak en
dat merk je. Kortom, een bezoek aan Cosy van Tutti is zeker de moeite waard!
Check Google of Facebook voor de actuele openingstijden. Wij werken ook op
afspraak.
Zijlvest 11 zwart | 023 5765610 | www.cosyvantutti.nl |
cosyvantutti_hats_caps |
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Cosy.van.Tutti
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Bij Saar Thuis
Bij Saar Thuis is een damesmodeboetiek in het centrum van Haarlem.
Gezelligheid en persoonlijke aandacht staat bij de Haarlemse modemeisjes
centraal. Wekelijks komen er nieuwe items binnen, dus er is altijd iets nieuws. Bij
Saar Thuis werkt voornamelijk met Nederlandse en Scandinavische labels. Met
merken als Studio Anneloes, Alix the Label, Juul & Belle, Harper & Yve, Bronx,
SisterS Point, Moliin, The Clothed en Ibana ben je aan het goede adres voor een
stijlvolle outfit. Wil je liever alleen of met een groep vriendinnen shoppen dan is
een private VIP shoppingavond wellicht iets voor jou. Kijk voor meer informatie
op de website of kom gezellig langs, de koffie staat klaar.
Zijlstraat 88 | 06 53949900 | store@bijsaarthuis.nl | www.bijsaarthuis.nl |
bijsaarthuis |

bijsaarthuis

Steppin’ Out
Liefhebbers van sportieve- en klassieke dames- en herenmode kunnen al
jaren hun hart ophalen bij Steppin’ Out. Artikelen uit vervlogen tijden worden
hier herontdekt en opnieuw uitgegeven; kleurrijk, preppy en soms een beetje
ironisch.
De collectie bestaat voor het grootste deel uit het eigen merk, maar wordt
aangevuld met verschillende stijlvolle merken als Barbour, Amagansett, William
Lockie en Josephine & Co. Storemanager Trix en haar team heten u van harte
welkom.
Zijlstraat 96 | 023 7200810 | info@steppinout.nl | www.steppinout.nl |
steppinoutofficial |
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SteppinOutOfficial
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Huize van Wely
Al 100 jaar - sinds 1922 - creëert Huize van Wely de meest heerlijke taarten,
gebakjes, koekjes, bonbons, ijs én meer! Huize van Wely staat voor hoge
kwaliteit en vakmanschap: toppatissiers, -chocolatiers en -glaciers maken op
ambachtelijke wijze de meest exclusieve lekkernijen van de beste ingrediënten.
Bezoek de winkel en geniet van de smaak van Huize van Wely.
Zijlstraat 95 | 023 2001086 | info@huizevanwely.nl | www.huizevanwely.nl |
huizevanwely |

huizevanwely

Differenza
Aan het einde van de Zijlstraat, vlak naast de Grote Markt zit al weer ruim 20
jaar Differenza women’s wear. Begin 2021 zijn we verhuisd naar een groter
modern pand direct naast ons vorige pand. Nu zijn we ruimer, overzichtelijker
en hebben we nog meer mooie collecties. Differenza verkoopt een originele
merkenmix voor iedereen die graag casual chic gekleed gaat. Met veel
Nederlandse modelabels zoals, G-Star, Geisha, Penn&Ink, Nukus, Helena Hart
en Circle of Trust. Een steeds wisselend assortiment van citywear en casual
mode, vrouwelijk, stoer en sportief. Van goede jeans, hippe shirts en mooie
blazers, tot en met stijlvolle jurkjes en uitgewerkte jassen. De prettige sfeer
in de winkel en de persoonlijke aandacht zorgen ervoor dat je hier heerlijk
op je gemak kunt winkelen. Loop bij ons binnen voor een leuk shirt of laat je
adviseren over een totale nieuwe look. We helpen je graag en zo uitgebreid als
jij wenst!
Zijlstraat 96A | 023 5428320 | differenza1@outlook.com |
differenzahaarlem |
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differenzahaarlem
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Trendrecipe Grand Boutique
Scandinavische labels voeren de boventoon; een cleane maar toch speelse look
is het resultaat. Coole outfits in mooie materialen en prints die een nonchalante
luxe uitstralen en waar jij je - en daar gaat het om - lekker in voelt!
In de winkel vind je de totale collectie van het Deense label mbyM, aangevuld
met kleinere merken zoals co’couture en het tassenmerk Hvisk. Shine met
mooie jewelry en maak je look af met de schoenen van DWRS Label. Kortom,
‘cool wearables to refresh your wardrobe!’
Koningstraat 22 | 023 2024604 | info@trendrecipe.com | www.trendrecipe.com |
trendrecipe_grand_boutique |

