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VINTAGE

Haarlem biedt veel op het gebied van
speciaalzaken en winkelketens, maar de
stad heeft meer! Liefhebbers van tweedehands spullen kunnen hun hart ophalen.
Met behulp van deze folder komt u langs
de hipste vintagewinkels. Dat betekent veel,
heel veel kleding. Maar ook: schoenen, tassen, hoeden, sieraden, curiosa, serviezen,
speelgoed, meubels en meer. U start op het
Verwulft en loopt de Botermarkt op. Daar
treft u winkel nummer één. Met behulp van
het plattegrondje vervolgt u de route. Veel
plezier in de leukste en meest gastvrije
winkelstad van Nederland!

1. Charity
Botermarkt 13
Gezellig winkeltje met tweedehands damesmode, schoenen, tassen en accessoires
voor alle vrouwen tussen de 13 en 83 jaar.
Grote diversiteit aan merken en stijlen. Voor
ieder wat wils! Openingstijden: maandag
van 12.00 tot 17.00 uur. Dinsdag t/m
vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur. Zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.
2. Eigenwijs
-Tweedehands merkkinderkledingBarrevoetestraat 16
Tel: 023-5319212
Mooie zaak met (merk)kinderkleding en een
uitgebreid assortiment (houten)speelgoed.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 11.30 uur en van 12.30 tot
17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur.
3. Second Change & Shazz
Keizerstraat 7
Tel: 06-48524027
Zeer bijzondere jurken en pakken. Echte
vintagewinkel met veel glitter & glamour
en merkkleding uit de jaren 30 tot heden.
Ook een eigen, nieuwe kledinglijn. Niet
te missen! Openingstijden: woensdag t/m
zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.
4. Djunk
Breestraat 1 zwart
tel: 06-48333623
Een bijzondere mix van vintage, nieuwe

kleding en kledingstukken van ontwerpers.
Aangevuld met schoenen en diverse accessoires zoals tassen en sieraden. Djunk
verkoopt ook kinderkleding. Kortom: slagen
lukt altijd! Openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag van 11.00 tot 17.30 uur.
www.djunk.nl

8. Juffrouw Petticoat
Cornelissteeg 5
Hippe vintage kleding, maar ook nieuwe
producten met een knipoog naar het
verleden. Openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag van 10.30 tot 17.30 uur.
www.juffrouwzonderzorgen.nl

5. Karakter Tweedehands Tafellinnen
Strijkservice
Doelstraat 31
Tel: 023-5420928
Prachtig tweedehands bed- en tafellinnen!
Ook een strijkservice. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

9. Pien & Kato
Klein Heiligland 46 zw
Tel: 06-21872627
Tweedehands (merk)kinderkleding van maat
50 t/m maat 158. Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur. Woensdag van 10.00 tot 13.00
uur en zaterdag van 11.30 tot 17.00 uur.

6. Marijke’s Second Hand Boetiek
Tempeliersstraat 34 zw
Tel: 023-5318767
Deze zaak bestaat al meer dan 20 jaar!
Naast kleding vindt u er ook schoenen en
diverse accessoires. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.

10. De Huiskamer
Kleine Houtstraat 119 zw
Tel: 023-5315355
Tweedehands curiosazaak met o.a.
prachtige serviezen, divers ambachtelijk
werk en mooie oude sieraden. Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur of op
afspraak.

7. Bradley’s Second Hand Luxuries
Klein Heiligland 99 zw
Tel: 023-5421262
Verkoop van een grote collectie tweedehands kleding, schoenen, tassen, hoeden,
sieraden en snuisterijen. Ook een mooie
collectie herenkleding. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00
uur. www.bradleys.nu

11. Veen’s Antiek & Curiosa
Kleine Houtstraat 28
Tel: 023-5510656 of 06-13608124
Breed assortiment, van zilver tot oud speelgoed en van meubels tot verlichting, alles uit
grootmoeders tijd. Openingstijden: dinsdag
t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 uur en
zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur.

12. Pinth Vintage Luggage
Oude Groenmarkt 5
Tel: 023-5318800
Uitgebreide collectie antieke (hut)koffers,
scheepskisten, golftassen, dokterstassen,
picknickmanden, telescopen, wandelstokken
en vele authentieke accessoires uit de jaren
30, 40 en 50. Diverse merken waaronder
Louis Vuitton. Ook verkopen via internet.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van
11.00 tot 18.00 uur. Eerste zondag van de
maand van 12.00 tot 17.00 uur.
www.pinth.com
13. Kat & Ko
Spaarne 22
Tel: 023-5518660
Eigentijdse damesmerkkleding, schoenen,
sieraden en accessoires. Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur.
14. Jutka & Riska
Kruisstraat 15
tel: 06-46615460
Geweldige vintage jurken, broeken, rokjes
en accessoires uit de jaren zeventig en
tachtig. Ook nieuwe kleding uit hun eigen
collectie én van andere jonge designers.
Jutka & Riska heeft ook vestigingen in Amsterdam en Antwerpen.

15. Belle Elaine
Nassaulaan 20
Tel: 023-5347405
Luxe tweedehands dameskleding! Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00
tot 17.30 uur en zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur.
16. Rames ‘Old Fashion Shop’
Zijlstraat 23 zw
Tel: 06-41599724
Verkoop mooie tweedehands kleding,
schoenen, sieraden en snuisterijen uit grootmoeders tijd. Openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
17. Kringloopwinkel De Schalm
Zijlstraat 10/14
Tel: 023-5185121
Zeer grote winkel waar je van alles kunt vinden. Van (kinder)kleding tot speelgoed, van
meubilair tot snuisterijen. Leuk om te snuffelen. Een tweede winkel in de Werfstraat in
Haarlem Noord (zie voor openingstijden
de website). Openingstijden: maandag van
13.00 tot 17.30 uur. dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.30 uur. donderdagavond
tot 21.00 uur.
www.de-schalm.nl

