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1 – DE NIEUWE WINKEL 

Al vijf jaar verhuurt De Nieuwe Winkel 
in de Tolbrugstraat ruimte op 200 m² 
winkel vloeroppervlak. Dit aan creatieve, 
enthousiaste ondernemers met bijzondere, 
handgemaakte, biologische en duurzame 
producten. Het concept biedt webshops, 
beginnende ondernemers, hobbyisten en 
professionele labels, voor maximaal drie 
maanden, een fysieke verkoopplek aan. 
Ondernemers onderling en  winkelend 
publiek met elkaar verbinden, dat is de 
 missie van het mini-warenhuis vol met 
 spullen die het leven leuker maken. 

2 – BOBBI’S BAR 

Sinds een jaar bezit de Gasthuispoort één 
van de mooiste hotspots van de binnenstad. 
Bobbi’s Bar is hip en gezellig om te verblijven 
voor lunch, diner en een borrel. Geen poe-
spas, maar gewoon goed gemaakte bascis 
zoals pizza, biefstuk en kip. Bobbi’s Bar is 
voor mij een plek om zakelijk af te spreken 
voor een kop thee of ’s avonds voor een gin 
tonic met een relatie. Achter de bar zitten 
Jeff Vink en Kim Evertse, die een concept 
neerzetten waar iedereen zich thuis voelt. 
Van de burgemeester tot de bakker, onge-
dwongen en gewoon goed. Het is er sinds de 
opening altijd druk. 

3 – T-HUIS

Het paviljoen T-Huis in Park Valkenberg is 
wellicht wat omstreden, maar het ontwerp 
van architect John Körmeling is al meer 
dan twintig jaar een pareltje. Zeker voor de 
bezoeker die vanuit het station via het stads-
park naar het stadscentrum loopt. De vraag 
of het een kunstwerk of puur een horecazaak 
is, vind ik niet zo boeiend. Wat voor mij telt, 
is dat het stadsbestuur het erkent als uniek 
cultureel erfgoed. 

4 – HUTSPOT BREDA 

Ondernemers Pieter Jongens, Reinier Ber-
naert en Nick van Aalst combineren binnen 
Hutspot bijzondere mode, innovatief design 
en lokale kunst. Ze bieden jonge ontwerpers 
en kunstenaars de gelegenheid om hun pro-
ducten te verkopen naast de gevestigde mer-
ken. Ook bieden zij creatieven de kans een 
expositie te houden. Een mooie toevoeging 
van creativiteit aan de binnenstad van Breda.

5 – DE VRIJE BOEKHANDEL

De Vrije Boekhandel, met de kenmerkende 
klassieke gevel, is een begrip in de binnenstad. 
Een uniek zichtpand met boekenkasten langs 
de wanden tot aan het platfond toe gevuld. 
Hier droom je als bezoeker heerlijk weg. 

6 – BON APPETIT

Denk ik aan Breda, dan denk ik aan ijs. In de 
eigentijdse Groene Poort, van vastgoedicoon 
Maas-Jacobs, vinden we sinds 2016 com-
mercieel sterke foodconcepten. Eén daar-
van is Bon Appetit, De IJssalon van Breda. 
Eigenaar Edwin van Es paste het principe 
van frontcooking toe op zijn ijsconcept, dat 
echt een belevenis is. Bezoekers hebben niet 
alleen keus uit 48 smaken versgedraaid ijs, 
maar genieten ook van smoothies, salades, 
gebak, broodjes en tosti’s. Producten met bij-
zondere smaken, zoals een shoarmatosti of 
ijs in de smaak gezouten karamel, geven het 
concept nog een extra twist. Het is helemaal 
niet erg om buiten in de rij te wachten. 

7 – LILA THE STORE

In de Wilhelminastraat zit alweer vijf jaar een 
conceptstore geïnspireerd op de Italiaanse 
stad Milaan: mode, architectuur, lifestyle en 
natuurlijk heerlijke espresso’s. LILA, afgeleid 
van het Italiaans voor van her naar der, ver-
koopt een eclectische mix van Scandinavi-
sche kledingmerken. Denk aan: Love Stories, 
Drykorn, Amatør, Hunkydory, Munte, Rabens 
Saloner, Femmes du Sud en Hartford. En 
aan: schoenen, kussens, servies, kaartjes en 
stationary. Eigenaresse Saskia, die vier jaar 
in Milaan woonde, had vier en half jaar lang 
een gelijknamige schoenwinkel in de Ginne-
kenstraat. In 2015 stapte zij over naar een 
groter en lichter pand met een tuin. De winkel 
is een rustpunt in de dagelijkse hectiek.
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