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Al onze pakjes versturen we met een track and trace code en daarom vragen we voor pakjes 
in de Benelux € 5,00 verzendkosten. 
Maar… boven een aankoopbedrag van € 50,00 valt die weg en betaal je lekker niets.

Afhalen in Zonhoven is natuurlijk ook mogelijk. Krijg je een mailtje dat je bestelling klaar is? 
Dan kan je het gaan afhalen bij 2Fashion, Reuvoortweg 28, 3520 Zonhoven, tijdens mijn 
mama haar openingsuren. Voor meer info, kijk zeker even op www.2fashion.be.

Er steekt veel werk en vooral veel liefde in deze folder, dus ik hoop dat jullie hem leuk 
vinden!

Ik wens jullie alvast héél prettige feesten en een liefdevol eindejaar.

Veel liefs,
Kelly
www.drukkemamas.be

Lieve drukke mama’s,

Jullie hebben er massaal om gevraagd en eindelijk is het zover… onze eerste Drukke mama’s 
folder!
Boordevol met producten die je leven wat minder druk maken, originele cadeautjes en dat 
allemaal overgoten met een vleugje nostalgie.

Waar vind je ons? Op www.drukkemamas.be!

Bij elke bestelling krijg je van ons een klein 
cadeautje én bij aankoop van minimum € 30,00 
zit er een EXCLUSIEVE houten Drukke mama 
sleutelhanger bij.
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GEZELLIG KNUTSELEN
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MOULD & PAINT - SHRINKLES

Gips maken, gieten, laten opdrogen en de meest 
prachtige creaties verven en versieren. In elke set 
van Mould & Paint zitten alle benodigdheden om 
het gips te maken, te verven én er zitten heel wat 
accessoires bij! 

De geweldige boxen van Shrinkles zijn ideaal voor 
kleine én grote knutselhandjes! Kleur de figuurtjes 
in, knip ze uit, even in de oven en klaar!
Maak de mooiste creaties met deze fantastische 
boxen van Shrinkles! Spaar ze allemaal!
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MOULD & PAINT

Verkrijgbaar in meer dan 10 thema’s! Neem zeker 
een kijkje op onze website en ontdek ze allemaal!

www.drukkemamas.be

PRIJS:             € 12,95

SHRINKLES

Verkrijgbaar in meer dan 10 thema’s! Neem zeker 
een kijkje op onze website en ontdek ze allemaal!

www.drukkemamas.be

PRIJS:              € 12,50
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Zijn jullie spruitjes ook zo zot van verven? En willen ze dat net op het moment dat alles 
opgeruimd en gepoetst is? 

Dan zijn de Paint Sticks ideaal voor jou! Je hebt er geen penselen/verf of water voor 
nodig.

In het leuke pakket van Art Station krijg je naast het Art Station zelf nog een pakje 
van 6 Little Brian Krijtstiften, een pakje met 6 gewone Paintsticks en een spons. Het 

geheel is afgewerkt met houdertjes waar je de Paintsticks in kan steken. 
De Art Station heeft aan de ene kant een krijtbord en aan de andere kant kan je lekker 

aan de slag met de Paintsticks!

PAINT STICKS & ARTSTATION



PAINT STICKS - CLASSIC

Verven ZONDER water! 
Het effect van verf, maar dan zonder geknoei! 

Deze sticks zijn ook bruikbaar op ramen.

Pack Classic 12 stuks
Pack Metallic 12 stuks

PRIJS:              € 13,50 
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MINI PAINT STICKS 

Verven ZONDER water! 
Het effect van verf, maar dan zonder geknoei! 

Deze sticks zijn ook bruikbaar op ramen.

Mini paintsticks 24 stuks

PRIJS:              € 16,50 

EMMERTJE PAINTSTICKS

Verven ZONDER water! 
Het effect van verf, maar dan zonder geknoei! 

Deze sticks zijn ook bruikbaar op ramen.

