Haaksbergse ondernemers hebben u
nu extra nodig!
Mode/beauty

Food

Orrsing schoenmode

Bakker Bart

Dagelijks vers brood en belegde broodjes. Bestel
via onze website, afhalen en bezorgen.

Kom onze schoenen collectie bekijken in de
winkel, Spoorstraat 19 of bezoek onze website.

Bakkerbart.nl

Orrsing.nl

Tel. 053-5743531

Tel. 053-3032670

Kom onze collectie bekijken in de winkel of
bezoek onze Facebook pagina

Molenstraat 15a

Tel. 0629185726

Zuivelhoeve-winkels.nl Tel . 053-5742456

Nouveaute damesmode

Slagerij Broekhuis

Verse vleesproducten, hapjes, catering en maaltijden, bezorging kan in overleg.

Slagerijbroekhuis.nl

Koop online in onze webshop of in de winkel.
Bekijk onze nieuwe voorjaarscollectie.

Nouveaute.nl

Tel. 053-5727487

Tel. 053-5727271

Dorpsbakker Middelhuis

Dagelijks vers gebakken brood uit eigen bakkerij

Veldmaterstraat 178 Tel . 053-5742105

Drie manieren van winkelen (1)in de winkel (2)
op afspraak (3)online via onze website. Kies de
manier die u prettig vindt.

Hesselinkmode.nl

Tel. 053-5730620

Spoorstraat 36

Tel. 053-5726837

Koop online in onze webshop of in de winkel
Bekijk onze nieuwe voorjaar collectie.

Beauboetiek.nl

Tel. 053-5727487

MODE/BEAUTY

Mode/beauty
Arjan & Co.

Onze winkel is 7 dagen per week geopend en online
shoppen kan je 24/7

Arjanenco.nl

Tel. 053-5741881

Molenstraat 10

Shop de nieuwste voorjaarsmode online bij
Blush of kom langs in de winkel Spoorstraat 20 a
Je vindt bij ons de mooiste merken zoals: Nikkie,
Scotch & Soda, Ichi en Elvira Collections.

Tel. 053-5724826

Onze winkel is tijdelijk gesloten maar op de
website kunt u thuis winkelen.

Het Broekenhuis

Tel. 088-0008717

Mirs Fashion

Trendy damesmode van maat 36 t/m 46 voor de
modebewuste vrouw, maak een afspraak voor 1op1
shoppen in de winkel of 24/7 in onze webshop.

Tel. 06-42127693

Takko Fashion

Wij zijn open! Wanneer u zich aanmeldt als VIP
klant ontvangt u €5,- korting op uw volgende
aankoop.* En kortingscoupons tot wel 30%!
*Geldig bij een besteding van minimaal €20,-

Spoorstraat 36

Tel. 053-5725637

Mucci Jewels & Watches

Voor de meest trendy horloges en sieraden, in de
winkel en 24/7 online.

Mucci.nl

Kom langs in onze winkel of kijk op Facebook

Spoorstraat 1 Haaksbergen

Tel. 053-5722348

BeYou damesmode

Onze schitterende voorjaar collectie damesmode
is de moeite waard. Spoorstraat 8 Haaksbergen.

Beyou.nl

Tel. 053-5728871

Bij Het Broekenhuis slaag je voor het hele gezin!
Heren, dames en kindermode in onze webshop en
winkel, Molenstraat 12.

Jurk Dameskleding

Chantino

Chantino.nl

Blush Mode

Blushmode.nl

Lisette Fournituren

Mirsfashion.nl

Beau Boetiek

Tel. 053-7370078

Naast shoppen in de winkel is bezorgen mogelijk.
Ook om iemand te verrassen met een kadootje.
Online shoppen via FB of op afspraak 1op1.

Hetbroekenhuis.nl

Hesselink mode

Uw groenteman Andre Breukers

Dagelijks verse groente, fruit, salades en vers
bereide maaltijden.

Paping Lingerie

Wij zijn geopend op aangepaste tijden. Buiten de
winkeltijden op afspraak winkelen. Wij kunnen
uw aankopen ook bezorgen.

Papinglingerie.nl

Heppinez

Zuivelhoeve

Onze winkel is normaal geopend. Bestellen kan
ook op onze website. Wij bezorgen ook: bel ons
of mail naar info@haaksbergen.zuivelhoeve.nl.

Mode/beauty

Tel 053-7501830

Even naar buiten?
Blijf op afstand!
En dat lukt samen, ook in de winkels.

Tel. 053-5742538

