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Shops & Funroute
De Shops & Funroute bestaat uit twee routes, de route door
het CENTRUM (start pag.4) en de route door GINNEKEN
(een gezellige wijk in Breda-Zuid start pag. 33). De routes zijn
allebei zo’n 5 km lang.
De ervaring leert dat het wandelen van beide routes op één
dag te veel is.Wij raden u aan te kiezen voor één van de 
twee routes en voor de andere een keertje terug te komen.

BEGIN- EN EINDPUNT ROUTE CENTRUM:
VVV Breda,Willemstraat 17-19 
(B1 op het kaartje in het midden van dit gidsje)

BEGINPUNT ROUTE GINNEKEN: Ginnekenmarkt (C5).
EINDPUNT ROUTE GINNEKEN: Wilhelminastraat. (B3/4)
(Zie kaartje op blz 34 van dit gidsje)

U herkent de antiek- en curiosawinkels 
aan het antieke klokje bij de tekst.

OPENINGSTIJDEN

Veel winkels gaan pas om 10.00 uur open. Begin deze wandel-
routes daarom niet te vroeg. Ook wijzen wij u erop dat een
groot aantal winkels op maandag de gehele dag gesloten is.
Op donderdagavond zijn veel winkels geopend tot 21.00 uur.
De winkels in Breda mogen op zondag van 12.00-17.00 uur
open zijn. Niet alle winkels maken hiervan gebruik.

WANDELAARSAANBIEDING

Een aantal winkels langs de route biedt de wandelaar op 
vertoon van dit boekje een aantrekkelijke korting of een leuk
cadeautje aan. Deze korting/cadeautjes worden eenmalig en
aan maximaal één persoon per boekje verstrekt. U vindt 
deze aanbiedingen bij de tekst over de winkel in rood gedrukt.
De aanbiedingen zijn geldig gedurende de looptijd van dit
boekje.

2



MARKTEN 

Algemene warenmarkt:

Grote Markt, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Nieuwe Haagdijk, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Biologische Boerenmarkt:

Veemarktstraat, dinsdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Groenten- en fruitmarkt

Vijverstraat, zaterdag van 10.00-13.00 uur
Brocante: D’n Guust, Ginnekenmarkt 13, za 10.00-16.00 uur

ZOEKT U EEN SPECIALE WINKEL?
Bent u op zoek naar één bepaalde winkel of kent u een winkel
van horen zeggen? Geen probleem. Op pagina 44 t/m 47 vindt 
u een overzicht van alle winkels in dit boekje, uitgesplitst naar
branche. De paginavermelding verwijst naar de tekst over de 
winkel in de route. De coördinaten geven aan waar u de winkel
op de plattegrond op de middenpagina’s of op pagina 34 kunt 
vinden.
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Shops & Funroute Centrum
VVV BREDA
WWiilllleemmssttrraaaatt  1177--1199

Uw plezier begint bij de VVV-winkel! 
Breda als cadeautje.Wilt u Breda niet alleen verlaten met mooie
herinneringen, maar ook met een tastbaar souvenir, dan nodigen
wij u van harte uit om in onze uitgebreide winkel rond te 
snuffelen. Bredase dropjes en snoepjes, een uitgebreide collectie
Breda t-shirts, een puzzel van de Grote Markt in 1000 stukjes,
een verjaardagskalender van Breda, baby-artikelen, beeldjes,
spellen, Bredase thee en koffie en een cd met drie swingende
odes aan onze mooie stad.Te veel om op te noemen.
De VVV-winkel biedt ook een uitgebreid assortiment typisch
Hollandse producten, waaronder Delfts blauwe souvenirs.
Voor wie de keuze graag aan de ontvanger overlaat, is er natuur-
lijk de VVV-cadeaubon, te besteden in tienduizenden winkels in
heel Nederland. www.vvvbreda.nl
Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vrij 9.30-17.30 uur,
za 10.00-16.00 uur.

Vanuit de VVV gaat u rechtsaf en volgt de Willemstraat.

Bij de verkeerslichten steekt u rechtdoor de singel over en loopt
het park Valkenberg in. In het park neemt u het rechterpad.
Wanneer u het park uitloopt, komt u op het Kasteelplein.
Voorbij het standbeeld aan het einde rechts ziet u:
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ANNO ’85 ANTIQUITEITEN
Reigerstraat 2

Anno ’85 antiquiteiten, gevestigd in een markant, historisch pand
van 250 m2 op de hoek van het Kasteelplein en de Reigerstraat,
richt zich op de verkoop van originele 18e en 19e eeuwse 
meubelen (vnl. Hollands, Frans en Engels), decoratieve spiegels,
antiquarische gravures en divers klein antiek.Anno ’85 is tevens
gespecialiseerd in de verkoop van handgemaakte lederen fauteuils
en zitbanken. www.anno85.nl
Geopend: wo, vrij en za 10.30-17.30 uur, do 13.00-20.30 uur.

U loopt nu naar links de Catharinastraat in en steekt over naar:

PJ VAN AALST OOSTERSE TAPIJTEN
Catharinastraat 14

PJ van Aalst (anno 1859) is bij Koninklijke beschikking Hof-
leverancier en is gevestigd in het 16e eeuwse monumentale
‘Hofhuys’ aan de Catharinastraat 14. Het pand is vanwege het
unieke binenplaatsje al een bezoek waard. De winkel wordt
momenteel geleid door de vijfde generatie en het tapijtaanbod van
meer dan 2500 stuks bestaat uit traditionele, handgeknoopte en 
geweven tapijten, alsmede moderne, op maat te maken tapijten.
www.sjoerdvanaalst.nl, www.exclusieve-tapijten.nl
Geopend: di t/m vrij 9.30-17.30 uur, za 9.30-17.00 uur.
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Een stukje verder vindt u, aan de overkant, net voorbij de ingang
naar het park, in het Poortgebouw van het Begijnhof:

MINIATUREN- EN POPPENHUISMUSEUM
Catharinastraat 23 (Poortgebouw Begijnhof)
Maar liefst 70 jaar lang is gewerkt aan de collectie miniaturen-
en poppenhuizen van dit bijzondere museum. De tot in detail
ingerichte kamertjes zijn ‘documenten van het leven’. De fascina-
tie voor de wereld in het klein is van alle tijden. Een feest van
herkenning.Welkom in de wereld van XXS, klein kleiner kleinst!
Het museumwinkeltje biedt  o.a. prachtige ansichtkaarten en
tegeltjes met karakteristieke Breda-spreuken, boeken en zelfs 
een Breda-servies.
Het museum staat garant voor veel kijk- en ontdekplezier.
“Houdoe en bedaankt”, de spreuk van Breda! Entree: € 3,50
inclusief koffie/thee. www.cultuurbehoudbreda.nl
Geopend: di t/m za 10.00-16.30 uur, zo, ma 13.00-16.30 uur.
Wandelaarsaanbieding: op vertoon van dit boekje 
ontvangt u een ansichtkaart uit de collectie naar keuze.

Aan de rechterkant zit:

SCHREURS ANTIEKE KLOKKEN
Catharinastraat 36-38-40-42
Een winkel als een museum.Verkoop en restauratie van alle 
soorten antieke klokken. U bent ook welkom in het restauratie-
atelier. www.schreursklokken.nl
Geopend: ma t/m vr 9.00-16.30 uur, za 10.00-16.00 uur.

U loopt een stukje terug en gaat linksaf de St.Annastraat in.

Aan de rechterkant zit:

CAFÉ COUTURE
Stadserf 4
Op zoek naar een unieke jurk, jas of tas? Café Couture is een
winkel vol met prachtige vintage kleding van de jaren ’50 t/m de
jaren ’90. www.cafecouture.nl
Geopend: wo t/m vr 12.00-18.00 uur, za 12.00-17.00 uur.

FEITO COM AMOR
St.Annastraat 17
Feito Com Amor (met liefde gemaakt) is een sfeervolle woon-
en cadeauwinkel met een altijd wisselend assortiment aan
retro/vintage meubels, (woon)accessoires en moois van jonge
ontwerpers. Kom speuren naar dat ene speciale item.
www.feitocomamor.nl
Geopend: wo t/m vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.
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TASSENSTUDIO MIRJAM ZWOLSMAN
St.Annastraat 15
Wilt u een tas van Mirjam Zwolsman? In haar tassenstudio zijn
veel handgemaakte tassen, maar ook machines en een kast vol
prachtig leer. Zo maakt zij uw favoriete model in het leer dat u
zelf kunt uitkiezen. www.mirjamzwolsman.nl
Geopend: do t/m za 12.00-17.00 uur en op afspraak.

LENTE-ATELIER
St.Annastraat 13
In Lente-atelier, hartje Breda, is het altijd lente. In de winkel zijn
kleurrijke, originele en handgemaakte woon- en kledingaccessoi-
res te vinden. Een unieke collectie, aangevuld met leuke vintage-
vondsten. Eigenaresse Anne-Mieke Sengers ontwerpt ook in
opdracht de mooiste dingen. Denk hierbij aan een krukje of
vogelhuisje beschilderd naar aanleiding van een geboortekaartje.
Of een kleurig beschilderde opbergdoos om de spulletjes van 
je kind in te bewaren. Bij Lente-atelier is het ook mogelijk om
verschillende creatieve workshops te volgen. Loop gerust eens
binnen en laat je inspireren! www.lente-atelier.nl
Geopend: do t/m za 10.00-18.00 uur.

EDELSMID BART RENSEN
St.Annastraat 11
De Edelsmederij van Bart Rensen is sinds 1989 gevestigd in de
binnenstad van Breda.Vrijwel alle sieraden worden ontworpen 
en vervaardigd in eigen atelier. Eigen werk in zowel abstract als
figuratieve stijl. Ook in opdracht.
Nieuw is het graveren van hangers, medaillons, ringen en pennen.
Gespecialiseerd in een eigen collectie spirituele symboolhangers,
ook te bekijken en te bestellen via de webshop! 
www.bartrensen.nl
Geopend: wo t/m vr 10.00-17.30 uur, za 11.00-17.00 uur.

GOUDMERK
St.Annastraat 9
Bij edelsmederij Goudmerk vindt u de actuele collectie sieraden
van edelsmid Erwin Borggreve. Naast zijn eigen verfijnde ontwer-
pen exposeert hij ook uiteenlopend werk van een tiental andere
Nederlandse edelsmeden.Terwijl u rustig rondkijkt in de winkel,
heeft u als bezoeker direct zicht op het atelier waar Erwin zijn
sieraden maakt. Hier wordt met enthousiasme gewerkt aan 
persoonlijk vormgegeven trouw- of verlovingsringen. Daarnaast 
is er ook volop ervaring met reparaties of aanpassingen aan uw
dierbare sieraden. www.goudmerk.com
Geopend: wo t/m vr 11.00-18.00 uur, za 11.00-17.00 uur.

