Creatieve winkel

Handwerken verbindt!

WOLLSTREET
Binnenstappen bij handwerkwinkel Wollstreet in Sittard voelt
alsof de tijd even stil staat. Het prachtige, industriële pand
is een oase van rust in de rumoerige stad. Langs de wanden
staan lange, metalen rekken waar wol en katoen op ligt en
overal liggen proeflapjes bij. In het midden van de winkel staat
een uitnodigende tafel. Een dame op leeftijd schuifelt binnen
en krijgt meteen een stoel en koffie met wat lekkers. Een
jongere vrouw haalt bij de kassa een werkstuk uit haar tas en
samen met de verkoopmedewerkster wordt lachend een stuk
uitgehaald. In de workshopruimte worden de materialen voor
de workshop van die middag klaargelegd. Uit alles spreekt
liefde voor handwerken én voor de klanten.
Afgewogen collectie
Eigenaresse Sandra Nohlmans: ‘Vijftien jaar geleden heb ik
Wollstreet geopend. Er was destijds een wolwinkel die ging
sluiten en tegelijkertijd raakte ik mijn toenmalige werk als
textieldesigner kwijt. Mijn opleiding textiele werkvormen
bood mij opnieuw een kans om daar iets mee te doen. Zo is
het gekomen. Een collega van mijn vorige werk, Rose-Marie
Custers, is bij mij in dienst gekomen en we werken nu al meer
dan 25 jaar met veel plezier samen. Ik kan heel goed met haar
sparren over nieuwe materialen en kleuren. Samen stellen wij
een afgewogen collectie samen van verschillende merken.
Kwaliteit en mooie kleuren staan voorop.
Inspiratie haal ik overal vandaan, of ik nu op vakantie of aan
het winkelen ben. Ik kom altijd wel dingen tegen die ik weer kan
gebruiken in de winkel.’
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Uit alles spreekt liefde
voor handwerken én voor
de klanten.

Klantcontact
Sandra geniet erg van het contact met de klanten en vindt het
een uitdaging de klanten te begeleiden naar een goed passend
werkstuk.
‘Ik houd heel goed het niveau van de klant in de gaten en
help met het kiezen van de juiste wol en het juiste patroon.
Het internet is een zegen, zo kunnen we heel snel patronen
en voorbeelden opzoeken en als extra service printen we ook
weleens iets uit in de winkel. Wekelijks is er een brei- én een
haakcafé en er zijn goedlopende workshops. Als vanzelf ga je
met elkaar meeleven. Handwerken verbindt in alle opzichten:
zowel het garen tot een werkstuk als de mensen met elkaar.’
Wollstreet is te vinden aan Rijksweg Noord 58 in Sittard en
is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie is te
vinden op wollstreet.nl.
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Bij KOP maakt Bram een lekkere cappuccino,
latte of soep voor je klaar. Mocht je nog
geknipt willen worden dan kan dat ook, want dit
concept omvat een bar, kapsalon en werkplek.
Alles wat met KOP of je KOPPIE te maken heeft!
kopsittard.nl

Sittard heeft bijzondere
winkelconcepten die door initiatiefrijke en creatieve Sittardenaren
zijn opgezet.

Bij het naaiatelier van
Jawad kun je je kleding
laten vermaken.

SITTARD
Het in Midden-Limburg gelegen Sittard, in het Limburgs
‘Zitterd’, is een van de oudste plaatsen van Nederland. Dit is
goed terug te zien in de historische binnenstad.
Aan de markt zijn veel restaurants en cafés waar je bij mooi
weer heerlijk buiten kunt zitten.
Er zijn veel verschillende winkels te vinden waaronder een
groot aantal speciaalzaken. Een aantal van die zaken vormt
samen ‘de Meiden van Sittard’. Dit is een vereniging met
alleen maar vrouwelijke ondernemers die in Sittard geboren en
getogen zijn of vanwege de liefde zijn blijven plakken. Sandra
Nohlmans van Wollstreet is oprichtster van de Meiden. ‘Wij zijn
ambassadeurs van de stad en door samen te werken, versterk
je elkaar. Als het regent kun je bijvoorbeeld in alle zaken een
roze paraplu krijgen die je als je naar huis gaat overal weer
netjes kunt inleveren.’

Vintage winkel WERKaandeWINKEL
leerwerkplaats voor mensen die ver is een
arbeidsmarkt verwijderd zijn. Je kuvan de
nt
heerlijk snuffelen door alle tweedeha hier
kleding, shawls, hoeden, kralen en kn nds
open.
werkaandewinkelsittard.nl

Meiden van Sittard:
ambassadeurs met
liefde voor de stad.

Naast winkelstad en ‘kerkenstad’ is er in het historische Sittard
elk jaar een groots Oktoberfeest dat internationaal op de
kaart staat. Een groot aantal artiesten treedt op en er is een
mooie kermis in de binnenstad die mensen van heinde en verre
naar de stad toe trekt.
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