
Lutje Lokaal
Stadsgids 

Groningen
met de allerleukste lokale ondernemers  

in de binnenstad van Groningen



Leuk dat je er bent!
In de Lutje Lokaal stadsgids vind je een greep uit 
de allerleukste kleine ondernemers van Groningen. 
Lutje betekent klein in het Groningse dialect. 

Groningen of kortweg Stad, zoals we dat hier zeg-
gen, heeft een fijn compact centrum. Alles is op 
loopafstand en je vindt er een interessante mix van 
winkels, horeca en cultuur. Wat Groningen zo uniek 
maakt is dat haar binnenstad bomvol zelfstandige 
ondernemers zit. Dit zorgt er voor dat je nog echt 
verrast wordt.

In deze stadsgids en op www.lutjelokaal.nl stellen 
we een aantal van deze ondernemers aan je voor. Als 
je zometeen bij één van ons binnenloopt is het alsof 
je op bezoek bent bij een vriend. Dat is Groningse 
gastvrijheid!

Met deze gids word je door de leukste straten geleid 
en ontdek je onverwachte plekken. 

Schroom daarnaast niet onderweg tips te vragen bij 
de ondernemers waar je blij van wordt. We verwij-
zen je met plezier door naar collega’s en delen graag 
onze persoonlijke highlights! 
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In de Heksenketel vind je lokaal handgemaakte da-
meskleding, sieraden en accessoires. Sinds 1977 (!) 
naaien wij met liefde en aandacht een unieke, afwis-
selende collectie voor eigenzinnige vrouwen die niet 
houden van 13 in een dozijn.

En heb je een lastige maat? Kom dan zeker langs, 
want we maken ook kleding op maat.

Tot gauw! 

Heksenketel
Mode

Folkingestraat 12B | www.heksenketelmode.nl
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Simsalabim alternatieve dames en heren kleding 
geïnspireerd op de jaren 50, 60, 70, 80. 
Retro - Rock’n Roll - Gothic Punk - Vintage

Unieke collecties: Hell Bunny, Timeless, Collec-
tif en Banned. Fair trade en biologisch: Run & Fly, 
Greenbomb en ATO Berlin.

Uitgebreide collectie jaren 70 kleding:  
Chenaski. Gewaagde subculturen: Bullet 69,  
Sinister, Poizen Industries.

Klanten review: “Superleuke winkel, ruime keus, 
goed advies, spontaan en vriendelijk personeel”. 

Simsalabim
Alternatieve dames en herenkleding

Folkingestraat 12 | www.simsalabimwebshop.com
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Ben jij dol op bijzondere sieraden en mooie edel-
stenen? Aan de Vismarkt tref je sieradenwinkel LiA-
telier. Winkel én juwelier ineen. Je stuit er op onbe-
kende schatten, handgemaakte cadeaus en sieraden, 
prachtige edelstenen en omslagdoeken zó zacht, dat 
je ze nooit meer afdoet!

Laat je verrassen door elegante sieraden, die je ook 
nog helemaal naar jóúw smaak kunt laten ontwerpen 
in de designbar! Droomsieraden voor bijzondere ge-
legenheden of gewoon omdat je het verdient!

De sieraden van LiAtelier zijn altijd van echt zilver óf 
goud. Custom sieraden maken we op maat, die ver-
volgens worden vervaardigd door de goudsmid bij 
ons in het pand.

LiAtelier
Edelstenen en unieke juwelier

Vismarkt 48 | www.liatelier.nl
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Hier geen gepruts met namaak en nep-edelstenen.
LiAteliers team heeft een schat aan ervaring in edel-
stenen en is nauw betrokken bij onze grote schare 
vaste klanten.

Ontmoet de baas: kater Nemo. Bezoek Nemo en zijn 
winkel voor een kopje, aai of als je pech hebt, een les 
in nederigheid.

LiAtelier heeft oog voor duurzaamheid en eerlijke 
inkoopprijzen. Al onze producten zijn duurzaam, vrij 
van dierenleed en zonder kinder- of dwangarbeid ge-
produceerd.
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Als je bij bonbon atelier Luca binnenloopt, weet je 
het meteen. De heerlijke geur van chocolade vertelt 
dat alles hier in eigen atelier gemaakt wordt. Vak-
manschap en de allerbeste natuurlijke grondstoffen 
zorgen voor smakelijke creaties.

Van passievrucht-, sereh- en caramel bonbons  tot 
truffels, maar ook seizoensgebonden producten. 

