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Charmant en sfeervol vestingstadje aan de Bergsche Maas, dat is Heusden. Kenmerkend zijn de geplaveide 
straatjes, het mooie haventje, de prachtig gerestaureerde panden, en zeker óók: de bijzondere winkels. 

Speciale adresjes met een anders-dan-anders aanbod. Van ambachtelijk ijs tot bijzondere schoenen, van een 
culinair cadeau tot kunst. Je vindt er een gevarieerd en compleet aanbod. Perfect voor een verrassend dagje uit. 

BrocanteBrocante HistorieHistorieCadeau tipsCadeau tips

AmbachtAmbacht Bijzondere plekjesBijzondere plekjes SpeciaalzakenSpeciaalzaken
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De Grote Heusden Winkel Gids



    

n ’t Heusdens IJshuys
een perfecte rustplek met uitzicht op de 

gerestaureerde gevels van de Botermarkt is ’t 

Heusdens iJshuys. Het schepijs wordt ambachte-

lijk bereid en er zijn vele verrassende ijssmaken 

verkrijgbaar. Zoals de eigenaren het stellen: ‘Wij 

verkopen geluk per bol!’. Als je geen ijsliefheb-

ber bent, kun je een heerlijke complete koffie 

bestellen aangevuld met exclusieve bonbons of 

huisgemaakt gebak. 

Adres: Botermarkt 21, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-660033, https://heusdensijshuys.nl

n De Bazeroen mannenmode
in hartje Heusden aan de Botermarkt zit De 

Bazeroen mannenmode. eigenaren Huib van 

der Kas en Karin Schuur hebben een neus voor 

mannenkleding van topkwaliteit. Heren die 

houden van een stoere, geklede stijl zijn hier aan 

het juiste adres. Naast de toonaangevende 

merken PMe en Vanguard vind je er kleding van 

onder andere Mac Jeans, Com4, Alan red, 

Giordano en Baileys. 

Adres: Botermarkt 16, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-662759, https://debazeroen.nl

n De Snorhaar
Als je een huisdier hebt, zul je met plezier 

binnenlopen bij deze bijzondere ‘dierenboetiek’ 

aan de Botermarkt. Van dekens tot manden, van 

halsbanden en tuigjes tot zelfs hondenkleding 

en draagtassen voor je huisdier, vind je er. Bij 

De Snorhaar hebben ze een hart voor dieren en 

weten ze wat je trouwe viervoeter wil. er is ook 

een uitgebreide collectie verzorgingsproducten 

verkrijgbaar, zoals borstels en conditioner. 

Adres: Botermarkt 11A, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-202547, www.desnorhaar.nl 

n Hoedtique Mary Stoop
Draag je graag een speciale hoed of pet?  Dan 

kun je hier je hart ophalen. indrukwekkend bij 

binnenkomst is de complete wand vol bijzon-

dere hoofddeksels. Je vind er als hoedenlief-

hebber een uiteenlopend assortiment petten 

en hoeden. Met Schotse ruit of knallend rood, 

klassiek of met een moderne twist. Heel leuk: 

de bijpassende sjaals en handschoenen. Geen 

hoedendrager? Loop dan binnen voor de mooie 

sieraden, echte kleurrijke blikvangers. 

Adres: Engstraat 9, 5256 BD Heusden-vesting, 

06-40248906, https://hoedtique-marystoop.nl

n Zin in boeken
Heb je zin in boeken, dan zit je hier goed. De 

medewerkers van deze winkel weten waar ze 

over praten en kunnen je adviseren dankzij hun 

eigen kennis over de vele boeken. een echte 

specialiteit zijn de boeken – nieuw en tweede-

hands – rondom het thema persoonlijke ontwik- 

keling en zingeving. Voor je het weet, ben je zo 

een uurtje verder door rond te neuzen. Aan de 

gezellige leestafel kun  je met een heerlijk kopje 

koffie erbij al lezend rustig de tijd vergeten. 

