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Biologisch:

Producten van 
biologische  

oorsprong zijn  
geproduceerd zonder 
gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen 
of kunstmest. Behalve 

voedsel kan het ook om 
katoen gaan, of  

verzorgingsproducten. 

 
 

Tweedehands: 
Het opnieuw 

gebruiken van al 
bestaande producten 

levert geen extra  
belasting op voor mens 

of milieu. Bovendien 
voorkom je dat  

producten die nog 
prima bruikbaar 

zijn, anders op de 
afvalberg terecht 

komen.

 
Fairtrade:

Ofwel eer-
lijke handel, is het 
betalen van een 

eerlijke prijs voor pro-
ducten uit ontwikkelngs-
landen.  Het geeft de 
producenten ruimte 

zich op eigen kracht te 
ontwikkelen. 

Het is handel met 
respect voor  
mens & milieu.

Mixed Sources
Product group from well-managed

forests and other controlled sources

Cert no. CU-COC-809468
www.fsc.org

© 1996 Forest Stewardship Council
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Natuurlijk beter! Diverse 
merken sportvoeding, 
voedingsupplementen, 
orthomoleculaire adviezen, 
natuurlijke lichaamsverzorging 
en Dr Hauschka cosmetica.

T. Terralife 
Gezondheidswinkel

Willemstraat 4
5611 HD Eindhoven

www.terralife.nl

BERLAGE IS VEELZIJDIG; lunch, 
diner, leestafel, borrel, week-
end dansavond, podium en 
zomerse terrastuin: ieder mo-
ment van de dag is Berlage 
een bezoek waard.

N. Berlage

   Kleine Berg 16 
5611 JV Eindhoven

www.berlage.nl 
040 245 74 81

Helemaal hip is stijlen combin-
eren en bij Magda weet men 
daar wel raad mee: hier vind 
je Scandinavische merken 
met verfijnde stoffen en 
vrouwelijke modellen. OnTour, 
suite69, Remix Collection etc.

L. Magda

Bergstraat 41
5611 JX Eindhoven

www.magda-webshop.nl

Vintage kleding, maar ook 
accessoires en sieraden van 
Afrikaanse en Aziatische 
afkomst.

R. INU4vintage

Sophia van 
Wurtemberglaan 30
5616 BP Eindhoven

www.inu4vintage.com

Geven wordt genieten! De 
Tuinen kiest voor natuurlijke 
producten; voor verzorging, 
voor gezondheid en 
voedingsmiddelen o.a. breed 
assortiment glutenvrij.

C. De Tuinen

Heuvelgalerie 157
5611 DK Eindhoven
www.detuinen.nl

Eigentijds eetcafé brengt een 
oase van rust en harmonie, 
met duurzame en biologische 
bagels, sappen en koffie. 
Weet wat je eet. Ook leuk is 
de boekenruilmand. 

E. Bagels en Beans

Jan van Lieshoutstraat 24
5611 EE Eindhoven

www.bagelsbeans.nl 

Mediterraans restaurant met 
duurzame menukaart. Ook 
veel keuze voor vegetariërs, 
gluten- of koemelkallergie. 
Zowel high tea, lunch, diner, 
als zaalverhuur. 

K. La Biba

Kerkstraat 3
5611 GH Eindhoven

www.labiba.nl
040 296 22 00

Sfeervol boetiekje in dé 
vintage wijk van Eindhoven. 
Rekken vol vintage en twee-
dehands kleding, tassen, 
schoenen, accessoires, leuke 
meubeltjes, prachtige gala 
kleding!

P.Hilliebel 
Vintage

Hoogstraat 65
5615 PA Eindhoven

www.hilliebelvintage.nl

De lekkerste koffie en thee, 
van de allerbeste kwaliteit 
al 200 jaar; vele soorten 
biologische smaken. Zorg voor 
mens en milieu staat bij hun 
producten voorop.

B. Simon Levelt

Heuvelgalerie 97-99
5611 DK Eindhoven
www.simonlevelt.nl

Gezondheidswinkel met 
vitaminen/voedingssup-
plementen, homeopathie, 
natuurlijke lichaamsverzorging, 
Dr Hauschka, biologische 
voeding/dieet waaronder 
glutenvrij.