Emmertje Painsticks 20 stuks

PRIJS:              € 17,95 

ARTSTATION

Verven zonder water aan de ene kant, een krijtbord 
aan de andere kant. Geleverd mét Paintstick, 

krijtstiften, papier én een spons.

PRIJS:              € 39,95

PROMO
2 Packs naar keuze voor 

€ 20,00 ipv € 27,00



MAD MATTR METEOR MONSTERS

Maak een meteoor open en kijk hoe een 
monster zich losmaakt uit de Mad Mattr.
Er zijn 8 verschillende monsters, verzamel ze 
allemaal! De kleur van de klei is een mysterie 
tot je het opendoet!

MAD MATTR TOOLBOX

Deze draagbare gereedschapskist bevat maar 
liefst 20 werkinstrumenten en 280gr klei 
(140gr blauw en 140gr rood).

 

MAD MATTR

Het spelen met Mad Mattr 
stimuleert de creativiteit en 
fantasie van de kinderen. 
Daarnaast is het ideaal om-
dat het NOOIT uitdroogt én 
kinderen (en volwassenen) 
vinden het knijpen in de klei 
rustgevend!
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PRIJS:                                 € 9,99   PRIJS:                             € 29,99



MAD MATTR 283 gr

PRIJS:              € 13,99

MAD MATRR UNICORN

PRIJS:   € 14,99

MAD MATTR PODS

PRIJS:            € 6,99

Mad Mattr is dé aanrader voor al wie zot is van 
klei. Superzacht, stretchy en droogt NOOIT uit. 

Ideaal om prachtige vormpjes mee te maken en 
creatieve dingen te bouwen. Verkrijgbaar in 

verschillende kleuren.Spaar ze allemaal!

Mad Mattr is niet giftig, gluten -en tarwevrij en 
daarom geschikt voor alle kindjes, jong én oud!

 In dit leuke setje zit in totaal 283 gram Mad Mattr 
GLITTERklei (Blauw, roze én wit). De klei droogt 

NOOIT uit, is geurloos, plakt niet en volledig eiwit 
-en glutenvrij!

In het setje zit, naast de klei, ook een unicorn 
vormpje en een mesje!

Vanaf nu verkrijgbaar is superhandige, kleine doosjes 
met een inhoud van 57 gram! Ideaal voor thuis én 

onderweg!

Mad Mattr is dé aanrader voor al wie zot is van klei. 

Verkrijgbaar in verschillende kleuren!
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SAMEN IN DE KEUKEN
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KIDDIKUTTER 

Heb je een klein keukenwonder in huis? De 
Kiddikutter is speciaal ontworpen voor kinderen 

vanaf 3 jaar. Het snijdt alles wat je met een scherp 
mes kunt snijden. Enige verschil? 

Je kids snijden zich niet in de vingers.

PRIJS:              € 12,95

KEUKENSCHORT

Deze Chef set is hét ideale cadeau voor elke 
keukenprins(es). Een prachtig katoenen keuken-
schort, bijhorende koksmuts, ovenhandschoen, 
deegroller en 4 vormpjes.

PRIJS;              € 12,95
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GRABEASE

Dit Award winnende bestek van Grabease is één 
van de veiligste manieren om je kleine spruit te 

leren eten. Daarnaast stimuleert het de penseel-
greep en verstevigt het de handspiertjes. Door 
het ergonomische ontwerp zorgt het voor een 

natuurlijke eetbeweging en door het choke-protec-
tion shield kan het bestek niet in de keel schieten. 

Geschikt voor kindjes vanaf 6 maanden!

PRIJS:            € 14,95

BIBETTA SLABBEN

De beste slab die er is. Deze zijn per stuk 
verkrijgbaar of per 2 verpakt. De Bibetta slabben 
zijn ideaal; de kleertjes van jouw kindje blijven 
namelijk droog en schoon doordat deze slabben 
gemaakt zijn van neopreen, wetsuitmateriaal.

PRIJZEN:
1 SLAB                                              €  9,99
DUOPACK                                                   € 17,95
SLAB MET MOUWEN                                € 16,95 
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SPETTEREN IN BAD
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BADEENJES

Badeendjes zonder gaatjes! Veilig, BPA- en Fta-
latenvrij en er kan geen schimmel inkomen.

