Een rondje langs toffe Kinderconcepten.
De dag was daar! ‘Mevrouw ZieZo’ ging een dagje buitenspelen. Op pad langs leuke
kinderconcepten, vergelijkbaar met ZieZo. Babbelen met andere ondernemers. Ideeën
opdoen en uitwisselen. En vooral flink bijkletsen met zus Daphne, die de hele dag extra
aangenaam maakte met haar gezelschap en autoritten. Eigenlijk best grappig dat we
(allebei zonder kinderen) zo al die cafétjes binnenstapten. We werden soms wat vreemd
aangekeken maar ach, thee en taart testen kan ook zonder kinderen toch haha!

Mint in Delft
Super sfeervol en ontspannen plekje! Bij binnenkomen zie je gelijk een zandbak met vrolijk spelende
kinderen. Veel verschillende zithoekjes over de hele
winkel uitgespreid. Een verrassend effect is de
grote horecahoek met bar, die je niet direct ziet bij
binnenkomen. Het pand is groot met een mooi deel
kleding en accessoires. Een handig hekje houdt de
kinderen binnen. Meerdere speelhoeken maken dit
een echt uitje voor kinderen en super relaxed café
om neer te ploffen met je kroost.

Mamamo
Nesselande
in Rotterdam
Een hele open, frisse winkel met heel veel speelgoed en horecahoek. Mooi gescheiden in 2 delen.
Eerst even rondkijken in het winkelgedeelte, daarna
wat lekkers van de kaart uitkiezen. De sfeer is er
hip en de horeca-corner is overzichtelijk. De winkel
is speels, vol met houten speelgoed en spellen.
Druk ook wel, maar absoluut een leuke locatie
voor een origineel cadeautje en lekkere kop thee.

De Boomhuttenclub Den Haag

Een leuk concept voor een luxe dikke
boterham en lekker fruitsapje.
De boomhuttenclub heeft een apart speelgedeelte voor kinderen, ingericht met een toffe
speelboomhut. De glazen wand scheidt het horeca
gedeelte van de speelhoek waardoor je geen speelgeluiden hoort, maar ze wel goed kunt zien en in de gaten
kan houden. Er hangt een serene rust in de horecahoek,
die heel clean en fris is ingericht. Dit werkt zeker door op
de kinderen. Ze worden er duidelijk zenn van. De menukaart is hip en de sfeer en ontspannen. Leuk plekje dus!

Little You in Den Haag
In een hele andere wijk, een stuk buiten het centrum….
Onverwachts, in een mooie straat met luxe, statige herenhuizen.
Ligt een heel leuk klein winkeltje. Kneuterig maar sfeervol. Voor
in de winkel allerlei prachtige merken kleding, accessoires,
speelgoed, speenkoorden. De merken zijn wat duurder maar ook
overduidelijk super luxe en mooi uitgewerkt. Achterin de winkel
vind je een paar horeca zitjes en een speelhoekje. Een beetje de
uitstraling van een speellokaaltje. Niet super groot, maar zeker
een hele fijne plek waar moeders elkaar kunnen ontmoeten. Een
lieve gastvrouw serveert je een xxl mok thee en home made
marmercake. Ja, hier is de sfeer heel fijn.

De Kleine Planeet in Delft
2 ingangen, 2 winkels naast elkaar met dezelfde naam. Binnenin een doorloop tussen beide. Rechts een grote speelgoedwinkel met veel houten speelgoed. Links een toffe, frisse en moderne
horecagelegenheid. Hier bestel je een heerlijk bord vol nacho’s bij je borrel. De menukaart is heel kindvriendelijk. De
horecazaak is ingedeeld in verschillende speelhoekjes. Zo kan je neerploffen op een lounge bank naast een speeltafel.
Of boven bij de grotere speelhoek. Leuk! Wij werden blij van alle vrolijke kleurtjes in dit café.

Kersvers in Alphen aan de Rijn
Een super modern en groot pand, prachtig ingericht! Wij
zijn fan. Pas een half jaar open en daardoor nog heerlijk fris
en modern. Voor in hele toffe planken met diverse artikelen.
Voor moeders én kinderen. Sieraden, kaarten, speenkoorden, spenen, kleding. Er is van alles te vinden. Maar de
sfeervolle horecagelegenheid achter in de winkel overtreft
alles. De glijbaan en treinbaan maken 2 extra leuke hoekjes
in het geheel. Hier heb je echt even geen omkijken naar
de kinderen. De menukaart is hip maar lekker. Het taartje
smaakte heerlijk!

