Toffe webshop: WAAS
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de kop. bij redactie
gelegd
Zoek je leuke, betaalbare én unieke nieuwe
kleertjes voor je zoon of dochter? Of ben
je op zoek naar een leuk kraamcadeautje?
Zoek niet langer en klik naar de leukste
webshop: WAAS!
In haar vrije tijd kruipt Annemiek van der
Kamp van WAAS Kindermode graag achter de
naaimachine. Het resultaat: toffe, kleurige en
unieke kleding, in allerlei kleuren en patronen.
Het gehele aanbod in haar webshop is handgemaakt en uniek: van alles bestaat maar één
exemplaar. Laat je bijvoorbeeld verrassen
door het baby-aanbod: van vrolijk gekleurde
'knisperdoekjes' tot een stijlvol gedecoreerd
babynest. En hoe schattig: de rompertjes
met een toffe tekst, een figuur of naam, te
combineren met broekjes in zachte kleuren,
versierd met stippen of paddenstoeltjes. De
nieuwe zomercollectie van WAAS is onder
andere geïnspireerd op de karakters uit de

favoriete series van je kind. Zo kan je dochter
zich hullen in kleurige hemdjurkjes met daarop
de hoofden van Elsa, Anna en Olaf. Ook
leuk: de schattige shirtjes en jurkjes met My
Little Pony, met details in alle kleuren van de
regenboog. Ook Mickey Mouse en The Ninja
Turtles komen vaker terug. Niet onbelangrijk:
alle spulletjes zijn vriendelijk geprijsd. Zo shop
je al een setje (een broekje en shirtje) voor tien
euro. De kleding voor meisjes loopt van maat
80 tot en met 140, de jongenskleding van maat
80 tot maat 116.Twijfel je over een maat? Of
heb je misschien een bepaald verzoekje, zoals
een leuk setje voor een tweeling? Voor deze en
andere vragen kun je terecht bij Annemiek.

WAAS Kindermode
Annemiek van der Kamp
www.waas-kindermode.nl

Partneryoga:

samen

sterker staan!
Jij en je partner hebben het er maar druk
mee: een hectische baan, zorgen voor
de kinderen en o ja, ook nog ergens een
sociaal leven. In de loop van der jaren ben
je elkaar misschien een beetje kwijtgeraakt.
Ontsnap samen aan de alledaagse drukte
en kom weer met elkaar in contact!
Dat yoga een positieve uitwerking heeft op je
welbevinden, wist je vast al. De combinatie van
uitdagende lichaamsoefeningen en ademhalingstechnieken maakt dat je fysiek sterker
wordt én meer ontspannen en evenwichtiger in
het leven gaat staan. Maar wist je al dat je ook
samen met je geliefde aan yoga kunt doen?
Het woord zegt het al: bij 'partneryoga' voer
je de yogaoefeningen samen met je partner
uit. Je oefent houdingen waarbij jullie
elkaar ondersteunen of elkaar versterken.
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Partneryoga gaat niet om competitie: het is juist
gericht op samenwerking en elkaar aanvullen.
Doordat je elkaar nodig hebt om bepaalde oefeningen uit te voeren, leer je om beter met elkaar
samen te werken. En omdat jullie de oefeningen
op elkaar afstemmen, wordt de communicatie op zowel verbaal als non-verbaal vlak
tussen jullie sterker. Door het werken aan één
gezamenlijk doel leren jullie om elkaars sterke
punten te herkennen en te waarderen. Tot slot
het állerbelangrijkste: doordat je een positieve

ervaring deelt, wordt de band tussen jou en je
partner sterker. Wil je meer weten over partner
yoga? Of spreekt een individuele lesvorm van
yoga je misschien meer aan? Wilma Vreeling van
StudYoPI vertelt je graag meer!
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