Natuurlijk hebben we ook een ruime keuze aan 
prachtige geschenkdozen met heerlijke bonbons.

Bonbon atelier Luca
Kado, Eten & Drinken

Grote kromme elleboog 12 | www.bonbonatelierluca.nl

Je bent geen nummertje, 
geen onzichtbare voorbijganger, 
nooit zomaar één van de velen, 

maar een gezicht om 
te onthouden en zo onze 
Stad een lach te geven. 

Want wanneer je bij ons 
binnenloopt, in de winkel 

midden in onze droom, 

vanaf dat moment en 
iedere keer weer, een 

hoofdstuk in ons verhaal, 
om samen, door te geven.G

edicht: M
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Pluimage  heeft  sinds 1990 een bijzondere collectie 
sieraden en tassen van meer dan 40 Nederlandse 
ontwerpers. Divers van stijl en materiaal: van strak 
tot figuratief, van hout tot goud.  

Online bestellen is mogelijk, al blijft een bezoek aan 
de winkel natuurlijk altijd leuker. Het bekijken van 
de collectie, het uitzoeken en passen is een avon-
tuur op zich. Het samen tot een keuze komen, altijd 
weer een leuk proces. Speciale wensen: eigenaresse 
Jacquelien Sluis werkt ook in opdracht. Pluimage is 
gevestigd in het prachtigste historische hoekje van 
de Groningse binnenstad.

Pluimage
Sieraden en tassen van eigenwijs ontwerp

Grote Kromme Elleboog 14 | www.pluimage.nl
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Deze winkel laat je duurzame hart een sprongetje 
maken, zodra je over de drempel stapt. 

Sterk in het combineren van kleur en prints, na-
tuurlijke materialen, kwalitatieve basics, eigenwij-
ze merken en deskundig personeel. Van dames- en 
kinderkleding, beenmode, schoenen en accessoires 
tot zero waste lifestyle en beauty producten. Én van 
klein lokaal design tot grote wereld verbeteraars. 
Een zorgvuldig samengestelde eclectische mix met 
oa Seasalt, Mud jeans, Salt water sandals, Werfzeep, 
Danefae, Margot, Alba of Denmark en véél meer.

Diezijner
Fair en vrolijke conceptstore en webshop

Zwanestraat 29 | www.diezijner.eu 



In hartje Groningen zit volgens kenners misschien 
wel de leukste woonwinkel van de stad, Woonzooi.

Aan het roer staat Carmen. Met een groot gevoel 
voor styling en oog voor bijzonder design en vorm-
geving voor elk interieur runt zij deze inspirerende 
winkel . Van hip en modern tot klassiek, je vindt hier 
altijd iets wat past bij je smaak. En weet je het even 
niet te vinden? Geen probleem Carmen en haar team 
van mooimakers helpen je graag met eerlijk en des-
kundig advies. Merken o.a.: Pols Potten, Dutz, Des 
pots, Ecri, Claudi, Particolare, Klippan, Silkka.

Woonzooi
Mooimakers voor je interieur!

Zwanestraat 27 | www.woon-zooi.nl
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De leukste kinderwinkel van Nederland! In onze 
twee vestigingen - in Groningen en Doetinchem - 
bieden we een grote collectie van kleurrijke kleding, 
innovatief speelgoed, ergonomische draagsystemen, 
wasbare luiers en natuurlijke verzorgingsproducten. 
Alles met een goed verhaal, eerlijke handel en pas-
send bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. 

Waar we trots op zijn? Dat bij ons kinderen écht 
kind kunnen zijn en dat zij zich met onze producten 
kunnen ontwikkelen tot vrolijke, ondernemende en 
bewuste mensjes!

Musjes
Kinderwinkel & Café

Zwanestraat 25 | www.musjes.com
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Martinitoren

Een multibrandstore met meer dan 20 (inter)natio-
nale modemerken. In bijna 40 jaar uitgegroeid tot 
een begrip in Groningen en ver daarbuiten, met een 
grote vaste klantenkring. Voor vrouwen met een pas-
sie voor mode, die een eerlijk en open advies kunnen 
waarderen. Mooie kwaliteit met een lange levens-
duur zijn voor ons belangrijk.

Modische merken zoals High, Caroline Biss, Closed, 
Drykorn, Filippa K, Noman’sland, Cambio en andere 
hoogwaardige collecties, van casual tot chic. Prach-
tige handgemaakte tassen van Frrry.