Adres: Botermarkt 12, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-853805, https://shop.zininboeken.com 

n Stadsslijterij Heusden 
De Waterdrager
Bij een bezoekje aan Heusden hoort eigenlijk 

een origineel glaasje ‘Heusdens bitter.’ Dit 

drankje vind je dus ook in de Stadsslijterij 

Heusden, gelegen in de charmante engstraat. 

Ben je meer een bierliefhebber? ook dan is er 

een echt Heusdense drank: ambachtelijk 

Heusdens speciaalbier. De slijterij biedt ook 

talloze andere bieren, wijnen en gedestilleerde 

dranken en aanverwante cadeaus. Je bent altijd 

welkom om speciale drankjes te proeven.  

Adres: Engstraat 12, 5256 BD Heusden-vesting, 

06-42920785, https://stadsslijterij-heusden.nl  

n Het Bonte Schaep
Het team van deze damesmodezaak kijkt écht 

naar wat bij jou past. een miskoop zal je hier niet 

overkomen. ook fijn: de collectie is ‘eerlijk’, wat 

betekent dat alle kleding wordt gemaakt onder 

prima werkomstandigheden. Voor het Neder-

lands-italiaans merk No man’s land wordt samen- 

gewerkt met kleine, lokale, italiaanse familie-

bedrijfjes waar alles in overeenstemming gaat 

met de europese richtlijnen op het gebied van 

arbeid, werkomgeving en consument. en de 

kleding van iNti! wordt handgemaakt in ecua- 

dor met respect voor cultuur, natuur en mens. 

Geen tijd voor een bezoek tijdens reguliere 

openingstijden? Maak een afspraak voor een 

exclusieve privéwinkelavond. Je wordt in de 

watten gelegd, krijgt een persoonlijk kleurad-

vies, en geniet van lekkere hapjes en drankjes. 

er zijn hieraan geen extra kosten verbonden. 

Adres: Engstraat 7, 5256 BD Heusden-vesting, 

0416-662092, www.bonteschaep.nl
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’t Heusdens IJshuys 

Gegevens kunnen ondertussen gewijzigd zijn. Informeer altijd even bij de betreffende zaak voor de meest actuele informatie.

Zin in boeken Stadsslijterij Heusden De Waterdrager

52
Brabeau

Heusden was in de middeleeuwen de 

centrale plaats in het Land van Heusden. 

In het kader van de Opstand van de 

Nederlandse gewesten tegen de Spaanse 

landsheer besloten de Staten van Holland 

in 1579 tot de vestering van de stad 

Heusden. In de jaren erna werd de stad 

uitgebouwd tot een sterke vesting. 

De middeleeuwse stadsmuur, de 

stadsgracht, het kasteel en de haven 

kwamen binnen de stadsomwalling te 

liggen. De vestingwerken werden in de 

jaren 1613-1620 verder versterkt en 

uitgebreid. De vesting Heusden was van 

grote militaire waarde, zeker gezien de 

nabijheid van door de vijand beheerste 

steden als ’s-Hertogenbosch en Breda. 

Heusden historisch
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Leuke adresjes

Hoedtique Mary Stoop

Fijn dagje uit

De Bazeroen mannenmode

Charmant en sfeervol vestingstadje aan de Bergsche Maas

Winkelsluiting Handig om te weten als je een 

bezoekje aan de vestingstad in je agenda wilt 

zetten. Veel winkels in Heusden-vesting zijn op 

maandag en dinsdag gesloten.  

Verstilde tijd
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De Snorhaar

Het Bonte Schaep
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n Vervoorn - In den Prince 
Bloemsierkunst
De gevel is met bloemen en planten versierd. op 

zich al een plaatje. Je krijgt meteen al zin om ook 

voor je eigen huis wat moois mee te nemen. Het 

familiebedrijf bestaat al 45 jaar, dus met de 

kwaliteit en vakkennis zit het wel goed. De 

bloemen worden iedere dag met zorg op de 

veiling uitgezocht. iets bijzonders te vieren, 

zoals een opening of jubileum? Het team vindt 

het leuk om met je mee te denken over de 

aankleding van de feestruimte. om jezelf of een 

ander te verwennen zijn er ook bijzondere 

accessoires, zoals mooi aardewerk en glaswerk. 

