☺ Genieten

Gezellig dorpsgevoel in een oer-Hollandse stad

Dagje Haarlem
Nederland heeft veel op hobby gebied! Zo vind
je in elke stad en ieder dorpje leuke winkels
en doe-dingen. In HobbyHandig geven we je iedere uitgave een creatieve rondleiding vol inspiratie door Holland’s leukste steden en
provincies! Plannen maar, dat dagje uit!

Breien en Zo

KAARTJE

Het kaartje
andig.nl.
online versie op www.hobbyhnet
Handig om alles nog van
wat dichter bij te
bekijken!
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Breien en Zo is een gezellige winkel waar je
alles om te breien en haken kan vinden – prachtige garens van o.a. Lanagrossa, Rico, Hjertegarn, BC Garn, Lotus Yarns en Scheepjes en
brei- en haaknaalden of accessoires van Knitpro
en KA. Ook tijdschriften of boeken met leuke breien haakpatronen vind je hier. In een vakkenkast
biedt Breien en Zo creatievelingen de kans hun eigen
vakwinkeltje te huren om hun zelfgemaakte, originele
spullen te verkopen. Er is dus veel te bekijken bij Breien en
Zo! Voor meer informatie: www.breien-en-zo.nl

Met je hobbypas krijg je bij Breien en Zo 10% korting
op al het garen (met uitzondering van afgeprijsd garen)
bij een besteding van minimaal € 16,50.
Deze aanbieding geldt tot 1 september 2013.
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Gerard Smit

Praktische tip!
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Loop je vanaf de Grote Markt de Jacobijnestraat door, dan sta je er recht voor: de hobbywinkel van Gerard Smit. Aan de buitenkant van het prachtige oude pand zie je niet af wat je
binnen kunt verwachten. En dat is veel, zeer veel zelfs. Een ruime winkel met 'voor elck wat
wils' op het gebied van tekenen, kunstschilderen, kralen, hobby- en knutselmaterialen. Rekken, kasten, laatjes, vitrines, kisten, kratten met daarin de leukste en kleurigste artikelen op
allerlei gebied. Ruim 80 jaar een begrip voor iedere Haarlemmer.

Kijk voor meer in
en leuke evenemenformatie
ten en
nieuwtjes op
www.haarlem.nl!

Gedempte Oudegracht 36

Beadazzled
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Bij Beadazzled, in één van de gezelligste straatjes van Haarlem, vind je
naast het unieke assortiment kralen en sieraden ook leuke accessoires om iemand mee te verrassen of gewoon jezelf cadeau te
geven. Workshops worden achter in de winkel aan de grote
tafel verzorgd. Beadazzled is het kralenparadijs waar je letterlijk betoverd wordt door het assortiment kralen! Zin om
een middag of avond creatief bezig te zijn? Kom dan alleen,
met vriendinnen of collega’s een workshop bij Beadazzled
volgen en maak onder begeleiding je eigen unieke sieraad!
Voor meer informatie: www.beadazzled.nl

Gierstraat 53

Hartig & Zoet
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Stop bij Hartig & Zoet voor een kopje koffie of een lekkere lunch om even bij te komen!
Bij deze lunchroom kun je zien, ruiken èn natuurlijk proeven dat de lekkernijen allemaal
huisgemaakt zijn. Van het desembrood, de taarten en de quiches, tot de soepen en de
Engelse scones met clotted cream en huisgemaakte jam. Alles wordt iedere dag vers
bereid door eigen bakkers/patissiers! Vanaf 9 uur kun je genieten van de lekkerste koffie,
sapjes en verse taarten, of lunchen met het biologische brood en heerlijk beleg, frisse salades en soepen. Of reserveer voor één van de befaamde High Tea arrangementen!
Maar ook voor een glaasje wijn of Haarlems Jopen Bier
met iets hartigs zit je hier goed. Voor meer informatie:
www.hartigenzoet.nl

Met je hobbypas krijg je bij Hartig & Zoet
tussen 9 en 12 uur bij koffie/thee met
iets lekkers de tweede koffie of thee gratis én tussen 12 en 16 uur krijg je bij je
keuze van de lunchkaart een kopje koffie
of thee gratis.
Meld vooraf dat je gebruik maakt van de actie. Per pas
max. vier personen, deze actie is geldig tot en met 30
september 2013.

Grote Houtstraat 170

Van der Raad kleinvak

Haarlem, een
wereldplek
Haarlem is een stad waar op unieke
wijze oud en nieuw met elkaar verbonden is. De binnenstad ademt nog
steeds de sfeer van de Gouden Eeuw en
heeft alles in huis voor iedereen die van cultuur, winkelen en lekker eten houdt. De New York
Times schreef het al eens: ‘Haarlem, A Classic Dutch
City With a Village Feel’. En zo is het ook! Haarlem is
een wereldplek met een menselijke maat. En dat wordt
versterkt door de ideale ligging tussen Amsterdam,
Schiphol, natuurgebieden en het strand van Zandvoort
en Bloemendaal. De prachtige monumentale binnenstad
waar zich een aantal gerenommeerde musea bevindt,
zoals Teylers Museum en het Frans Hals Museum, is
zeker een rondwandeling waard. Een combinatie met
een bezoek aan een originele winkel en één van de
unieke restaurants of cafés, maakt een bezoek aan
Haarlem tot een onvergetelijke ervaring.

Evenementen in Haarlem
Haarlem ShoppingNight
Haarlemse binnenstad
zaterdag 8 juni
www.haarlem.nl
Houtfestival
Haarlemmer Hout
zaterdag 15 en zondag 16 juni
www.houtfestival.nl
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Al twintig jaar kunnen hobbyisten uit Haarlem terecht bij Van der Raad Kleinvak voor
duizenden hobbyproducten, maar ook voor het nodige advies. De eigenaresse van de
winkel beschikt met haar 35-jarige ervaring namelijk over een schat aan vakkennis waar
haar klanten van kunnen profiteren. Service is het belangrijkste artikel in de winkel!
Breien, haken en punniken is weer helemaal in. Bij
Van der Raad vind je een uitgebreid assortiment
brei- en haakgarens, patronen voor zowel de beginneling als voor de ervaren breister en breiboeken voor dames, heren en kindermode. Je wilt
alleen even rustig rondkijken? Geen probleem!
Neem de tijd ervoor en laat je inspireren.

Haarlem Culinair
Grote Markt
woensdag 31 juli t/m zondag 4 augustus
www.haarlemculinair.nl
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