Je vindt bij ons, wat bij je past! 

Artishock en Part of Art
Exclusief en modisch

Zwanestraat 8-10 | www.artishockgroningen.nl



Dan ben je in Groningen op de juiste plek!
Naast PS koffie & taart en De Groene stoel die je al te-
genkwam in dit boekje zijn er nog een aantal adressen 
die je smaakpupillen een sprongetje laten maken. Bij 
al deze plekken vind je altijd iets vega(n) of is het hele 
menu vegan.

Salmagundi
Salmagundi zit iets buiten het centrum, maar is het om-
metje meer dan waard. De gerechten zijn geïnspireerd op 
de Midden-Oosterse/ Mediterrane keuken. Je combi-
neert zelf de verschillende gerechten van de menukaart 
volgens een ‘all day dining’ concept. Salmagundi heeft 
een ruime keuze aan overheerlijke vegetarische en vegan 
gerechten en ook andere dieetwensen zijn geen enkel 
probleem.
J.C. Kapteynlaan 6-8 | www.salmagundi-living.nl

Kult
Kult een kleurrijk en tikkeltje chaotische bistro en café. 
Waar je ook voor een spelletje en thee met veel koekjes 
langs kan gaan. Vanuit hun kleine en duurzame keuken 
worden er originele biologische en veelal vegan gerech-
ten bereid.
Steentilstraat 36-1 | www.cafekult.nl
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Rå
Plant powered bowls and juices voor een overdosis vegan 
vitaminen die je goed gevuld achterlaten.
Oude kijk in het Jat straat 59 | www.rabowls.com

Lust
Liever een lekkere burger? Even schuin oversteken voor 
Lust met een ruime keuze aan vegan burgers.
Oude kijk in het Jat straat 58 | www.lust-groningen.nl

Herbivoor 
Een steeds wisselend menu met voornamelijk seizoensge-
bonden en altijd vegan en biologische gerechten, van een 
lekkere burger tot een goed gevulde soep en van een vers 
sapje tot zoete taartjes.
Gedempte Zuiderdiep 59 | www.deherbivoor.nl

Hock sieng
Bij dit restaurant proef je de authentieke smaak van 
Vietnam. Vers bereid en de mogelijkheid om je te laten 
verrassen buiten hun menu. De vegetarische kip aldaar, is 
een aanrader ook voor de “ik eet liever vlees” eters. 
Vismarkt 28 | www.hocksieng.nl

Cho fah
Bij Cho fah kun je gewoon alle gerechten ook in een ve-
getarische variant krijgen. Het vegetarisch voorgerecht 
voor 2 is een aanrader voor de grote eters!
Gelkingestraat 5 | www.chofaheatthai.nl

Vega(n) uit eten?
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In een authentiek pand in één van de mooiste monu-
mentale straten van Groningen is Marquant-Depart-
ment gevestigd. In deze winkel staat de persoonlijke 
benadering centraal. Veel klanten uit binnen-en bui-
tenland weten de karakteristieke winkel dan ook te 
vinden. Hier wil je gewoon de mooiste stoffen voelen 
en passen. Het merendeel van de merken is fairtrade 
en exclusief voor Groningen. 

Kom gezellig langs voor een passend en eerlijk ad-
vies onder het genot van een kop koffie of thee! 

Marquant Department
Mode

Oude Boteringestraat 1-1 | www.marquant-department.nl 

De Soulstore zit in het voormalige pakhuis van de 
V&D en de uitstraling van een warenhuis is nog 
steeds te vinden.

Het pand zit vol verschillende ruimtes waarin de 
meubelen, woondecoraties en cadeau artikelen 
voortdurend variëren.

Laif & Nuver weet altijd zijn eigen stijl neer te zetten 
en is onderscheidend en uniek.

Dus ben je op zoek naar inspiratie voor je huis of wil 
je eens iets anders zien dan je misschien gewend 
bent dan ben je hier aan het juiste adres. Kom bij ons 
tot rust en laat je inspireren... 

Laif & Nuver
Interieur & kado

Rode Weeshuistraat 7 | www.laifennuver.nl
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Het is zoveel meer, 
dan alleen iets nieuws, 

dan alleen een nieuw paar 
schoenen, een trui of wat 

je ook maar kunt bedenken. 

Het is zoveel meer, dan al 
dat tastbare, want het begon 

toen je binnenkwam, 

bij het vragen naar je 
dag, even te luisteren 

en simpelweg, aandacht 
te schenken.