Adres: Vismarkt 8, 5256 BC Heusden-vesting, 

0416-663278, https://vervoornindenprince.nl

n Juwelier & Goudsmid 
Sylvester Andriessen
Al meer dan dertig jaar maakt goudsmid 

Sylvester Andriessen de mooiste sieraden in zijn 

eigen atelier. De sieraden kunnen gemaakt 

worden van ‘oud goud’ dat niet meer gedragen 

wordt, of van nieuw goud of zilver. Vaak gebeurt 

dit in opdracht van een klant, maar Sylvester 

heeft ook een eigen collectie. in de winkel doe 

je al de nodige inspiratie op. er is een mooi 

aanbod van horloges en sieraden. Daarnaast is 

Sylvester een echte trouwringen-specialist. Hij 

heeft een uitgebreide en bijzondere collectie. 

Bovendien: je krijgt goed advies. 

Adres: Engstraat 5, 5256 BD Heusden-vesting, 

0416-663192 www.sylvesterandriessen.nl 

n Restaurant & Kookstudio Van Dijk
Dit bijzondere restaurant is gevestigd in een 

riante stadsvilla pal aan het pittoreske haventje. 

De inrichting is eigentijds en stijlvol. op het 

bord draait het allemaal om kwaliteit. er worden 

heerlijke klassiekers geserveerd met eerlijke 

en herkenbare smaken van uitsluitend verse 

producten. Leuk is het concept van sharing: 

samen een lunch of diner delen in de vorm 

van kleine gerechtjes. ook een goed idee: 

volg een kookclinic waarbij je de technieken 

en fijne kneepjes van de chef leert, die je 

vervolgens thuis kunt toepassen. 

Adres: Stadshaven 24, 5256 BA Heusden-vesting, 

06-55780836, www.vandijkheusden.nl

n Galerie Markt 11
Als kunstliefhebber kom je in Heusden volop 

aan je trekken. ook aan de Vismarkt, waar 

Galerie Markt 11 gevestigd is. Leuk is dat de 

kunst betaalbaar is en heel gevarieerd: van 

porselein en keramiek tot kleine bronzen 

beelden en schilderijen. Kleurrijke werken 

worden afgewisseld met sobere, zwart-wit 

kunstobjecten. Voor elk interieur is er een 

passend stuk te vinden. 

Adres: Vismarkt 11, 5256 BC Heusden-vesting, 

0416-664012, www.galeriemarkt11.nl 

n Berg & Braam
Als je dit schattige winkeltje met speelgoed en 

snoepgoed binnenstapt, word je vanzelf even 

kind. Het houten speelgoed doet denken aan 

vroeger en ook het snoepgoed in de grote 

potten roept een nostalgisch gevoel op. 

Handpoppen, knuffels, speeldozen, kralen, 

houten puzzels... Als je een leuk verjaardagsca-

deau voor een kind of kraamcadeautje zoekt, 

vind je hier vast en zeker iets ‘zoets’ – letterlijk 

en figuurlijk. Alles wordt met opvallende zorg 

voor je ingepakt. 

Adres: Nieuwstraat 7, 5256 BB Heusden-vesting, 

0416-661291, www.bergenbraam.nl

n D’n Kaarsenstal
Kwaliteitskaarsen maken is een middeleeuws 

ambacht dat eigenaar toon tot in de puntjes 

beheerst. Hoewel tegenwoordig de meeste 

kaarsen worden geperst of gegoten, dompelt 

toon de kaarsen nog waarna ze handmatig 

worden gevormd. Het resultaat zijn kaarsen die 

niet ruiken, druppen of roken, maar wel een 

mooie gelijkmatige vlam en lange brandduur 

geven. D’n Kaarsenstal heeft een ruim aanbod 

van kaarsen, maar je kunt ook kaarsen op maat 

laten maken door toon, en naar wens zelfs op 

kleur (leuk voor een huwelijk of doop). Loop 

eens binnen om toon aan het werk te zien. 

