
VLISSINGEN
WINKELEN

AAN ZEE
Navigatieboekje langs

boeiende winkels

in de binnenstad van

Vlissingen



U heeft een bijzonder navigatieboekje in 
handen, een boekje dat U langs boeiende 
winkels en winkeltjes in de binnenstad van 
vlissingen loodst. 

deze vlissingse winkels stellen zich in woord 
en beeld aan U voor en vertellen wat zij U als 
bezoeker of bewoner van vlissingen allemaal 
te bieden hebben.

en dat is meer dan U zoU denken... 

sommige winkels zijn een goed bewaard 
geheim, waard om ontdekt te worden, andere 
zijn al wijd en zijd bekend.  
dit boekje is daar het tastbare bewijs van. 
winkelen in het hart van vlissingen wordt zo 
een boeiende ontdekkingstocht.

tot ziens in een van onze winkels,

werkgroep “vlissingen winkelen aan zee”

Wij hebben dit boekje met veel plezier gemaakt 
maar we zouden daarin niet geslaagd zijn zonder de 
welwillende en enthousiaste steun van:

Alle deelnemende winkeliers
Provincie Zeeland
Stichting Vlissingen Promotie
Centrum Management Vlissingen
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
Gemeente Vlissingen

Iedere pagina vertelt het 
eigen verhaal van een 
Vlissingse ondernemer.
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1.	 Scarabee
2.	 Floradore
3.	 Bobbe	Mode
4.	 Van	der	Kooij	Edelsmeden
5.	 Armada	Leather
6.	 Foto	Verschoore
7.	 Drogisterij	de	Rode	Pilaren
8.	 Citybloem	bloemdecorateurs
9.	 Etos-Augustijn
10.	Albert	Slinger
11.	 Tilroe	Opticiens
12.	 Juwelier	Witsel
13.	 Steketee	Damesmode	&	
	 Lingerie
14.	Primera
15.	 Het	Huis	Hardy	–	opticien
16.	Knuyt	Mannenmode
17.	 Boekhandel	De	Drvkkery	-	
	 ’t	Spui
18.	Bagels	&	Beans
19.	Mabélis	design

20.	Mrs.	Marcos
21.	Skids	en	Kick	it	Footwear
22.	X-ray
23.	De	Pantalon
24.	Zyzou
25.	Geuren	en	Kleuren
26.	Hobbytijd
27.	 De	Glazen	Pui
28.	ModeMoMent
29.	2Tasty	Ijssalon
30.	Jones	Just	for	Men
31.	 Outdoor	Center
32.	InterSport
33.	Patachou
34.	Kinderclub	de	Dagvlinders
35.	Haircorner
36.	Da	Silvano
37.	 Vitanova
38.	Culi	Consult
39.	Deuxième
	 Paddeltje



AmAryl is -  Betoverende schoonheid

Anemoon -  verwAcht ing

BlAuw v iooltje -  hoopvol

BoterBloem -  Kinderl i jK

Kerstster -  neem mijn Angst weg

dieprode roos -  schAAmte

vergeet-me-n iet -  wAre l iefde

ir is -  iK  heB een BoodschAp voor jou

lotusBloem -  vreemde l iefde

KroKus -  misBruiK me n iet

provence roos -  mijn hArt is  in  vuur en vlAm

rode tulp -  l iefdesverKlAring

jAsmijn -  sensuAl ite it

witte en rode rozen sAmen -  eenheid

witte roos -  iK  Ben jou wAArd

gele chrysAnt -  voorzicht ige l iefde

  

gele roos -  jAloez ie  

Een mooie bloem, daar 
geniet ik zo van.

wil van oevelen 

floradore bloemenzaak en woondecoratiewinkel 
heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van 
arrangementen op projectbasis. van de volledige 
aankleding van restaurants, hotels en evenementen 
tot bruidswerk en kleurrijke bloemstukken. floradore 
is echt een trendsetter op dat gebied. met een vast 
team van medewerkers worden de mooiste creaties 
met bloemen gemaakt. het werk van bloemdecorateur 
en bedrijfsleider wil van oevelen is verrassend en 
vernieuwend met een knipoog naar het klassieke 
verleden. floradore heeft een ruim assortiment van 
zeer bijzondere bloemen waar schitterende boeketten 
mee worden gemaakt. op zoek naar inspiratie? loop 
er eens binnen! floradore maakt deel uit van de 
amadore groep.

Floradore B.V.
coosje buskenstraat 200
4381 lw vlissingen

0118 - 441736
06 - 51985529

info@floradore.nl
www.floradore.nl

scarabee in de aagje dekenstraat is een opvallende 
winkel. de farao’s bij de voordeur zijn voor velen 
al een sieraad in de straat. herkenbaar in ieder 
geval. het atelier verbonden aan de winkel is 
gespecialiseerd in het zelf ontwerpen van sieraden. 
de bijzondere collectie zilver en goud is vooral 
gebaseerd op keltische en egyptische symbolen. 
veelal worden er prachtige (half)edelstenen in 
verwerkt, maar details in barok en fantasy zijn zeker 
ook een welkome inspiratiebron. een sieraad op 
bestelling is bij scarabee een uitdaging. “een eigen 
idee of een eigen ontwerp met een favoriete steen? 
we bespreken het graag.” naast het eigen werk biedt 
scarabee ook een grote collectie mooi ingekochte 
sieraden.