U. Martin’s 
Natuurlijk

Willemstraat 19
5611 HB Eindhoven

Doortje Vintage herintro-
duceert fashion uit het 
verleden aan het huidige 
modebeeld. Kleding, tassen, 
pumps, laarzen, zijn met 
de hand geselecteerd en 
komen uit de jaren '50-'90. 

H. Doortje Vintage

Smalle Haven 2-14
5611 EJ

Eindhoven
www.doortje-vintage.

com

ONS IS PUUR; Bij Ons 
gebruiken we eerlijke en 
verse producten en daarvoor 
zoeken we met zorg onze 
leveranciers uit. Kom bij Ons 
genieten van verse sappen.

J. ONS

Kerkstraat 16
5611 GK Eindhoven

www.ons.nu
www.ons.nu

 040 293 89 17 

Originele en moderne 
vintage, sieraden, tassen, 
cadeaus, feestkleding. Second 
Floor verrast altijd en morgen 
hangt er weer iets anders!

O. Second Floor

Hoogstraat 36
5615 PR Eindhoven
www.secondfloor.nu

Elke zaterdag van 10:00 tot 
16:00 uur op het Wilhelmi-
naplein. Biologische / Fair 
Trade / regionale producten. 
Verantwoord boodschappen 
doen voor een verantwoorde 
prijs!

S. Duurzame 
Weekmarkt

Wilhelminaplein
5611 HE Eindhoven

www.duurzaameind-
hoven.nl

In de “Outletwinkel” van bibli-
otheek Eindhoven recente af-
geschreven en tweedehands 
boeken van goede kwaliteit. 
De opbrengst gaat voor 90 % 
naar het goede doel. 

V. Books 4 life

Witte Dame 
Emmasingel 22

5611 AZ Eindhoven
www.books4life.nl 

Only one way to be beautiful, 
nature’s way. Dierproefvrij en 
community trade. The Body 
Shop is opgericht door Annita 
Roddick.

D. The Body Shop

Heuvelgalerie 171
5611 DK Eindhoven
www.thebodyshop.

com 

HEMA kiest voor duurzame 
grondstoffen, werken aan 
goede arbeidsomstandig-
heden en heeft aandacht 
voor dierenwelzijn. Kies 
bewust voor Naturally HEMA!

F. HEMA

Rechtestraat 37
5611 GM  Eindhoven

www.hema.nl 

Bij De Heremiet zit je zo in 
hogere sferen; boeddhabeel-
den, wierook, kunst, sieraden, 
boeken, CD/DVD’s en con-
sulten. Het ultieme zengevoel.

M. De Heremiet

Bergstraat 36B
5611 JZ

Eindhoven
www.heremiet.nl

Van‘indianenwinkel’ tot vol-
waardige nieuwe tijdswinkel. 
Fair Trade producten van 
sieraden, instrumenten, col-
lectie beelden, oliën, kaarsen, 
teveel om op te noemen.

Q. Earth Spirits

Hoogstraat 101
5615 PB Eindhoven
www.earthspirits.nl

Bij Shakies Eindhoven (take 
away shop) maken ze biolo-
gische en vegetarische shakes, 
juices, bagels, brownies, muf-
fins, cakes, chocolade en koffie.

A. Shakies 

NS Station Eindhoven
Neckerspoel 10 

5611 AD 
Eindhoven

www.shakies.nl

Bij Oil & Vinegar vindt u de 
leukste en lekkerste  culinaire 
cadeaus. Diverse producten 
zoals olijfolie, kruiden en 
pasta’s en sauzen zijn biolo-
gisch. Proeven? 

Hooghuisstraat 33
5611 GS Eindhoven
www.oilenvinegar.nl 

G. Oil en Vinegar

Rambam, Ahead of the jean 
scène. Hier vind je basic five 
pockets tot high fashion jeans 
labels waaronder de fairtrade 
merken Circle of Trust, Numph, 
Nudie jeans en Kuyichi. 

I. Rambam

Rechtestraat 69
5611 GN

Eindhoven
www.rambam.nl 

Empoweryourfuture.nl
Hoe ver ga jij om de wereld een 
beetje beter te maken? En wat 
doen anderen? Check it out en 

doe mee via www.empoweryour-
future.nl

www.stoerevrouwen.nl

www.eerlijkwinkelen.nl

www.cosbrabant.nl

www.oxfamnovib.nl
 

www.doenersnet.nl


