
MOEDERS ENSieraden
Gefluister op de gang, verfrommeld cadeaupapier in 
kleine handjes en een verwachtingsvolle blik als jij  
op bed je Moederdagcadeau uitpakt. 

Je kijkt in je eigen ogen, hoort je eigen lach en bent trots 
op je eigen vlees en bloed dat je mag zien opgroeien. 
De eerste keer dat je tien vingertjes en tien teentjes telde, 
sloot je dit kleine mensje al voorgoed in je hart. En bij elk 
bijzonder moment en mijlpaal groeit de band tussen jou 
en je kind nog meer.
 
Van het eerste stapje en losse tandje 
tot het afstuderen en het huwelijksbootje. 
Herinneringen die je koestert, wetende 
dat houden van betekent dat je een keer 
ook los moet laten. En toch kun je als 
moeder je kind met al zijn of haar liefde en 
herinneringen bij je houden. Dicht op je 
huid, voor altijd. Met een mooi sieraad 
koester je immers die onvoorwaardelijke 
liefde en kun je alle mooie momenten 
vormgeven en tastbaar maken. 
Een sieraad voor jou gekozen of door 
jezelf samengesteld. Waar je altijd naar 
kan kijken, je vingers over laat glijden 
en dicht bij je hart draagt. 
En waar je steeds weer nieuwe 
herinneringen aan toe kunt voegen. 
Een sieraad dat op Moederdag 
misschien wel door tien kleine 
vingertjes en een hart vol liefde 
aan jou wordt gegeven.

Moederdag Tip!
Dat is nog eens een geslaagd moederdag-
cadeau: symbolische moeder & dochter 
armbandjes van KAYA. Het meisje draagt  
de sleutel tot mama’s hart, hoe lief is dat? 
Voor baby & mama tot 2 volwassen dames. 
De armbandjes worden professioneel gemaakt 
van échte zoetwaterparels, Swarovski kristallen  
en edelstenen. Normale prijs € 33,90 voor  
een set. Ontvang 15% korting met de code  
‘moederdag2015’. Kijk op www.kayasieraden

Gebruik 
de code en 

ontvang 
15% 

korting!

3 JUWEELTJES VANfilms
Welhaast al klassiekers, deze prachtige films!
Heerlijk om na een gezellige Moederdag op 
de bank te ploffen voor een mooi verhaal...

Girl with a Pearl Earring

Delft 1665. Nadat haar vader, een 
tegelschilder, blind is geraakt na de 
ontploffing van een oven, moet de 
zeventienjarige Griet hard werken om 
haar familie te onderhouden. Ze krijgt 
een baan als dienstmeisje bij schilder 
Johannes Vermeer die gaandeweg 
ontdekt dat Griet intuïtief kleur en licht 
aanvoelt en neemt haar zo mee in de 
mysterieuze wereld van zijn schilderijen.

Departures

Daigo is een getalenteerd cellist wiens 
orkest plotseling wordt ontbonden. Hij 
besluit met zijn vrouw terug te keren 
naar zijn geboortedorp, waar hij door een 
onduidelijke advertentie per ongeluk bij 
een uitvaartondernemer terecht komt 
en wordt aangenomen. Zijn vrouw en 
vrienden kijken neer op het werk dat hij 
doet, maar door de dagelijkse confron-
tatie met de dood begint Daigo eindelijk 
in te zien waar het in het leven werkelijk 
om draait.

As it is in Heaven

Daniel Daréus besluit na een succesvolle 
carrière als dirigent noodgedwongen 
het rustiger aan te gaan doen en keert 
terug naar zijn geboorte dorp. Het blijkt 
dat zijn carrière slechts een vlucht was 
uit zijn ongelukkige jeugdjaren. Als leider 
van het plaatselijke koor moet hij door al 
deze nare jeugdherinneringen heen. Hij 
merkt dat zijn passie voor muziek hem 
en de andere leden van het koor helpt bij 
het overwinnen van hun angsten.

Sieradendoos Sixties rood
Deze sieradendoos in Sixties Style is een pareltje 
voor al uw bijzondere sieraden om deze veilig en 
overzichtelijk op te bergen. Uitgevoerd in mat rood 
met een subtiele croco print is dit weer zo'n  
prachtige sieradendoos van Davidts. Kijk voor 
deze en nog veel meer sieradendoosjes op
www.shop4sieradendoos.nl

€ 112,50

€ 99,50

...goed 
opgeborgen...

Cadeautip voor 
Moederdag

€ 99,-
€ 153,-

Elk ver haal een eigen kraal

www.trollbeads.nl