0118 - 419856
www.scarabee.info

Scarabee
aagje dekenstraat 77
4381 rn vlissingen

Een eigen idee of een eigen 
ontwerp met een favoriete 
steen.

elise de winter



op de hoek, aan het begin van de walstraat, waar ooit 
honderd jaar geleden bakkerij speckens begon zit nu 
alweer heel wat jaartjes bobbe mode. vijfenzeventig 
jaar geleden begon bobbe met een handeltje in 
stoffen, nu is het een van de twaalf gerenommeerde 
filialen van grimbrère. bij bobbe vind je de grootste 
collectie jassen in zeeland. de uitgebreide collectie 
heeft voor de modebewuste vrouw bekende merken 
als betty barclay, joseph ribkoff, sao paulo en de 
pantalons van cambio. maar ook de jonge vrouw kan 
haar hart ophalen met onder meer merken als geisha, 
l’argentina, pololand en easy comfort en de tassen 
van boo. “vroeger werd er wel eens lachend gezegd: 
wij hebben alles voor de bruid, maar ook voor de 
bruidsmoeder en alles daar tussenin. persoonlijke 
aandacht staat bij ons bovenaan en er is altijd tijd 
voor een kopje koffie.”

0118 - 440450
www.grimbreremode.com

Bobbe Mode
walstraat 199
4381 gr vlissingen

De zee blijft toch altijd wel 
trekken, en dan heerlijk 
flaneren over de boulevard 
met de wind in je haar.

coby houterman

Lopen langs de branding, 
uitkijken over zee...
eindeloos!

henk en ingrid van der kooij

henk en ingrid van der kooij zijn inmiddels een 
begrip in zeeland. in de ruime, moderne winkel is 
een verrassende collectie sieraden, horloges en 
relatieringen te vinden. mooi, stijlvol en tijdloos. 
het is uniek dat ze werk in huis hebben van zoveel 
verschillende ontwerpers. daarnaast zijn het 
ambachtsmensen die topkwaliteit leveren in reparatie 
en zeker ook in eigen, persoonlijke ontwerpen die 
op vraag gemaakt worden. zo realiseerden zij o.a. de 
vlissingse ambtsketen. naast goud en zilver is er een 
brede keuze in eigentijdse materialen als titanium en 
edelstaal. opvallend is de verfijnde manier waarop 
diamant verwerkt wordt. een onderscheidend sieraad 
of horloge is waardevol en wordt dierbaar mooi.

Van der Kooij Edelsmeden
walstraat 197
4381 gr vlissingen

0118 - 417377
www.hivdk.nl



voor betaalbare lederen kleding ga je naar armada 
leather. de winkel is een goed verborgen geheim 
in vlissingen. “leer is een natuurproduct en vaak 
denkt iedereen meteen: dat is voor mij onbetaalbaar! 
niets is minder waar”, vertelt huseyin soner. het 
leder wordt rechtstreeks vanuit turkije en italië 
getransporteerd naar een eigen atelier. “omdat we 
alles zelf doen kunnen we aantrekkelijke prijzen 
hanteren. bij armada leather is het zelfs mogelijk om 
een kledingstuk naar eigen ontwerp of idee te laten 
maken in een ledersoort naar keuze.” de collectie 
bestaat uit mantels, jassen, jacks, blazers, broeken 
en rokken. accessoires als tassen, riemen en zilveren 
sieraden complementeren het assortiment. ook voor 
een trendy kostuum kun je er terecht. leer is tijdloos 
en altijd hip.

0118 - 413770 

Armada Leather Exclusief
walstraat 193
4381 gr vlissingen

Vlissingen heeft brons,
zilver en goud.

huseyin soner

de fotospeciaalzaak foto verschoore in de 
walstraat verzorgt al decennia lang dat al uw 
opnames op de beste manier worden verwerkt tot 
onvergetelijke plaatjes. of het nu om fotoafdrukken 
gaat of om vergrotingen op canvas, of om het 
aanschaffen van een camera, een team van uiterst 
deskundig personeel adviseert en geeft uitleg. het 
familiebedrijf is al meer dan vijftig jaar een begrip 
in de scheldestad. verschoore heeft een uitgebreid 
assortiment camera’s van alle toonaangevende 
merken en heeft zich gespecialiseerd in flatscreen 
televisies. daarnaast worden er regelmatig workshops 
digitale fotografie gehouden. schroom niet om advies 
te vragen.

Foto Verschoore
walstraat 109/111
4381 gg vlissingen 

0118 - 414081
verkoop@fotoverschoore.nl www.fotoverschoore.nl 

Vlissingen is een boeiende 
plaats waar zich dagelijks 
vele unieke fotomomenten 
voordoen.

bas en dennis verschoore 



als je goed naar het vissershuisje kijkt waarin 
drogisterij de rode pilaren zit, zie je dat het pandje 
naar links overhelt. vroeger hingen aan die scheve 
muur visnetten te drogen. het pand uit 1645 is een 
van de mooiste monumenten in de binnenstad. het 
interieur lijkt op een originele, ouderwetse apotheek. 
“alles wat je eet en slikt ben jezelf”, is het motto 
van peter gruijs. “houd van je eigen gezondheid”, 
zegt hij. de producten zijn kwalitatief van hoog 
niveau. alles draait bij de rode pilaren om zuiverheid 
en eerlijkheid. de zaak staat bekend om haar 
natuurzuivere cosmetica en het grote assortiment 
voedingssupplementen. “heb je klachten? kom 
binnen, wellicht kunnen we je helpen.”