Trendrecipe Grand Boutique

Kaashuis Tromp
Een begrip in Haarlem en omstreken is totaal vernieuwd. Met de slogan
‘de verenigde kazen van Europa’ is ons assortiment kaas uitgebreider dan
ooit. Doordat we nu zelf importeren is de kwaliteit en de versheid van ons
assortiment ook sterk verbeterd. Met de keuze uit circa 50 soorten wijn ligt er
altijd wel een mooie kaas/wijn combinatie voor je tussen. Tevens bakken wij
iedere ochtend vers brood en beleggen we de lekkerste broodjes. Ook hebben
we ons assortiment uitgebreid met: verse olijven, diverse tapenades uit eigen
keuken, zuivel rechtstreeks van de boerderij en gedroogde worst van Brandt en
Levie.
Barteljorisstraat 11 | 023 5320070 | barteljorisstraat@kaashuistromp.nl |
www.kaashuistromp.nl |
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kaashuistromphaarlemc |

Kaasspeciaalzaak.nl
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De Vries Van Stockum
Deze boekhandel werd in 1905 geopend in de Jacobijnestraat door de
overgrootvader van de huidige directeur. In de loop van haar geschiedenis is de
winkel uitgebreid naar de vier omliggende panden en een tuin. De afdelingen
zijn met elkaar verbonden door kleine doorgangetjes, uit liefde voor de
historische waarde van deze gebouwen. Zo is de sfeer ook intiem gebleven.
Heerlijk dwalend tussen de boeken vergeten klanten vaak de tijd. Maar de
smartwatches van de familie De Vries staan zeker niet stil. “Dat zit in ons bloed.
Mijn overgrootvader was al vernieuwend. Zo was hij de eerste boekhandelaar
in Nederland die zijn deuren open liet staan, tot groot ontzet van de
boekenwereld.”

Marijke Mul

Verhalen beginnen hier.
In een prachtig pand met een opvallende rode pui zit de boetiek van goudsmid
Jacobijnestraat 7 | 023 5319458 | haarlem@devriesvanstockum.nl |

en sieraadontwerpster Marijke Mul. Bij dit bekende Haarlemse adres kun je haar

www.devriesvanstockum.nl |

sieraden bewonderen. De collecties van Marijke laten zich niet vangen in een

devriesvanstockum |

devriesvanstockum

bepaalde stijl. Sommige zijn echte klassiekers met een eigen twist, andere juist
eigentijds en gedurfd. Maar allemaal van hoogwaardige kwaliteit, handgemaakt
in Haarlem door goudsmeden met passie voor hun ambacht.
Ook is Gierstraat 67 het adres voor een ontwerpgesprek voor een persoonlijk,
handgemaakt sieraad. Marijke en haar team laten zich graag inspireren door de
verhalen en emoties van mensen die écht iets unieks willen laten maken. Een
sieraad laten maken van gedragen goud? Een verwerkingssieraad met as van een
dierbare? Een feestelijk sieraad, zoals je het al jaren voor je ziet? Loop gerust
even binnen en omarm ons levensmotto: Vier Het Leven!
Gierstraat 67 | 023 5317277 | www.marijkemul.nl | www.sieraadlatenmaken.nl
marijkemul |
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marijke.mul						
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Callysta
Callysta is een multi-brand sieraden boutique. Sieraden die net even anders
zijn, exclusief en handgemaakt. De merken en designers komen vanuit de
hele wereld maar ook zeker uit Haarlem vandaan. Je kunt er van alles vinden;
een prachtig paar oorbellen voor dat leuke feest of het perfecte cadeautje om
iemand mee te verrassen.
Een greep uit de merken: Gas Bijoux, Ayala Bar, Gem Kingdom, Muja Juma, ZAZ,
LeJu London en nog veel meer. De winkel zelf is ruim en sfeervol en er is altijd
tijd om je te adviseren. Callysta heeft ook de mogelijkheid online te winkelen.

