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MODE

THUIS EN KANTOOR

VERS EN ANDER LEKKERS

HORECA

SPECIALTITEITEN

1

Ontdek de stad door middel van de foto’s die 
je her en der in de etalage’s terug kunt vinden. 
Daarop zie je een heel aantal van onze Hulsterse 
ondernemers. Laat je verrassen door de mooie af-
beeldingen en ontdek tegelijk de lekkerste en leuk-
ste adresjes net nog in en buiten de binnenstad. 
Parkeren doe je het beste op het Stationsplein! 

Zaman fashion, sneakers en sport: 
Meer dan 70 topmerken op het gebied van mode, schoenen en sport.
Brasserie Oud Hulst:
Gastvrije brasserie in een oud-Hulsterse stationsgebouw, waar je heerlijk kunt loungen, borrelen of dineren.
Flowershop Oudeman:
Een bloemenwinkel met een zeer uitgebreid assortiment!
Skin studio Pour Elle: 
Deze masters in beauty kunnen je alles over een gezonde huid vertellen en laten beleven. 
Pearle Opticiëns: 
Voor oogmetingen met een keur aan brillen en zonnebrillen.
Max Korting: 
De meest uiteenlopende artikelen in hartje Hulst...
Keurslager Marc Biesbroeck:
Elke dag een smaakvolle maaltijd op tafel met deze verse vleesproducten!
Koffiebar de Beleving: 
Geniet hier van een handbereide cappuccino, latte macchiato en nog veel meer lekkers!
Eleganza Beauty, Mani-Q & Fashion:
Een beleving binnen een totaal concept van Beauty, Mani-Q & de laatste nieuwe Fashion!
De Verfmolen - interieurstudio:
Hét adres voor alles op het gebied van verf, decoratie, gordijnen, vloeren en zonwering...
Kapsalon Mystique:  
Mooi haar voor jong en oud, je kunt hier terecht met of zonder afspraak.

Scan de QR code en vind 
nog meer adresjes op 
onze website.

Van de Statie naar de Nieuwe Waik #inulst:

WAT & WAAR?

VERZORGING EN GEZONDHEID
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