0118 - 430250
0118 - 430024

vlissingen@derodepilaren
www.derodepilaren.nl 

Drogisterij De Rode Pilaren
walstraat 91 
4381 gg vlissingen 

Vlissingen naderen vanaf het 
water is schitterend, wat een 
skyline, wat een dynamiek 
en wat een beleving.

peter gruijs

Onze kracht is creatief zijn.
erik malcorps

de puurheid van de bloem zit in de bloem zelf. 
seizoen na seizoen verandert het modebeeld, maar 
elk seizoen heeft zo haar eigen bloemen. “citybloem 
heeft geen zonnebloemen in de lente en in de winter 
verkopen we geen tulpen”, vertelt erik malcorps. 
“natuurlijk is er een modebeeld in bloemen. een 
interieur kan niet zonder, en natuurlijk is er een 
modisch aspect, elke vrouw zal dat beamen. maar 
wij gaan uit van onze eigen kracht en dat is creatief 
zijn met de bloemen van het seizoen.” citybloem zit 
al vijfentwintig jaar in de binnenstad van vlissingen. 
de bloemenwinkel staat bekend om de prachtige 
boeketten en de smaakvolle wijze van samenbinden. 
ook voor het zeeland nazomer festival en het 
filmfestival film by the sea verzorgt citybloem de 
aankleding.

Citybloem
walstraat 89
4381 gd vlissingen 0118 - 414757



Vlissingen geeft mij een 
werelds gevoel en is geen 
dag het zelfde.

albert slinger

de tassenspecialist in vlissingen. albert slinger 
heeft al twee keer de titel ‘winkel van het jaar op 
walcheren’ in de wacht gesleept. toch blijft eigenaar 
albert slinger er nuchter onder: “ach, we doen wat 
de klant van ons verwacht. bij ons gaat alles nog 
een beetje ouderwets en dat voelt vertrouwd.” alles 
op het gebied van tassen, rugzakken, handtassen, 
herentassen en koffers is bij albert slinger te vinden. 
van de populaire merken als oilily, converse en 
kipling tot het degelijke samsonite. verder worden de 
meeste reparaties in huis uitgevoerd en is albert altijd 
op de werkvloer te vinden.

Albert Slinger
walstraat 85
4381 gd vlissingen 0118 - 416706 

al veertig jaar onderneemt de familie augustijn in 
vlissingen. jaap augustijn is de derde generatie 
aan het roer. “wist je dat je vroeger voor verf en 
behang ook bij de drogist terecht kon?” nu is etos 
vooral gespecialiseerd in het health & beauty 
segment. in het assortiment is er een ruime keus 
in lichaamsverzorging en zelfzorggeneesmiddelen. 
van decoratieve cosmetica tot babyvoeding en luiers 
en van schoonmaakmiddelen tot eau de toilette en 
parfums, je kunt er voor bij etos terecht. 

etos staat voor: eendracht, toewijding, overleg 
en samenwerking. “een enthousiast team en 
gecertificeerde drogisten staat altijd klaar om te 
helpen.”

0118 - 417220

Etos- Augustijn 
walstraat 104
4381 ge vlissingen

Ondernemen in Vlissingen 
blijft uitdagend.

jaap augustijn



We komen speciaal 
voor de opgeknapte 
oude pandjes, die zijn 
zo leuk.

Familie Huizinga uit Rotterdam



Zelfs de winters in Vlissingen 
hebben schittering.

cornelis willem witsel

juwelier witsel zit al meer dan veertig jaar op de 
zelfde plek, precies op de splitsing van de lange 
zelke en de walstraat. de juwelier heeft zich 
gespecialiseerd in horloges. dat kan ook niet anders 
want horlogemaker cornelis willem witsel heeft 
een passie voor uurwerken. hij houdt van dat kleine 
minutieuze priegelwerk. bij witsel kan elke klok, 
klein of groot, gerepareerd worden, het gaat om 
precisiewerk en vakmanschap. geen uitdaging gaat hij 
uit de weg. de uitgebreide collectie horloges varieert 
van het middensegment tot de duurdere merken. de 
sortering sieraden is vaak tijdloos en geschikt voor 
jong en oud. “een sieraad moet je met plezier kunnen 
dragen.” je krijgt dan ook een oprecht advies of iets 
bij je past of niet. de winkel in vlissingen waar je 
pandora en trollbeads kunt vinden.

Witsel BV Juweliers
walstraat 88
4381 ge vlissingen 0118 - 416400

tilroe opticiens is een familiebedrijf dat al sinds 
1946 in de walstraat gevestigd is. Uniek voor de 
branche, want hierdoor is de opticien volledig vrij 
om zelfstandig te bepalen welke brillen hij in zijn 
assortiment heeft. en ook is het al jaren een vast 
gegeven dat op de volledige collectie 50% korting 
gegeven kan worden. bij tilroe vind je dezelfde 
bril voor een andere prijs. “betaalbare brilmode  
is belangrijk in deze tijd”, aldus edwin tilroe. de 
brillenzaak heeft in het assortiment een hele leuke 
kinderbrillencollectie, maar ook de grote moderne 
modemerken ontbreken niet. “de collectie wisselt 
snel doordat ook het modebeeld ook snel verandert, 
maar het kijkcomfort staat bij ons voorop. reparaties 
doen we zoveel mogelijk zelf. “en, er zijn altijd 
gediplomeerde vakmensen aanwezig.”

0118 - 412370

Tilroe Opticiens
walstraat 81
4381 gd vlissingen

Vlissingen is Vlissingen, een 
stad met karakter.

edwin tilroe



Geef jezelf een cadeautje, 
winkel in Vlissingen en snuif 
de zee.

harrie van hal

primera is de enige tabaksspeciaalzaak in 
zeeland waar je een unieke collectie van de stoere 
amerikaanse windbestendige aansteker zippo vindt. 
van heinde en verre komen ze er voor naar vlissingen. 
ook het assortiment souvenirs, tijdschriften, 
wenskaarten, pennen, boeken en gadgets is zeer 
uitgebreid. zelfs voor het maken van een funfoto 
kun je bij primera terecht! en, regelmatig vallen 
er geluksloten op dit adres. onlangs is primera  
gevestigd in de fonteyne, de nieuwe entree van de 
stad.

