eerlijk winkelen

40 x eerlijke winkeladresjes
tweedehands n fair trade n biologisch

eerlijkwinkelen.nl

Als je gaat shoppen,
waar doe je dat dan?
Waar vind je kleding, cadeaus
en alle andere dingen die je
nodig hebt die gemaakt zijn onder
goede omstandigheden voor mens
en milieu? Waar drink je tussendoor
een kopje verantwoorde koffie en eet je
een lekker biologisch broodje? Waar ga je
(h)eerlijk een hapje eten en blijf je slapen?
EerlijkWinkelen route Apeldoorn
Stichting Mondial Apeldoorn heeft de
winkels in Apeldoorn in kaart gebracht
waar producten worden gebruikt of
verkocht die gemaakt zijn met respect
voor mens en milieu. Ontdek alle adresjes
op de EerlijkWinkelen-route. Ruim 40
Apeldoornse bedrijven zijn aangesloten.
Je kunt de winkels ook online vinden via
eerlijkwinkelen.nl of via de EerlijkWinkelen
app.

Initiatief Mondial Apeldoorn

eerlijkwinkelen.nl
instagram.com/eerlijkwinkelenapeldoorn I facebook.com/eerlijkwinkelenapeldoorn

1

Apeldoorns Koffiehuys

Verse en met veel liefde bereide specialiteiten: dat
is het Apeldoorns Koffiehuys. Van salades, club
sandwiches en appeltaart tot uitgebreide high tea.
Ontdek ook de binnentuin!
Korenpassage 37 | hetapeldoornskoffiehuys.nl

2

Bagels & Beans

Gezond, duurzaam en lekker vind je bij Bagels &
Beans. Geniet van rijkelijk belegde bagels, een
goede kop koffie/thee en verse sappen, maar ook
van heerlijke salades en gebakjes.
Hoofdstaat 143 | bagelsbeans.nl

3

Biologische markt

Deze markt vindt iedere donderdag van 09.00 tot
14.00 uur plaats in de binnenstad. Je kan er terecht
voor de beste kazen, broden en fruit.
Hoek Asselsestraat/W. Druckerstraat
boerenmarktapeldoorn.nl

4

Henri Bloem

Henri Bloem verkoopt de meest uiteenlopende
biologische wijnen voor een eerlijke prijs. Door de
gezonde, levende bodem kunnen de wijnranken
goed gedijen en dat proef je direct.
Asselsestraat 52 | henribloem.nl

5

De Eeuwige Lente

Bloembinderij De Eeuwige Lente biedt op ruim
450m2 een breed assortiment aan snijbloemen,
planten, potterie, glaswerk en woonaccessoires.
Voor iedere portemonnee is wel wat te koop.
Stationsstraat 150 | eeuwige-lente.nl

6

Claudia Sträter

Claudia Sträter streeft naar een goede balans
tussen mens, milieu en bedrijfsvoering. Je koopt er
de prachtigste dameskleding en accessoires. Van
blouses tot jeans en business tot casual.
Hoofdstraat 129 | claudiastrater.com

7

De Gezonde Zaak

Heb je vragen op het gebied van gezondheid en
leefstijl? Kom dan naar drogisterij De Gezonde
Zaak. Ook vind je er natuurlijke cosmetica,
geneesmiddelen, noten, theeën en cadeautjes.
Koninginnelaan 97 | degezondezaakapeldoorn.nl *

8

LooKado

Bij LooKado koop je handgemaakte producten
van dagbestedingen of leerwerkplekken. Laat je
verrassen door de kaarsen, zeepjes, kaarten en
rieten mandjes in het assortiment!
Regenboogbrink 30 | papier-winkel.nl *

9

De Parel

Op zoek naar stoelen, barkrukken en tafels? Voor je
bedrijf of voor gewoon voor thuis? Dan ben je bij De
Parel Horeca Meubilair aan het goede adres.
Nieuwstraat 3 | deparelmeubilair.nl

10

De Schaar

Bij De Schaar kledingreparatie wordt alles
professioneel gerepareerd of vermaakt: van
gordijnen, ritsen en knopen tot bruidskleding. Ook
vind je er fournituren, beenmode en garens.
Asselsestraat 130 | deschaarapeldoorn.nl *

11

De Tweede Lezer

De naam zegt het al: als je een boek koopt bij De
Tweede Lezer koop je een boek dat al door iemand
gelezen is. Het assortiment bevat zo’n 80.000
boeken in allerlei genres.
1e Wormenseweg 102 | tweedelezer.nl *