Baloe BigSize fashion, een bijzondere modezaak met 
alle verschillende modefacetten onder 1 dak voor 
vrouwen vanaf maat 44.

Bij Baloe zijn we oprecht en deskundig. Mede dankzij 
jarenlange werkervaring en opleidingen in kleuren- 
en figuuranalyse durven we de uitdaging aan om 
vrouwen op hun allermooiste te maken. In een bedrijf 
als het onze staat gezelligheid en persoonlijk contact 
voorop. Ons team zet zich ervoor in om van shoppen 
een feestje te maken, met elk seizoen weer volop 
keuze. Onze missie is geslaagd wanneer we vrouwen 
kunnen adviseren met hun keuze en daardoor het 
beste in hen naar voren halen.

Baloe BigSize fashion
Mode

Oude Ebbingestraat 42 | www.baloebigsizefashion.nl
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Hallo, wij zijn Eise en Vera (horlogemaker en goud-
smid), Vera maakt en repareert op ambachtelijke wij-
ze gouden en zilveren sieraden en Eise repareert en 
restaureert horloges. We doen dit vanuit ons open 
atelier, zichtbaar vanuit de winkel! Naast de handge-
maakte sieraden verkopen wij ook nieuwe en vintage 
mechanische horloges, horlogebandjes, batterijen 
e.d. 

Houdt u van handwerk en ambacht? Kom gerust 
even bij ons kijken. 

Oude Ebbingestraat 59 | www.baerendsenkolkena.nl
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Een kruispunt van wegen, een ontmoetingsplaats 
van mensen. In het centrum van de stad vindt u bij 
ons: de onmiskenbare geur van het oosten, de harte-
lijke warmte van het zuiden, de lichte ruimte van het 
noorden, de verrukkingen van het westen.

Yantra is een begrip in Groningen en omstreken. de 
Boeddha-winkel van het noorden. Wij zijn een spe-
ciaalzaak op het gebied van spiritualiteit en de kunst 
van het leven. Je vindt bij ons boeken, muziek, dvd’s, 
etherische oliën, wierook, Boeddhabeelden, medi-
tatiekussens, yogamatjes, enz. Maar we hebben ook 
mooie mineralen, sieraden en cadeautjes.

Oude Ebbingestraat 61 | www.yantra.nl

Baerends & Kolkena
Horloges & Sieraden

Yantra 
Bron van inspiratie, oase van rust
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Schone Zaken is al 25 jaar specialist in eco-bio-fair-
wear (m/v) van bijzondere materialen als hennep, 
eco-katoen, bamboe, linnen, zijde, merinowol, alpa-
ca en kasjmier. 

Behalve kleding vind je er ondergoed van eco-ka-
toen, wol of zijde, beenmode, sokken, mutsen, hand-
schoenen en luxe sjaals.

Directe contacten met de makers garanderen goe-
de werkomstandigheden en kleine producties. Dat 
voorkomt verspilling van grondstoffen en energie. 

Ieder seizoen is er een actuele, kleurige en tijdloze 
collectie voor iedereen die iets bijzonders zoekt. 

Schone Zaken 
Slow fashion runs fast to last long

Nieuwe Ebbingestraat 16 | www.schonezaken.nl
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tim tom is een vintage conceptstore die zich volledig 
focust op een duurzame lifestyle. 

Naast een grote showroom in Lemmer, vind je in Gro-
ningen een kleinere maar fijne winkel waar je met een 
gerust hart inspiratie op kan doen voor je woning. Je 
vindt hier een selectie aan prachtige vintage meubels 
en accessoires zoals lampen, serviesgoed en bloem-
potten. 

Verder kan je hier terecht voor duurzame en verant-
woorde lifestyle artikelen en hebben we een selectief 
uitgezocht assortiment aan planten en bijhorende ac-
cessoires. 

tim tom 
Vintage Conceptstore

tim tom is verhuisd, je vindt ons nieuwe adres op  
www.tim-tom.nl



O
O

ST
ER

ST
R

A
A

T &
 PO

ELEST
R

A
A

T

BESS biedt exclusieve en duurzame damesmode 
van uiteenlopende merken zoals het Scandinavische 
Baum und Pferdgarten en mbyM, het Franse See U 
Soon en ARTLOVE en merken die zich volledig fo-
cussen op duurzame productie zoals ZILCH, Lanius 
en Elements of Freedom.