Op de kruising gaat u rechtsaf de Veemarktstraat in, richting
Grote Markt.
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BANKETBAKKERIJ TEAROOM H.VAN HAAREN
Veemarktstraat 27
Al honderd jaar siert deze fraaie tearoom de winkelste straat in
Breda.Vanaf het begin van de vorige eeuw is dit het centrale 
ontmoetingspunt voor iedereen die geniet van een kop koffie of
thee met overheerlijk gebak. De geur van de erachter gelegen
banketbakkerij zorgt voor een  persoonlijk gevoel van 'welkom
zijn' en maakt dat u keer op keer terugkomt om te genieten van
het heerlijk assortiment. De kwaliteit wordt gewaarborgd door
het lidmaatschap van banketbakkersgilde Heerlijk & Heerlijk.
Van boterkoekjes tot luxe gebak: alles is verser dan vers, waarbij
de smaak van ieder seizoen terugkomt in de specialiteiten.
Volg ons op facebook: banketbakkerij H. van Haaren.
Geopend: ma t/m vrij 9.00-18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur,
za 8.30-17.00 uur.

Aan de overkant ziet u:

PALAIS LINGERIE
Veemarktstraat 34

Wij stylen het lichaam en de geest van vrouwen. Lingerie die 
perfect past bij je lichaam, persoonlijkheid, smaak en levensstijl.
Dat is wat Palais Lingerie te bieden heeft. Bij Palais Lingerie 
luisteren wij naar onze klanten.We focussen op hun wensen,
verlangens en vragen. Dankzij onze professionele lingerie stylistes
helpen wij elke vrouw om het perfecte setje te vinden.Voor de
ultieme Lingerie Styling ervaring biedt Palais lingerie een selectie
van de beste merken in lingerie, badgoed en nachtkledij. U krijgt 
persoonlijk advies van een ervaren team van lingerie specialisten.
www.palaislingerie.nl
Di t/m za 9.30-17.30 uur, do tot 21.00 uur, zo 13.00-17.00 uur.

Aan het einde van de straat gaat u links en ziet u op de hoek van
de Grote Markt:
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SIMON LÉVELT
Grote Markt 14a
In 1817 opende Simon Lévelt een winkeltje in koloniale waren en
verkocht de mooiste koffie- en theesoorten. Nu is Simon Lévelt
een internationaal bekende koffiebranderij en theepakkerij met
bijna 200 jaar ervaring op het gebied van koffie en thee. Simon
Lévelt bezoekt en koopt direct van de verschillende plantages.
De kwaliteitszorg begint al op de plantages en eindigt pas als de
klant tevreden is. In juni 2001 opende Simon Lévelt Koffie & Thee
haar deuren in Breda. Simon Lévelt heeft het mooiste en grootste
assortiment koffie & thee van Nederland.Voor een leuk cadeau en
voor deskundig advies op het gebied van espresso-apparatuur bent
u bij Simon Lévelt aan het juiste adres. www.simonlevelt.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.30-18.00 uur, do ook van
19.00-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur. Na koopzondag, op maandag
gesloten.
Wandelaarskorting: op vertoon van dit boekje ontvangt u
bij besteding van € 15,00 of meer 100 gr. thee ‘Het Wonder
van Breda Nassaustad’ gratis.

Als u een stukje doorloopt, vindt u op de kop van de Grote Markt:

LIEF! BREDA
Ridderstraat 7
Lief! Breda is een baby- en lifestyle winkel.Voor kraamcadeaus,
kinderkleding, en lifestyleartikelen is dit HET adres. Naast het oer-
Hollandse Lief! verkopen wij ook complete inrichting voor kinder-
kamers, houten speelgoed, zwangerschapssieraden en de I-Candy
kinderwagen. Sinds 2010 staat Willianne van Dongen met haar team
voor u klaar om u te informeren over de leukste producten op
babygebied. www.hipbeebiesenkids.nl
Geopend: ma 13.00-17.00 uur, di t/m vr 9.30-17.30 uur, do tot 21.00
uur, za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit gidsje krijgt u,
bij besteding van € 40,00 of meer, 15% korting.

U loopt de Grote Markt op in de richting van de Grote Kerk.Aan
de rechterkant in het Stadhuis bevindt zich:

DEPENDANCE VVV BREDA
Grote Markt 38
Ook hier weer leuke Bredase souvenirs als herinnering aan een
dagje Breda.
Geopend: di (alleen in juli en aug 10.30-17.30 uur), wo t/m vrij 10.30-
17.30 uur, za 10.30-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: op vertoon van dit boekje krijgt u
bij besteding van € 15,00 of meer 10% korting op een
Bredaas souvenir.

9



Aan het einde van de Grote Markt gaat u links de Reigerstraat in.

MATELOT
Reigerstraat 1
Matelot is een unieke hoedenwinkel met hoeden van bekende
ontwerpers als Mirjam Nuver, Eugenie van Oirschot en Liesbeth
van Well. Matelot ontwerpt ook zelf hoeden. De bekende merken
Borsalino, Stetson en Akubra zijn ook bij Matelot te vinden.
Naast een uitgebreide collectie hoeden en petten verkoopt
Matelot ook tassen van  VOI en en gelegenheidstasjes van Ferchi,
zeer mooie rubberen sieraden van Marzio Fiorini. en Batucada en
horloges van Stamps. Het is zeer de moeite waard om eens bin-
nen te stappen bij Matelot. www.matelot.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur.

PARSIFAL
Reigerstraat 9a

Bij Parsifal bent u op het juiste adres voor de grootste collectie 
sieraden uit Zuid-Afrika. De sieraden worden door Parsifal 
geïmporteerd en verkocht  in bijna heel Europa. Een deel van 
de collectie is in eigen beheer ontworpen en geproduceerd! 
Kom vrijblijvend binnen of kijk op www.parsifal.nl
Geopend op onregelmatige tijden. Deze tijden zijn via de website op te
vragen.

Een stukje verder gaat u linksaf de Torenstraat in.

DE TOREN INTERIEURS
Torenstraat 27 (ook ingang aan ‘t Sas)
Welkom bij De Toren Interieurs.
Het assortiment aan meubels dat hier op 2000m2 is opgesteld, is
enorm breed: van oud tot modern, afkomstig uit verschillende 
landen en gemaakt van diverse houtsoorten.
U kunt bij ons terecht voor individuele meubelstukken, exclusie-
ve verlichting en accessoires, maar natuurlijk ook voor een 
compleet interieur. Uw wensen en ideeën vormen daarbij het 
uitgangspunt. Bij De Toren vertalen we uw persoonlijke ideeën
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naar interieurconcepten die helemaal zijn afgestemd op uw smaak.
Omdat de collectie voor een groot deel uit collectors items
bestaat, verandert het aanbod voortdurend. Bij De Toren is 
daarom altijd iets nieuws te ontdekken. www.detoren.eu
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur. 1e zo van de maand 12.00-17.00 uur.

DE COMPAGNIE
Torenstraat 15
De Compagnie is al sinds 1935 gevestigd in Breda. U vindt er
ambachtelijk gebrande koffie, een zeer uitgebreid assortiment 
sigaren en meer dan tweehonderd soorten thee.
Voor in de winkel staat een koffiebrander waar iedere dag verse
koffie wordt gebrand.Achter in de winkel treft u een humidor
kamer aan waar speciale sigaren, zoals havanna’s, bewaard worden
onder een constante luchtvochtigheid en temperatuur.
In de winkel is ook een uitgebreide keuze aan pijpen, waaronder
meerschuim- en waterpijpen.
De Bredase thee en koffie worden bij de Compagnie vervaardigd.
De zaak heeft een lounge waar u onder het genot van een sigaar
kunt genieten van de perfecte espresso, een heerlijke cappuccino
of andere speciale koffie- en theesoorten.
www.decompagniebreda.nl
Geopend: ma 11.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur,
do tot 21.00 uur, za 9.00-17.00 uur.

Een stukje verder gaat u links de Korte Brugstraat in.

OIL & VINEGAR
Korte Brugstraat 15
Oil & Vinegar is er voor de levensgenieter. Mensen die het goede
van het leven weten te waarderen. Eten is daar een belangrijk
onderdeel van. Door een ander of jezelf een culinair cadeau te
geven, geef je iets om van te genieten. Oil & Vinegar heeft een 
uitgebreid assortiment leuke en culinaire cadeaus uit landen rond
de Middellandse Zee. Het leuke is dat je het lekkers in de winkel
kunt proeven. Dat is nog eens lekker shoppen! Het assortiment
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bestaat o.a. uit een ruime sortering olie en azijn van de tap of
voorverpakt in bijzondere flesjes, mosterd in allerlei smaken,
diverse olijven, dressings, pasta’s, barbecuesauzen, kookboeken,
keukenhulpjes, servies, cadeaupakketten en nog veel meer.
www.oilvinegar.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.

U loopt een stukje terug en gaat rechtdoor de Lange Brugstraat
in voor twee heerlijke ‘snoepadresjes’:

JAMIN BREDA
Lange Brugstraat 8
Jamin is dé snoepwinkel van Nederland. Bij Jamin Breda kunt u de
lekkerste snoepjes scheppen en heerlijke chocolade vinden.Wilt
u liever wat verkoeling voor onderweg? Dat kan natuurlijk ook
bij Jamin Breda.Verpakte ijsjes, slush puppy, frisdrank, softijs of
een lekkere Twizzl. Dat is softijs met fruit naar eigen keuze.
Lolly’s, spekjes, of de nieuwste sensatie uit America? De Willy
Wonka en Poptarts koeken hebben we natuurlijk ook! Dus kom
langs in de vrolijkste en lekkerste snoepwinkel van Nederland,
Jamin Breda.
Geopend: Ma 13.00-18.00 uur, di t/m vr 9.30-18.00 uur, do tot 21.00
uur, za 9.30-17.30 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit gidsje krijgt u
25% korting op 500 gram of meer schepsnoep.

WE-LOVE-CHOCOLATE
Lange Brugstraat 18
We Love Chocolate is een paradijs voor chocoladeliefhebbers.
Het is geen traditionele chocoladewinkel waar u voor een vitrine
staat om bonbons uit te zoeken, maar een winkel met een frisse
uitstraling. Naast het grote assortiment van Belgische bonbons,
heeft We Love Chocolate, Lindt chocolade, Italiaanse zachte 
nougat, marsepein en fudge. Ook maken we prachtige cadeau-
pakketten op bladen, schalen, kisten enz.. Er staat altijd heerlijke
chocolade klaar om gratis te proeven.We Love Chocolate is dé
chocolade/cadeau winkel van Breda en beslist niet duur. Het is
zeer de moeite waard om daar even binnen te lopen.
www.we-love-chocolate.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vr 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur.