Tabaksspeciaalzaak Primera
lange zelke 2
4381 gr vlissingen 0118 - 417960

alexandra en jaqueline, twee zusjes, besloten jaren 
geleden al dat ze de damesmodezaak van hun ouders 
samen zouden voortzetten. ze zijn de vierde generatie 
uit het geslacht steketee in vlissingen die zich 
verbindt met mode. steketee damesmode en lingerie 
biedt een collectie exclusieve mode, van cocktailjurk 
tot spijkerbroek. de familie reist regelmatig naar 
parijs en brussel om unieke stukken uit te zoeken 
voor hun vaste clientèle. “een modische aanvulling 
op de basis”, zeggen ze. “vaak weten we ook precies 
voor wie we iets uitkiezen.” ze doen alles samen. 
maar het allerbelangrijkst is, dat iedereen die bij hen 
binnenstapt zich prettig voelt en rustig kan passen. 
voor mode neem je de tijd. standaard in de collectie: 
via appia, zerres, erfo en setter lady. jong en oud kan 
bij steketee terecht voor een goed kledingadvies.

0118 - 412119

Steketee Damesmode & Lingerie
lange zelke 48
4381 ga vlissingen

Zo dichtbij varen de schepen 
nergens ter wereld.

alexandra en jaqueline



De seizoenen kleuren de 
stad, kleren maken de man.

andré knuijt

knuijt mannenmode is al meer dan dertig jaar een 
begrip in vlissingen. voor een maatkostuum ging 
je vroeger naar knuijt. de tijden zijn veranderd en 
naar maatkostuums is tegenwoordig maar weinig 
vraag. knuijt is met zijn tijd meegegaan. om toch 
aan specifieke wensen tegemoet te komen is knuijt 
een modelijn begonnen voor mannen met een flink 
aantal maatjes meer. ze krijgen hier echt de ruimte 
om in alle rust rond te kijken, om te passen en om 
een gedegen advies te krijgen. er is veel aandacht 
voor de modebewuste man. aandacht en tijd zijn 
voor de man van nu essentieel, wanneer zijn volle 
agenda het toelaat te winkelen. knuijt, voor de casual 
geklede spijkerbroek, maar ook voor een complete 
garderobe. de auto parkeer je op loopafstand in de 
fonteynegarage. 

Knuijt Mannenmode
oude markt 45
4381 er vlissingen 0118 - 41 93 37

Casa Moda
Column
Schiesser
Bailleys
Alberto
Van Gils
Olymp shirts
Wellensteyn jacks

40 jaar geleden begon het huis hardy op zijn huidige 
plek aan het bellamypark. de optiekzaak is een 
zelfstandig opererende partner binnen een groep 
van 140 optiekzaken. hardy is trendvolgend in de 
brillenmode en brilmonturen met een juiste pasvorm 
zijn erg belangrijk. een goede oogmeting is cruciaal, 
en de basis voor goed functioneren van de ogen is een 
lichaam dat ook in balans is.

frank hardy studeert momenteel  neuro optom rehab 
in de verenigde staten, een specialisatie bedoeld om 
de samenwerking van de ogen en de hersenfuncties 
te verbeteren, of waar mogelijk te herstellen, na 
bijvoorbeeld een herseninfarct. de resultaten 
hiermee zijn verbazingwekkend en voor de toekomst 
veelbelovend.

Het Huis Hardy
bellamypark 38
4381 ck vlissingen

Bescherm je ogen, ze zijn
het waard.

franklin hardy

0118 - 412010



Zoete en Zilte Bagels alleen 
verkrijgbaar aan de voet van 
de St. Jacobskerk.

selma en marco

de geur van vers gebakken bagels, verrassend 
belegd. het maken van de heerlijk geurende koffie. 
bij bagels & beans is het goed. niet de stress 
maar de ontspanning staat bovenaan. de geur van 
zelfgebakken taart, de verse muntthee of gewoon 
een glas spetterverse fruitsap van de kleurrijkste 
vruchten. “alles bereiden we met liefde, en als het 
even kan met biologische producten. kom je energie 
halen bij ons en daarna weer lekker winkelen in de 
stad of wandelen over de boule.”

bagels & beans is elke dag van de week open.

tot bagels, tot zeans!  

Bagels & Beans
oude markt 8-10
4381 es vlissingen 0118 - 418136

Ontbijt,  Lunch,  High Tea,     
    Tapas 
   of zomaar tussendoor…

Vlissingen moet uitgaan van 
haar eigen kracht en mag 
met de kop in de wind gaan 
staan.

dick anbeek

boekhandel de drvkkery -’t spui zit in een 
spannend historisch pand aan de oude markt. 
alles over vlissingen en haar geschiedenis kun je 
er vinden. vooral de collecties maritieme boeken 
en kinderboeken zijn erg gewild in de havenstad. 
van heinde en verre komen liefhebbers er voor naar 
het vlissingse filiaal. deskundig personeel, een 
persoonlijke benadering en veel geduld om gericht 
naar een titel te zoeken zijn in de boekwinkel de 
gewoonste zaak van de wereld. en om het gevonden 
boek dan binnen vierentwintig uur in je brievenbus 
aan te treffen, is service van de bovenste plank. niet 
voor niets is deze boekhandel de beste boekhandel 
van nederland 2009-2010 geworden.   

0118 - 422170

Boekhandel
De Drvkkery - ’t Spui
oude markt 5
4381 er vlissingen



Mode is cultuur, mode is stijl, 
mode is passie!

hendrikjan mabélis

kom, kijk, voel en beleef mode! dat kan bij mabélis. 
de damesboetiek in het sint jacobsstraatje herbergt 
al vijfenzeventig jaar een modehuis op dezelfde plek. 
sinds dertig jaar wordt de collectie door hendrikjan 
mabélis met liefde samengesteld. diversiteit, stijl en 
schoonheid typeren zijn keuzes.

met een persoonlijk modeadvies voor de vrouw en 
sinds kort ook voor de man in de belendende zaak 
mabélis men. mode is een gevoel van welbehagen. 
“bewust leren bewegen in mode creëert een imago.” 
het modehuis in het mooiste winkelstraatje van 
vlissingen geniet bekendheid tot ver buiten de 
nederlandse grenzen.