Adres: Nieuwstraat 10, 5256 BB Heusden-vesting, 

0416-663519, www.kaarsenstal.nl

n Heeren van Heusden Wijnkoopers
in een prachtig pand aan de Vismarkt koop je 

rechtstreeks van de importeur kwaliteitswijnen 

uit Spanje, Frankrijk, Portugal, oostenrijk en 

italië. De wijnen komen allemaal van domaines 

die wijn maken met een eigen karakter. Bij de 

aanschaf van een fles wijn krijg je een wijn-/

spijsadvies en de fles wordt prachtig voor je 

ingepakt. tip: één keer per jaar, in september, 

is er een grote proeverij. Kijk op de website 

voor de datum. Voor groepen tot 45 personen 

is op afspraak een wijnproeverij te boeken. 

Adres: Vismarkt 1A, 5256 BC Heusden-vesting, 

0416-663025, www.heerenvanheusden.nl

n Che Bello Woonwinkel
Che Bello betekent ‘wat mooi’ in het italiaans. 

italië is dan ook de grote inspiratiebron voor 

eigenaren Anette en Frank, die een heel eigen 

stijl hebben waardoor je je gewoon moet laten 

verrassen. De collectie omvat onder meer 

woontextiel, woonaccessoires, verlichting, 

meubels, glassieraden en serviezen, maar ook 

damesmode en accessoires, zoals tassen en 

portemonnees. eenmaal thuis na een bezoek en 

spijt dat je dat ene stuk niet hebt gekocht? er is 

ook een webwinkel. 

Adres: Botermarkt 18, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-666699, www.chebello.nl

n Ne9en
een mengeling van stoer, vintage, robuust en 

chique. De bijzondere woonitems die je bij 

Ne9en ziet, passen eigenlijk bij elk interieur. 

Voor een echte blikvanger koop je bijvoorbeeld 

een enorm grote bladgouden letter of een neon 

ster. Wonen met karakter kan ook subtieler. Fris 

je interieur dan op met mooie sierkussens, 

verlichting of een aardewerken schaal. De 

eigenaren doen je graag leuke ideetjes aan de 

hand voor een nieuw of juist oud voorwerp met 

een ziel. Ze worden bij hun vintage en design-

vondsten geïnspireerd door antiekhandelaar 

Drew Pritchard en zijn programma ‘Salvage 

hunters’. Hun stijl is echt bijzonder. 

Adres: Botermarkt 9, 5256 AV Heusden-vesting, 

06-37313396, www.ne9en.site
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Geplaveide straatjes,            monumentale panden, én bijzondere winkels

Rondvaart
Heusden ligt prachtig aan de Bergsche 
Maas. Je beleeft het vestingstadje en haar 
omgeving heel anders vanaf het water. 
Maak een rondvaart en geniet van het uit-
zicht. Rondvaart Wiljo verzorgt rondvaar-
ten, maar ook dagtochten vanuit Heus-
den. Leuk is het bijvoorbeeld ook om een 
dagtochtje te maken naar de Biesbosch of 
Bommelerwaard. Heb je niet zoveel tijd tussen het winkelen door, dan is een rondvaart 
van een uur ook een optie. Deze route voert een stukje over de Maas en komt uit op het 
Heusdens Kanaal. Je vaart dan langs Wijk en Aalburg en komt door een beschermd na-
tuurgebied met tal van watervogels. 

Adres van de ligplaats: Stadshaven, Molensteiger, 
Centrum Heusden, 0416-380278, www.rondvaartwiljo.nl 

Vervoorn - In den Prince Bloemsierkunst

ook leuk in Heusden…
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Juwelier & Goudsmid Sylvester Andriessen

D’n Kaarsenstal

      Heeren van Heusden Wijnkoopers

Restaurant & Kookstudio Van Dijk Berg & Braam

Galerie Markt 11

Aanrader

Vanaf 1968 werd een begin gemaakt met 

de grootscheepse, veertig jaar durende 

restauratie van het stadje. Heusden werd 

in 1972 tot beschermd stadsgezicht 

verklaard en telt 122 Rijksmonumenten 

en 97 gemeentelijke monumenten.