Tegenover de ingang van de Barones (links) gaat u rechtsaf het
trendy Winkelgebied ’t Sas binnen.
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Welkom in ’t Sas
’t Sas is een bijzondere plek in een rustieke, sfeervolle en
stijlvolle omgeving.Alle winkels zijn gelegen rondom een
plein met een mooi terras. Men vindt er mode, woon-
ideeën, life-style winkels, design, een zeer ruim aanbod
antiek en culinaire hoogstandjes.
Ook een overnachting behoort tot de mogelijkheden in
het Bliss Hotel.

MARTIN DE BOER
‘t Sas 15
Martin de Boer is een bekende decorateur en één van de 
initiatiefnemers van ’t Sas. In dit schitterende woon-winkelgebied
heeft Martin een grote invloed gehad op de gehele uitstraling.
Natuurlijk is Martin hier in ’t Sas met een winkel gevestigd,
waarin hij zijn bijzondere woonideeën en antiek presenteert.
De winkel heeft een warme en klassieke uitstraling en is een
droomwereld op zich. De inrichting is barok en donker, evenals
sprookjesachtig en boordevol ideeën.Verder vindt u in de winkel
prachtige lampen, bijzondere spiegels, klokjes en vele andere 
accessoires. Nieuwsgierig? Breng dan snel een bezoek aan Martin
de Boer in ’t Sas. www.martindeboer.com
Geopend: di t/m vr 10.00-17.30, do tot 21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

MISS MOOSE
‘t Sas 14
Miss Moose is een trendy kledingboetiek met oog voor service,
kwaliteit en gastvrijheid. De collectie is voor een groot deel geba-
seerd op stijlvolle Italiaanse merken zoals Fly Girl, Rinascimento 
en Leidero en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe items. Bij
Miss Moose kun je een leuke outfit scoren voor een doordeweek-
se dag, maar ook prima slagen voor een feestelijk jurkje. De exclu-
siviteit wordt gewaarborgd door klein en net even wat andere
merken in te kopen. www.missmoose.nl
Geopend: di t/m vr 10.00-17.30, do tot 21.00 uur, za 10.00-17.00 uur 
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CHAUSSURE
‘t Sas 13
Haute Chaussure voor dames die van stijl, mode en een elegante
pasvorm houden. Luxe schoenen, bijpassende tassen en accessoires.
Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m za 10.00-17.30 uur, do tot 
21.00 uur.

PARIGI BYOUX
‘t Sas 12
Parigi Byoux voor mooie sieraden, tassen, horloges en pashmina’s.
U vindt hier diverse collecties en een ruime keuze aan parels.
Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vrij 10.00-17.30 uur, do tot 
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.
Wandelaarskorting: op vertoon van dit boekje ontvangt u
bij besteding van € 15,00 of meer 10% korting.

ARTICHAUD
‘t Sas 8
In het hartje van Breda bevindt zich ArtichauD, een trendy 
serviezenwinkel met daarbij een hippe kookstudio.Tako en Miranda
van ArtichauD begroeten u graag om iets meer over de serviezen,
bestek, kookboeken en trendy accessoires te vertellen. De winkel
wordt gecombineerd met de kookstudio van ArtichauD, waar Tako
in een sfeervolle, gerestaureerde loods zijn kennis en kunnen 
overdraagt aan zijn gasten. Bent u een levensgenieter of zoekt u
een leuk cadeau? Dan bent u hier op het juiste adres. Betaalbaar 
en topkwaliteit. www.artichaud.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-17.30 uur, do ook 18.30 -21.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

DE HUISGENOTEN
‘t Sas 7

De Huisgenoten ontwerpt meubels voor eigentijdse interieurs.
Samen met onze eigen meubelmakers en interieurarchitecten 
vind je inspiratie in onze brede collectie design, met topmerken als
Montis en Pastoe, maar ook kleurrijk Deens design van Hay, Gubi of
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Muuto. De interieurstudio in ’t Sas is ingericht als een moderne
loft. Hier werken en adviseren ontwerpers te midden van proto-
types en designklassiekers. Opvallende pastels, lichte houtsoorten
en ranke frames vormen de basis voor veel meubels.
Kleurrijke accessoires en stoffering zorgen voor de juiste 
accenten. De passage door ons 100 jaar oude fabriekspand 
vormt de verbinding tussen ’t Sas en de gezellige Havermarkt!
www.dehuisgenoten.com
Geopend: di t/m za 10.00-17.00 uur

COLOR CLUB
‘t Sas 5
Color Club, een kleurrijke en sfeervolle winkel voor wonen, mode
en cadeauartikelen. Met hoogwaardige merken volgens de laatste
mode en trends. Een grote diversiteit Oozoo horloges, tassen van
Bulaggi, Burkley en Legend, stoere riemen van X-works, leren 
jasjes en portemonnees, kleurrijke shawls en exclusieve sieraden
van o.a. Pilgrim, Sari design, Melano en Charmins.
Verder biedt Color Club bijzondere woondecoratie met hand-
gemaakte zilveren lampen en woontextiel zoals kussens, plaids en
quilts. In de kinderhoek vindt u merken als Colorique, Claesen’s,
Zebra, Cowboys Belt kids en Gooische frutsels.
Color Club, voor een warme aankleding van uw interieur, een 
origineel cadeau of iets speciaals voor uzelf! 
 www.facebook.com/ColorClubBreda, www.colorclub.nl
Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vrij 10.00-17.30,
do tot 21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

L’ERBOLARIO BAD & BODY
‘t Sas 4
Hartelijk welkom in de Pilot Store van L'Erbolario uit Italië,
gelegen aan het mooiste pleintje van Breda, 't Sas. De enige
L'Erbolario winkel in Nederland.
L'Erbolario heeft een breed assortiment weldadige verzorgings-
producten op natuurlijke basis.Wij verpakken uw cadeaus in
prachtige geschenkdozen, aangepast aan het seizoen. Het beste uit
de zongerijpte Italiaanse natuur, met geuren verkregen uit zuivere
essentiële oliën van bloemen, planten, kruiden en vruchten.
Voor iedere persoonlijkheid hebben wij een passend, natuurlijk 
Eau de Parfum.Vraag ons gratis advies! 
Geopend: di t/m vr 10.00-17.30 uur, do tot 21.00 uur, za 10.00-17.00
uur.

PPEEBB  MMOODDEE

’t Sas 2 en 3 
PEB staat voor een totaalcollectie bestaande uit topstuks tot aan
goede basics en alles wat daar tussenin past.
Bij PEB brengen wij net even dat speciale item of ander merkje,
wat je niet overal tegenkomt. En dit alles in een ongedwongen
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huiskamersfeer. Labels die je bij PEB o.a kunt vinden zijn:American
Vintage, Brian Dales, Closed, Denham, Essentiel, Hunkydory, KOI,
Mauro Grifoni, Moscow, Ottod’ame en schoenen van Royal
Republiq en Officine Creative. www.peb.nu
Geopend: ma op afspraak, di t/m vr 10.00-17.30 uur, do tot 21.00 uur,
za 10.00-17.00 uur

LE CADEAU
‘t Sas 1
Zoals de naam al doet vermoeden, biedt Le Cadeau een ruime
keus aan cadeaus en woondecoraties. Echter, Le Cadeau staat
voor veel meer dan dat. U vindt bij Le Cadeau een groot 
aanbod aan meubels, zoals aparte kasten, maar ook prachtige,
gestoffeerde meubels.
Alles heeft net iets extra’s en u komt beslist ogen te kort.
U vindt er de mooiste dingen: van glaswerk, vazen, lampen en
schilderijen tot neptaarten en harnassen.
Overdonderd door het enorme aanbod? Uiteraard kan 
Le Cadeau u helpen bij het maken van de juiste keuzes uit het
assortiment. Samen met u maken de medewerkers een interieur-,
kleur-, en verlichtingplan. www.lecadeau.nl
Geopend: ma 12.00-17.30 uur, di t/m vrij 10.00-17.30 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

U bent nu weer terug bij de ingang van’t Sas. U verlaat dit winkel-
gebied om rechtsaf de Lange Brugstraat in te gaan.

U loopt rechtdoor en steekt de brug over.
Van hieruit heeft u een mooi zicht op de Haven.
Een klein stukje naar rechts bevindt zich:

LA BOHÈME
Prinsenkade 2
In een luisterrijk ingericht monumentaal pand vindt u La Bohème 
– een begrip in Breda en ver daarbuiten.
De familie van Valkenburg is al sinds 1958 actief op het gebied van
bonbonbereiding.Alles wordt in eigen atelier vervaardigd 
met de beste ingrediënten. Na veertig jaar dagelijks met de fabri-
cage van bonbons bezig te zijn geweest, zijn de vakmensen van La
Bohème in de zomermaanden nu ook actief met de bereiding van
24 soorten ambachtelijk ijs. IJs is pas echt een feest als je bij La
Bohème bent geweest! www.la-boheme.nl
Geopend: di t/m vrij 8.45-18.00 uur, za 9.00-17.00 uur.

Vervolgens loopt u terug richting brug en gaat rechtsaf de
Haagdijk op. U blijft aan de rechterkant lopen.
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’T SCHRIJFGEREITJE
Haagdijk 12
’t Schrijfgereitje, speciaalzaak in mooie schrijfwaren & lederwaren.
Hier kunt u gratis en direct een tekst in een bij het Schrijfgereitje
gekochte pen laten graveren. Pennen in alle prijsklassen.
www.tschrijfgereitje.nl Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vr 9.30-
17.30 uur, za 9.30-17.00 uur.
Wandelaarskorting: op vertoon van dit boekje ontvangt 
u 10 % korting op uw aankoop.

U loopt verder de Haagdijk af. Ongeveer ter hoogte van nr. 158
steekt u over naar nr. 145.

MEEUWSEN AQUARIA EN HENGELSPORT
Haagdijk 145
MEEUWSEN aquaria hengelsport is een speciaalzaak op het gebied
van aquarium- en hengelsportbenodigdheden.Vissen dus, in de
breedste zin van het woord. Met bijna veertig jaar ervaring zijn
advies, service en begeleiding van zowel beginnende als meer erva-
ren aquarianen en sportvissers vanzelfsprekend. Driehonderd vis-
soorten van goudvis tot piranha, vijftig plantensoorten en vele
benodigdheden om een mooi ingericht aquarium te realiseren.
Voor de sportvisser zijn vele hengels, dobbers en andere materi-
alen beschikbaar. Ook diverse aassoorten en visdocumenten 
liggen klaar voor de klant. Aarzel niet om binnen te lopen en u te
verbazen over de vele bijzondere vissoorten en lagere dieren.
Geopend: ma t/m vr 9.00-18.00 uur, do tot 21.00 uur, za 9.00-17.00
uur.
Wandelaarskorting: op vertoon van dit gidsje krijgt u 
10 % korting op alle aankopen behalve aanbiedingen,
vispassen en levend voer en -aas.