12

Drogisterij Brenda

Drogisterij Brenda biedt een uitgebreid assortiment
aan gezondheidsproducten en natuurlijke voeding.
De enthousiaste en gediplomeerde medewerkers
helpen je graag.
Asselsestraat 132 | drogisterijbrenda.nl *

13

Ekoplaza

Ekoplaza is een 100% biologische supermarkt vlakbij
het centrum van Apeldoorn. Je vindt er gezonde,
smakelijke producten die vol voedingsstoffen zitten
en rijk van smaak zijn.
Asselsestraat 146 | ekoplaza.nl *

14

Feeën en Feeksen

Leef je fantasie: Feeën & Feeksen is een winkel die
gespecialiseerd is in fantasiekleding. Door het eigen
atelier kunnen alle jurkjes, broeken en meer ook op
maat gemaakt worden.
Beekstraat 3 | feeenenfeeksen.nl

15

Foenix Kringloopwinkel

Op deze oudste locatie van Foenix vind je naast
een gezellige koffiehoek ook een groot assortiment
aan meubels. Wist je dat je je meubels ook op
aanvraag kan laten schilderen?
Molenmakershoek 7 | foenixapeldoorn.nl *

16

Foenix Kringloopwinkel

Deze grote, moderne kringloopwinkel heeft zelfs
een aparte boeken- en muziekafdeling. Daarnaast
kan je er je fiets laten repareren in de werkplaats.
Handig!
Aruba 6 | foenixapeldoorn.nl *

17

Foenix Kringloopwinkel

Bij deze Foenix kan je al je artikelen met een stekker
laten repareren. Trek gekregen? Schuif aan tafel
bij de inpandige lunchroom Loods 17. Even relaxen
tijdens het shoppen.
Vlijtseweg 136 | foenixapeldoorn.nl *

18

Gimsel Groenterij

Gimsel Groenterij levert biologische producten,
zoals groenten, fruit, brood, zuivel, honing en koekjes.
Het team staat voor je klaar met uitgebreide kennis
en expertise.
Koninginnelaan 79b | groenterij.nl *

19

Gorkink Natuurlijk

Dol op bloemen? Dan moet je bij Gorkink Natuurlijk
zijn. Je vindt hier de meest prachtige, creatieve
boeketten van hoge kwaliteit. Specialist in
bruidsboeketten en rouwarrangementen.
Asselsestraat 40 | gorkink.nl

20

H!PP

H!PP biedt dames- heren-, kinderkleding en
leuke accessoires van grote merken. Maar dan
tweedehands en vooral scherp geprijsd! Het
assortiment wordt regelmatig aangevuld.
Asselsestraat 67 | wijzijnhipp.nl

21

Het Fietsenhoekje

Het Fietsenhoekje is een fietsenmaker en
fietsenwinkel op woonzorgpark Groot Schuylenburg
in Apeldoorn. Zij zorgen ervoor dat elke kapotte
fiets weer tiptop in orde is!
Regenboogbrink 22 | ² Het Fietsenhoekje *

22

Het Kaaslokaal

Bij Het Kaaslokaal worden (h)eerlijke kazen met een
verhaal verkocht. En dat verhaal, dat vertellen zij je
graag. Kom en proef het verschil!
Deventerstraat 4 | kaaslokaal.nl

23

H2® by Reuvers

Deze kapperszaak staat voor haar, huid, holistic
& healing. Kom er tot rust en ervaar hoe Aveda
behandelingen en producten de balans in je haar en
lichaam helpen herstellen.
Loolaan 31 | H2rbyreuvers.nl *

24

Klein Berlijn

Bij Klein Berlijn geniet je van onbewerkte producten
uit de natuur, precies zoals ze bedoeld zijn. Het
is daarnaast ook dé plek om gluten-, lactose- en
suikervrij lunchen en dineren.
Hoofdstraat 34 | kleinberlijnapeldoorn.nl
*staan niet genoemd op de kaart

25

De Waterlelie

Een steentje bijdragen aan hulp in ontwikkelings
landen: dat doet De Waterlelie in Loenen graag. Je
vindt er de leukste vintage artikelen en kan er altijd
terecht voor een praatje.
Hameinde 13 | kringloopdewaterlelie.nl *

26

KrijgDeKleertjes

Is je kind weer uit zijn shirtje gegroeid? Struikel jij
ook over het speelgoed? Bij KrijgDeKleertjes kan
je zelf spullen aanbieden óf een pakketje uitkiezen
voor een klein bedrag.
Erasmusstraat 72 | krijgdekleertjes.nl *

