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Kinder
CadeauWinkel

WINKELEN IN
WASSENAAR

Winkelen in Wassenaar is een waar genoegen. Hier vind je the best of both worlds. Een stads
aanbod en de sfeer van een dorp. Met luxe speciaalzaken - kleding, beauty, interieur, lifestyle - en
genoeg leuke horecazaakjes om een hele dag in het mooie centrum door te brengen.

IJS

Bridgeport University Style heeft een ruime collectie casual mode in lifestyle voor de vrouw en de man. De kleding is comfortabel en houdt een
beetje het midden tussen klassiek en trendy. Dat heeft als voordeel dat
je er altijd goed uitziet, maar nooit overdressed. De collectie wordt ieder
seizoen met zorg uitgezocht. Alle merken waaronder Ralph Lauren, Gant,
Scapa en Hackett hebben ieder hun eigen uitstraling, maar kunnen ook
uitstekend onderling gecombineerd worden. Bridgeport biedt kwaliteit
en service in een ontspannen en sfeervolle omgeving.

Bridgeport University Style
Van Hogendorpstraat 71, Wassenaar, T 070 511 60 24
Herenstraat 63, Voorburg, T 070 870 06 17
www.bridgeport-universitystyle.eu

Caatje Hoeraatje is een exclusieve speelgoedwinkel, een feest
voor jongens en meisjes. Je vindt hier cadeautjes voor baby’s
en kinderen tot en met 12 jaar van de leukste merken zoals
Djeco, Maileg, Microstep, Letoyfan en Hexbug. Bij Caatje
Hoeraatje slaag je altijd. Ze hebben zo’n groot assortiment,
van poppenhuizen, verkleedjurken, houten speelgoed, uitdeelcadeautjes tot aan skateboards. Zo leuk, aan het plafond hangen
verjaardagskistjes waar de aanstaande jarige haar of zijn
wensen in kan stoppen. Iedereen die naar het feestje komt, kan
hier dan een cadeautje voor de jarige uit kiezen. Goed om te
weten dat per 1 april de cadeautjes ook online via de webshop
zijn te bestellen.

Caatje Hoeraatje
Van Hogendorpstraat 65, Wassenaar
T 070 517 81 81
www.caatjehoeraatje.nl

Van ijsventer met een ijskar tot een begrip in West Nederland.
Luciano behoort nu, 19 jaar later, tot een van de beste ijssalons van Nederland en heeft zeven vestigingen. De missie
van Meesterijsbereider Luc Blok en zijn team is om voor
iedereen ijs te maken van zeer hoge kwaliteit. En dat proef je!
Luciano werkt uitsluitend met verse, (h)eerlijke producten
en met liefde en passie. Proef naast de klassieke ijssmaken
ook eens hun carrotcake, yoghurt mango, Key West lemon pie,
raspberry crumble pie of het heerlijke fruitijs dat uitsluitend
van vers fruit of versgeperste sappen is gemaakt. Luciano
is ook dit jaar genomineerd voor ijssalon van het jaar; het
zou leuk zijn als ze hun 3e titel ontvangen.

Luciano’s IJssalon
Van Hogendorpstraat 53, Wassenaar, T 070 511 81 35
Theresiastraat 41, Den Haag, T 070 415 87 57
Prins Willem Alexanderpromenade 55, Rijswijk, T 070 394 20 38
Ypenburgse Stationsweg 199, Den Haag
Stadhuisplein 10 Zoetermeer, T 079 360 85 22
Nobelstraat 215, Utrecht, T 030 231 19 74
Bloemendaalseweg 267, Overveen, T 023 888 11 11
www.ijssalon-luciano.nl

012

TIJDLOZE MODE

PUUR
VERS GEZOND

&

FoodSouldiers is de nieuwe traiteur van Wassenaar en omstreken.
Hier wordt het eten bereid zoals het hoort: puur, vers en gezond!
Een prachtige winkel waar ook daadwerkelijk live gekookt wordt,
een beleving voor elke liefhebber van lekker en gezond eten. Bij
FoodSouldiers kan je terecht voor heerlijke ontbijtjes, onweerstaanbare lunches en restaurantproof diners. Ook kan je er
terecht voor lekkere hapjes of een diner op maat. Ze werken ook
samen met een voedingsdeskundige en kunnen zo een compleet
menu op maat voor je maken als je wilt afvallen. Ze bezorgen dan
alles gewoon bij je thuis, hoe makkelijk. Hier moet je echt een
keer heen.