Er zijn heel veel verschillende modelletjes, dus 
leuk om ze allemaal te sparen!

PRIJS         € 5,95

BADKRIJTJES

Gegarandeerd speelplezier én net weer dat 
tikkeltje anders!

PRIJS         € 4,95
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BADSPEELGOED
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KERMISEENDJES SET

PRIJS:             € 21,95

HENGEL

PRIJS:              € 4,50

KERMISEENDJES PER STUK

PRIJS:             € 2,50

Deze superleuke set, met 6 eendjes en 2 hengels, 
is geweldig. Ze zijn volledig waterdicht, dus er kan 

geen schimmel in komen en ze hebben een 
extra grote ring, net zoals op de kermis. Daarnaast 

kan je met een waterdichte stift cijfertjes aan de 
onderkant schrijven om de ervaring compleet te 

maken. 

De hengel is ongeveer 44cm lang en de eendjes 
zijn 11cm groot!

Zowel de eendjes als de hengels zijn apart 
verkrijgbaar!

 Let op: de kleuren worden willekeurig gekozen en 
verzonden!

Prijs is per stuk!

Zowel de eendjes als de hengels zijn apart 
verkrijgbaar!

 Let op: de kleuren worden willekeurig gekozen en 
verzonden!

Prijs is per stuk!



PUZZELEN
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PRIME 3D

Prachtige Howard Robinson 3D puzzel met 
Afrikaanse dieren. Ze lijken zo echt, dat ze uit de 
puzzel springen. En een leuk weetje… de puzzels 
zijn door de artiest zelf getekend!

Bevat 500 puzzelstukken.

Afmetingen puzzel: 61 x 46 cm

PRIJS:              € 12,95

MAD CAPP

Deze unieke posterformaat puzzels komen 
overgewaaid en zijn een echte hype! 

De puzzelstukjes hebben ongewone vormen en 
het resultaat is een puzzel in de vorm van het dier!

Dus geen vierkante rechte puzzel maar levensecht 
én in de vorm zoals je het ziet op de doos!

Verkrijgbaar in 9 thema’s én met verschillende 
aantallen in stukjes! De puzzels van 100 stukjes 

zijn geschikt vanaf 5 jaar. Die van 550 en 700 
stukjes zijn geschikt vanaf 10 jaar!

PRIJS             € 19,99
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PRIJS OLIFANT            € 24,99



TOPPERS
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DIDICARS

De Didicar is een mysterieuze auto die op magische 
manier probleemloos naar links en rechts rijdt. En 
dit zonder pedalen, motor, batterijen of kettingen. 

Het helpt je kids niet alleen om op avontuur te 
gaan, het helpt ze ook fit en gezond te blijven. 

PRIJS:           € 49,50

WALK ‘N RIDE

De Didicar Walk ‘n’ Ride is een uniek 2 in 1 speel-
goed – een babywalker en een loopfiets in 1! Het 
ingenieuze ontwerp biedt kinderen ultieme onder-
steuning en stabiliteit zodat kleine kinderen veilig 
en vrij kunnen leren lopen.

Er zijn funky kleuren om uit te kiezen.

PRIJS:             € 34,95

DIDICARS - WALK ‘N RIDE
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TEEBEE TOY BOX

Deze speelgoed box bestaat uit de doos met 
een lederen strap (om vast te maken aan de 
autogordel), een sorteerplaat, een plaat om 
legoblokjes op te zetten en een stickerset om te 
decoreren.

Deze Teebeebox is reeds gevuld met speelgoed!

PRIJS:              € 26,95

TEEBEE TOY BOX - SQUIGZ

20 

Squigz zijn GEWELDIG!! Siliconen balletjes met zuignappen. Ideaal om 
prachtige constructies mee te bouwen, van voertuigen, huisjes tot 

kettingen. Ze plakken aan alle gladde oppervlakten, dus ook geschikt 
voor in bad! Test de zwaartekracht, hang ze tegen een glad oppervlak 

en maak de mooiste creaties!