Beschermd 
stadsgezicht

Lekker op stap

Fijn dagje uit
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n Addy van den Krommenacker
De creaties van de geboren Brabantse mode-

ontwerper Addy van den Krommenacker zijn 

wereldwijd bekend en leverden internationale 

modeprijzen en zelfs een koninklijke onder-

scheiding op. Zijn stijl is uitgesproken vrouwelijk 

en stijlvol. in deze winkel vind je de ready-to-

wear-collectie, de betaalbare en draagbare lijn 

van Addy’s hand. 

Adres: Hoogstraat 7, 5256 AW Heusden-vesting, 

06-20613295, www.addyvandenkrommenacker.nl

n De Pannenkoekenbakker
Dit pannenkoekenrestaurant is gevestigd in de 

oude kazerne. Vroeger was het de verblijfplaats 

van beroepsofficieren die in Heusden gelegerd 

waren. Het oude karakter van het pand is mooi 

bewaard gebleven. De pannenkoeken zijn een 

traktatie op zich voor wie van hartig of zoet 

houdt. Wil je eens wat ‘anders dan anders’ 

proeven, waag je dan aan een carpaccio 

pannenkoek of een beef terriyaki pannenkoek. 

Maar een klassieke pannenkoek met rozijnen op 

brandewijn, ijs en slagroom is ook niet bepaald 

een straf. 

Adres: Vismarkt 4, 5256 BC Heusden-vesting, 

0416-662559, www.pannekoekenbakker.nl

n Braveau Bar & Kitchen
Bij Braveau wordt gekookt met dagverse 

ingrediënten, bij voorkeur uit de regio. Daarom 

is er naast de reguliere menukaart iedere dag 

een verrassingsmenu. een impressie van de 

kaart? Van oesters tot peking eend. Van truffel- 

risotto tot bouillabaisse. Van gestoofde kalfs- 

wang tot een heerlijke afsluiter met een proe- 

verij van nagerechten. tip: boek een high-tea 

om je lekker te laten verwennen. Heb je iets 

groots te vieren, dan is het mogelijk om het 

restaurant helemaal voor jouw gezelschap te 

reserveren. Adres: Vismarkt 3, 5256 BC Heusden-

vesting, 0416-757929, www.restaurantbraveau.nl

n Twice interior
Het motto van twice interior is ‘Dare to be 

different’, durf om anders te zijn. De eigenaren 

zijn experts in het stofferen en decoreren van 

huizen. Voor de bijzondere voorwerpen die ze 

bieden, reizen ze zelf naar Zweden, engeland, 

Frankrijk en italië. Je vindt in deze sfeervolle 

winkel uitsluitend ‘one of a kinds’ – één van elk 

– unieke stukken dus. Want, zo zeggen de 

eigenaren: ‘ieder huis vraagt om een eigen stijl’. 

Adres: Engstraat 3, 5256 BD Heusden-vesting, 

06-24531510, www.twiceinterior.nl 

n Het Blaauw Laaken Kunstkabinet
Het pand uit 1604 is al een kunstwerk op zich. 

Waar eens een lakenhandel was gevestigd, werd 

in 1988 deze kunstgalerie geopend. Nog 

verwijzend naar vroegere tijden, koos men voor 

de naam ‘Het Blaauw Laaken’. De expositieruim-

te werd oorspronkelijk door kunstschilder Henri 

Bol gebruikt als zijn atelier. inmiddels is de 

galerie een podium voor de creativiteit van 

talloze hedendaagse schilders en beeldhouwers, 

zowel uit binnen- als buitenland. onder leiding 

van Gerrie Bol-Klinkenberg worden regelmatig 

exposities georganiseerd. 

