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(Mid)dagje

erop uit

De Hattemse Kruisstraat
verwelkomt je
Kom je aanwaaien via de IJssel
of kies je voor een beschutte
route door het bos, de weg
naar Hattem is sowieso een
prachtige. Eenmaal op de
Geldersedijk wacht deze
schilderachtige Hanzestad
je op, te beginnen in de
jachthaven.
IN ALLE RUST In de jachthaven kun je
niet alleen aanleggen, er is ook een flinke
parkeerruimte voor je auto, motor of zelfs
camper. Het parkeren is er gratis en onbeperkt,
waardoor je vanaf dit moment niet meer op de
tijd hoeft te letten. Zo kun je in alle rust naar de
stadskern wandelen en je verwonderen over
de setting waarin je verzeild bent geraakt.
MONUMENTAAL De zevenhonderd jaar oude
Dijkpoort lokt je al van afstand en terwijl je er
onderdoor loopt, kun je het straatbeeld van
vroeger bijna uittekenen. Als het aan het einde
van de poort weer licht wordt, presenteert een
monumentaal straatje zich voor je. Hier proef
je de mengelmoes van klassieke ambacht,
eigentijdse creaties en tijdloze gezelligheid; de
Kruisstraat verwelkomt je. >>
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Laat je verleiden door
het leukste straatje van Hattem

NR 17 WIJNKOPERIJ HENRI BLOEM
Robuust, fruitig of kruidig? Laat weten welke
smaak of combinatie je zoekt, Henri Bloem
denkt met je mee. En vergeet niet te vragen
naar het verhaal achter de wijn, want Henri
Bloem koopt rechtstreeks bij de boer en kan
je er alles over vertellen. Een goede wijn hoeft
niet duur te zijn, dat kun je bij deze winkel
ervaren.

Kruisstraat
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NR 15 SJIEK DE FRIEMEL
Noem de merken ‘Dsquared2’, ‘Stone
Island’ en ‘Kenzo’ en elke tiener veert op.
Jongens en meisjes, jonge dames en hippe
moeders komen van ver om kleding van deze
exclusieve merken te bemachtigen, want
Sjiek de Friemel heeft het! En nog meer hippe,
mooie merken. Wel twee verdiepingen mode
om blij van te worden.
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NR 22 BONBON ATELIER A3
De etalage alleen is al een lust voor het oog,
één stap binnengezet verleidt de chocolade
je. Waar kijk je eerst met al die prachtige
kunstwerkjes? En wat een heerlijke geur!
Laat je daarom maar even afleiden door het
ambachtelijke werk in het open atelier, dan
kun je straks kiezen uit de meer dan honderd
soorten bonbons.
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NR 13 EVERYDAY BREAD… & COFFEE
In deze ambachtelijke sfeer blijf je graag even
een broodje eten, gemaakt van en belegd met
eerlijke streekproducten. En dat proef je. Je
kopje koffie wordt met aandacht gecreëerd
door een barista. Dat is genieten. En dat
heerlijke brood koop je natuurlijk ook voor
thuis. Of van die lekkere koeken…
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NR 21 BRUNO BARAT ART GALLERY
Bruno Barat ontvangt je graag in zijn galerie,
waar je in alle rust authentieke kunststukken
tot je kan laten komen. Het zijn schilderijen,
sculpturen, glas en keramiek. Ook kan je
hier samen van gedachten wisselen over
kunst. En spreek je de kennis van deze
kunsthistoricus aan, dan steek je van een
bezoekje geheid iets op.
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NR 12 VELTKAMP TWEEWIELERS
Stadsfietsen, toerfietsen, elektrische fietsen
en deskundig advies wachten je hier op. En
mis je een jasje om warm de fietstocht naar
huis aan te gaan, dan vind je die hier. Service
staat hoog in het vaandel bij deze specialist,
dat betekent ook dat je hier de accu van je
elektrische fiets kan opladen.
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NR 19 WENZ
Loop voetje voor voetje door deze
gezelligheid van cadeautjes en snuisterijen,
kaarten en woonaccessoires en zorg zo dat
je niets mist. De mooie collectie tassen van
o.a. Bag2Bag trekt vanzelf je aandacht en bij
het zien van de sieraden van iXXXi en By Jam
en de horloges van Ikki maakt je hart een
sprongetje – geef het maar eerlijk toe.
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NR 18 WHAIR KAPPERS
Deze trendy kapsalon gaat voor waanzinnige
creaties die goed bij jou passen en waar jij je
goed bij voelt. De haarstylisten lopen voorop
in de trends, materialen en technieken. Zij
zorgen ervoor dat je er geweldig uitziet. Dat
kan zijn na een enkelvoudige knipbeurt, maar
ook na een complete metamorfose. En alles
daar tussenin, want Whair belicht je mooie
kant.
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| Hier proef je
de mengelmoes
van klassieke
ambacht, eigentijdse
creaties en tijdloze
gezelligheid |

NR 11 EETCAFÉ DE KRUUSING
Gewoon lekker een hapje eten, gezellig en
goed. In dit bruine eetcafé vind je de lunchen dinerkaart die je er hoopt te vinden.
Met bijvoorbeeld een spiegelei als lunch of
biefstuk met frites als diner. Kom binnen en
wees welkom.
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NR 3
SOULSISTERS
Een conceptstore met een vleugje
spiritualiteit, een scheut creativiteit en een
flinke dot gastvrijheid, dat is deze brasserie.
Ook de nuchterheid zelve zal zich hier op zijn
gemak voelen. Strijk neer op het terras, klets
uitgebreid bij tijdens een rijkelijke lunch of kijk
rond tussen de producten van wel negentig
creatieve ondernemers, ga je gang.

TEKST Annemiek Grefhorst BEELD Martin Hogeboom
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