Bij BESS kun je terecht voor een alledaags outfit of 
juist voor een feestelijk geheel, in ieder geval loop 
je altijd naar buiten met iets bijzonders wat past bij 
jouw eigenzinnige smaak.

BESS wordt gerund door eigenaresse Ellen Piebes en 
is sinds april 1999 gevestigd in Groningen.

BESS 
Exclusieve en duurzame damesmode

Poelestraat 37 | www.BESS-mode.nl
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Hartendief is de kidsconceptstore waar je blij van 
wordt en waar je altijd slaagt. Hoe maak je winkelen 
leuker en relaxter voor jonge gezinnen? 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit begint met een kind-
vriendelijke omgeving. Een winkel waar je zonder 
problemen met een kinderwagen of buggy kunt 
rondkijken. Met een speelplek, verschoningsruimte 
en de mogelijkheid om een flesje op te warmen.  Met 
een breed en verrassend assortiment kleding, acces-
soires en cadeaus. Bij een ontspannen middagje win-
kelen hoort bovendien een goede kop koffie en een 
lekkere lunch. Kom even tot rust in onze kindvriende-
lijke bistro.  

Hartendief 
Kidsconceptstore

Oosterstraat | www.hartendiefgroningen.nl



Groningen heeft een aantal pareltjes van speciaalzaken 
en niet alleen voor mannen.

The Magic Buzz
Als muziekliefhebber moet je hier geweest zijn! Grandi-
oos assortiment aan nieuwe en 2de hands vinyl en cd’s 
van surf tot bluegrass. En van rock tot R&B.
Steentilstraat 8 | www.magixbuzz.nl

De jongens van Hemmes
De legendarische muziek winkel van de 2 muziekfanaten 
John en Eric. Met een aanbod aan vinyl en cd’s in muziek-
stijlen en titels die je niet overal vindt. 
Steentilstraat 10 | Dejongensvanhemmes.nl

De groef audio
Even verderop in deze straat zit de Hifi speciaalzaak in 
topklasse high-end audio. Met veel kennis en ervaring 
wordt je hier uitstekend geholpen. Tevens het juiste adres 
voor modificaties en reparaties.
Steentilstraat 26 | Degroefaudio.nl

Modelbouw Krikke
De best gesorteerde modelbouw-hobbyzaak van Noord 
Nederland. Met een grootst assortiment bouwdozen en 
aanverwanten om jouw model “ het neusje van de zalm” 
uitstraling te geven. En als extraatje alleen online de afde-
ling poppenhuizen- en poppenhuisartikelen.
Nieuweweg 22 | modelbouwkrikke.nl
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Okaphone
De elektronica speciaalzaak met personeel die tevens 
google en wikipedia is. Alles in huis en voor alles een pas-
send antwoord. Van Multimeter tot vleermuisdetector je 
kan het zo gek niet verzinnen, bij Okaphone hebben ze het.
Oude Ebbingestraat 60 | Elektronica-groningen.nl

Monk Whiskey
Je hoorde het hier als eerste! Want deze whiskey speci-
aalzaak heeft de deuren nog maar net geopend. Met een 
assortiment met meer dan 400 flessen vind je altijd een 
whiskey naar jouw smaak.
Akerkhof 31 | Monkwhiskey.com

Ebb18
Sinds 1979 het jeansinstituut voor de denimliefhebber. 
Geen keten, geen concept store, geen filialen. Geen bla-
blablabla maar een puur en authentiek Groninger bedrijf. 
Geen 13 in een dozijn maar eigenheid.
Oude Ebbingestraat 50 | ebb18.nl

Nog niet uit gewinkeld? Loop eens door de Zwanestraat 
en Oosterstraat je komt er gegarandeerd een aantal goe-
de herenzaken tegen die je van top tot teen kunnen kle-
den voor elke gelegenheid en smaak.

Zin in een hapje of drankje? Denk dan eens aan proef-
lokaal Pintelier aan de Kleine Kromme Elleboog 9 of 
Brouwerij Martinus aan de Kostersgang 32-34.
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Naar hartenlust je verlekkeren aan prachtige jurkjes? 

Kom eens kijken bij 38 Dresses Stad, een winkel vol 
met jurkjes met een vleugje retro. Je vindt hier een 
kleurrijke collectie, samengesteld voor nostalgische 
retro meisjes, hakjesdames, flowergirls en stoere 
chicks. Deze tijdloze stijl is niet ‘on trend’ maar wel 
altijd hip. Met originele, comfortabele jurken en 
rokken die je heel gekleed kunt dragen met hakjes, 
maar ook heel basic met gympen en een vest. 