SQUIGZ MINI

De mini Squigz zijn 40% kleiner dan hun 
grote broertjes en dus NIET geschikt voor 

kindjes onder de 3 jaar! 

De set van 75 stuks is super gevarieerd in 
vormpjes en kleuren en garandeert uren 

speelplezier! Als je ze uiteen trekt, hoor je 
een leuke POP!

PRIJS:              € 24,95

SQUIGZ DELUXE

PRIJS:              € 59,95

SQUIGZ TOOBZ

PRIJS:              € 29,95

De Squigz Deluxe zijn 4-10cm groot! 
Er zijn 8 verschillende vormpjes en geschikt 

voor kids vanaf 3 jaar!

Als uitbreiding of als startersetje zijn er vanaf nu 
ook de Squigz Toobz. Deze 12 tubes (en 6 Squigz) 
zorgen ervoor dat je zeer plooibare, beweeglijke 
constructies kunt maken. De Toobz zijn 11,5 cm 

groot, plooibaar en zeer bevorderlijk voor de 
creativiteit en motoriek van je kindje!
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FAIRY DOOR

Deze prachtige elfendeurtjes van The Irish Fairy Company zijn geweldig. 
Je kindje kan prachtige verhalen verzinnen over de elfjes die achter het 
kleine deurtje wonen. Je kan ze decoreren, aankleden en ‘s nachts zorgen 
ze er zelfs voor dat er alleen maar leuke dromen zijn.

ELFENDEURTJE 

Het deurtje is ongeveer 12 cm hoog en in elk 
pakketje zit een deurtje, een magische sleutel in 
een fles, drie kleine opstapjes, een oorkonde en 
een welkomgids (in het Engels).

Verkrijgbaar in 6 kleuren.

PRIJS:              € 19,95

ACCESSOIRES

Leuk assortiment van accessoires om je deurtje 
verder aan te kleden. 
Bekijk het volledige gamma op de website.

PRIJZEN VANAF:                 € 4,99
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ZORGENSTRONK

Deze zorgen stronk zorgt ervoor dat kindjes hun 
zorgen en angsten kunnen weggeven aan de 

elfjes. Als je kindje zorgen heeft, dan moet hij of zij 
gewoon het handje op de plank plaatsen, denken 

aan de zorgen of angsten en dan kleurt het 
handje rood. Als de elfjes het gehoord hebben, 

dan verandert de kleur naar groen. Een teken dat 
de elfjes de zorgen hebben weggenomen.

PRIJS:                                € 24,99 

‘GEEN ZORGEN MEER’ - MINI KIT

De ‘geen zorgen meer’ kit is de perfecte manier 
om de kids hun gevoelens te laten uiten en hun 
zorgen weg te geven! Deze kleine kit is een zeer 
leuke aanvulling op de Interactieve Zorgen stronk 
en super handig om mee te nemen!
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PRIJS:                                € 19,99 



BEAUTY FOR KIDS
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WET BRUSH ORIGINAL

Gaat moeiteloos door de ergste knopen! Staat 
garant voor dramaloze badkamer momenten.

Ook verkrijgbaar in Disney en Frozen versie!

PRIJS:                                                      € 14,95

WET BRUSH SHINE ENHANCER

Voor dik, moeilijk of krullend haar.

PRIJS:                                                            € 18,95

WET BRUSH & ZIG ZAG

WET BRUSH FLEX DRY

Deze Wetbrush heeft dezelfde Intelliflex 
borstelharen én SofTips als de Original 
Wetbrush én… je kan er je haren mee föhnen! 
De open borstelkop zorgt ervoor dat je haren 
30% sneller drogen.

PRIJS:                                                      € 14,95

ZIG ZAG ELASTIEKJES

Dé nieuwe must-have. Elastiekje rond de haren, 
even trekken én klaar. 

Verkrijgbaar per set van 3 met verschillende 
kleuren.