Adres: Engstraat 14 5256 BD Heusden-vesting, 

0416-662243, https://hetblaauwlaaken.nl

n Amazing Shoes
een klassiek pak en dan een beetje gekke 

schoenen eronder. of een ingetogen jurk samen 

met wél heel kleurrijke pumps. De schoenen van 

Amazing Shoes zijn echte blikvangers die een 

stijl máken. Kleurrijk en extravagant. eigenaar 

Bart van den Hoven begon in 2016 met de zaak, 

waar hij naast schoenen voor vrouwen en man- 

nen ook accessoires als riemen en sokken ver- 

koopt. Het motto van deze schoenfanaat: de 

schoen is het belangrijkste onderdeel van een 

outfit. De collectie komt voornamelijk uit Spanje, 

en is handgemaakt van natuurlijk materiaal. Heb 

je een grote of heel kleine schoenmaat? elke 

maat kan voor je besteld worden. Je kunt ook 

een afspraak maken voor een privé-winkelbe-

zoek buiten de reguliere openingstijden. 

Adres: Engstraat 1, 5256 BD Heusden-vesting, 

06-19999879, www.amazingshoes.nl

n Bakkertje 
Deeg en Den 
Contente Mensch
Bij Bakkertje Deeg 

neem je gewoon een 

mandje en verzamel 

je op je gemakje 

allerlei lekkers uit de 

oven. eigenaren 

Lucas (uit een echte 

bakkersfamilie) en 

Jolanda Vermeulen hebben hun bakkerij in 2009 

uitgebreid met een lunchroom in oudhollandse 

stijl, Den Contente Mensch. Als je daar binnen-

stapt, denk je even dat je een tijdreis naar 

vroeger hebt gemaakt. of je nu een lekker 

ontbijtje wilt, komt lunchen, of een echte 

high-tea wilt ervaren, het is altijd genieten in 

een gezellig ‘ouderwetse’ sfeer, compleet met  

‘persjes’ op de tafeltjes. en het ruikt er verrukke-

lijk naar vers brood en banket. 

Adres: Botermarkt 13, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-661460, www.bakkertjedeeg.nl

n Eetcafé Havenzicht
Hier lunch of dineer je met prachtig uitzicht op 

het haventje van Heusden. Niet alleen de locatie 

is een aanrader, ook het menu verrast. De kaart 

wisselt vier keer per jaar, met de seizoenen mee. 

Daarnaast staat er iedere week wel een ander 

gerecht tussen. Sommige gerechten zijn echte 

klassiekers die nooit ontbreken, zoals de 

Hamburger Havenzicht. er is ook een uitgebreid 

assortiment borrelhapjes. Denk bijvoorbeeld 

aan een Bourgondisch plankje om heerlijk met 

een drankje van te smullen. 

Adres: Vismarkt 2, 5256 BC Heusden-vesting 

0416-662723, http://havenzicht.nl
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Amazing Shoes

Speciale adresjes met een anders-dan-anders aanbod

Addy van den Krommenacker

Bakkertje Deeg en Den Contente Mensch

Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘De restauratie 

van Heusden’ vertelt het verhaal over 
hoe de door oorlogsgeweld kapot-

geschoten stad transformeerde in een 
tot in de puntjes gerestaureerde 

vestingstad. Ook komt aan bod welke 
invloed de restauratie heeft gehad 

op de sociale en economische ontwik-
keling van Heusden in de twintigste 
eeuw. Voor deze tentoonstelling is 

onderzoek gedaan in het archief en 
is met betrokkenen gesproken. 

De expositie is tot en met 13 oktober 
2019 gratis te zien  in museum 

Het Gouverneurshuis. 
Adres: Putterstraat 14, 5256 AN Heusden-

vesting, www.gouverneurshuis.nl

De Pannenkoekenbakker

56
Brabeau

Heemtuin 
Een groene oase midden in Heusden. 
Heemtuin De Meulenwerf is prachtig 
aangelegd en wordt door een enthousi-
aste groep vrijwilligers zorgvuldig 
bijgehouden. De tuin geeft een beeld 
van planten en cultuurgewassen uit de 
streek. Je vindt er ook oude gewassen 
die verwijzen naar ambachten, zoals 
bierbrouwer, geneesheer, kruidenier en 
kleermaker. In deze Heemtuin word je 
verrast door vergeten groenten, bijzon-
dere kruiden en lekker geurende bloe-

men. De vele bankjes maken van de tuin 
een fijn plekje om even rustig te genieten. 
Adres: Molenstraat 7a, 5256 AZ Heusden-
vesting, www.heemtuindemeulenwerf.nl 

ook leuk in Heusden…
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Tip
Twice interior