0118 - 412194 of 411492
mabelis@zeelandnet.nl
www.mabelismode.nl 

Mabélis
st. jacobsstraat 9-11
4381 ek vlissingen

In iedere vrouw schuilt een 
Mrs. Marcos.

kirsten en marije

schoenen, schoenen en nog meer schoenen! 
dat is mrs. marcos! de sint jacobsstraat is een 
schoenenzaak rijker. en wat voor een! mrs. marcos 
heeft net dat andere schoentje of toch die hippe laars 
waar je al die tijd al naar op zoek was. de collectie is 
zeker niet mainstream te noemen, eerder modieus 
en vernieuwend. marije coenen en kirsten eckhardt 
kiezen de gehele collectie zelf uit. hierdoor krijg 
je exclusiviteit voor een betaalbare prijs. van jan 
jansen tot het kwaliteitsmerk bronx en van Unisa en 
fly london tot dutch charme en grotesque. “onze 
drempel is laag, kom kijken, we denken graag met je 
mee”, zegt marije. “en, let op onze agenda voor de 
speciale vriendinnenkoopavonden en andere acties”, 
vult kirsten lachend aan.

Mrs. Marcos
sint jacobsstraat 14
4381 el vlissingen 0118 - 414409 



Echt, ik kan alles vinden 
in Vlissingen, alles wat 
ik nodig heb.

Everdien Hakkenbrak



Niet van dat kinderachtige 
gedoe, stoere maar toch lieve 
mode.

joke van boven

combineer hip, stoer en kleurrijk en je krijgt skids. 
kindermode met bravoure. zeker een aanwinst voor 
de scheldestad. voor schoolgaande kinderen is er 
ruime keuze.  merken als protest, vingino, roxy, 
Quiksilver, o’neill, outfitters nation en nog vele 
andere merken sieren de toplijst. het is net even 
anders maar de kleren zitten geweldig, echt skids!

de naam zegt het eigenlijk al: kick it footwear is dé 
winkel voor hippe schoenen voor volwassenen. de 
collectie is sport gerelateerd met een knipoog naar 
het buitengebeuren op straat. niet alleen sneakers 
maar ook ruige boots kun je er vinden.
van dr. martens tot vans en converse, van puma tot 
palladium en nike. 

Skids en
Kick it Footwear
sint jacobsstraat 17
4381 ek vlissingen

Winkelen in Vlissingen is 
anders, niet gekunsteld maar 
anders. En dat komt door de 
zee.

jaap van boven 

er is geen tweede winkel te vinden in heel zeeland 
waar zoveel straatmodemerken bij elkaar komen als  
bij X-ray in vlissingen.  de jongere generatie met een 
eigenzinnige kijk op de wereld vindt er alles van zijn 
gading. na vijfentwintig jaar heeft X-ray zijn naam in 
het wereldje van de hiphop en rock ‘n roll met recht 
gevestigd. alles van skateboards tot caps en andere 
accessoires vind je er. deze mode ontstaat op straat 
en is net even anders, het is een imago waar je bewust 
voor kiest.
vans - dickies - volcom - ecko - karl kani - bench - 
ragware - new era - muchachomalo 

X-Ray
sint jacobsstraat 18
4381 ek vlissingen

0118 - 412377
www.xrayfashion.nl

0118 - 412825
www.skids.nl

Check it out!
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vijfendertig jaar geleden begonnen wil en liesbeth 
nijman met hun winkel in het mooiste straatje van 
zeeland. ze kozen als hoofdartikel voor de broek. 
de winkel kreeg de naam de pantalon, net iets 
meer dan broek alleen. ondertussen heeft dochter 
caroline de zaak overgenomen. de spijkerbroeken 
en andere broeken zijn allang niet meer het enige 
wat er verkocht wordt. je kunt er terecht om compleet 
aangekleed te worden. het hoofdmerk waar de 
zaak faam mee verwerft is toch wel g-star raw. 
de foto’s van anton corbijn waar g-star modellen 
schaakmeester magnus carlsen en actrice liv tyler op 
prijken geven extra cachet aan het stoere interieur. 
loop gewoon eens binnen en pas er een broek. hij zit 
vast als gegoten.

0118 - 440123
www.depantalon.nl

De Pantalon
sint jacobsstraat 26
4381 el vlissingen

We zitten in het mooiste 
straatje van Zeeland.

caroline nijman

Het is tijd voor uw hobby.
jan en francis sinke

bij hobbytijd in de walstraat betekent creativiteit 
momenten van gezelligheid.  francis heeft een 
ongelooflijk talent om prachtige kaarten te maken. 
ze staat dan ook regelmatig in diverse vakbladen 
met haar creaties en geeft veel demonstraties.  de 
creatieve doe winkel heeft een ruim assortiment in 
scrap, papier, stempel, distress ink en borduurgaren. 
prachtige 3d-vellen en voorbeelden van hoe een 
3d-, scrap-, of borduurkaart er zou kunnen uitzien. 
regelmatig zijn er workshops. niet alleen vrouwen 
halen er hun creatieve hart op, mannen ook. 
hobbytijd is de enige winkel in zeeland waar je terecht 
kunt voor unieke radio grafisch gestuurde modellen, 
de befaamde rc modellen. nog geen hobby? loop 
eens binnen!