Foodsouldiers
Van Hogendorpstraat 137, Wassenaar
T 06 11 74 06 14
www.foodsouldiers.nl
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MOOIE
LEDERWAREN
PENNEN

GENIETEN
op zijn Frans

&

De Groen Lederwaren is sinds 1999 in Wassenaar gevestigd. Deze
speciaalzaak is overzichtelijk ingericht en ruikt lekker naar leer. Of je nu
van klassiek houdt of modieus, je slaagt hier zeker; koffers, laptoptassen
en attaché koffers van Samsonite, Tumi en Rimowa, maar ook de
mooiste damestassen van Longchamp, Furla, DKNY en Coach. Iets
verderop vind je De Groen Pens & Stationery met wel meer dan 700(!)
verschillende vulpennen en balpennen. Montblanc, Visconti en Caran
d’Ache zijn hier ruim vertegenwoordigd. Luxe accessoires als lederwaren,
inktpotten en leuke gifts, maar ook voor postpapier, verpakkingsdozen
en agenda’s ben je hier aan het goede adres.

Fashion

OP TOPNIVEAU

Bins Damesmode

De Groen Lederwaren

De Groen Pens & Stationery

Langstraat 144, Wassenaar
T 070 514 10 36

Langstraat 196, Wassenaar
T 070 511 25 23
www.degroen.nl

De lunchroom en delicatessenwinkel SooFrench, is een
stukje Frankrijk in Wassenaar. Geniet in een ongedwongen
sfeer van de lekkerste, echte Franse gerechten zoals
quiches, croques, flammkuchen en baguettes. De producten worden direct uit Frankrijk geïmporteerd, want het
succes van het gerecht is de kwaliteit van de ingrediënten.
Het verse Franse brood en de croissants komen van
Boulangerie Michel uit Den Haag. Ook voor catering ben je
hier aan het juiste adres. En met de ‘SooFrench’ App kan je
online een reservering maken, delicatessen, brood of
gerechten bestellen én gebruik maken van unieke acties.
SooFrench, genieten op zijn Frans.

Molenstraat 2-4, Wassenaar
T 070 511 20 09

Bins Lingerie
Langstraat 77, Wassenaar
T 070 511 34 82

Bins Heren & Casual
Langstraat 66, Wassenaar
T 070 511 35 59

Miss Bliss

SooFrench

Langstraat 64, Wassenaar
T 070 511 35 59

Van Hogendorpstraat 16f, Wassenaar
T 070 201 57 61
www.soofrench.com

www.bins.nl

Prachtige

WANDVERSIERING

OUD AMBACHT
op nieuwe leest

De professionals van The Painting Lady lijsten echt alles voor je in zoals prenten, landkaarten,
diploma’s, doopjurken, tekeningen, aquarellen, olieverf, borduurwerken en Japanse prenten.
Je hebt maar liefst keuze uit 800(!) houten- en aluminiumlijsten, 150 kleuren passepartouts met inleg, Franse passé-partouts en alles wordt in eigen atelier gemaakt. The
Painting Lady gebruikt museumglas, eventueel met UV filter om verkleuring tegen te gaan.
En aan de achterkant maken ze een solide ophanging van staaldraad. Neem hetgeen wat
je wilt inlijsten mee naar The Painting Lady en zij maken er een prachtige wandversiering van.