Eetcafé Havenzicht

Ontdek het bijzondere vestingstadje Heusden

        Het Blaauw Laaken Kunstkabinet

Tip

Fijn dagje uit        Braveau Bar & Kitchen

p
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n Boudoir Heusden
De eigenaresse van deze modewinkel voor 

vrouwen heeft als motto: ‘Waar stijl en hip elkaar 

ontmoeten’. Je vindt bij Boudoir leuke kleding, 

tassen, mooie modeaccessoires, maar ook 

bijzondere en antieke woonaccessoires. tip: kijk 

zeker naar de handgemaakte shawls van eigen 

merk. 

Adres: Botermarkt 7, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-531132, www.facebook.com/

boudoirheusden   

n La Verte
Deze mooie zaak is gespecialiseerd in ‘groene’ 

cadeaus. Je vindt er veel producten gemaakt 

van natuurlijke en duurzame grondstoffen. 

Dat is kopen met een goed gevoel. Het zijn 

ook nog eens heel bijzondere stukken. Voor-

beelden te over, zoals een ‘groene’ design- 

lamp, houten horloges en armbanden. Leuk 

om jezelf mee te verwennen of een ander te 

verrassen. De  cadeaus die je er koopt worden 

met veel zorg op een mooie manier ingepakt. 

Adres: Botermarkt 24, 5256 AV Heusden-vesting, 

0416-203603, www.facebook.com/pg/

laverteaccessoires 

n Smits Modeschoenen Heusden
Van pumps tot sneakers, van stoere heren-

schoen tot chique stapper. in deze royale zaak  

vind je zeker een paar schoenen naar je zin. 

De keus is groot en het advies grondig. De 

familie Smits zit al 115 jaar met hun zaak in 

Heusden. Anno 2019 staat de vierde generatie 

aan het roer. De winkel is verbonden met 

Shoesme Brandstore Heusden, met de ingang 

aan de Vismarkt 10. Daar staan schoenen 

centraal die speciaal zijn ontworpen voor baby’s, 

kleuters en schoolkinderen. Je kunt er ook 

terecht voor kraamcadeaus en rugzakken. 

Adres: Drietrompetterstraat 17, 5256 BE Heusden-

vesting, 0416-661268, www.shoesme.nl 

 

n Ons Gheluk
Deze brasserie en taveerne voert je met de 

prachtige muurschilderingen van de Heusdense 

schilder Petrus van engelen terug naar de 17de 

eeuw. De sfeer is er warm en intiem. Dit komt 

vast ook door de verdeling in drie ruimtes. Zelfs 

als er heel veel gasten zijn, voelt het niet druk 

omdat ze verspreid zitten in de verschillende 

ruimtes. De kaart bevat naast bekende klas-

siekers ook verrassende gerechten als kokos-

soep en kip Saigon. Voor iedere gelegenheid is 

er ook een menu op maat mogelijk. 

Adres: Vismarkt 9, 5256 BC Heusden-vesting, 

0416-660101, www.onsgheluk.nl

n Brouwerij Kareltje
Aan het mooie Burchtplein vind je Brouwerij 

Kareltje. Als je houdt van een speciaalbiertje, 

is dit adres zeker een bezoekje waard. Naast 

heerlijke bieren op tap, zijn er ook negen 

soorten likeuren te bestellen. Bijzonder is ook 

het ruime assortiment van 26 verschillende 

huisgemaakte jenevers. eet er een reuze-tosti 

bij en genieten maar. ook leuk: je kunt via de 

eigen jukebox-app je 

favoriete nummer 

aanvragen. Annet en theo 

van Loon, die in 2001 met 

de brouwerij en het 

brouwcafé begonnen, 

schenken je graag bij. 

