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Shoppen in
Valkenburg
voor kids!
Door Danielle Schurgers. Foto’s Ivo Benders
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inderen zijn de leukste om
K
aan te kleden en de leukste om
voor te shoppen! Vooral winkelen voor de allerkleinsten is een
feest: baby-, peuter-, en kleuterkleding is net even iets schattiger
dan je eigen garderobe. Sinds
ik zelf een dochtertje heb, kan ik
niet meer naar het centrum van
Valkenburg gaan zonder ergens
iets leuks voor haar te kopen.
Ons mooie mergelstadje heeft
namelijk verrassend veel te bieden voor de kleintjes. Tijd voor
een rondje shoppen in Valkenburg voor kids!

Het begint al bij de Hema, loop ik bijvoorbeeld binnen voor nieuwe sokken dan valt
mijn oog altijd op de acties die ze hebben bij
de kinderkleding. Zoals de 3e romper gratis
of een hippe skinny jeans voor maar €10.
Naast de Hema bieden in Valkenburg ook
andere grotere ketens zoals de Zeeman, Jola
Mode en Shoetime een ruim assortiment aan
kinderkleding, -accessoires, -schoenen en
speelgoed. Vaak vind je hier leuke aanbiedingen of acties, geschikt voor elke portemonnee.
Tegenover het nieuwe winkelcentrum Aan de
Kei liggen sinds kort twee trendy kinderwinkels. Een daarvan is Minibiza. Tijdens een
bezoekje aan deze enige boetiek waan ik
me weer even op het prachtige eiland. Minibiza is begonnen als webshop en vanwege
succes uitgerold tot modewinkel. Hier vind je
hippe fashion items voor de girls en stoere

outfits voor de boys van 0 tot 14 jaar, soms
een tikkeltje apart! Ook hier is er aan de
ini-MiniBiza‘s gedacht. Ibiza tuniekjes, stoere
broeken en hippe musthaves, kortom voor
ieder wat wils! Dit alles voor een leuk prijsje,
maar belangrijker nog: kids staan hier op
nummer één en gaan altijd met een big smile
naar buiten. De webshop van Minibiza zal
daarnaast snel weer online gaan, handig als
je liever van thuis uit shopt!
Naast Minibiza ligt De Dikke Leeuw. En wat
ziet deze winkel er hip en overzichtelijk uit!
Je kunt er terecht voor mooi, duurzaam en
educatief speelgoed voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 9 jaar. Daarnaast hebben
ze kinderlifestyle producten waarmee je elke
kinderkamer net dat extraatje en die finishing
touch geeft. Van lieve kraamcadeautjes en
mooie muziekdoosjes tot leuke loopfietsjes
waarmee ieder kind zijn evenwicht leert
vinden. Zeer betaalbaar is hun eigen merk
Moosje; prachtige handgemaakte en gepersonaliseerde producten zijn onder deze
naam te koop. Een greep uit hun merken zijn:
Souza for Kids, Colorique, Jelly Cat, Happy
Horse, Lilliputiens, Haba, Djeco, By Gek,
MixMamas, Miho Design, INKE, Corolle,
J.I.P., Pakhuis Oost en Janod.

Nog geen twee straten verder shop ik lekker
door bij Ollekebolleke. Sinds 20 jaar is deze
speciaalzaak voor babies, kids & juniors een
begrip in Valkenburg. De koffie staat altijd
klaar en persoonlijke service staat hoog in het
vaandel! Bij Ollekebolleke vind je exclusieve
en betaalbare merken als Scotch R’Belle en
Shrunk , Tumble’n Dry, Imps&Elfs, Retour, Blue
Rebel, I.K.K.S. & Bakerbridge. Daarnaast is
Ollekebolleke gespecialiseerd in communiekleding en het hele jaar door is er ook een
uitgebreid assortiment aan feestkleding te verkrijgen. Mooi is dat je alle kanten op kunt qua
betaalbare merken en stijlen. Ook voor kleine
cadeautjes, gadgets en hippe accessoires. Bij
Ollekebolleke slaag ik altijd!

tot en met 27). Clic is daarnaast mijn favoriete
merk, dit zijn allemaal handgemaakte leren
schoentjes. Ze zijn ook verkrijgbaar in babymaten en qua stijl vaak klassiek en romantisch,
maar soms ook stoer.
Het merk ‘HIP’ staat bekend om de vele dierenprints die er gebruikt worden, erg leuk en
van goede kwaliteit. De bekende schommelolifant van Wechseler stond er al toen ik zelf
klein was, nu vermaakt mijn dochter zich er
kostelijk mee!

Voor stevige stappers voor mijn kleine meid
kan ik bij Schoenmode Wechseler terecht.
Goede service en mooie merken staan hier
centraal.
Brakkies is een populair merk dat trendy en
betaalbare kinderschoenen op de markt
brengt. Brakkies valt in de kleinere maten (20

Deze pop-up shop is tijdelijk gevestigd in
de boerderij van fruitteler Huids, een unieke
en verrassende locatie! Hier scoor ik vaker
vintage merkkleding voor weinig;
CKS, Imps&Elfs+, Vingino, Bellerose, Antony
Morato, Scotch R‘belle & Shrunk en nog veel
meer! De pop-up store is het mooie resultaat
van een uit de hand gelopen hobby van de
enthousiaste eigenaresse. Het scoren van
de allerleukste kindermerkkleding voor haar
eigen kinderen ging zo goed dat het idee
voor een winkel al snel ontstond. Winkelen
bij Vintage for Kids is een beleving, kinderen
komen er graag en het is telkens weer een
verrassing wat Vintage for Kids te bieden
heeft. Vanwege de pop-up constructie kan
het zo maar zijn dat Vintage for Kids ergens
anders opduikt!
Na mijn rondje shoppen in Valkenburg weet
ik het zeker; waarom naar grote en drukke
steden als Maastricht, Heerlen of Luik gaan
als je in Valkenburg een ruim aanbod aan
kinderwinkels hebt?
<<

Ons rondje shoppen eindigt in Vilt. Sinds eind
vorig jaar kun je hier voor mooie tweedehands kinderkleding terecht bij Vintage for
kids.