Wijnkoperij Okhuysen

Kleine Houtstraat 26 | 023 8445649 | yildiz@callysta.nl | www.callysta.nl |
callysta_jewelry |

CallystaJewels

Houd je van wijn? Dan moet je zeker een bezoek brengen aan Wijnkoperij
Okhuysen in de gezellige Gierstraat. Je vindt bij Okhuysen onalledaagse wijnen
om elke dag van te genieten en wijnen die je diner naar een nog hoger niveau
zullen tillen.
Het enthousiaste team geeft je graag advies en er staat geregeld wat te proeven
open. Daarnaast zijn er ook regelmatig gratis toegankelijke inloopproeverijen,
wijn-spijsdiners en wijncursussen op alle niveaus. Proef en ontdek wat je lekker
vindt! Smaakt een wijn naar meer? Weet dan dat Okhuysen de wijn ook (gratis)
aan huis bezorgt en dat het mogelijk is om wijnbestellingen op te halen bij
Okhuysen aan de Küppersweg 19 in de Waarderpolder.
Gierstraat 34 | 023 5312240 | vineus@okhuysen.nl | www.okhuysen.nl |
wijnkoperijokhuysen |
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OkhuysenWijn
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Chocolaterie Pierre
Laat je verleiden door de overheerlijke geur en smaak van chocolade. Bij
Chocolaterie Pierre waan je je in de wereld van chocolade. Vanuit de winkel heb
je duidelijk zicht op het atelier waar chocolatiers de lekkerste producten maken.
Je vindt hier luxe bonbons, een ruim assortiment van verschillende
chocoladerepen, de leukste cadeaus én van april tot en met september kun je
hier terecht voor huisgemaakt schepijs in 20 verschillende smaken. Ontdek jouw
favoriete smaken in de winkel of bezoek eens de webshop van Chocolaterie
Pierre.
Kleine Houtstraat 16 | 023 5241903 | haarlem@chocolateriepierre.nl |
www.chocolateriepierre.nl |

chocolateriepierre |

chocolateriepierre		

								
				

Ananda Nieuwetijdswinkel
Op zoek naar nieuwe energie & inspiratie? Bij Ananda Nieuwetijdswinkel loop
je binnen in een wereld van kristallen, sieraden, wierook, boeken, klankschalen,
yoga-artikelen en meer. Op onze aparte stenenafdeling vind je een uitgebreid
assortiment edelstenen & mineralen.
Ook als je op zoek bent naar een speciaal kadootje heb je bij Ananda een
grote kans van slagen. Vind bij ons dat mooie sfeerlicht, dromenvanger, kleine
hebbedingen, gelukspoppetjes of een goed boek.
Ananda Nieuwetijdswinkel is al bijna 30 jaar een begrip in Haarlem en
omstreken, sinds 2 jaar te vinden op de Kleine Houtstraat 36.
Kleine Houtstraat 36 | 023 5512867 | info@ananda.nl | www.ananda.nl |
anandanieuwetijdswinkel |
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AnandaHaarlem				
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Bering
Bering Concept Store Haarlem is dé winkel voor horloges en sieraden van het
Deense merk Bering. Bekend om zijn unieke combinatie van strak en simpel
Deens design en gebruik van sterke en hoogwaardige materialen. Bering Time
Haarlem verkoopt bovendien de bijzondere en handgemaakte sieraden van
het Deense merk Pendulum. Naast horloges en sieraden kunt u ook terecht
voor kleine reparaties, nieuwe horlogebatterijtjes en het vervangen van
horlogebandjes door de alom bekende Haarlemse horlogeman Kick.
Anegang 2 | 06 34160310 | haarlem@bering.nl | www.beringtime.com |
beringtime |