            PRIJS PER 3:              € 4,94   
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MINI PARTY PALETTE
Deze nagellak is geurloos, gemaakt 
op waterbasis en volledig chemicaliën 
vrij. 

PRIJS:                             € 17,95

MINI MANI
Deze nagellak is geurloos, gemaakt 
op waterbasis en volledig chemicaliën 
vrij. 

PRIJS:                             € 14,95

MAKE-UP SET HART
5 kleuren oogschaduw met borstel-
tjes, lippenstift, 4 kleuren rouge en de 
bijhorende applicators. 

PRIJS:                             € 9,95

LIPGLOSS VLINDER
Dit superleuke vlinderdoosje is gevuld 
met lipgloss! Ideaal voor de kids om 
zich mooi te maken zoals mama.

PRIJS:                             € 2,95

MAKE-UP SET TAS
Deze set bestaat uit 3 kleuren 
oogschaduw met applicator en 4 
kleuren lipgloss met kwastje.

PRIJS:                             € 6,25

MAKE-UP VOOR KINDEREN
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EAU DE TOILETTE
Het parfum uit onze jeugdjaren, hét 
cadeau bij uitstek voor verjaardagen, 
communies, Kerst, … 

30 ml

PRIJS:                             € 17,95

OILILY SETJE MET TOILETTAS
Het parfum uit onze jeugdjaren in een 
mooie toilettas met herkenbare 
bloemenprint. Hét cadeau bij uitstek 
voor verjaardagen, communies, Kerst, 
… 

50 ml

OILILY ZEEP
Stuk zeep in een mooi doosje, met de 
heerlijke geur van Oilily parfum.

PRIJS:                             € 6,95

SHOWER FOAM
Doucheschuim met de heerlijke geur 
van Oilily parfum.

200 ml

PRIJS:                             € 10,95

OILILY - NOSTALGIE
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OORCLIPS
Oorclips verkrijgbaar in verschillende 
thema’s. Er zit telkens 3 paar oor-
bellen op een kaartje! De prijs is per 
kaartje.

PRIJS:                              € 5,75

PLAKOORBELLEN
Voor wie nog geen gaatjes heeft en 
toch graag oorbelletjes wilt!

Verkrijgbaar in verschillende thema’s. 
De prijs is per velletje
 
PRIJS:                              € 1,95

JUWELEN
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MOODRING

Moodringen die jou vertellen hoe jij je voelt. 
Verkrijgbaar in 6 leuke modelletjes en ze zijn 
allemaal verstelbaar!

PRIJS:                              € 2,95



TINYBAGS

Een klein rugzakje (afmetingen: 15 x 10 x 5 
cm) met een nog kleiner vakje vooraan én een 
karabijnhaakje. Verkrijgbaar in maar liefst 20 
verschillende thema’s en kleuren, voor zowel 
meisjes als jongens.

PRIJS:              € 7,99

TINYBAGS
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CADEAUTIPS
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SLEUTELHANGER

Unieke sleutelhangers, exclusief gemaakt voor 
Drukke mama’s!

PRIJS:              € 4,95
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GESTABILISEERDE ROZEN

Echte bloemen die jaren goed blijven. 
Geen water en geen zon nodig! Beschikbaar in 

verschillende kleuren en formaten. 
Beperkte voorraad!

Prijs 8 cm:                          € 13,95
Prijs 10 cm:                        € 29,95
Prijs 15 cm:                        € 59,95



ZEEPDOOSJE

Unieke kleine handgemaakte doosjes met 
heerlijke zeepjes erin, afgewerkt met een 

bedeltje.

OOK VERKRIJGBAAR IN KERST/NIEUWJAAR 
EDITIES!

PRIJS:                                         € 2,95

CANVAS TAS

Originele canvas tassen met leuk opschrift.

PRIJS:             € 12,95
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TIP!



FORTUNE FLOWERS
Trek aan het koordje aan de onderkant om 
het geluk los te maken. 