JEAN BERGÉ MANNENMODE VAN FORMAAT
Haagdijk 47-49
Gespecialiseerd in hoeden en petten.Verhuur en verkoop van 
smoking, jacquet, rokkostuum of galajurk.Verkoop herenmode
grote maten (56 t/m 80).Verkoop schoenen grote maten 
(45 t/m 51). Gratis parkeren. www.jeanberge.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur,
do tot 20.00 uur, za 9.00-17.00 uur.

TUNES VILLE
Haagdijk 15
Sinds 1985 is Tunes Ville gevestigd aan de Haagdijk te Breda en
daarmee veruit de oudste muziekspeciaalzaak van Breda.Tunes
Ville heeft een enorm aanbod LP’s, CD’s en DVD’s (films en
muziek). Zowel nieuw al tweedehands tegen scherpe prijzen.
www.tunes-ville.nl
Geopend: di t/m za 10.00-17.30 uur, do tot 21.00 uur
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U vervolgt de route terug naar het punt waar u de Haagdijk 
bent opgegaan. U gaat rechtdoor, terug over de brug, de
Tolbrugstraat in en na de drogisterij op Tolbrugstraat 1 rechtsaf de
Nieuwstraat in. Aan uw linkerkant treft u:

SPOT 44
Nieuwstraat 44
Bezoek de webshopstore van spot44.nl. Je vindt er allerlei herge-
bruikte materialen die omgetoverd zijn tot meubels en accessoires.
Van steigerhout tot gerecycled teak. Bezoek en beleef de wereld
van Spot44.nl. www.spot44.nl
Geopend: vr 11.00-18.00 uur, za 11.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.

‘T BEGIJNTJE
Nieuwstraat 24
Bij Edelsmederij ’t Begijntje kunt u terecht voor het ontwerpen en
vervaardigen van juwelen in goud, zilver, platina en titanium, desge-
wenst verrijkt met edelsteen als diamant, robijn, saffier, smaragd
etc. De vormgeving is van een tijdloze schoonheid en elk detail
weerspiegelt de liefde voor de edelsmeedkunst. Buiten het eigen
werk vindt u hier ook sieraden van andere bekende ontwerpers
waaronder Schmuckwerk, Cardillac en Niessing. Zoekt u een blij-
vend aandenken of bent u een keer in de buurt, dan moet u beslist
eens bij Edelsmederij ’t Begijntje binnenlopen.
www.edelsmederijbegijn.nl 
Geopend: di t/m za 10.00-18.00 uur.

U loopt rechtdoor en aan het einde van de Nieuwstraat ziet u aan
uw linkerhand de ingang van Winkelcentrum de Barones.
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Winkelcentrum 
De Barones

Dit is het overdekte winkelcentrum in de oude Bredase
binnenstad. Het winkelcentrum is 33.000 m2 en bevat
ongeveer 35 winkels. U treft er winkels aan op het gebied
van mode, schoonheid, kunst voor huis en tuin, hobby en
vrije tijd en uiteraard enkele culinaire rustpunten.

U gaat rechtsaf de Eindstraat in, het verlengde van de Karrestraat.
Aansluitend daarop, voorbij de verkeerslichten, ligt de Ginneken-
straat. Deze drie straten vormen de kern van het Bredase 
winkelcentrum. Hier vindt u, behalve een ruime keur aan kleding-
en schoenenzaken, ook de landelijke winkelketens.

Bijna aan het einde van de Ginnekenstraat ziet u aan uw linker-
kant:

KUNSTHANDEL POTTERS
Ginnekenstraat 143
De familie Potters heeft al sinds 1917 een artistieke en gezellige
winkel in de Ginnekenstraat. Of het nu om wandversieringen,
woondecoraties, beelden, schilderijen, modieuze sieraden of een
exclusief cadeau(tje) gaat, u bent er altijd van harte welkom.
Ook verzorgen zij al uw lijstwerk in eigen atelier.
www.pottersbreda.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur (‘s zomers gesloten), di t/m vrij 9.30-
18.00 uur, do koopavond 18.45-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit boekje ont-
vangt u 10% korting op uw aankoopbedrag.

Aan het einde van de straat gaat u linksaf.

GREYSTORE
Van Coothplein 7
Vintage kleding, exotische zeldzame platen en kunst.
Eigenaar Marthy Coumans is een wereldwijd bekende handelaar 
in zeer zeldzame platen. Rianne de Witte is een vermaard 
fashiondesigner. Samen zorgen zij voor een unieke winkel met
internationale uitstraling. Maandelijks nieuwe collectie.
www.greystore.nl

Geopend: do en vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: op vertoon van dit gidsje krijgt u,
bij besteding van € 50,00 of meer, 10% korting op het 
aankoopbedrag.

U loopt een klein stukje terug en meteen linksaf loopt u de
Nieuwe Ginnekenstraat in.
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WERELDWINKEL BREDA
Passage Zuidpoort 1-3 
De wereldwinkel is een moderne cadeaushop.We verkopen
mozaïek- en tapasschalen, boedhabeelden, kunstvoorwerpen,
siervogels, servies, vriendenkringen, kaarsenhouders, tassen en
sjaals, boeken en kaarten en (zuivere) koffie, thee, chocolade,
enz. ‘Ons verhaal’ is: het zijn producten uit derde wereldlanden.
We betalen telers en ambachtslieden een eerlijke prijs. Daardoor
kunnen ze hun huis en werkplaats opknappen, kinderen naar
school sturen, en medische hulp inroepen.
We zien toe (keurmerk) dat de producten milieuvriendelijke 
en zonder kinderarbeid worden gemaakt.Als u bij ons koopt,
bevordert u het menswaardig(er) leven van mensen aan de 
andere kant van de wereld. Mooi toch? 
www.wereldwinkelbreda.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vr 10.00-18.00 uur,
do tot 21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

U slaat even verder linksaf de Van Goorstraat in.

DE MARETAK NIEUWETIJDSWINKEL
Van Goorstraat 1
Kom proeven, voelen, ruiken en ervaren. De Maretak
Nieuwetijdswinkel is een warme, relaxte, open plek. De winkel 
is opgestart door Rita Franken en Alinda Smits. Zij werken vanuit
het hart en met verstand van zaken. Zoekt u een spiritueel cadeau
of een remedie voor uw klachten, dan hebben zij kruidentheeën,
oliën, vitamines, voedingssupplementen, cd’s, keramiek, tarot en
edelstenen. Er is altijd wel iets bij dat u aanspreekt! Ook om een
kopje kruidenthee te proeven, bent u van harte welkom.
www.maretak-nieuwetijdswinkel.nl
Geopend: ma 13.00 uur-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur,
do tot 20.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

U loopt rechtdoor de Van Goorstraat uit en gaat rechtsaf de 
Vierwindenstraat in.

GALERIE-LIJSTENMAKERIJ JAN D’ART
Vierwindenstraat 44
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Deze sfeervolle galerie en lijstenmakerij is gevestigd in een oude
stadsboerderij uit 1887. In de galerie vindt u o.a. prenten van
Breda.Tevens kunt u hier terecht voor originele kunst tijdens de
steeds wisselende exposities. De grote collectie lijsten wordt
gemaakt in het open, ambachtelijke atelier.Vergeet niet even 
binnen te lopen in de authentieke poort: een moment van rust 
in de drukke binnenstad (zie foto). U bent van harte welkom.
www.lijsten.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.30-18.00 uur,
za 9.30-13.00 uur.
Wandelaarskorting: op vertoon van dit boekje ontvangt u
10% korting op uw aankoopbedrag.

U gaat terug in de richting waarvandaan u gekomen bent,
passeert de Van Goorstraat en loopt rechtdoor.

KEES 
Vierwindenstraat 26
Bij Kees ligt het grootste accent op de enorme collectie lucht-
druk-schietsportwapens, ook reparatie en inruil.Verkoop van alle
bekende merken buksen, pistolen, kruisbogen, handbogen, kijkers,
wapenkasten, paintballwapens enz. Ook verkoop van vrije tijdskle-
ding, regen-, bedrijfs- en securitykleding, kogelwerende kleding,
kampeerartikelen, gasflessen, vuurwerk, legerdump, schoenen,
nachtkijkers, verrekijkers enz. Een bijzondere, van oudsher 
bekende winkel in Breda, al meer dan 65 jaar! 
www.kees-breda.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

JACOMIJN HAARADVIESWINKEL
Vierwindenstraat 12
Bij Jacomijn haaradvieswinkel kunt u alles vinden op het gebied
van haarverzorging en haarkleuring. U krijgt advies van een goed
opgeleide kapster. Na dit advies bent u in staat uw haar zelf te 
kleuren en op de juiste wijze te verzorgen. Uw haar zal er 
stralend uit zien.Wij werken met alle bekende merken voor zeer
scherpe prijzen met het beste advies. Ook hebben wij alles om
het haar te bewerken, scharen, tondeuses, straigtners en veel elek-
trische apparatuur.
Wij werken met de merken l’Oreal, Schwarzkopf,Wella, Goldwell,
Fudge,Tigi, Farouk, Metamorfose, Showtime en nog 
vele andere merken.
Geopend: ma t/m vrij 9.30-18.00 uur, do tot 20.00 uur,
za 9.30-17.00 uur

U loopt door tot u linksaf het Van Coothplein op kunt. Dan gaat u
rechtsaf terug de Ginnekenstraat in. Bij de verkeerslichten steekt
u over en slaat rechtsaf naar de Houtmarkt.
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HESEMANS
Houtmarkt 7 
Hesemans, sinds 1870 één uit duizenden! Met ruim 140 jaar en
zes generaties is deze cadeau- en speelgoedwinkel bijzonder! 
U komt in de winkel ogen tekort! Verzamelwinkel is een betere
benaming voor wat u er aantreft.
Het bedrijf van deze tijd verkoopt onder meer honderden 
kunstenaarspoppen en -beren van bijvoorbeeld Käthe Kruse,
Schildpad, Steiff en Hermann Teddy. Ook duizenden miniatuur-
auto's, stoommachines, tinnen soldaatjes, Hümmel figuren,
Russische kunst en nog ongelooflijk veel meer trekken mensen
tot ver buiten onze landsgrenzen. Een collectie die uitblinkt door
kwaliteit. Niet voor niets staat Hesemans in het lijstje ‘Beste win-
kels in de binnenstad van Breda.’ 
www.hesemans.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur,
do tot 21.00 uur, za 9.00-17.00 uur.