Adres: Burchtplein 5, 

5256 EA Heusden-vesting, 

0416-660039, www.kareltje.info 

n Adry’s Atelier 
en Galerie
Kunstenaar Adry 

Deekens-van Gorp 

is in 1989 neerge-

streken in Heusden. 

Haar werk maakt 

je vanzelf vrolijk 

dankzij het uit- 

bundige kleurgebruik. Houd je van tulpen? 

Neem dan zeker een kijkje in deze galerie, want 

Adry’s muze is de tulp. Naast levendige 

schilderijen op doek maakt deze creatieveling 

ook werken op houten luiken. 

Adres: Vismarkt 11a, 5256 BC Heusden-vesting, 

06-81625490, www.adry.nl 

n Atelierwinkel Zacht
els de Meijer verwerkt honderd procent gere- 

cycled bont van bontjassen tot nieuwe produc- 

ten. Heb je een bontjas die al jaren in de kast 

hangt? Geef deze een nieuwe bestemming. 

Denk aan een vorstelijke plaid, een knuffel-

zacht kussen, een behaaglijke stoel, of een 

aaibare tas. ook kledingstukken, zoals een 

bodywarmer, een omslagdoek of jas, kan els 

voor je maken. Ze doet dit met veel zorg en 

aandacht. Neem je bontjas mee als je haar 

winkel bezoekt; ze maakt graag samen met jou 

een nieuw ontwerp. Zo ben je er zeker van dat 

jouw stuk helemaal uniek is. 

Adres: Engstraat 4, 5256 BD Heusden-vesting, 

06-30136209, www.zacht.nu 

n  Belle & Beau
Gerry en Marleen verkopen vanuit hun karak- 

teristieke pand in de charmante engstraat 

baby- en kinderkleding. Je kunt er ook terecht 

voor leuke kraamcadeautjes. originele nacht-

lampjes, bijzondere fopspenen en schattige of 

juist stoere petjes en mutsjes, het is er. Leuk om 

kinderen mee te verrassen. Gerry en Marleen 

pakken de aankoop met zorg in. Viel het cadeau-

tje in de smaak? er is ook een Belle & Beau web- 

winkel. Maar ‘in het echt’ snuffelen is veel leuker. 

Adres: Engstraat 13, 5256 BD Heusden-vesting, 

0416-661650, www.belleenbeau.nl 
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   Kenmerkend zijn de geplaveide       straatjes, en zeker óók: de bijzondere winkels

Logeeradresje 
Wil je een overnachting doen in Heusden? 
Een leuk logeeradresje is Bed&Brood &Zo. 
De B&B beschikt over twee luxe kamers 
met privé badkamers en is in hartje Heus-
den gevestigd. Het pand uit 1619 is in 2016 
helemaal verbouwd mét behoud van 
sfeervolle elementen uit vroegere tijden. 
Eigenaar René Peters heeft aan alle com-
fort-details gedacht, zoals écht goede kof-
fie op de kamers. Voor het ‘Foodlovers ar-
rangement’ werkt de B&B samen met 
Restaurant & Kookstudio VanDijk. 

Adres: Wittebroodstraat 14, 5256 EG Heusden 
Vesting, 06-16379005, http://bedandbreak
fastheusden.nl 

ook leuk in Heusden…

Tip

Brocantemarkt 
Ga lekker snuffelen op de brocante-

markt die tien maal per jaar gehouden 
wordt op de eerste zaterdag van de 

maand (van maart t/m december) van 
10.00 tot 17.00 uur. De eerstvolgende 

data: 7 september, 5 oktober, 
2 november, 7 december. 

Adres: Burchtplein, 5256 EA Heusden-
vesting, www.brocantemarktheusden.nl

ook leuk in 
Heusden…

Ons Gheluk

De Toverspiegel

Adry’s Atelier en Galerie

Belle & Beau

Perfect voor een verrassend dagje uit 

Fijn dagje uit
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Boudoir Heusden La Verte

Smits Modeschoenen Heusden Brouwerij Kareltje

Atelierwinkel Zacht
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