
HUTSPOT 
Onze favoriet van de dag is Hutspot, de 
gloednieuwe winkel op de hoek van de 
Karel Doormanstraat 317-319 en Van 
Oldenbarneveltstraat. Wie vaker in 
Nederland winkelt weet misschien dat deze 
winkel ook te vinden is in Amsterdam, 
Utrecht en Eindhoven. In de conceptstore 
vind je kleding, toffe spulletjes voor in huis, 
sieraden, kunst... Toch is dit filiaal anders. 
Buiten de merken die in andere Hutspot-
stores ook verkocht worden, vind je hier 
Rotterdamse spullen zoals Zeemansboter. 
Deze pindakaas, met chili of rozijnen, wordt 
gemaakt van 99,8 procent biologische 
pinda’s en een beetje zout. De pinda’s 
komen vanuit verre oorden aan wal in de 
haven van Rotterdam, de thuishaven van 
echte zeemannen. 
hutspot.com

DE KAASHOEVE
Nederlanders worden niet voor niets 
kaaskoppen genoemd. Ze eten en weten 
een hoop van dit gele goedje. We gaan dus 
even inkopen doen bij Fromagerie de 
Kaashoeve. Eigenaresse Takuhi Cekem 
weet wat lekkere kaas is. Sterker nog, 
Takuhi weet waar elk kaasje vandaan komt. 
Ze kent nog nét de koeien niet bij naam. 
“Hoe leuk is het om zo’n zuiver product te 
mogen verkopen, “ reageert ze 
enthousiast. Takuhi is zo trots op haar 
boerenkaas dat ze ons van elke kaas een 
stukje laat proeven. Keuzestress! Alles is 
lekker.
de-kaashoeve.nl

THEEMAAS
De winkel van keramiekverzamelaar en
koffiekenner Bartho van Meggelen en ‘echte
theedrinkster’ Nancy van der Elst is een zaak
voor iedereen die houdt van een ‘lekker
bakkie’, zoals ze dat in Rotterdam noemen.
Hier in de dynamische Karel Doormanstraat
469 hebben de eigenaren 180 theesoorten
en 45 smaken koffie vanuit de hele wereld te
koop. 
theemaas.nl

BIERBOUTIQUE
Natuurlijk is bierdrinken niet alleen een 
mannending. Toch heeft de pint wel dat 
imago. Daar wilden de eigenaren Iris 
Wulffraat en Jan Wouters iets aan 
veranderen. De zaak in de bekendste straat 
van Rotterdam, de Witte de Withstraat, 
schenkt biercocktails in een café met een 
chique jaren twintig-uitstraling. 
Goudkleurige muren, prachtige lampen en 
met fluweel beklede stoelen. Niets bruins 
en donkers aan deze kroeg, hier voelen ook 
vrouwen zich thuis.
bierboutique-rotterdam.nl

SJIEKreizen>>>
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