Een stukje voorbij Hesemans gaat u linksaf de Halstraat in.

Welkom in de Halstraat

De Halstraat is een van de oudste winkelstraten van
Breda en is de verbindingsstraat tussen de Houtmarkt-
passage en de Grote Markt. Met haar grote diversiteit
aan winkels en cafés is de Halstraat een straat waar u
gezellig kunt vertoeven. De Halstraat heeft onder meer
trendy en stijlvolle heren- en damesmode, sieraden,
horloges en accessoires, kappers en visagie, kunst en
antiek, mode-ontwerp kleding, kinderschoenen, kinder-
kleding, bloem en plant en alles voor de doe-het-zelver.
Na al dit funshoppen, kunt u bij diverse gezellige cafés,
broodjeszaken en restaurants genieten en de inwendige
mens verwennen. Namens alle ondernemingen in de
Halstraat hartelijk welkom. www.halstraat.nl
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IIJJZZEERRHHAANNDDEELL  WWAALLLLEEBBRROOEEKK
HHaallssttrraaaatt  1166--1188

In 1903 richtte (van origine timmerman) P.Wallebroek de ijzer-
waren- en gereedschapszaak Wallebroek op. De laatste 35 jaar is
de zaak zich steeds meer gaan specialiseren in bouw- en meubel-
beslag.Wallebroek is in de regio niet meer weg te denken als de
specialist op dit gebied. Er is van klassiek tot modern en het
meeste is uit voorraad leverbaar.Verder is er een grote collectie
staalwaren in onze winkel te vinden met bekende merken als
Sabatier, Leatherman, Buck en het welbekende merk Victorinox
uit Zwitserland. www.wallebroekbreda.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

HARE MAJESTEIT DESIGN.NL
Halstraat 12
De cadeaus en designartikelen van Hare Majesteit Design.nl zijn
up-to-date en altijd bijzonder.
De inspirerende woonaccessoires en gebruiksartikelen voor het
hele huis kenmerken zich door een bijzonder en tijdloos design
dat iedere mode glansrijk overleeft. U vindt er onder meer Alessi
en Blomus en merken als Stelton en Vipp. Stijlvolle accessoires
voor de keuken, woonkamer en badkamer, waarvan het design al
jaren staat als een huis. Ook voor uw terras of tuin zijn er prach-
tige producten in rvs waarvan u het hele jaar kunt genieten. Hare
Majesteit Design.nl is dealer van vele topmerken zoals Koziol,
Mondaine, Fatboy, Goods,Vacu Vin en de hippe kindermerken
zoals Villa Carton, Purple Frog en Josjes.Altijd origineel en betaal-
baar met een goede prijs/kwaliteit verhouding.
www.topdesign.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.
Wandelaarskorting: op vertoon van dit boekje ontvangt
u 10% korting op de aankoop van wenskaarten.
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SENGERS JUWELEN, KUNST & ANTIEK
Halstraat 8-10
SENGERS is gespecialiseerd in oude 
en antieke juwelen, zilverwerk en 
(religieuze) kunst.Voor iedereen is wel 
iets te vinden bij SENGERS. De voor-
raad is zeer divers en verandert continu.
Elke antieke stijlperiode komt bij ons 
voor, ook moderne, nieuwe zilveren 
en occasion sieraden. Zeer gunstig 
geprijsd. U kunt uw oude sieraden en 
zilverwerk verkopen/inruilen of in 
overleg door onze edelsmeden laten 
repareren of restylen. SENGERS is de 
ontdekking in de stad en de cadeau-
shop van Breda! www.juweliersengers.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-17.30 uur,
za van 10.00-17.00 uur.

Een stukje verder gaat u aan het begin van de Grote Markt
rechtsaf de St. Janstraat in.

KNAPPE KOPPEN
St. Janstraat 24
Bij Knappe Koppen vindt u een bonte verzameling handbeschil-
derd servies, voorzien van kleurrijke illustraties, dessins of tek-
sten. U kunt ook servies in opdracht laten beschilderen. Bv een 
geboortebordje met naam en geboortedatum, een schaal met
namen van het bruidspaar en de trouwdatum, een mok voor 
een jubilerende collega of een juf die afscheid neemt. Met Knappe
Koppen kiest u voor een onvergetelijk cadeau!
U kunt ook zelf aan de slag in een workshop servies beschilde-
ren. Groepen van zes tot dertig personen (vrijgezellenfeesten,
familiedag, teamuitje etc.) kunnen op afspraak komen.
Naast servies en workshops kunt u ook terecht voor schilderijen
en snuisterijen. Loop eens binnen! www.knappe-koppen.nl
Geopend: wo t/m vr 10.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur 

DE KOOKWINKEL
St. Janstraat 26
Deze winkel, die ruim 25 jaar bestaat, is gespecialiseerd in kook-
gerei en organiseert tevens kooklessen. Uniek zijn de in eigen 
atelier vervaardigde kopshouten snijplanken van Amerikaans
esdoornhout. Het adres voor handige vleestangen en zwart 
gietijzeren pannen. www.kookwinkelbreda.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 9.30-17.00 uur.

Wanneer u de Kookwinkel verlaat, gaat u meteen rechtsaf de
Molenstraat in. Daar bevindt zich aan de linkerkant:
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CREATIVE USE OF TECHNOLOGY
Molenstraat 15
Een creatief winkeltje op een onverwachte plaats, tegenover de
bibliotheek in het centrum. Creative Use of Technology maakt
allerlei unieke producten met een lasersnijder en 3D printer. Loop
binnen en laat je verrassen door de mogelijkheden van deze tech-
nieken en de creatieve toepassingen daarvan, zoals houten sieraden
en houten telefoonhoesjes, unieke Wall Art en allerlei andere crea-
tieve producten en originele cadeaus. Het is ook mogelijk je eigen
ideeën te laten maken met de lasersnijder.Achter de winkel ligt de
werkplaats, waar je de lasermachine aan het werk kunt zien en je
meer informatie kunt krijgen over de mogelijkheden.
www.creativeuseoftechnology.com
Geopend: ma t/m vr 9.00-17.30 uur, za 12.00-17.30 uur

U loopt terug naar het pleintje waar u de Kookwinkel uitkwam en
gaat rechtsaf de Veemarktstraat in.

L’AGO B - Nederlandse Modeontwerpen & Accessoires
Veemarkstraat 33

In deze prachtige ontwerperswinkel aan het gezellige pleintje van
de Veemarktstraat komt de inspiratie en schoonheid u tegemoet.
Hier vindt u een bijzondere collectie modeaccessoires van
Nederlandse ontwerpers.Tassen, sieraden, haardecoraties, hoeden,
sjaals en zelfs een ruime collectie schoenen van de artistieke ont-
werper Jan Jansen! Daarnaast ontwerpen ze hier feestelijke mode-
creaties in opdracht, waarvoor alle stoffen en kleuren in de winkel
aanwezig zijn. Deze kleurenpracht in combinatie met de accessoi-
res en schilderijen maakt deze winkel een belevenis op zich.
Kortom, een aanrader voor iedereen die op zoek is naar iets 
bijzonders! www.lagob.nl
Geopend: di t/m vr 10.00-18.00 uur, do ook 19.15-21.00 uur, za 10.00-
17.00 uur
Wandelaarsaanbieding: Bij besteding vanaf € 50,00 krijgt u
een heerlijk kopje koffie met iets lekkers erbij.

27



DROGISTERIJ v/h LAMERS SINDS 1905  
VVeeeemmaarrkkttssttrraaaatt  3399

De oudste (108 jaar) drogisterij in Breda, tevens een van de ca. 45
overgebleven traditionele drogisterijen in Nederland.
Hier koopt u geneesmiddelen, homeopathie, kruiden, specerijen,
thee en kruidenmengsels van eigen recept.Alsmede chemicaliën,
ouderwetse suikerwaren, zoals zelfgemaakte zwart op wit,
druivensuiker, voedingssupplementen en verder alles wat er in een
authentieke drogisterij te vinden is.Van harte welkom! 
Geopend: ma 13.00-15.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur,
za 9.00-17.00 uur.

DILLE & KAMILLE 
VVeeeemmaarrkkttssttrraaaatt  4411

Deze woonwinkel met artikelen voor huis, tuin en keuken biedt
volop inspiratie voor de invulling van je (t)huis en dat begint al op
de stoep voor de winkel, met (kruiden-)plantjes en tuinspullen.
Ontdek binnen alles om zelf te bakken, talloze keukenhulpjes,
kookboeken, keukentextiel, houten stoelen, kleurrijke tafelkleden,
glazen en servies. Maar ook ouderwets lekker snoep, speelgoed,
rieten manden en heerlijk geurende badspulletjes.
In de 'proeverij' vind je biologische koffie, heel veel keukenkruiden,
de eigen theelijn, pasta, olijfolie en veel meer lekkers.Aan de lees-
tafel kun je genieten van een kop thee of koffie en even op adem
komen. Of je nu op zoek gaat naar een cadeautje voor een ander
of voor jezelf: je vindt het bij Dille & Kamille! 
www.dille-kamille.nl (ook webwinkel).
Geopend: ma 12.00-18.00 uur, di t/m vr 9.30-18.00 uur, do tot 21.00
uur, za 9.30-17.30 uur, zo 12.00-17.00 uur (uitgezonderd feestdagen).

‘T EZELSOOR
VVeeeemmaarrkkttssttrraaaatt  5522--5544

Dit moderne antiquariaat heeft een uitgebreide collectie antiquari-
sche, afgeprijsde en tweedehands boeken op allerlei gebied.
Tevens vindt u hier de uitgaven van uitgeverij Taschen/Librero.
www.ezelsoor.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur.
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NARON UNDERWEAR
Veemarkstraat 47
Al sinds 1996 is Naron UNDERWEAR ‘the place to be’ voor een
maatje meer borsten, billen of allebei. Bh's en bikini's vanaf omvang
60 cup DD t/m K vind je er in overvloed. Door de professionele
wijze van adviseren oogt ook jouw silhouet met goed passend
ondergoed van Naron, veel vrouwelijker én slanker. Een onmisbare
stop tijdens het winkelen! 
Daarna snel naar de overkant om je in Naron JEANS te laten ver-
wennen met ‘the perfect pair of JEANS’ geschikt voor jouw vorm
benen, billen en buik. Ook online. www.naron.nl
Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vr 10.00-17.30 uur, do tot 21.00
uur, za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van de Shops &
Funroute ontvangt u 10% korting op uw aankoop.

