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MODE

THUIS EN KANTOOR

VERS EN ANDER LEKKERS

HORECA

SPECIALTITEITEN1

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 Hulster-
se ondernemers. Laat je verrassen door de mooie 
afbeeldingen en ontdek tegelijk de lekkerste en 
leukste adresjes van de Gentsestraat. Op het  
parkeerterrein Havenfort en het Oranjebolwerk 
sta je het dichtse bij!

Pets & Co de Bruijn:
Al jaren de best gesorteerde dierenspeciaalzaak in regio oost Zeeuws Vlaanderen.
Tabakspeciaalzaak/Vapeshop Th. van der Veeken:
Een unieke zaak in sigaretten, sigaren, (pijp)tabak en een grote collectie aan rokersbenodigdheden.
Gezondheidswinkel Hulst:  
Hier vind je vitamines, mineralen en geneesmiddelen, natuurlijke verzorging en gezond eten & drinken!
Babbels: 
Ideaal gelegen om voor of na het winkelen even binnen te lopen voor een drankje, lunch of diner.
Steba:
Dames- en herenkledingzaak met een uitgebreide collectie van een aantal van de mooiste merken!
De Splenter schoenen: 
Bij de Splenter vindt u een uitgebreide collectie damesschoenen, herenschoenen, tassen en accessoires!
Bruno’s outlet Caprice:
Het vertrouwde adres voor grote collecties merkkleding met spectaculaire kortingen in hartje Hulst!
JoJo lingerie:
Verleidelijk, sexy, prachtig, dat alles ben jij! Verwen jezelf dan ook met de mooiste lingerie!
Primera: 
Boekenspeciaalzaak Primera is al tweemaal uitgeroepen tot de klantvriendelijkste winkel van Hulst!
Catwalk by Daniëlla:
Je wordt altijd hartelijk ontvangen bij Daniëlla waar je een keur aan hippe betaalbare mode vindt.
Leonidas bonbons: 
De lekkerste Belgische bonbons en confiserie vind je hier, gewoon #inulst! 
Verswinkel Marlou Segers: 
Voor overheerlijke kaas, noten, vleeswaren, pate’s, delicatessen, zuidvruchten, salade’s en wijn.
‘t Broodjesatelier: 
Zij zorgen voor héérlijke vers gebakken Franse baguettes en broodjes, die ze voor jou naar keuze beleggen.

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

De Gentsestraat #inulst:

WAT & WAAR?

VERZORGING EN GEZONDHEID
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