In de nieuwe, stoere winkel van Roy All Shoe Repair in Wassenaar, wordt
met de modernste technieken het aloude ambacht bedreven. Merkschoenen zoals Floris van Bommel en Van Lier worden met originele
materialen gerepareerd. Ook merken als Magnanni, Santoni en Church’s
zijn bij Roy All Shoe Repair in goede handen. De passie voor leer is
onder andere terug te zien in echt lederen business tassen en een
collectie riemen van bijzondere leersoorten. Stap eens binnen.

The Painting Lady

Roy All Shoe Repair & Accessories

Schoolstraat 25, Wassenaar, T 070 511 14 37, www.thepaintinglady.nl
Korevaarstraat 51, Leiden, T 071 512 16 13

Van Hogendorpstraat 131, Wassenaar
T 070 514 72 15, www.schoenmaker-wassenaar.nl
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Bins Mode heeft zaken op topniveau met internationale allure in het hart van Wassenaar. Door
de ruime opzet is het ontspannen en overzichtelijk
winkelen, desgewenst met kundig advies, of op
afspraak met personal shopping. De 4 speciaalzaken van Bins Mode zijn een begrip sinds 1897
bij modeminnend Wassenaar en ver daarbuiten.
Zij volgen de nieuwste trends op de voet en door
de selectie aan merken, is de collectie zeer
gevarieerd en actueel. Bij Bins Herenmode is het
aanbod divers. Er is een ruime keuze aan mooie
merken, van strak in pak tot casual. Bij Bins
Damesmode en Miss Bliss kunnen gepassioneerde shoppers hun hart ophalen aan de nieuwste
‘looks’ van jurkjes, broeken en knit-wear. Dit
geheel wordt afgerond met de beeldschone
lingeriezaak. Alle zaken met hun eigen specialisme.
Bins Mode Wassenaar, voor uniek winkelen op
topniveau.

015

WASSENAAR SPECIAL

wijn
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UNIEKE
BELEVING

BAGELS

MORE

Wijnheeren importeert bijzondere, duurzame en biologische wijnen uit meer
dan 10 landen zoals Frankrijk, Italië, Chili en Oostenrijk. Ze zijn als wijnimporteur én groothandel ook een belangrijke leverancier aan horeca, cateraars, wijnwinkels en supermarkten zoals Marqt. Bij Wijnheeren in Wassenaar
delen ze hun ervaring, passie en kennis van wijn. Hier kan je zelf ervaren
waarom Wijnheeren en pure wijnbeleving zo dicht bij elkaar staan. Wat dacht
je van een wijnbar met Italiaanse lekkernijen? En de leuke evenementen die
ze organiseren met muziek en kunst? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Wijnheeren Wassenaar

PURE

INSPIRATIE

Al 10 jaar geniet je bij Bagel Alley van de lekkerste bagels. Het van
oorsprong Joodse broodje met het karakteristieke gat in het midden
is heerlijk op elk moment van de dag. Gezond en vers voeren bij
Marry & Sonja de boventoon tijdens het ontbijt, lunch en de high tea.
Naast meer dan 20 verschillende soorten belegde bagels, hebben ze
hier ook de heerlijkste salades, tapas, soepen, zelfgemaakte taarten
en sapjes, ook als take away. Bovendien bestel je bij Bagel Alley de
zelf gemaakte taarten heel handig online. Kijk voor meer info op hun
leuke website.

Bagel Alley

De winkel van Just Haasnoot in Wassenaar is pure
inspiratie op het gebied van interieur en ontwerp.
Just biedt met zijn enthousiaste team vernieuwende
ontwerpen van de allerbeste kwaliteit aan. Ze ontwerpen
uitzonderlijke interieurs en leveren maatwerk voor thuis
en op kantoor. Just Haasnoot verkoopt ook de mooiste
ontwerpen van gevestigde merken en frisse nieuwkomers. Heb je interieuradvies nodig, kom dan zeker
eens langs in deze fantastische winkel of kijk op hun
uitgebreide website vol met inspiratie.