PRIJS:                                        € 5,95

PEROPONS
De handgemaakte, keramische vriendjes zijn 

er in 3 soorten en in elk pakje zit potgrond, 
zaadjes, een schaaltje en instructies bij!

PRIJS:                                   € 12,95

PLANT ROCKS
In elke ROCK zit aardemix, zaadjes en 
instructies hoe je ze moet laten groeien. 
Beschikbaar met basilicum en cactus.

PRIJS:                             € 9,99

HEDGIES
Deze kleine, enorm schattige egeltjes 

zijn handgemaakt, keramisch en 
zoooo mooi om cadeau te geven.

PRIJS:                                 € 10,95

FORTUNE FLOWERS
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CLIP PORTEMONEE
Retro clip portemonneetjes verkrijg-
baar in 6 geweldige prints.

PRIJS:                             € 2,99

KLAPARMBAND
Klaparmbanden met omkeerbare 
glitter pailletten!

PRIJS:                             € 2,95

STAPELPOTLODEN

11 verschillende kleurtjes die je fijn 
kan afwisselen! Set van 6 stuks.

PRIJS:                             € 2,99

GLITTERARMBAND
Deze superleuke glitterarmband is 
pure nostalgie! Ideaal als klein 
geschenkje en een must-have voor 
jong én … oud?

PRIJS:                             € 1,50

FINGER SPIES
Deze geweldige gadgets toveren je 
handen onmiddellijk om in een hand-
pop. Verkrijgbaar in 6 kleuren.

PRIJS:                             € 1,35

CADEAUTJES ONDER 5 EURO

34 



FOTOTOESTEL
De gekende viewmaster van vroeger. 
Per klik krijg je een ander beeld te 
zien! 

PRIJS:                             € 1,50

SPRINGERS
De springers of ‘peng peng’!

PRIJS:                             € 2,99

WATERSPEL
Vul de tank met water en duwen op 
die knopjes om de ringetjes en bas-
kets te bewegen door het water!

PRIJS:                             € 2,50

PULLBACK AUTOOTJES
Deze kleine PULLBACK voertuigen 
zijn verkrijgbaar in héél wat bekende 
modellen én merken! Per stuk.

PRIJS VANAF:                           € 2,99

CHINESE SPRINGTOUW
Handig en leuk (Chinees) springtouw. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

PRIJS:                             € 2,95

GEVULDE PARTYZAKJES
10 verschillende thema’s en alle 
zakjes zijn gevuld met 4 leuke 
hebbedingetjes. Per stuk.

PRIJS:                           € 2,50
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RECHTSTREEKS VAN DE LEVERANCIER

36



WE ROCK BALANSBORD

Beschikbaar in verschillende modellen en 
gekleurde afwerking (vilt).

De enige op de markt met
VINGERBESCHERMING.

PRIJS:             € 109,95

WE ROCK BALANSBORD

Een sterke, krachtige, tijdloze vorm waar je 
op kan schommelen, wiebelen, zitten, liggen, 
snoezelen, balanceren…
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PLAYPEN

De Playpen heeft een veilige afsluiting, een activiteitenpaneel 
én… je kan de vorm volledig aanpassen zoals je wilt. Bevestig 
meerdere playpens aan elkaar om een grotere opstelling te 
creëren.

PLAYPEN

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Inclusief het tegeltapijt én een setje speelballen!

Afmetingen: L155cm x B155cm x H63cm.

Gewicht: 17kg

PRIJS:              € 149,95

38 



SPEELMAT

Verkrijgbaar in verschillende designs en maten.
De speelmatten zijn vrij van schadelijke en giftige 
stoffen.

Ideaal voor urenlang speelplezier.

PRIJS VANAF:              € 129,00

DWINGULER SPEELMAT

Dwinguler speelmatten zijn het ideale alternatief voor speeltegels en stoffen 
tapijten. Van zeer hoge kwaliteit en met een heel lange levensduur. 

Bedrukt aan beide kanten, geluidsabsorberend en vooral zeer gemakkelijk 
om te poetsen!