NARON JEANS
Veemarkstraat 60
Stop met zoeken naar de perfecte JEANS! Naron lanceerde in
2013 haar nieuwste concept ‘Naron JEANS’. De tegenover gelegen
lingeriewinkel Naron Underwear is landelijk, en zelfs tot over de
grenzen, bekend vanwege o.a. haar grote assortiment bh’s en biki-
ni’s vanaf omvang 60 DD t/m K. Maar vooral ook door de wijze
waarop de klant wordt geadviseerd over haar maat en beste pas-
vorm voor haar borsten. Deze kennis gericht op cupmaten is nu
vertaald naar de benen, billen en buik.Van kleine tot grote maten
ben je bij Naron JEANS aan het juiste adres voor ‘the perfect pair
of JEANS’! Ook online. www.naron.nl
Geopend: ma 13.00-17.30 uur, di t/m vr 10.00-17.30 uur, do tot 21.00
uur, za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van de Shops &
Funroute ontvangt u 10% korting op uw aankoop.



COTTONBALL LIGHTS
Veemarktstraat 49
Cotton Ball Lights is de nieuwste trend op het gebied van kleur-
rijke verlichting in uw interieur.
De Concept Store van dit in Nederland unieke concept is 
ondergebracht bij LC CONCEPT aan de Veemarktstraat 49.
U kunt een lichtslinger geheel naar eigen inzicht samenstellen. De
basis is een lichtsnoer. Hierop bevestigt u de Cotton Balls in een
combinatie van kleuren die u zelf samenstelt uit een kleurenpalet
van meer dan veertig kleuren. Ieder product is hierdoor uniek.
www.cottonballlights.com
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vr 10.00-18.00 uur, do tot 21.00
uur, za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit gidsje krijgt u
een snoer met 35 Cotton Balls (€ 29,95) voor de prijs van
een snoer met twintig Cotton Balls (€ 19,95).

DOT EN JULOT KINDERWINKEL
VVeeeemmaarrkkttssttrraaaatt  6633

Dot en Julot, die gezellige kinderwinkel waar je helemaal vrolijk
van wordt! Je kunt er terecht voor de apartste kinderkleding tot
en met maat 152 en de leukste verjaardags- en kraamcadeautjes.
We kunnen met recht zeggen: het Koninkrijk der Eigenwijzen!
Merken: Scotch & Soda, Imps en Elfs, Noppies, Bomba,Vingino, 28,
Bengh enz. Tot ziens, tot Dot en Julot. www.dotenjulot.nl
Geopend: di t/m vr 10.00-17.30 uur, do tot 21.00 uur, za 10.00-17.00
uur, zo 12.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van de Shops &
Funroute ontvangt u 10% korting op onze collectie 
kleding.
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Aan het einde van de Veemarktstraat gaat u rechtsaf.
Bij de verkeerslichten steekt u over naar de Boschstraat.
U blijft aan de rechterkant van de straat lopen.

MUSEUMSHOP MOTI, MUSEUM OF THE IMAGE
Boschstraat 22
De shop van MOTI, Museum of the Image biedt een fraaie collec-
tie designproducten.Van woonaccessoires tot creatieve kinderca-
deautjes en van designboeken tot unieke producten van expose-
rende ontwerpers. De museumshop heeft een coffee bar met
heerlijke Nespresso koffie. De winkel is ook elke zondag geopend,
en is zonder museumkaartje toegankelijk.
Volg MOTI op facebook voor wekelijkse shop tips & aanbiedingen.
www.motimuseum.com
Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur.

DE STRIPSPECIALIST
Boschstraat 68
Op zoek naar stripverhalen, comics, manga kaart- en bordspellen?
We zijn hiervoor al meer dan 35 jaar hét adres in Breda. Naast dit
alles ontvangen we regelmatig auteurs en houden we gamecard
toernooien. Hiervoor is het wijs onze agenda regelmatig te con-
troleren. www.destripspecialist.nl 
Geopend: di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot 21.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van de Shops &
Funroute ontvangt u 10% korting op uw aankoop.

DE PAUW, IN PRACHT EN PRAAL
BBoosscchhssttrraaaatt  110088

De geuren en kleuren van de Pauw voeren u naar een andere
wereld. Zwierige rokken, rinkelende buikdanssjaals, flonkerende
sieraden, statige boeddha’s, sprookjesachtige lampen, weldadige
wierook en oliën, heerlijke hangmatten, betoverende wandkleden
en symbolische geschenken scheppen oosterse sferen. Dus veel
pracht en praal, maar niet zonder diepgang. Klankschalen en 
beelden van Shiva tussen galajurken en spannende topjes, geur-
kaarsen, goud, wierook en mirre naast uitbundige tribalsieraden en
een unieke kledinglijn. Inderdaad een bijzondere winkel, maar wel
met gewone prijzen. De sfeer proeven, kost zelfs helemaal niets
en omdat je van geven rijker wordt dan van krijgen, geven we
iedere bezoeker ook nog iets tastbaars mee.
www.depauwbreda.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: op vertoon van dit boekje 
ontvangt u als welkomstgeschenk een gelukspoppetje.



FOP-SJOP V.O.F.
Boschstraat 112-116
De Fop-Sjop is al meer dan 35 jaar een begrip in Breda en
omstreken. Deze winkel is gespecialiseerd in schmink-, fop- en
feestartikelen, ballondecoraties, verhuur van Sint, Kerst, Paashaas,
Abraham en Sarah. Ook kunt u hier terecht voor een leuk cadeau-
tje. Kortom een winkel vol kleur, feest en gezellige 
mensen. Bij een bezoek aan Breda hoort zeker een bezoek aan de
Fop-Sjop. www.fop-sjop.nl
Geopend: di t/m vrij 9.00-18.00 uur, do tot 19.00 uur, za 9.30-17.00
uur.

U steekt over en loopt dezelfde weg terug.

LEANDER
Boschstraat 13
Bent u op zoek naar een leuk cadeau? Kom een kijkje nemen 
in onze sfeervolle winkel en ontdek wat wij te bieden hebben.
Bij ons vindt u bijzonder speelgoed voor diverse leeftijden.
Van mooie houten blokken tot doe- en ontdekdozen en van 
lappenpop tot poppenwagen.Verder hebben wij een ruim 
assortiment hobby-artikelen, zoals merino viltwol, flanel, potloden
en nog veel meer. www.leanderspeelgoed.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur.

U bent nu aan het einde gekomen van de Shops & Funroute door
de binnenstad van Breda.
Om terug te komen bij de VVV Breda, loopt u de Boschstraat 
verder uit, terug naar de verkeerslichten. Daar gaat u rechtsaf 
de John F. Kennedylaan in. Na ongeveer vijftig meter ziet u aan uw
linkerhand de ingang van het Stadspark Valkenberg. U gaat het park
in en volgt het rechterpad met de lantaarnpalen.Als u het park
uitkomt (bij het Nassaumonument), loopt u de brug over en bij de
verkeerslichten gaat u rechtdoor. U bent weer in de Willemstraat
waar zich de VVV bevindt.

Wij hopen dat u fijn gewinkeld heeft en zien u graag terug in onze
mooie stad! 
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Shops & Funroute Ginneken

De start van de route Ginneken is aan de Ginneken-
markt, in het centrum van de bijzondere wijk Ginneken
aan de zuidkant van Breda.Als u daar met het openbaar
vervoer heengaat, neemt u vanaf het station stadsbus 7.
U stapt uit aan de Viandenlaan en loopt een klein stukje
terug langs de route die u met de bus bent gekomen.
Aan het eind van de Viandenlaan gaat u rechtsaf de
Raadhuisstraat in. Die komt uit op de sfeervolle
Ginnekenmarkt waar u de eerste winkels van deze route
aantreft.
www.ginnekenbreda.nl
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COTTAGE COMFORT WEAR
Ginnekenmarkt 2
Een ruime winkel met damesmode van gekleed tot sportief.
Verschillende merken zoals Josephine & Co, Sandwich, Belluna,
Blue Denim Lodge en Stroke.Alles is zeer goed te combineren
en u wordt hierbij natuurlijk vakkundig geholpen. Regelmatig
nieuwe collecties.
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-
17.00 uur.

KOKON LINGERIE
Ginnekenmarkt 3
Kokon is een gezellige winkel middenop de Ginnekenmarkt.
U kunt hier terecht voor lingerie, badkleding, nachtmode en
beenmode.
Lingerie en badkleding is verkrijgbaar in de maten A t/m F, van
o.a. Marie-Jo, Prima Donna, Chantelle, Pain du Sucre, Je Suis,
Maryan Mehlhorn, Raffaela d'Angelo en Cyell. Beenmode van
Wolford. Dit alles kunt u rustig passen in onze ruime paskamers.
www.kokonbreda.nl 
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, do tot
20.00 uur, za 10.00-17.00 uur

SOPHIE VAN TWIST
Ginnekenmarkt 9
Sophie van Twist is een winkel met een gevarieerd aanbod. Een
greep uit het assortiment: woontextiel zoals tafelkleden, quilts,
spreien en kussens, kraam- en kindercadeaus, lampen en kleine
meubels. Niet echt onder een noemer te vangen. Loop eens 
binnen en oordeel zelf.
Geopend: di t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

Aan de overkant vindt u:

YES KADOBOETIEK 
Ginnekenmarkt 7
Yes kadoboetiek verkoopt o.a. de volgende merken : Fred de la
Bretonnière,Alessi, Mondaine, Ozoo en Buddha to Buddha.
Geopend : wo t/m vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

In het verlengde van de Ginnekenmarkt ligt de Ginnekenweg.

LAURA BABY- EN KINDERKLEDING
Ginnekenweg 360
Welkom bij Laura Baby- en kinderkleding! Bij ons bent u aan het
goede adres voor de leukste kinder- en babykleding. Enkele
bekende merken kinderkleding die wij op dit moment verkopen,
zijn: Jan van Trier, Moscow en Vinrose. Mooie jurkjes voor meiden,
stoere blouses en broeken voor de jongens en de liefste baby-
kleding. Laura heeft het in huis.



Ook selecteren wij voor u de leukste cadeautjes voor een
geslaagd kraambezoek of kraamfeest. Kom snel eens winkelen en
ontspannen in onze mooie winkel in het altijd gezellige Ginneken.
www.laurakinderkleding.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-
17.00 uur, koopzondag 13.00-17.00 uur.

U steekt over naar:

BLOEMBINDERIJ VERGEET-MIJ-NIET
Ginnekenweg 339/2
Loopt u eens binnen in deze bloemenwinkel in landelijke sfeer,
een mooie bloemenweelde van seizoensbloemen en een groot
assortiment rozen. Grote keuze aan aardewerk, glaswerk en plan-
ten. De merken die we verkopen zijn Colours Green, DM
despots, Henry Dean, Des pots, Emma Bridgewater, Dutz en
Pottery Pots. Persoonlijke service staat hier hoog in het vaandel.
www.vergeet-mij-niet.com
Geopend: ma 13.00-18.00, di t/m vrij 9.00-18.00, za 9.00-17.00 uur.