Just Haasnoot
Langstraat 29, Wassenaar
T 070 511 92 26
www.justhaasnoot.nl

Molenstraat 23, Wassenaar, T 070 517 12 71
www.wijnheeren.nl

Passie VOOR
LEKKER ETEN

Bij Me Gusta! hebben ze passie voor lekker eten die ze graag met
je delen. In de gezellige winkel vind je de mooiste wijnen, olijfolie
en balsamico, de lekkerste zoetwaren én het leukste aardewerk.
Bij de traiteur neem je de geweldige maaltijden en tapas mee. En
in het Grilled by Me Gusta! restaurant ben je meteen in zonnige
mediterrane sferen en geniet je van de lekkerste gerechten voor
lunch en diner. En cateren doet Me Gusta! ook, zoals een heerlijk
buffet of een chique diner waar je gasten het nog heel lang over
zullen hebben. Ze kunnen ook de hele organisatie van je catering
uit handen nemen. Me Gusta!

beautyliefhebber

Langstraat 42, Wassenaar, T 070 514 61 16
www.bagelalley.nl

VROUWELIJKE
+ STOERE KLEDING

Maurits en Mulder in Wassenaar verkoopt vrouwelijke, stoere kleding van merken
zoals 10Days, Summum, Saint Tropez en Ana Alcazar. Met de persoonlijke aandacht
en eerlijk kledingadvies worden jouw pluspunten en persoonlijkheid versterkt. In de
brede collectie vind je altijd wel een outfit die bij je past ongeacht je maat en leeftijd. Of je nu op zoek bent naar casual kleding, een outfit voor je werk of voor een
feest, bij Maurits en Mulder slaag je altijd. Ook verkopen ze leuke tassen (Save My
Bag, MYOMY en Merel by Frederiek) shawls, sieraden (Petra Reijrink, ClaudiaV),
horloges en zonnebrillen (Ikki). Een mustvisit deze lente!

Maurits & Mulder
Langstraat 30a, Wassenaar
T 070 216 51 15
www.mauritsenmulder.nl
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Must visit voor de

Me Gusta en Grilled by Me Gusta!
Van Hogendorpstraat 16a, Wassenaar, T 070 517 71 04
www.me-gusta.nl

Babassu is hét adres voor effectieve behandelingen gericht op
huidverbetering en ontspanning. In deze beautybeleving ontdek
je de mooiste cosmetica, make-up en cadeauartikelen van
exclusieve merken als By Terry, Natura Bissé, Perricone MD en
Santa Maria Novella. Na vestigingen in Amsterdam-Zuid,
Leiden en Wassenaar opent Babassu dit najaar ook de deuren
in het centrum van Den Haag. Babassu-specialiste Christina
van Paassen is ook gediplomeerd permanent make-up expert.
Zij werkt volgens de nieuwste methode met niet van echt te
onderscheiden ‘hair strokes’. Deze hebben pigmenten die niet
verkleuren. Neem contact op voor meer informatie of een
vrijblijvende intake. Of nog beter, ga eens langs. Hier laat je
direct alle drukte van de dag achter je en stapt een andere
wereld binnen waar je helemaal tot rust komt.

Babassu
Langstraat 13-15, Wassenaar
T 070 511 57 51, www.babassu.nl
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VAN
EEN ECHTE

top

mooiste

Lingerie

POUSHBELEVING
De heerlijke lifestyle winkel Poush
van Wendy, Guusje en Henriette in
Wassenaar biedt 35 interessante
labels, designers en creatieve
ondernemers een bijzondere plek.
Iedere ondernemer heeft zijn eigen
shop-in-shop en Poush maakt hier
een geweldige beleving voor iedereen van. Noordwijk is van maart
t/m september ook zo’n geweldige
Poush store rijker met 50 verrassende concepten zoals kleding,
accessoires, meubels, leuke musthaves voor huis en de mooiste
kaarten. Poush heeft een sterk
online en offline podium, waardoor
design, lifestyle, inspiratie en
crafting voor iedereen toegankelijk
is. Een echte must-go!