beringtime					

Ligne S
Halverwege het mooiste straatje van Haarlem, de Warmoesstraat, bevindt
zich de damesmodezaak Ligne S. Je vindt hier een mix van een aantal mooie,
eigentijdse merken zoals Xandres, No Man’s Land en Kyra & Ko.
Ligne S heeft ook een uitgebreide collectie cashmere bonneterie van het luxe
merk Repeat. Blouses verkoopt Ligne S van Robert Friedman en Dea Kudibal.
Van het merk Cambio zijn er sportieve broeken met zeer goede pasvorm.
De outfit kan gecompleteerd worden met een mooie Mulberry tas.
Zoek je een feestelijke, zakelijke of sportieve outfit? Ligne S is hét adres!
Warmoesstraat 16 | 023 5312140 | info@lignes.nl | www.lignes.nl |
ligneshaarlem |
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EVA.
Bij EVA. in de Warmoesstraat op nummer 20, ook wel de winkel met de bolle
deur genoemd, vind je naast de grootste InWear & JC Sophie collectie van
Nederland altijd leuke en comfortabele kleding van nationale- en internationale
merken. Loop gerust even binnen!
JcSophie - Diega - InWear
Warmoesstraat 20 | 023 3036895 | evasalomons@outlook.com |
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De leukste winkels per straatje
Zijlstraat

Gierstraat

Steppin’ Out

Marijke Mul

Kleine
Houtstraat

Warmoesstraat

Bij Saar Thuis

Wijnkoperij Okhuysen

Callysta

EVA.

Huize van Wely

Van der Pigge

Chocolaterie Pierre

Huismuis

Differenza

Ekster & Jay

Nieuwetijdswinkel

The Wardrobe

Brandmission

Project Thirty Five

Ananda

Ottomania

Oh la la

House of Elder

Olivia & Kate

Sipkes Edelsmeden

MAF Haarlem

Bij de Heren

BY NOUCK

Sogno di Pasta

Bright Living

Number Nine

Breien en Zo

Nencies

Polkadot

Rondom de
Gouden Straatjes

KPA

n

Ligne S

Never grow up

Cosy van Tutti

Cavallaro

Schagchelstraat

Foof

XOOON

Paul Noyen

Happy crafts

Vintage Curators

Kaashuis Tromp

The English Hatter

Cé

Tea My Dear

De Vries Van Stockum

Kids store

Revert 69

Bolia

Koningstraat

Christie Schellings

Trendrecipe Grand

Prentenwinkel

Anegang

Petit Depot

Boutique

ID store

Bering

Bloemenatelier

NyHavn

Amigos

Meent

Klavertje 5

Anna van Toor

Vind

Diforza

The Mill Shop

IZZA

Meneer Paprika

‘t Peertje kinder-

Liquid Gold

schoenen

Sjakie`s small

Atelier

Ariane & Madeleine
By Dennis

De Gouden Straatjes is een project van Haarlem Marketing.
Productie en redactie: Haarlem Marketing | Teksten straatjes: Leuk Verhaal | Teksten
redigeren: Leonie Schrijft | Vormgeving: Frederiek van Waes | Fotografie: Haarlem City Blog
www.goudenstraatjes.nl www.visithaarlem.com
Editie augustus 2021. Copyright 2021 Haarlem Marketing. Niets uit deze uitgave mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
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