De grootste collectie van Tante Betsy vind je hier! 
Samen met Queen Kerosin en Zip73-. Verder staat 
de winkel vól met cadeautjes en home & living items.

38 Dresses Stad 
Mode

Oosterstraat 16 | www.38dresses.nl
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Bij Mary Jane willen wij  je graag verrassen! 

Unieke schoenenboetiek met creatieve en onder-
scheidende collecties. Schoenen die je nergens 
anders kunt vinden. Onze schoenen worden veelal 
handgemaakt en geproduceerd in Spanje, Italië en 
Portugal.

Merken die je bij ons kunt vinden zijn o.a: A.S.98, 
Arche, Chie Mihara, Jan Jansen, Miista, Papucei 
en ons eigen merk Mary Jane. Daarnaast hebben 
wij ook vegan collecties en accessoires om je outfit 
compleet te maken. Kom je langs voor je nieuwe lie-
velingsschoenen?

Mary Jane  
Schoenenboetiek

Oosterstraat 23 | www.maryjaneboetiek.com
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Bij KOKOTOKO kun je met een gerust hart shoppen! 
Vrijwel het hele assortiment is duurzaam, fairtrade 
en biologisch. Je vindt er naast liefdevolle kaartjes en 
handige tools voor in de (duurzame)huishouding voor-
al accessoires en kleding voor mannen en vrouwen. 

In de collectie van KOKOTOKO is de ene trui dichtbij 
huis gemaakt, een ander juist ver weg. Ben je be-
nieuwd naar de unieke verhalen achter de merken of 
wil je graag voelen hoe zacht de stoffen zijn? Wandel 
even binnen, we zien je graag! De Perzische loper ligt 
voor je uitgerold. 

KOKOTOKO
Fairtrade shop

Oosterstraat 26 | www.kokotoko.nl
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Koeskas: Gronings voor ‘ratjetoe’ of ‘mengelmoes’ als 
het gaat over eten. Vanachter de counter verkopen 
wij een mengelmoes van broodjes, soepen, salades, 
maaltijden en aanverwante producten zoals brow-
nies en ijsjes. Alles afgestemd op het seizoen, zoveel 
mogelijk huisgemaakt en naar je eigen wens samen 
te stellen. Alles wat wordt geserveerd kan ter plek-
ke genuttigd worden of worden meegenomen. We 
hebben een gezellige bovenverdieping met uitzicht 
op de Oosterstraat, een ‘bar’ aan het raam voor een 
snelle hap en bij mooi weer kan je heerlijk mensen 
spotten vanaf het terras. 

Koeskas  
Eetwinkel Koeskas, voor hier, onderweg of thuis!

Oosterstraat 55 | www.eetwinkel-koeskas-groningen.nl
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Four Rose’s is een begrip in Groningen voor de 
Mexicaanse keuken en sinds 1983 gevestigd in 
een prachtig monumentaal pand op de hoek 
Oosterstraat / Zuiderdiep in het centrum van de stad.

Naast onze authentieke Mexicaanse gerechten en 
grillkaart beschikken wij over een royale bar. 

Proef onze befaamde Margarita of een andere 
heerlijke cocktail. 

Wij beschikken over een grote assortiment tequila’s en 
u kunt bij ons een mooie proeverij uit Ton’s Tequilabar 
bestellen.

Four Rose’s  
Restaurant

Oosterstraat 71 | www.4roses.nl
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Haastje Repje is een kledingzaak aan de rand van het 
inspirerende Oosterkwartier. Kuyichi, Corel, Nümph, 
King Louie, Bellamy, Part-Two, Inti: een kleine greep 
uit de merken die je bij ons tegen zult komen. Van 
hip tot casual en klassiek tot sportief, van nét dat 
beetje anders tot voor elke dag. Kleding voor iedere 
vrouw maat 34 t/m 44. 

Kom je er niet uit? Vraag gerust, wij vinden altijd wel 
iets dat bij je past. Bij Haastje Repje gaat eerlijkheid 
voor alles. En daarom: als iets niet past of staat, stu-
ren we je met liefde weer het pashokje in, mét een 
alternatief!