Poush Concept Stores
Langstraat 39, Wassenaar
Hoofdstraat 98, Noordwijk
www.poush.nl

MEESTER
schilders
Jouw huis verdient de aandacht van een vakman als het gaat om
schilderwerk. Om het buitenschilderwerk van jouw huis in topconditie te brengen én te houden ben je bij de ervaren vaklieden van
schildersbedrijf Winnubst aan het juiste adres. Vele huizen, villa’s,
appartementen en monumenten zijn in de afgelopen 100 jaar al van
prachtig schilderwerk voorzien. Naast het leveren van het binnenen buitenschilderwerk besteden ze
ook altijd veel aandacht aan de offerte,
de afspraken en de planning om de
werkzaamheden zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Jouw huis verdient
de aandacht van een professional en
wie verdient het niet om comfortabel
en zorgeloos te wonen?

Schildersbedrijf Winnubst
Van Hallstraat 45, Wassenaar
T 070 511 31 64
www.winnubst-bv.nl
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BADMODE

TOT

Bij Chaussette lingerie kom je overal in de winkel
Franse invloeden tegen; de boerendeur, het grote
kleurenpalet, de gezellige kleurrijke etalage en het
vele kant van de luxe lingerie. In een gezellige,
ontspannen sfeer zoekt Veronique met haar professionele team de best passende lingerie of badmode
voor je uit. Van basis ondergoed tot luxe lingerie in
kleinere als vollere cupmaten t/m cup G en de
mooiste merken zoals Aubade, Lejaby, Lise
Charmel en Simone Pérèle. Vergeet ook niet de
badmode niet. Ook hiervoor kan je het hele jaar bij
Chaussette terecht, zowel sportief als luxe van maat
38 t/m maat 48.

teen

Edward for Hair is sinds 1981 een allround kapsalon voor de
hele familie. Ze werken hier met de mooiste merken zoals
Kerastase, L’Oreal en Kevin Murphy. In het mooie, ruimtelijke
pand en de grote tuin kan je heerlijk ontspannen. De kennis van
het team van Edward for Hair wordt door trainingen voorzien
van de laatste trends en kleuringen en is dus altijd up to date.
Naast de nieuwste kniptechnieken en kleurontwikkelingen ben
je hier ook voor haarextensions aan het juiste adres. En laat
naast je haar ook meteen je nagels van je handen en voeten
lakken met producten van O.P.I. en Essie in de instore nailsalon.

Edward for Hair
Molenplein 8-9, Wassenaar
T 070 511 53 14
www.edwardforhair.nl

Chaussette lingerie en badmode
Johan de Wittstraat 6b, Wassenaar
T 070 517 63 83
www.chaussette.nl

BAGEL

SPECIALS
Bij Bagel Alley geniet je van meer dan 20(!) verschillende soorten belegde bagels. Ook verkopen ze hier
de lekkerste salades, tapas, soepen, homemade taarten
en sapjes. De bagel van de maand maart is de
heerlijke Paasbagel; creamcheese komkommer,
zalmsnippers, een gekookt eitje en een toefje mayonaise. Sinds kort staat er ook één van de favoriete
maand bagels op de kaart, de Legendary Bagel met
truffelmayonaise, rucola, rosbief, komkommer, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas. Gezond en vers
voeren bij Bagel Alley de boventoon en dat proef je!

1

ONDER

DAK

Sinds 2013 hebben 4 professionals hun kennis gebundeld aan het
Molenplein in Wassenaar. Bij i4 Housing kan je terecht voor alle gebruikelijke makelaarsdiensten, maar ook voor advies en deeldiensten.
Binnen het team heeft een ieder zijn eigen specialisme, netwerk en
bundelen ze enthousiasme met kennis. Bij i4 Housing staan transparantie, flexibiliteit en vlotte communicatie hoog op het prioriteitenlijstje.
Zij merken dat de onroerend goed markt in de lift zit, misschien is het
nu de tijd voor jou om daarop in te springen.

i4 Housing
Molenplein 2, Wassenaar
T 070 511 75 71
www.i4housing.nl

Bagel Alley
Langstraat 42, Wassenaar, T 070 514 61 16
www.bagelalley.nl
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