39 



BACK TO SCHOOL

40



RUGZAKJES AFFENZAHN

Deze handgemaakte rugzak is ruim genoeg om allerlei 
spulletjes in op te bergen en de reflectoren zorgen dat 

je kleine spruit ten alle tijden zichtbaar is. Er is heel wat 
ruimte in de  voor- en zijvakken én ook in de pootjes 

kan je kindje spulletjes verstoppen.

Beschikbaar in verschillende vriendjes!

PRIJS:           € 49,90

DRINKFLESSEN

Drinkflessen van Nalgene. 
Lekvrij en onbreekbaar!

Verkrijgbaar in verschillende modellen en tal van 
leuke kleuren.

PRIJS VANAF:        € 9,99
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VERMENIGVULDIGEN

Deze magische doos leert je kindje 
vermenigvuldigen (nummers 1-9). 
81 combinatie kaartjes zorgen ervoor dat je spruit 
spelenderwijs de tafels onder de knie krijgt.

PRIJS:              € 8,25

OPTELLEN EN AFTREKKEN

CIJFER -EN LETTERSPELMAT

Deze magische doos leert je kindje optellen en 
aftrekken (nummers 1-9). 
81 combinatie kaartjes zorgen ervoor dat je spruit 
spelenderwijs leert optellen en aftrekken.

Ideaal om samen te oefenen met je kids, maar 
ook een geweldige manier om te gebruiken in de 
klas. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Kies jij voor de cijfertjes of de letterjes? Of beide?

Prijs per stuk
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PRIJS:              € 8,25

PRIJS:              € 24,95

SPELEND LEREN



SCHOOLFOTOBOEK

In deze prachtige boeken is er plaats voor 16 
schooljaren! Je krijgt per schooljaar 6 pagina’s.
Hier kun je het schooljaar invullen, de juf of 
meester en veel meer!

PRIJS VANAF:              € 20,95

SCHOOLFOTOBOEK
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MUST-HAVES MAMA & PAPA
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SOAPLIFTS - FOODHUGGERS

SOAPLIFTS

Blokken zeep zijn hot! Deze soaplifts zijn de ideale 
vervanger van het klassieke zeepbakje. Hygiënisch, 

luchtdoorlatend en mag in de wasmachine. Leuk 
om de kleuren met elkaar te combineren!

PRIJS:             € 6,95

FOODHUGGERS

Handig, ecologisch en stopt voedselverspilling.

Siliconen dekseltjes, waarmee je aangesneden 
fruit of groenten kan bewaren, als hoesje. 
Daarnaast passen ze ook op potjes en bokalen.

Beschikbaar in vrolijke kleuren en verschillende 
afmetingen.

PRIJS VANAF:             € 12,95
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WARMWATERKRUIKEN

Warmwaterkruiken van Sass & Belle in 
4 leuke thema’s 

Prijs:
Luiaard en lama:                                  € 18,95
To the moon and back + luipaard:    € 19,95

DRINKFLESSEN SASS & BELLE

Drinkflessen Sass & Belle

Houden je drankjes koel, maar ook héél goed 
warm!

PRIJS:              € 19,95

TOPPER
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STANLEY KOFFIEBEKER
We maken de koude wintermaanden iets 
warmer! De bekers houden je drankjes uren 
warm + past in de houder van je wagen.

Stanley koffiebekers verkrijgbaar in 
0.35l                              € 29,99
0.47l                              € 34,99

STANLEY FOOD JAR
De Food Jar van Stanley is een RVS thermosfles 
met een verbrede opening. Niet alleen handig 
voor soep, maar ook om andere maaltijden in 
mee te nemen.

De Food Jar heeft een inhoud van 532ml en 
houdt je eten tot 12u warm of koel!

PRIJS:                                        € 35,00  

ARCADE RIEM

Platte plastic gesp, pitst niet in je vel, 100% 
elastisch, mag in de wasmachine + verstelbaar.

Verkrijgbaar in 3 en 4cm + ook voor KIDS!

PRIJS:                                        € 24,95 
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Catalogus met liefde ontworpen in samenwerking met Shape my brand
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