TONIC
Ginnekenweg 339-1
De nieuwe experience store voor vrouwen. Een collectie stoere,
hippe merken van kleding en accessoires van vooral Nederlandse
ontwerpers. Kleding van o.a. 10days, mudjeans, blueleveldenim,
lounge life, Penny Black, accessoires van Fraai, Jannissima en
Janssen tassen. Onder het motto ‘Right for you’ hebben wij 
producten geselecteerd op design kwaliteit, die op verantwoorde
wijze worden geproduceerd en tevens laten zien dat goede 
kwaliteit niet duur hoeft te zijn. www.tonicstore.nl
Geopend: di t/m za: 12.00-17.30 uur.

Weer terug aan de overkant vindt u:

VIA MIONI
Ginnekenweg 330
Kunst Antiek Lijstenmakerij. Een zeer gevarieerde collectie kunst
van ca. 1850 tot heden. Olieverf, tekeningen, grafiek en beelden.
Ook ingelijst te huur of aan te schaffen met een renteloze kunst-
koopregeling. Eigen lijstenmakerij met een keuze uit ruim 1600 
lijsten, modern, antiek en klassiek, museumlijsten en een grote 
collectie Italiaanse lijsten. Ook kunt u bij ons terecht voor Stas
kunstophang-systemen met en zonder (led-)verlichting.Antiek,
meubelen en kleingoed uit de 18e en 19e eeuw.Tevens hebben 
wij de gehele collectie Giso-verlichting repro art déco in nikkel,
chroom en messing.Van april t/m september is onze stadstuin
geopend met vele objecten en tuinmeubelen. www.viamioni.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

Een stukje verder aan de overkant van de weg ligt:
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BOEKHANDEL VAN KEMENADE & HOLLAERS
Ginnekenweg 269/271
Van Kemenade & Hollaers is een zelfstandige LIBRIS-Boekhandel,
die er een eer in stelt om alle klanten zo goed mogelijk van advies
te dienen. In de loop der jaren hebben de medewerkers een goede
expertise opgebouwd. Indien nodig, helpen collega’s elkaar met het
vinden van het juiste boek. De medewerkers kennen veel klanten
persoonlijk en leren nieuwe klanten graag kennen. www.kemhol.nl
Geopend: ma 13.00-18.00, di  t/m vrij 9.30-18.00 uur, do tot 21.00 uur,
za 9.30-17.00 uur.

U blijft de Ginnekenweg volgen. Deze weg met zijn stijlvolle bebou-
wing verbindt het vroegere dorp Ginneken met Breda. Op de hoek
van de Ginnekenweg met de Komeetstraat (na ca. 900 meter) gaat
u even linksaf om de volgende antiek- en curiosazaak te ontdekken:

HET ZANDPLEINTJE / CURIOSA
Komeetstraat 1 / Zandbergweg 1
Onze antiek- en brocantewinkel is gespecialiseerd in oude en 
antieke kristallen kroonluchters, wandlampjes en plafonnières.
U vindt er ook kleinmeubelen, curiosa en cadeau artikelen. Het is
de moeite waard ons een keer te bezoeken. De koffie staat altijd
klaar, dan kunt u rustig snuffelen.Wij verzorgen in eigen beheer 
ook de restauratie van de kroonluchters en we hebben onderdelen
ruim op voorraad. www.curiosabrooymans.nl www.hetzandplein-
tje.nl Geopend: di t/m, za 10.00-17.00 uur.

U loopt terug naar de kruising met de Ginnekenweg en gaat linksaf.

LE GARAGE DE GARDEROBE 
Ginnekenweg 80
In- en verkoop van tweedehands merkkleding voor dames en
heren. De winkel waar je kunt schatgraven naar de mooiste items.
U vindt hier merken als Birger et Mikkelsen,Anne de
Meulenmeester, Marccain, Dries van Noten, Gucci, Hugo Boss,
Diesel, Replay etc. www.legarage-degarderobe.nl Geopend: ma
13.00-17.00 uur, di t/m vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur.

SANS-TROP-PAY
Ginnekenweg 70
In deze kleurrijke en sfeervolle winkel vind je allerlei vrolijke jurkjes
en vesten van oa King louie, Lien&Giel,Yumi, Lavand en
Blustgeschwister, maar ook coole broeken, vesten en shirts in aller-
lei aardetinten van oa Yaya en Transfer alsmede leren jasjes van
Gipsy. Ook kun je er terecht voor allerlei originele hippe en soms
gekke sieraden, tassen en shawls. Daarnaast is er nog beperkt ruim-
te voor selectief ingenomen second-hand kleding van vele topmer-
ken. Er is voor ieder wat wils!! Dit alles natuurlijk SANS-TROP-PAY
oftewel zonder teveel te betalen!! Kom eens langs en laat je 
verrassen!! www.sanstroppay.nl
Geopend: ma t/m vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00



Een stukje verder aan de overkant van de straat vindt u:

LEEUWTJE
Ginnekenweg 87
Veel houten speelgoed, duurzaam, traditioneel en educatief. U kunt
hier ook terecht voor mooie accessoires voor de aankleding van
uw kinderkamer, waaronder veel handgemaakte, originele artikelen.
Ook kunt u hier uw eigen idee of ontwerp laten maken.
Kunst in de (kinder)kamer, wandbeschilderingen of uw eigen meu-
bel laten beschilderen kan ook. U vindt zeker een passend cadeau
voor het jonge kind. Loop gerust vrijblijvend binnen.
www.leeuwtje.nl
Geopend: di t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

DE LOKEEND ANTIEK
Ginnekenweg 85
Deze antiekwinkel is gespecialiseerd in glas, zilver, sieraden,
bestekken (zilver en verzilverd), serviezen en broodmanden, alles
om uw tafel mooi te maken. Ook vindt u bij De Lokeend prach-
tige antieke sieraden in goud en zilver.Voor een andere openings-
tijd kunt u bellen naar 06-50635945. www.delokeendantiek.nl
Geopend: do en vrij 13.00-17.30 uur, za 11.00-16.00 uur.

HET  HAARARSENAAL
Ginnekenweg 77
Jacomijn haararsenaal is een winkel die u zeker niet mag missen op
uw shopping route in Breda. Wij zijn de winkel met de 
mooiste accessoires in Breda van horloges tot leuke trendy 
armbandjes, tunieken, kettingen, leren jasjes, leren tassen en 
nog veel meer. Kom maar eens kijken.We zullen u zeker niet
teleurstellen. Wij hebben alles in huis om u nog mooier te maken.
Van mooie kleine cadeaus tot een topgeweldige tas en nog veel
meer. Een greep uit onze merken Inti, Cowboys bag, Fab, Bear,
Oozoo, Legend, X-works en nog veel meer.
Geopend: di t/m vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

BLOCK 62
Ginnekenweg 62
Eat - Shop - Sleep
Een unieke, nieuwe horeca gelegenheid in Breda, waar de zintuigen
gestimuleerd worden.Winnaar van de Gastvrijheidspluim 2013. Het
restaurant, de producten en bed & breakfast verzorgen een onver-
getelijke beleving voor de gast, waarbij persoonlijke aandacht en
kwaliteit centraal staan en verwachtingen overtroffen worden.
Bezoek ons voor een heerlijk drankje met huisgemaakt gebak of
geniet van een ontbijt, lunch of diner (in de zomermaanden 
ook tuinterras).
We bieden ook een ruime selectie huisgemaakte jams, dressings,
marinades en nog veel meer. Leuk voor uzelf of als cadeau! 
www.block62.nl
Wo t/m vr 9.00-22.00 uur, za en zo 9.30-22.00 uur.
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MEVROUW JANSSEN
Ginnekenweg 58
Welkom in de winkel van mevrouw Janssen, een life-stylewinkel
met een uitgebreid assortiment.Wij,Angela en Gerda, zijn de 
eigenaren, beiden met dezelfde passie voor interieur en wonen.
We verkopen o.a. de volgende merken: HK Living, &klevering,
Hubsch, verf van Painting the Past, sieraden van BIBA en Petra
Reijerink. Ook voor interieuradvies staan wij graag voor u klaar.
www.mevrouwjanssen.nl
Geopend: di t/m vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

CASA MARIA
Ginnekenweg 71
Loop binnen voor een avontuurlijke en prikkelende wereldreis in
eigen land bij Casa Maria. U vindt hier een kleurrijke, niet alledaag-
se mix van interieur- en gebruiksartikelen uit verre landen.
U zou het misschien niet direct bij elkaar bedenken, toch vormt
deze bonte tropische verzameling een prettig geheel.Van
Mexicaans tafelzeil, Chinees emaille en Marokkaans aardewerk tot
een Pools Mariabeeldje of plastic Indiaas keukengerei. Ook hèt
adres voor nostalgisch blikken speelgoed. Leuk èn betaalbaar!
www.casamariabreda.nl Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij
10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

Schuin aan de overkant gaat u naast Albert Heijn (nr. 44) de 
passage door.Als u dan de parkeerplaats oversteekt, komt u bij:

INS & OUTS
Zandbergweg 52

Een sfeervolle winkel met  volop exclusief gedragen merkkleding
voor dames en kinderen, prachtige sieraden, tassen en accessoires.
Wij verkopen ook nieuwe kinderschoenen outlet.
100 m2 met de mooiste merken zoals IKKS, Marccain, Replay,
Maison Scotch, Essentieel, Bengh per Principesse en nog veel meer!
Nieuwsgierig? Kom dan naar onze winkel en u zult verrast zijn
www.insandoutsbreda.nl
Geopend: ma t/m vrij 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.



V&V BLOEMEN EN WONEN
Ginnekenweg 49
V&V Bloemen en Wonen, een plek waar met bezieling wordt
gewerkt. Bloemen, vazen, potten, binnen- en buitenplanten, bro-
cante meubelen en woonaccessoires, met zorg samengebracht.
Nieuw en oud worden in harmonie gecombineerd, voorwaarde is
dat alles in ons mooie plaatje past.
Bekijk ons grote assortiment brocante meubelen: vitrinekasten,
kledingkasten, boerentafels, stoelen, commodes, bijzettafeltjes,
spiegels en kapstokken. Met zorg uitgezocht en met liefde 
opgeknapt en zo nodig geschilderd met onze eigen krijtverflijn,
bij ons te koop met ieder seizoen nieuwe kleuren. Het behang
van Designers Guild, de nieuwetijdse woonaccessoires met een
knipoog naar het verleden in combinatie met de mooiste 
seizoensbloemen maken het plaatje Bloemen en Wonen com-
pleet. www.venvbloemenenwonen.nl
Geopend: ma 10.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur,
za 9.00-17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit gidsje krijgt u
10% korting op een boeket.