Haastje Repje
Damesmode

Gelkingestraat 41 | www.haastje-repje-groningen
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Als hechte tweelingzussen delen we twee grote pas-
sies: slow fashion & selected vintage kleding. 

We creëren een conceptwinkel met items waar we 
in geloven. We verkopen lokale, kwalitatief hoog-
waardige en duurzame kledingmerken, selected 
vintage kleding, trendy accessoires en schoenen, 
parfum en vintage servies. Denk hierbij aan merken 
als A Brend, Bon Parfumeur, Dr. Denim, Felt Atelier, 
Henri Bolt, Komono, T.I.T.S, Things I Like Things I 
Love en Vagabond. Stardust staat voor uniciteit, zelf-
vertrouwen en kwaliteit. Ons doel is om jou te inspi-
reren. We zien je graag snel bij ons in de shop! 

Stardust store
Slow fashion & selected vintage kleding

Carolieweg 13 | www.stardust-store.nl
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Bij Apriori ben je verzekerd van goede hulp bij het 
uitzoeken van uw outfit. Ons team is in staat om een 
goed en eerlijk advies te geven en u met een fijn 
gevoel de winkel uit te laten gaan. De merken die wij 
voeren zijn allemaal geselecteerd op kwaliteit, pas-
vorm, materiaal en passen in het huidige modebeeld:

Vooruitstrevend en vernieuwend!

En geselecteerd op een maatbereik van maat 34 t/m 
46, zodat er voor veel vrouwen een passende set te 
vinden is. Wij hechten dus waarde aan een goed ad-
vies, om er voor te zorgen dat u er mooi uit ziet.

Apriori
Waar onze ogen uw spiegel zijn

Carolieweg 16 | www.apriori-groningen.nl

Liever in de buurt, 
liever dichtbij. 

Liever wat liefde, 
een beetje voor jou, 

en een beetje voor mij. 

Liever in de buurt, 
liever dichtbij, 

op de hoek van de 
straat, 

verrast in het 
kleinste winkeltje 

achteraan.G
edicht: M

yron H
am

m
ing
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Eet je veganistisch, vegetarisch, of graag biologisch 
vlees of vis? Dan ben je bij De Groene Stoel aan het 
juiste adres. Wij koken zo bewust mogelijk. Dat bete-
kent seizoensgebonden, biologisch en lokaal. 

Zin in ontbijt, lunch, of driegangendiner? Dat kan alle-
maal! Laat je verrassen door onze wisselende kaart, 
kleurrijk, kruidig en smaakvol en geïnspireerd op de 
wereldkeuken.

Naast dit alles hebben wij nog een missie. Het helpen 
van ‘Nieuwe Groningers’ aan een toekomst in de hore-
ca. Zij krijgen een entreeopleiding binnen het Noor-
derpoort aangeboden en lopen een jaar stage bij ons.

De Groene stoel
Restaurant

Gedempte Zuiderdiep 26 | www.degroenestoel.nl
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Happy Koters is een fijne kinderwinkel met tweede-
hands kinderkleding van maat 44 t/m 176. Daarnaast 
verkoopt Happy Koters (tweedehands) positiekle-
ding, duurzaam speelgoed, ergonomische draag-
zakken en draagdoeken. De kinderen kunnen in de 
winkel spelen met “open end” speelgoed terwijl de 
ouders bij ons wat moois uitzoeken voor hun kroost.  

Happy Koters hoopt haar steentje bij te dragen aan 
een duurzamere wereld voor de kinderen van nu en 
de toekomst.

Happy Koters
Kinderwinkel

Damsterdiep 38 | www.happykoters.nl
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Het leukste damesmode winkeltje van Groningen. 
Leuke, fancy en stoere damesmode, die je niet op 
elke hoek van de straat vindt! 

Elke week halen we nieuwe items rechtstreeks uit 
Parijs. Ben je op zoek naar iets, geef het door, dan 
gaan we voor je op zoek.

Bij Muts vind je altijd iets bijzonders, onze stylistes 
helpen je graag! En niet goed is altijd je geld terug. 

Tot straks bij Muts!

Muts Fashion
No more boring clothes!

Brugstraat 23 | www.mutsfashion.nl
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De Groninger Kaasboetiek is een speciaalzaak in 
kaas en delicatessen. 

De nadruk ligt op Boerenkazen, ambachtelijk ge-
maakt door de boeren zelf. Elke kaas heeft een eigen 
smaak en verhaal. Daarnaast worden de internatio-
nale kazen niet vergeten.