Hobbytijd
walstraat 52
4381 eg vlissngen

0118 - 850911
info@hobbytijd.com

www.hobbytijd.com
blog: http://hobbytijd.blogspot.com

Check de webshop



de meest trendy kinderkledingwinkel van zeeland 
zit aan het begin van de sint jacobsstraat. zyzou 
kinderkleding is het adres voor hippe kinderkleding. 
bij zyzou vind je alle topmerken van dit moment in de 
leeftijd 0 tot 14 jaar. 
leuke modieuze kinderkleding in alle prijsklassen.  
maar ook voor accessoires, leuke schoenen of laarzen 
kun je er terecht. de eigenaresse sylvia is 5 jaar 
geleden vanuit huis begonnen met de webwinkel en 
inmiddels is zyzou uitgegroeid tot (de bekendste 
webwinkel van zeeland) een begrip in zeeland.  op 
een toplocatie in het meest bijzondere straatje van 
zeeland zit een unieke winkel waar je 24 uur per dag 
heerlijk kunt shoppen maar overdag ook gewoon naar 
binnen kunt lopen.

0118 - 216040
www.zyzou-kinderkleding.com

Zyzou Kinderkleding
sint jacobsstraat 31
4381 ek vlissingen

Een echte stad aan zee, en 
alles op loopafstand.

sylvia en rachel

	 Bengh		 		 Bor*z		 Nolita	Pocket		
			Rare	the	Kid		 												Muy	Malo		 		 	
	 		Molto	Buffo		 		 Scotch&Soda		 		
		Vingino	 	 	 Stoer!		 	 	Lief!		
	 Name-it	 	 Retour	 	 	 	
		 	 	 Noppies	 	 Imps&Elfs

De kleur groen past wel 
bij deze stad. Groen is 
doorgaan, groen is vrijheid 
en groen is levenslustig.

inge lokker

“wat een leuk winkeltje zit hier”, zegt bijna iedereen 
die bij geuren en kleuren naar binnen stapt. een 
winkel van lichtjes in de mooiste kleuren. een winkel 
van ruiken in de meest uiteenlopende geuren. maar 
vooral een winkel om een beetje te onthaasten. 
er heerst een serene sfeer. haast ondenkbaar in het 
drukke stadsgewoel.

bij geuren en kleuren vind je een beetje geluk. 
van zelfgemaakte kaarsen - in de mooiste kleuren 
- en dompelkaarsen voor elke gelegenheid tot 
lichaamsverzorging, wierook en etherische oliën. 
alles op natuurlijke basis. “alles heeft een betekenis 
en elk product vertelt een verhaal. ook de prachtige 
bijzondere wenskaarten van oswin gesselli.”   

Geuren en Kleuren
kleine markt 9
4381 ej vlissingen 0118 - 413895

online	shoppen:	www.zyzou.nl



Vlissingen als vrolijke, 
kleurige stad.

karien, kunstenaar bij arduin

de glazen pui is een onderdeel van de stichting 
arduin. er wordt dagelijks in alle vrijheid creatief 
en artistiek werk afgeleverd door de mensen die 
daar komen. alles wat ze maken is te koop voor 
een betaalbare prijs. vaak ontstaan er bijzondere 
kunstwerken en vaak is vlissingen een dankbaar 
onderwerp. meestal zijn het schilderijen, tekeningen 
of keramiek. “voor een andere kijk op kunst kun je 
hier terecht”, zegt begeleider jannie van der schaaf. 
“en weet je dat we hier ook een artotheek hebben?”, 
zegt haar collega inge cornelis. “kunst huren kan dus 
ook bij ons.” de glazen pui houdt elk jaar in juni het 
prokkelfeest. samen met andere ondernemers uit de 
omgeving wordt er dan een grote modeshow op touw 
gezet. een evenement om niet te missen!

0118 - 440340

De Glazen Pui
walstraat 41
4381 gd vlissingen

Als ik Vlissingen via de 
Koningsbrug binnenrijd, 
dan word ik helemaal blij. 
De industrie, de schepen 
en het water, het is gewoon 
bijzonder.

carla jakobsen

ModeM
oMent

PasMoM
ent

SpiegelM
oMent

Bewond
erMoMe

nt

de nederlandse vrouw kiest voor een eigen stijl en 
voor haar eigen moment. “het leven is een proces 
van opeenvolgende momenten”, volgens eigenaresse 
carla. “we luisteren, zoeken en adviseren. we 
verkopen niet zomaar kleding, maar een totaalplaatje 
dat past bij die ene vrouw.” de formule van 
modemoment maakt veel vrouwen blij. de collectie 
is speciaal afgestemd op de vrouw van nu, een tikje 
ouder dan piepjong. “je houdt van anderen, maar ook 
van jezelf, daarom is mode zo belangrijk.”

dept • expresso • sandwich • studio anneloes
king louie • juffrouw jansen

ModeMoMent
walstraat 45
4381gd vlissingen

0118-411558
info@modemoment.nl



2tasty is een van de laatste aanwinsten in vlissingen. 
de ijssalon in de walstraat scoort meteen al hoge 
ogen want zelfs in italië is er geen fijner ijs te 
vinden. even een ijsje eten geeft sowieso al een 
vakantiegevoel. de vitrine in de ijssalon valt meteen 
op door de prachtig opgemaakte ijsbakken in de 
vitrine. de ene smaak ziet er nog lekkerder uit 
dan de andere. butterscotch and pecan, amaretto 
dream, double strawberry, yoghurt en forestfruit 
en wel achtentwintig andere variaties. elk bolletje 
ijs bestaat uit 2 smaken. alles wordt ambachtelijk 
bereid met 100% natuurlijke ingrediënten. dus 
echte vanillestokjes, echte stukjes kokosnoot, echte 
amandelen, en heerlijk vers fruit. 