27

Mansion24

Bij Mansion24 vind je o.a. knisperend vinyl, een
café, kapper en eerlijke menswear onder één dak!
Leienplein 5 | mansion24.com

28

PlanC

PlanC is een bijzondere winkel met een brede
collectie n.o.s. vintage sportkleding maar ook hand
picked second hand pareltjes, Veluwse cadeautjes
en jaarkaarten voor de Kroondomeinen.
Stationsstraat 30C | vintagesportswear.nl

29

Reborn Fashion

Ontdek de ruimte collectie van Reborn Fashion.
Betaalbare, tweedehands topmerken kleding in
hartje Apeldoorn.
Asselsestraat 56 | rebornfashion.com

30

RePop Apeldoorn

Bij RePop vind je de mooiste vintage design
klassiekers, zoals de bekende lounge chair van Ray
& Charles Eames. Het enthousiaste personeel
staat klaar om je te helpen.
Hoofdstraat 32 | repop.nl

31

ReShare Store

Al meer dan 100 jaar verzamelt het Leger des
Heils kleding in. Alles in de ReShare Store is netjes
gesorteerd zodat je gemakkelijk dat kledingstuk
vindt waar je naar op zoek bent.
Brinklaan 134 | resharestore.nl

32

Simon Lévelt

Bijzondere koffie- en theesoorten uit alle
windstreken van de wereld vind je bij Simon Lévelt
aan de Hoofdstraat. Alleen komen ruiken is al leuk!
Hoofdstraat 124 | simonlevelt.nl

33

De Groene Weg

Slagerij De Groene Weg staat garant voor heerlijk
én eerlijk vlees. Zo’n 75% van alle producten
komen uit de eigen slagerij en worstmakerij. 100%
biologisch!
Asselsestraat 31 | degroeneweg.nl *

34

StadsAkkers

Samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en
mensen uit zorginstellingen verbouwt StadsAkkers
onbespoten groenten en fruit. Voor iedereen die
van lekker en gezond eten houdt.
Dommeweg 5 | stadsakkers.nl *

35

The Body Shop

The Body Shop verkoopt 100% vegetarische
beautyproducten en ruim de helft is ook vegan.
Het streven is om het meest ethische en duurzame
bedrijf ter wereld te zijn!
Oranjerie 206 | ² TheBodyShopApeldoorn

36

Twenty2

Met de mooiste seizoensproducten van de Veluwe
en uit de IJsselvallei neemt de keuken van Twenty2
je mee op een culinair avontuur door bossen,
uiterwaarden en langs sprengen.
van Kinsbergenstraat 2 | restaurant-twenty2.nl

37

Valk Vers

Naast een eigen verswinkel waar dagelijks verse
maaltijden worden bereid, brengt Valk Vers ook de
mooiste product en smaken van de Veluwe bij je
thuis.
van Golsteinlaan 20 | valkvers.nl *

38

Van Bamboe

Van Bamboe is hét adres voor kleding, textiel en
andere producten gemaakt van bamboe. Verwacht
producten van hoge kwaliteit. Alles is duurzaam en
heel erg comfortabel!
Schubertlaan 22 | vanbamboe.nl *

39

WAAR

Bij WAAR kom je voor een mooi cadeau met een
mooi verhaal. Alle verkochte producten zijn op een
of andere manier duurzaam geproduceerd. Kom
ook eens lunchen in Het Smaaklokaal.
Marktstraat 1a | ditiswaar.nl

40

Wereldwinkel

Respect voor mens en milieu staan bij Wereldwinkel
hoog in het vaandel staat. De prachtige winkel is
pas gerenoveerd! Kom je een kijkje nemen tussen
de wereldse cadeautjes?
Brinklaan 36 | apeldoorn.wereldwinkels.nl
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*staan niet genoemd op de kaart

Fair trade winkels
Eerlijke handel wordt ook wel
fair trade genoemd en bevordert
duurzame ontwikkeling in de
internationale handel.

Tweedehands
winkels
Het opnieuw gebruiken van reeds
bestaande producten levert geen
extra belasting op voor mens en
milieu.

stadsplattegro
Biologische winkels

Producten van biologische
oorsprong die zijn geproduceerd
zonder gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

Overige winkels
Gelegenheden waar op
een andere manier wordt
bijgedragen aan een betere
wereld.

