
Arnhemmers onder elkaar: bij deze 
lokale winkeliers shop je ook nu

Little Things
Bij Little Things in de Kerkstraat koop je kinder-
kleding van 0 tot 10 jaar, speelgoed, kraam- en 
andere leuke cadeautjes. Eigenaren Dunja ten 
Barge en Mendy Moorman: “In onze winkel 
houden we veel rekening met ouders en kin-
deren. Zo is er een plek speciaal ingericht om 
rustig borstvoeding te geven. Ook hebben we 
een speelplek in de winkel voor kinderen en 
voor de ouders staat de koffie klaar.”

Ook al kun je voorlopig nog niet in de winkel 
terecht om van deze Arnhemse gastvrijheid ge-
bruik te maken, de leuke cadeau-artikelen en 
kinderkleding van Little Things zijn wel te koop. 
Je shopt namelijk gewoon online. Door de be-
zorgservice van Little Things hoef je de deur 
niet uit voor leuke kinderitems! Meer informa-
tie over Little Things vind je op de website van 
Platform Binnenstad Arnhem.

Boekhandel het Colofon
Onafhankelijke boekhandel Het Colofon vind 
je al enkele jaren in de Bakkerstraat. De zaak 
heeft een mooie entree, een prachtige trap 
en een bijzonder houten plafond. Naast een 
breed assortiment aan (tweedehands) boeken 
vind je bij Het Colofon ook een muziekafdeling 
en een horecagedeelte.

Door de lockdown kunnen we voorlopig nog 
even niet snuffelen tussen de boeken. Toch is 
er ook goed nieuws, want je kunt wel boeken 
op bestelling afhalen bij het Colofon. Doe je 

bestelling minstens 4 uur van tevoren. Je krijgt 
dan een tijdvak toegewezen waarin je de boe-
ken mag ophalen bij het uitgifteloket. Liever 
niet uit huis? Kies dan voor de handige bezor-
goptie. Koop je boek lokaal, dan worden we al-
lemaal een beetje blijer! Meer informatie over 
Het Colofon vind je op de website van Platform 
Binnenstad Arnhem.

Van Dee
Zin in iets lekkers om het weekend mee in te 
luiden? Ga dan eens niet naar de grote su-
permarkt, maar bestel bij Van Dee. Eigenaren 
Chris en Ciska: “Wij startten deze winkel in 
1985, dus we zijn al heel lang bekend in het 
Arnhemse straatbeeld. Ver verkopen vooral 
kaas, maar ook vleeswaren, zelf gebrande no-
tenmelanges, wijnen en olijven. Hoewel we zelf 
alles lekker vinden, springt de boerenkaas er 
toch wel uit. Vooral de Stolwijker kaas is net 
iets ouder en lekker pittig.”

Van Dee is een levensmiddelen winkel en daar-
om gewoon geopend, met aangepaste ope-
ningstijden. Je kunt hier dus gewoon terecht 
voor een flesje wijn, olie of een lekker stukje 
kaas. Toch is eigenaar Chris maar wat blij als 
alle winkels weer open zijn. “Het leuke aan 

ondernemen in de Koningstraat is de samen-
werking met de buren. En natuurlijk de relatie 
met je klanten.” Meer informatie over Van Dee 
vind je op de website van Platform Binnenstad 
Arnhem.

Kaldi
Een relatief nieuwe ondernemers in de Arn-
hemse binnenstad is Patrick Prinz van koffie-
zaak Kaldi. “Ik opende mijn zaak in het najaar 
van 2019. Bij Kaldi draait het eigenlijk om drie 
dingen: koffie, thee en koffiezetapparaten. 
Hier kun je terecht voor een heerlijk kopje vers 
gezette koffie of thee met een lekker taartje 
of een tosti erbij. Natuurlijk verkopen wij ook 
geweldige koffiezetapparaten en koffie per kilo 
aan zowel particulieren als aan horeca-onder-
nemers.” 
Ook al is het contact even wat minder door de 
lockdown, Patrick zit niet bij de pakken neer. Bij 
Kaldi haal je namelijk lekkere koffie to go. Wie 
koffiebonen of thee voor thuis bestelt, krijgt al-
les gewoon thuisbezorgd. En als de lockdown 
straks voorbij is schuiven we natuurlijk weer 
aan! Meer informatie over Kaldi vind je op de 
website van Platform Binnenstad Arnhem.

Platform binnenstad Arnhem

Steun Arnhemse 
ondernemers

We hoeven je niet uit te leggen dat dit 
voor iedereen gekke tijden zijn, ook voor 
de ondernemers in onze stad. Draag jij 
de Arnhemse ondernemers een warm 
hart toe? Bestel dan jouw cadeautjes, 
hebbedingetjes of lekker eten makkelijk 
via de website van Platform Binnenstad 
Arnhem.

I: www.binnenstadarnhem.nl

Lekkernijen haal 
je af bij Van Dee

Aangeboden door

Door de lockdown zijn winkels en horecazaken groten-
deels gesloten. Toch is het nog steeds mogelijk om te 
winkelen bij je favo lokale zaak. Shop online, gebruik de 
take-aways of bestel en haal het op. Op de website van 
Platform Binnenstad Arnhem vind je meer informatie 
over winkelen bij lokale ondernemers. Deze Arnhemse 
ondernemers staan nog steeds vol enthousiasme voor 
je klaar! 


