
3. Schroeder kringloop Piet Heinstraat
Piet Heinstraat 69
gesloten op zondag
Over kringlopen gesproken, hier vind je van alles en nog wat aan 
spullen. Van banken tot boeken en cd’s, voor een mooie prijs kun 
je veel vinden. De Piet Heinstraat is een hele mooie straat waar 
naast deze leuke kringloopwinkel nog veel meer tweedehands 
zaakjes en antiekwinkeltjes zitten.

4. SWAPS
Vondelstraat 94
gesloten op zondag t/m donderdag
Bij SWAPS kun je niet alleen pre-loved kleding vinden, maar 
ook je kleding inleveren of zelfs ruilen! Bij het ruilen van je kle-
ding begint het met een swap-fee, een kleine bijdrage als start 
van je swap avontuur. Bij het inleveren van je kleding krijg je 
op basis van de waarde een winkelwaarde, waarmee je weer 
kleding in de winkel kunt uitzoeken. Het is zeker niet verplicht 
om dit te doen, want je kunt ook gewoon de kleding in de 
winkel kopen zonder te swappen!

5. Second Best Selected Treasures 
Korte Molenstraat 7
gesloten op maandag
Second Best Selected Treasures is een Tweedehands/ vintage 
boetiek, dus iets prijziger dan de gemiddelde tweedehands. Er 
is hier een grote diversiteit aan mooie vintage kleding, vaak nog 
in perfecte staat. 

6. Schroeder Kringloop Torenstraat 
Torenstraat 2
gesloten op zondag
Binnen deze grote Schroeder kun je zowel kleding als spullen 
vinden! Je kijkt je ogen uit en kan hier dan ook gemakkelijk een uur 
rondneuzen en voordat je het weet loop je met een nieuwe set kle-
ding en tafel ineens naar buiten. 

7. ZUSJES vintage boetiek
Boekhorststraat 93 
gesloten op maandag
Alle kleding, accessoires en sieraden zijn met de 
hand uitgezocht, gewassen en gestreken door de 
eigenaresse Moniek en Sanne. Hoewel je echt zou 
denken dat de twee zusjes zijn, zijn het twee enorm 
goede vriendinnen. Binnen de boetiek vind je de 
mooiste en unieke kleding in nog erg goede staat. 
De kleding is voornamelijk voor ’̒vrouwen’’, maar 
ook zeker voor de creatieve mannen. Naast dat de 
kleding geweldig is, kun je ook altijd terecht voor 
advies en hulp van de twee lieve dames. Het is 
echt een aanrader om naartoe te gaan, al is het 
alleen al om de inrichting te zien! 

8. ReShare Store Den Haag
Paviljoensgracht 35
gesloten op zondag en maandag
De ReShare Store is de tweedehands - en vintage 
kledingwinkel van het Leger des Heils. Iedereen is 
er welkom! Of je nu weinig te besteden hebt, graag 
tweedehands koopt vanuit duurzaamheidsoverwe-
gingen óf omdat je graag iets unieks wilt. Het is een 
erg ruime winkel met een enorm aanbod van kle-
ding, accessoires en een paar sieraden.

9. All Labels
Stationsweg 55
gesloten op zaterdag t/m maandag
Van buiten lijkt de winkel misschien klein, 
maar binnen vind je een erg ruime selectie 
aan kleding voor geweldige prijzen. Zowel 
mannen als vrouwen in alle maten, iedereen 
kan hier terecht. De eigenaresse van de 
winkel is daarbij ook nog eens een schat van 
een vrouw, dus zeker de moeite waard om 
langs te gaan!

check de routebeschijving hier!

kring  
loop

1. Evy’s
Pr. Mariestraat 7C
gesloten op zondag en maandag
Evy’s in een vintage winkel met kleding van bekende ontwerpers en merken. De prijs ligt daar-
door iets hoger dan een gemiddelde 2e hands, maar alles wordt handmatig uitgezocht en erg 
goed onderhouden.

2. Schroeder’s kledingboetiek
Piet Heinstraat 25
gesloten op zondag
De meeste Schroeder winkels zijn een mix van meubels en kleding, maar 
deze staat compleet in het thema van kleding. Het is een wat kleinere 
winkel, wat zorgt dat je niet overvallen wordt door de grote hoeveelheid 
van een gemiddelde kringloopwinkel. 

Tip! 
vergeet niet de openingstijden te checken.