06 52676664

2Tasty IJssalon
walstraat 49
4381 gd vlissingen 

Meeuwen, boten en strand! 
Vlissingen, het Zeeuwse 
gevoel.

mandy stoutjesdijk en bob willems

We gaan uit van onze eigen 
kracht, we zijn direct, maar 
daar houdt de klant wel van.

pat leenders

“jones just for men”, een nieuwe naam en een nieuwe 
look. toch zit de herenmodezaak al bijna twintig 
jaar in de binnenstad van vlissingen. toen de winkel 
begon als jones&jones was de collectie klassiek, 
nu is het casual maar wel stijlvol. “de moderne man 
is modebewust. hij wil kleding die lekker zit, chic 
maar sportief. hij moet in elke situatie de juiste 
uitstraling hebben.” jones just for men denkt daar 
in mee. de collectie zit tussen de herenconfectie en 
de spijkerbroek in. state of art, nikkebokker, pierre 
cardin en alberto zijn de vertrouwde merken voor 
velen. “dankzij jarenlange ervaring kunnen wij een 
eerlijk advies geven.”

Jones Just for Men
walstraat 76
4381 ge vlissingen 0118 - 412754



Lekker gezellig winkelen 
samen met vriendinnen, 
we komen altijd mensen 
tegen die we kennen.

Arpine, Asja, Tolaza



Deze stad blijft interessant 
en verveelt eigenlijk nooit.

frank de bie

vierhonderd vierkante meter sportbeleving voor 
sportbeoefenaars, dat biedt intersport sinds ze 
verhuisd zijn. nu zit de sportzaak in een mooi 
karakteristiek pand in de walstraat. “door de ruimte 
zijn we nog beter in staat om sporters gericht van 
adviezen te voorzien. tegenwoordig is dat nodig. de 
sportman van nu is beter geïnformeerd en gaat vaak 
recht op zijn doel af. toch leveren wij nog net dat 
beetje extra kennis over onze producten, waardoor 
iemand met een goed gevoel de winkel verlaat. zo 
hebben we het fit for feet programma. binnen vijf 
minuten krijgt iemand een goed advies over welke 
sportschoen het best bij hem of haar past.” intersport 
speelt in op de lokale behoefte. 

InterSport
walstraat 62
4381 eg vlissingen

0118 - 744017
www.intersportvlissingen-zierikzee.nl

www.intersport.nl
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zoek je echt lekkere wandelschoenen of een 
thermische slaapzak? begin je net met nordic walking 
of ben je ondertussen gevorderd? is kamperen 
helemaal jouw ding en zoek je een superwarme 
slaapzak? sport je vaak in hartje winter in de 
buitenlucht en wil je advies over de juiste kleding? 
lijkt sportvissen wel iets voor jou? het outdoor 
center vlissingen, daar moet je zijn. de winkel heeft 
een groot assortiment: van functionele kleding tot 
binnen- en buitensportbenodigdheden. zelfs de 
hoogwaardige en compacte zaklampjes van olights 
kun je er vinden in verschillende lichtsterktes. het 
is dé vrijetijdswinkel van vlissingen en ad van sluijs 
weet raad. 

0118 - 441478

Outdoor Center Vlissingen
walstraat 68
4381 ge vlissingen

Ik ben een rasechte 
Vlissinger, geboren en 
getogen op ’t Bellamypark.

ad van sluijs

Ledlenser > Olights > FitFlop > 
Grisport > Lowa > Ipanema > Brunotti 
> Regatta > Falke



Ah, mag ik nog even blijven, 
nog heel even spelen? Het is 
hier zo leuk.

ria van de sanden

kinderclub de dagvlinders is anders dan de gewone 
opvang. het is een betoverende speelplek voor 
tussendoor. een plek waar elk kind een aantal uur 
kan spelen en wegdromen terwijl mama’s en papa’s, 
oma’s en opa’s of ooms en tantes even iets anders 
kunnen doen. naar de kapper of een afspraak bij 
de bank, een zakelijke lunch of gewoon even tijd 
voor jezelf en lekker winkelen. bij de dagvlinders 
is het voor kinderen elke dag weer anders… op 
het programma staan vaak leuke workshops en 
die kunnen natuurlijk ook geregeld worden bij een 
kinderpartijtje. 

Miniclub de Dagvlinders
kleine markt 5
vlissingen

0118 - 436912
www.miniclubdedagvlinders.nl

drieëntwintig jaar geleden begon mieke dijkwel 
met patachou aan de kleine markt in vlissingen. de 
collectie wordt per seizoen samengesteld. dames 
vinden er hun garderobe van jeans tot avondkleding. 
patachou heeft een aantal vaste merken in huis voor 
de moderne vrouw: monari, elisa cavaletti, joseph 
ribkoff, audrey en rossner. de mode is mooi en 
stijlvol en elk stuk is verrassende te combineren, iets 
dat helemaal past binnen het concept van patachou. 
“smaak is moeilijk te grijpen, daarom wil ik altijd 
graag iets meer van mijn klant weten om goed te 
kunnen adviseren. laat het matchen maar aan mij 
over.” 

0118 - 618235

Patachou
kleine markt 3
4381 ej vlissingen
 

Laat het matchen maar aan 
mij over.

mieke dijkwel 

Patachou was een wereldberoemde 
Franse chansonnière. In Amerika 
werd ze ‘Sunshine Girl’ genoemd.
Ze had in Parijs haar eigen 
restaurantje, Chez Patachou, waar 
onder anderen Jacques Brel, Charles 
Aznavour en Edith Piaf optraden.



een beetje verborgen zit haircorner wel. niet meteen 
in het zicht van de drukke winkelstraat, maar tussen 
het nieuwe oude perrydokje en de walstraat in, op 
het hoekje vlamingstraat-groenewoud. de kapsalon 
bestaat al twintig jaar. het is er knus, net een klein 
woonkamertje. “mensen voelen zich vaak meteen 
op hun gemak en kunnen dan zichzelf zijn”, vertelt 
mireille. “ik neem voor elke klant de tijd die ik nodig 
heb en luister naar wat iemand wil. dat luisteren naar 
de wensen is heel belangrijk.” bij haircorner worden 
kappersbehandelingen voor dames, heren en kids 
uitgevoerd. “sommigen komen al vanaf hun geboorte 
bij me of al twintig jaar. vaak ontstaat er een hechte 
band.” mireille werkt alleen en op afspraak. een 
afspraak maken kan op maandag en dinsdag en de 
woensdagochtend.

