
Bij Liefs van Liesje 
vind je alles voor de 
vintage kinderkamer! 
Van knappe commode 
tot solide speelgoed. 
Liesje struint in België 
markten af op zoek naar 
unieke vondsten. Deze 
worden als het nodig is 
met liefde opgeknapt. Bij 
Liefs van Liesje haalt de 
vintage freak zijn hart op! 
LIEFSVANLIESJE.NL

Liefs van Liesje

Unieke kleding

SPRUIT bezorgt maandelijks de 
lekkerste vers bereide baby-en 
peutervoeding bij jou thuis. Geen 
zorgen over de boodschappen, 
voorbereidingen en koken zodat jij 
meer tijd over hebt voor je gezin en 
jezelf. Probeer SPRUIT nú met € 10 
korting met de code ‘OUDERS10’. 
EETSPRUIT.NL

Speciaal voor de allerkleinsten heeft Jollein nu 
vrolijke wrappers om je kindje heerlijk mee in te 
bakeren. Gemaakt van zacht en ademend jersey 
katoen. Geschikt voor 0-3 maanden. Voor oudere 
baby’s zijn er ook slaapzakjes in dezelfde Graphic 
print. Verkrijgbaar in de kleuren stone green, grey 
en mauve. JOLLEIN.COM 

Heerlijk smullen

Wrap ‘em in!

Stijlvolle tassen

Wasbare luiers

Huidverbetering
De Kidzroom care collecties zijn trendy en fashionable 
verzorgingstassen en rugzakken, speciaal voor 
modebewuste, aanstaande ouders. Door gebruik 
van unieke materialen en dessins hebben de 
verzorgingstassen een stijlvolle en luxueuze 
uitstraling en zijn ze zelfs ‘ver na de verzorgingstijd’ 
geschikt om te gebruiken. LEUKETAS.NL

De Billenboetiek verkoopt de mooiste luiers 
die er zijn. Duurzame, wasbare luiers die 
goed voor het milieu zijn en ook goedkoper, 
mooier en gezonder dan wegwerpers. Laat je 
goed voorlichten en investeer in écht goede, 
wonderschone luiers waar je mee gezien kan 
worden. BILLENBOETIEK.NL 

Parkeren maar
Beleef met deze mooie uitgebreide 

autogarage urenlang speelplezier. 
De extra wegdelen om zelf je weg 
rondom de garage aan te leggen 
maakt hem helemaal uniek in zijn 

soort! Jouéco is een jong merk 
van Nederlandse bodem. 

Missie? Kwalitatief, 
verantwoord en 

betaalbaar speelgoed 
voor iedereen. JOUECO.COM

WE LOVE
Tips voor tijdens en na de zwangerschap

Hallo mama! Gefeliciteerd met je 
kleintje …en sorry voor de ongewenste 
bijkomstigheden op je lichaam. Een 
zwangerschap kan zo z’n sporen 
nalaten. Striae, pigmentvlekken, vaatjes, 
ongewenste haartjes, overtollige vetjes. 
Gelukkig hebben ze bij Art de Jeunesse 
geavanceerde apparatuur om je overal 
vanaf te helpen. Nu 25% korting tot 12 
maanden na je bevalling. 
tel: 043 7113060. ARTDEJEUNESSE.NL

Goed voorbereid 
naar school
Ga goed voorbereid het nieuwe 
schooljaar in! De MyMepal-producten 
zijn niet alleen leuk, maar ook nog 
eens handig! Je kind zal zijn of haar 
lunchspullen altijd herkennen. Zo 
weet je zeker dat niet iemand anders 
per ongeluk de lunch van jouw 
kind opeet. Nu 25% korting met de 
code ‘KM1710’. Geldig t/m 30-11. 
MYMEPAL.COM

25%
korting

25%
korting

Lief lampje
Nachtlampje polar beer is een 
lief kraamcadeau én mooi als 
accessoire voor de babykamer. 
Het nachtlampje gaat na 60 
minuten vanzelf uit om energie 
te besparen, ideaal dus om bij 
in slaap te vallen of als subtiele 
verlichting bij nachtelijke 
voedingen. Gemaakt van 100% 
PVC, BPA & phthalate vrij en CE 
gecertifi ceerd. 
PSIKHOUVANJOU.NL

€12.95

promotie

€10
korting

Op zoek naar hippe kleding, grappige 
sokken, complete sets en bijzondere 
jurkjes? Bij Mini Fashion vind je het! 
De webshop is ontstaan uit passie 
voor unieke en inspirerende kleertjes 
in een vrolijke print met een knipoog. 
Ook hebben zij Disneykleding en 
schooltassen met de Disneyhelden 
van jouw kind. MINIFASHION.NL 

Vrolijke KinderGordijnen
Kindergordijnen.nl heeft een uniek aanbod van 
kindergordijnen, met een uitgebreid assortiment 
prachtige gordijnstoffen. Gratis perfect op maat. 
Fleur je kinderkamer op en neem snel een kijkje  
op de webshop. Ontvang 10% korting met de 
code ‘OudersvanNu’. KINDERGORDIJNEN.NL

10%
korting
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