
9

Ha fijn, het regent
Vakantietijd betekent niet altijd mooi
weer. Er is gelukkig van alles binnen te
doen, en met de juiste kleding kun je ook
gewoon naar buiten natuurlijk.

prodUctie SASKIA VELDHUIS

Blijvertje
iLse JacoBsen,
€125
De leuke regenlaars
is een blijvertje in het
modebeeld. Zucht
maar eens diep en
schaf gewoon een
goed paar aan. Ook
in veel colorbloc-
king-tinten.

Voorstelling
sony hdr-pJ10, €650
Laat de kinderen een leuke show in elkaar
draaien en neem die op. Vervolgens zet je de
camera op ‘projector’ en geef je een mooie
voorstelling.

Zijn we er al?
snor, €12,95
Een vakantiedoeboek in een nieuw jasje.
Met autobingo en Kots App. Zeker goed
voor uren ouderlijke rust.

Boekwerk
BLUrB, vanaf €10,95

Dat is nu typisch een slecht-
weerklusje: ouderwets een fotoalbum
samenstellen. En als je vindt dat het

echt de moeite waard is, 
kun je het laten publiceren – al 

vanaf één exemplaar.

...Met de letter A
piMpaMpet app,

€1,59
Al die games zijn leuk en
aardig, maar in gezel-
schap zijn de ouder-
wetse spelletjes echt
veel leuker. Gelukkig is

nu ook PimPamPet in de
Appstore verkrijgbaar,

net zoals Stratego.

ADHD?
optiMax, €14,95
Vind je de kinderen te druk? Als de 
vakantie nog even duurt en je wilt niet
de hele tijd politieagent spelen, helpt
misschien dit natuurlijke rustgevertje.

Chillen
rice, €59

Heerlijk om op te hangen
als je een boek leest of
eindelijk die vierdelige

MadMen dvd-box bekijkt.

Grauw
pUpa LUMinys, €15,95

Als het er buiten grauw uitziet, hoeft
je gezicht dat nog niet te zijn. Schil-
der met het kwastje alle donkere
schaduwen weg en je ziet er weer

fris en fruitig uit.

Theeleuten
Magisso, €19,95

Theeleuten hoort echt bij 
klaterende regen. Dit prijswin-
nende designkopje heeft een

schuine bodem. Je kunt 
het kopje kantelen zodra 

gewenste sterkte 
is bereikt.

Hoosbui
happyrainydays, €99,95
Als je er dan toch uit moet, bijvoor-
beeld om de hond uit te laten, trek
dan een regenjas aan waarvan
het straatbeeld wat opfleurt.
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