0118 - 411333
haircorner@haircorner.nl www.haircorner.nl

Haircorner
groenewoud 97
4381 hd vlissingen 

Bij Vlissingen past een ruig 
en stoer kapsel, het moet 
stormen kunnen doorstaan.

mireille van geffen

We krijgen heel Zeeland over 
de vloer.

silvan claassens

als er één keuken is waarin de pure smaak van de 
producten bovenaan staat, is het wel de italiaanse. 
da silvano is voor vlissingen een verrijking op het 
gebied van culinaire verwennerij. de traiteur en 
delicatessenzaak heeft alles wat je nodig hebt om zelf 
aan de slag te gaan in de keuken, van verse tomaatjes 
uit sicilië tot de dubbel nul bloem om zelf pasta of 
pizza mee te maken. da silvano heeft ook dagelijks 
verse maaltijden en rijk belegde panini. een bestseller 
is toch wel de panino silvano: parmaham, mozzarella, 
basilicum en crema tartufo. “we werken zo zuiver 
mogelijk om de traditionele smaak te behouden.” 
silvan claassens verzorgt samen met partner jason 
attard ook uw catering. in overleg kunnen prachtige 
cadeaumanden worden samengesteld.

Da Silvano Traiteur en Delicatessen
walstraat 27
4381 ed vlissingen

06-20900900
info@dasilvano.nl www.dasilvano.nl

APERITIVI 0    ANTIPASTI    I PIATTI CALDI

I CONTORINI    I DOLCI

15
SOORTEN 

OLIJFOLIE



Van culinaire amuses 
tot zeven gangen in een 
handomdraai, maar met 
passie.

rené willems

op een van de mooiste plekjes van vlissingen, aan de 
jachthaven ligt de entree van het kookmekka van rené 
willems. bijna vier jaar geleden begon hij er met zijn 
kookworkshops. in het sfeervolle intieme restaurant, 
waar gezelschappen tot 32 personen terecht kunnen, 
worden kookkunsten geproefd en besproken, alles 
in informele sfeer. rené kookt op verzoek tijdens 
speciale gelegenheden of tijdens vergaderingen 
maar ook bij mensen thuis. personal cooking is 
een heerlijke belevenis. hij is onder andere de 
initiatiefnemer van het succesvolle ‘amuse me’ tijdens 
de pinksterdagen in de scheldestad. eigenlijk kun je 
bij rené willems terecht voor alles op culinair gebied. 

Culi Consult Kookstudio
nieuwendijk 52
4381 bX vlissingen

0118-430941
06-54367768

info@culiconsult.nl
www. culiconsult.nl

vitanova is hét adres waar de juiste wijn wordt 
gevonden voor elke gelegenheid. regelmatig is 
vinoloog elly hullegie op zoek naar bijzondere wijnen. 
haar adviezen zijn raak. de verhalen die schuil 
gaan achter een wijn zijn verrassend. de zaak is 
gespecialiseerd in wijnen uit frankrijk, italië, spanje 
en nieuwe wereldwijnen. heerlijke delicatessen naast 
een goed glas wijn en mooie accessoires geeft het 
leven dat onverwachtse moment van intens genieten. 
vitanova heeft glazen in bruikleen voor grote en 
kleine partijen.  bij grotere bestellingen kan er in 
overleg bezorgd worden. stap eens bij vitanova 
binnen en laat je deskundig adviseren.

0118 - 470602
vitanova@zeelandnet.nl
www.vitanovawijn.nl

Vitanova
walstraat 36
4381 ee vlissingen

Als ik de stad met wijn 
vergelijk is ze vol, robuust en 
met veel nuances.

elly hullegie

Geen zin om uren in de keuken te staan tijdens 
feestdagen? Complete menu’s op topniveau! Vraag 
naar de mogelijkheden of check de website.



boutique deuxième, gevestigd in een mooi 
monumentenpand in het hart van de stad, verrast. 
een zeer uitgebreide en steeds wisselende collectie 
van dameskleding, schoenen, tassen en accessoires 
voor verrassende prijzen. boutique deuxième voor 
inbreng en verkoop van tweedehands dameskleding. 

maak een foto van bovenstaande
QR code of surf naar
www.nieuwvlissingen.nl

openingstijden
woensdag van 11.00 tot 17.00 uur
donderdag van 11.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 11.00 tot 16.30 uur 

0118 - 413174

Boutique Deuxième
groenewoud 35
4381 hc vlissingen

Mode creëer je zelf.

erna

Paddeltje
www.nieuwvlissingen.nl

Vraag Paddeltje wat er te
doen is in Vlissingen.

rené cornelisse



VLISSINGEN
stad

AAN ZEE

Dit boekje is een uitgave van
40 winkeliers uit Vlissingen

Concept en creatie 
DenieuweVORM, Vlissingen

Tekst en beeld
Bo van Scheyen

Drukwerk
Pieters Grafisch Bedrijf, Groede

Dit boekje is mede mogelijk
gemaakt door
Gemeente Vlissingen
Provincie Zeeland
Stichting Vlissingen Promotie
Centrum Management Vlissingen
Kamer van Koophandel
Zuidwest-Nederland