MOSS
Ginnekenweg 39
Moss, een inspirerende winkel met bijzondere woonartikelen,
bloemen en groen. Kortom producten die je huis persoonlijk
maken. In de winkel vindt u unieke meubels en woonaccessoires,
zowel oud als nieuw in diverse interieurstijlen (modern, industri-
eel, landelijk, antiek). Kasten, tafels, stoelen, vazen, kussens, plaids,
lampen etc., alles met passie uitgezocht en bijeengebracht tot een
inspirerend geheel.
Daarnaast vindt u in de winkel prachtige bloemen die passen bij
de tijd van het jaar en stoere planten. Graag zien wij u in onze
winkel om u te laten inspireren en van persoonlijk advies te
voorzien. www.mossbreda.nl
Geopend: di t/m/ vrij 10.00-18.00, za 10.00-17.00 uur.

U steekt weer over naar de ‘even’ kant voor:

BROCKS HOMEOPATHIE
Ginnekenweg 28
Gespecialiseerde drogisterij. Homeopathie, voedingssupple-
menten, kruidentheeën, etherische oliën, huidverzorging en 
aanverwante natuurproducten. Prettige bediening en deskundig
advies op maat door gediplomeerden in een relaxte sfeer 
zonder poespas.
www.brockshomeopathie.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur, za 9.00-
17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit gidsje ont-
vangt u bij besteding vanaf € 10,00 een zak lekkere,
gemengde drop.
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STILLEVEN
Ginnekenweg 26
Welkom bij STILLEVEN. U kunt bij ons terecht voor een kleurrijke
kijk op wonen.Wij hebben een breed brocante aanbod: serviezen,
woonaccessoires, objecten met een knipoog en meubels voor bin-
nen en buiten.Wij gaan regelmatig op inkoop in Engeland en België.
Om de huiskamersfeer van onze winkel te benadrukken, bieden wij
de gelegenheid te genieten van een goede kop koffie of thee.
Daarbij serveren wij heerlijk huisgemaakt gebak. Daarnaast maken
we tafels en andere meubelen in onze houtwerkplaats.
Genieten in de winkel of buiten in de stadstuin.Tijd voor jezelf, tijd
voor elkaar. www.stillevenbreda.nl 
Geopend: di t/m vr 9.30-18.00 uur, za 9.30-17.00 uur

En weer naar de ‘oneven’ kant voor:

SMAAKWARENHUIS DE LAGE LANDEN
Ginnekenweg 11-13
Smaakwarenhuis de Lage Landen is een combinatie van winkelen,
eten & drinken, leren en ontmoeten. Het vinden van lokale smaak is
onze passie.Alle producten, van heerlijke ambachtelijke worsten en
boerenkazen tot een mooie selectie van Nederlandse bieren en
bruisende fonkelwijnen komen uit de Lage Landen, uit de eigen
streek.Want wat van dichtbij komt is vers, transparant, vertrouwd,
lekker en vooral heel leuk. De ambachtslui en boeren achter de
producten kennen we persoonlijk. Hun aandacht en liefde voor 
het vak proef je gegarandeerd terug in al dat lekkers.
Naast winkelen, kun je al deze lekkernijen ook proeven in ons 
restaurant, zowel voor lunch als diner.
www.smaakwarenhuis.com Geopend: di t/m za 9.00-21.00 uur.

DO & FRAITURE
Ginnekenweg 8
DO & Fraiture is een winkel voor eigentijdse woninginrichting 
met moderne meubelen, verlichting, gordijnen en vloerbedekking.
Tevens kunt u er terecht voor een interieuradvies.
www.do-fraiture.nl
Geopend: di t/m vr 10.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur.

U loopt door tot aan de verkeerslichten en gaat dan linksaf, de
Baronielaan in. Schuin tegenover de kerk ziet u op nr. 47:

ZIJ VAN HIERNAAST
Baronielaan 47
In dit sfeervolle winkeltje uit 1898 vindt u antiek, curiosa, meubels,
kleding, cadeautjes uit grootmoeders tijd zoals serviesgoed, emaille,
bakeliet, glaswerk, lampen, oude boeken, blikken, oud textiel, speel-
goed, sieraden, kerkelijk brocante etc.Te veel om op te noemen.
Curiosa en snuisterijen uit alle windstreken, ook voor de kleine
beurs. Grote collectie Maastrichts aardewerk.



Loop eens binnen om gezellig te snuffelen.
Inlichtingen: (076) 5218282
Geopend: Di, wo, vr t/m zo 12.00-18.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: op vertoon van dit boekje ont-
vangt u bij besteding van € 20,00 of meer 20% korting.

U loopt terug naar de verkeerslichten en slaat linksaf de
Wilhelminastraat in. Meteen op de hoek vindt u:

WIJNHUIS OKTOBER
Wilhelminstraat 52
Uitgebreid assortiment met alleen maar wijnen. Gezellig om rond 
te snuffelen, lekker om iets te proeven. Zeker de moeite waard
om even binnen te gaan. www.wijnhuis-oktober.nl 
Geopend: di t/m vrij 9.00-18.00 uur, do tot 21.00 uur, za 9.00-17.00
uur.

SMITS AMBACHTELIJKE CHOCOLATERIE
Wilhelminastraat 50
Smits is al sinds 1914 een begrip in Breda. In deze winkel is volop
keuze uit ambachtelijke bonbons en chocolade. Smits’ specialiteit
‘de truffels’, worden nog steeds volgens origineel recept gemaakt.
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.00-18.00 uur, za 9.00-
17.00 uur.
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit gidsje krijgt u
een heerlijke specialiteit truffel om te proeven.

RIVIÈRA MAISON
Wilhelminstraat 42
De Riviera Maison Flagship Store Breda ligt in een van de meest
sfeervolle winkelstraten van Breda. Gelegen aan de zeer geliefde
Wilhelminastraat, die het bruisende Ginneken verbindt met het 
historische hart van Breda. Het is het grootste verkooppunt in
het zuiden van het land en voor de deur heeft u volop parkeer-
mogelijkheden. De store heeft een oppervlak van bijna 400 m2,
verdeeld over drie verdiepingen, waarbij de uitgebreide collectie
meubels en accessoires wordt tentoongesteld. U kunt hier zeven
dagen per week terecht om inspiratie op te doen of uw woning
te voorzien van een passend interieuradvies. Het team van
Rivièra Maison Breda heet u welkom en helpt u graag bij het uit-
zoeken van een origineel cadeau, dat vervolgens prachtig wordt
ingepakt.
www.riviera-maison.nl
Geopend: ma 13.00-18.00 uur, di t/m vr 10.00-18.00 uur, do tot
21.00 uur, za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur.

Voor de laatste twee winkels van deze route steekt u de
Wilhelminastraat over.
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KOOKZAAK
Wilhelminastraat 35
Koksmes, pollepel, keukensloof, rasp, vergiet, wok, aanzetstaal,
afvalemmer, garde, espressomachine, koffieboon. De beste 
dingen voor in de keuken vindt u bij KookZaak. De grootste 
kookboeken-bibliotheek van Brabant met meer dan duizend titels
op voorraad. Espressomachines, KookZaak biedt u een groots 
aanbod.
De machines staan dagelijks startklaar, altijd een doorlopende 
proeverij espresso of cappuccino.
Koekenpannen, stoofpannen, kookpannen, steelpannen, snelkook-
pannen en wokken. Dik gegoten aluminium, koper, rvs of gietijzer.
Bakken, braden, snijden, raspen, mixen, frituren en meer.
Bourgondiër, lekkerbek, culinair recensent, vegetariër, omnivoor,
carnivoor, chef, patron, hobbykok, coffeegek, smaakvol tiep.
De beste dingen voor in de keuken vindt u bij KookZaak.
www.kookzaak.nl
Geopend: ma 12.00-18.00 uur, di t/m vrij 9.30-18.00 uur, do tot 21.00
uur, za 9.30-17.00 uur
Wandelaarsaanbieding: Op vertoon van dit boekje een 
gratis espresso of cappuccino.

PALLADOR JEWEL DESIGN ART
Wilhelminstraat 15
Strak, modern, onderscheidend, eigentijds en betaalbaar zijn slechts
een paar trefwoorden om de prachtige collectie sieraden en horlo-
ges van Pallador te omschrijven. Door samenwerking met diverse
ateliers en edelsmeden is er een uniek aanbod 
ontstaan en bestaat tevens de mogelijkheid om een sieraad aan uw
eigen wensen aan te passen. Extra aandacht verdient de uitgebreide
collectie (partner)ringen en sieraden in het allergievrije titanium en
edelstaal maar uiteraard zijn er ook schitterende 
sieraden in zowel goud als zilver en design horloges. Kom gerust
vrijblijvend een kijkje nemen.
Geopend: di t/m vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur.

U bent aan het einde gekomen van de Shops & FunrouteGinneken.

Vanaf dit punt kunt u:
• een deel van de Shops en Funroute centrum volgen.

Pak de route op bij de Van Goorstraat op pagina 20.
• bus 7 terug nemen naar de VVV Breda/station.
• teruglopen naar het startpunt in Ginneken.
• teruglopen naar de VVV Breda/station.Vanuit de Wilhelmina-  

straat loopt u door naar de Nieuwe Ginnekenstraat.Aan het 
einde gaat u rechtsaf het Van Coothplein op en meteen links de 
Ginnekenstraat in. Bij de verkeerslichten steekt u over en gaat 
de Eindstraat in. U neemt de eerste straat rechts. Dat is de 
Ridderstraat.Als u de eerste links gaat, bent u op de Grote 



Markt. Deze loopt u helemaal over en aan het einde gaat u 
rechtsaf de Reigerstraat in, linksaf het Kasteelplein op in de 
richting van het Kasteel.
Aan het eind van het Kasteelplein rechtsaf het park Valkenberg 
in.Als u het meest linkse pad volgt en bij de verkeerslichten 
oversteekt, komt u in de Willemstraat.Aan de linkerkant ziet u 
dan de VVV Breda en recht voor u het station.
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Dit boekje "Wandel 'ns...” de Shops & Funroute 
is een uitgave van:

Wandelt u ook eens onze Historische Kilometer.

Uitgave : VVV Breda, oktober 2013

Tekst : VVV Breda

Vormgeving : Ad Vermeulen, Studio 9, Breda

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen of onvolledig-

heden in de vermelding kan niet worden aanvaard.

breda
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Toerisme Breda en Gek op Breda

@vvvbreda

VVV Breda