Verder verkopen wij vers gebrande noten en diverse 
delicatessen zoals  ambachtelijk fairtrade chocola-
de, jams eigengemaakte chutney, wijnen. Groninger 
producten zoals Martinitoren drop, Groninger Koek, 
Mollebonen, Speciaal bieren en Abrahams mosterd.

Dus houd je van lekkers kom dan zeker langs!

Groninger Kaasboetiek
Kaas & Delicatessen

Astraat 5 | www.groningerkaasboetiek.nl
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In een van de leukste winkelstraten van Groningen; 
‘de Oude Kijk’ bakken wij al meer dan 10 jaar de lek-
kerste taarten, serveren wij heerlijke ontbijtjes en 
geniet je sinds kort ook van onze kleine lunchkaart. 
Alle taarten en koeken worden door onze eigen bak-
kers  gebakken, waarbij we werken met alleen de 
lekkerste producten.

Kom jij binnenkort lekker bij ons lunchen of genieten 
van een heerlijke High Tea? Kijk dan op onze website 
en reserveer meteen je plekje!

Ook voor heerlijke ontbijtjes of andere lekkernijen 
voor thuis ben je welkom in onze webshop!

Ps koffie, thee & taart 
De lekkerste koffie & taart van Groningen

Oude kijk in’t jatstraat 24 | www.mijnps.nl

Op zoek naar een leuk spel of een puzzel? Kom dan 
eens langs bij de winkel van Kim en Eelco Hoetjes. U 
vindt er alles op het gebied van nieuwe, bekende, als 
ook klassieke spellen en legpuzzels. Wij adviseren u 
graag bij uw aankoop voor uzelf of iemand anders.

Zien we u binnenkort in de winkel? Want je bent 
nooit te oud om te spelen!

Wirwar
Spellen en puzzels

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 40 | www.wirwarspellen.nl
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In één van de leukste straatjes van Groningen, net bui-
ten de Diepenring, vindt u bloemenwinkel “De nieuwe 
kijk”. Hier verkoop ik mijn speelse, kleurrijke boeketten, 
veelal met (bio)bloemen die ik vers van het land haal.

Zo blijven de lijnen kort en de bloemen kakelvers. Be-
zorgen in en om Groningen is altijd mogelijk. Naast 
pluk- en veldboeketten verkoop ik tevens losse bloe-
men, kamer- en tuinplanten, potten, vazen en andere 
leuke hebbedingetjes. Ook kan men bij mij zowel zake-
lijk als particulier een bloemabonnement afsluiten en 
rouw- en trouwwerk bestellen. Kom vooral langs, er is 
hier altijd veel te zien!

De nieuwe kijk 
Bloemenwinkel

Nieuwe kijk in ‘t jatstraat 13 | www.denieuwekijk.nl
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Ben je na je bezoek aan Groningen nog niet 
klaar met ons? Neem deze gids mee naar 
huis en geniet nog eens rustig na.

En wist je dat de meeste winkels een 
webshop hebben? Dus echt uit het oog zijn 
we nooit.

Bovendien organiseren wij samen 2 keer 
per jaar een Lutje Lokaal event. Deze events 
vinden plaats in de laatste weekenden van 
mei en november. Een goed moment voor 
een weekendje Stad!

We zien je graag snel weer!
Deze stadsgids is een initiatief van Lutje Lokaal. Lutje Lokaal is in eerste instantie ontstaan 

als Groningse variant op het Amerikaanse 
‘Small Business Saturday’, de dag waarop 
zelfstandig ondernemers gezamenlijk een 
tegenantwoord geven op Black Friday. 
Inmiddels is Lutje Lokaal uitgegroeid tot 
een verbindende stichting waar zelfstandig 
ondernemers zich het hele jaar door 
verenigen.

PS: heb je toch nog wat tijd over, bekijk 
dan op de website alle Lutje Lokaal 
ondernemers, zodat je zeker weten niks 
gemist hebt.

www.lutjelokaal.nl
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Groningen.

De Stad met de charme 
van een dorp, met de bakker 

op de hoek, en dat ene nieuwe 
winkeltje even verderop. 

De Stad waar je ongeveinsd geniet, 
zonder moeite en gewoon hier zijn 

is al genoeg. 

De mooiste dingen vinden 
we nog altijd dichtbij, echt waar, 
hoe ver je ook zoekt, hier vind je 

de mooiste dingen, gewoon 
om de hoek.


