
Gelukkige Moederdag 
Inspiratie om je mama in de bloemetjes te zetten...

Ontdek in dit e-magazine
Originele geschenkideetjes

Lieve woordjes voor mama 

Een heerlijke verrassing



Een heerlijke verrassing
De dagelijkse ochtendrush met kinderen, daar kunnen alle mama’s van meespreken... 
Gun haar dus op Moederdag die heerlijke relax ochtend waar ze dagelijks van droomt. 
En hoe kan je die nog heerlijker maken dan met een uitgebreid ontbijt op bed? 
Lekker eten en ontspannen genieten met het gezin, meer moet ze niet hebben.   
Verras haar met een dienblad vol zoete broodjes, croissants, vers geperst fruitsap, een mooi 
kaartje en een klein geschenkje. Heerlijk genieten!

Tip: 
Verzamel jullie mooiste foto’s samen in een 
fotoboek en blader tijdens het ontbijt door  
al die leuke herinneringen!

Het is een cliché dat we allemaal kennen: ‘Er is niet echt een 
speciale dag nodig om aan je geliefden te tonen dat je om ze 
geeft’. Maar toch vergeten we vaak in de dagdagelijkse rush 
om de mensen die we graag zien te tonen hoeveel ze voor ons 
betekenen. 

Daarom stel ik voor dat we dit jaar, op zondag 12 mei, onze 
mama eens éxtra in de bloemetjes zetten. Daar hoort een 
cadeautje bij, uiteraard, maar ook een niet-materieel extraatje.  
Je hebt tenslotte maar één mama, toch? Daarom geef ik je in dit 
e-magazine met plezier een paar leuke ideetjes & tips mee om 
je mama te tonen dat ze de beste mama ter wereld is!

 Wedden dat ze ontroerd zal zijn? 
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Maak het nog persoonlijker en voeg enkele  
anekdotes of een klein woordje toe aan je fotoboek.  

En hé, een traantje laten is toegestaan.  

Coffee with love
Haal de barista in jezelf naar boven en serveer 
haar lievelingsdrankje in een leuke fotomok. Dit 
ontbijt wordt er eentje om nooit meer te vergeten!

Een onvergetelijke dag! 
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https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/dienblad
https://www.smartphoto.be/nl/fotoboeken
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/mok


Lieve woordjes

Wil je een persoonlijke toets aan jouw 
cadeautje geven? Schrijf dan een lief kaartje 

en verstop het in je ontbijtmand. 

Je vindt alvast mijn modelkaartje  
voor Moederdag op bladzijde 6.

Last-minute geschenkidee
Nog wat liefde (en tijd) over? Je vindt op p.7 een lijst met 
complimentjes die ongetwijfeld passen bij jouw mama. 
Gewoon afdrukken, uitknippen & hup, klaar om af te geven!

Psst… 
het is nog leuker om deze 
complimentjes in een 
gepersonaliseerd doosje te 
stoppen. Zo kan ze deze lieve 
woordjes bijhouden voor altijd!  

Klein maar fijn 
Met de kalender in 

designhouder heb je alvast 
geen keuzestress, want je 

kan 12 foto’s uitkiezen waar 
mooie herinneringen aan 

vasthangen. Wedden dat deze 
kalender snel een plekje krijgt 

op haar bureau? 

Een cadeautje dat perfect past bij je ontbijtmand? 
Aan jou de keuze! 

Apéro time
Wat is er leuker dan samen aperitieven? 

Verras je mama met deze houten  
tapasplank met haar naam op  
en laat die hapjes maar komen! Doosje vol plezier

Of je hem nu opvult met snoepjes, 
lieve woordjes of leuke fotoprints, 
met onze gepersonaliseerde 
koekjestrommel scoor je altijd!

Pssst… 

je kiest helemaal zelf de 
startmaand van je kalender  
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https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/bewaardoos
https://www.smartphoto.be/nl/fotokalenders-fotoagendas/fotokalender-design-houder
https://www.smartphoto.be/nl/fotokalenders-fotoagendas/fotokalender-design-houder
http://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/tapasplank
http://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/tapasplank
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/koekjesdoos
https://www.smartphoto.be/nl/fotogeschenken/koekjesdoos


Moederdag

Zoen
van je kapoen

Fijne
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You are 
mum-mazing

Bedankt om me 
9 maand in je buik te dragen, 

3 jaar in je armen en 
voor altijd in je hart.

MOM

spells
WOW

turned upside down

Je bent de 
allerbeste mama
van de hele wereld!

Mom, I love you 
to the moon... 

and back. 

Mama, ik ben je

voor altijd dankbaar
voor alles wat je voor 

mij gedaan hebt.

WAT IK ZO FANTASTISCH VIND AAN JOU? 
JE KENT ME DOOR EN DOOR… 

EN HOUDT TOCH VAN ME 
ZOALS IK BEN.

JE BENT NIET ALLEEN 
mijn mama, 

JE BENT OOK MIJN 
beste vriendin.

Home 
is where my 
momma is. 

WHO NEEDS A 
superhero 

WHEN YOU HAVE 
mom? 

Ma-ma 

[ de; v; meervoud: mama’s;  

verkleinwoorwoord: mamaatje]

IEMAND DIE 
BERGEN VERZET. 

Bedankt

om altijd zo’n voorbeeld 
voor mij te zijn.

Mama
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Wedstrijd zonder aankoopverplichting. De winnaar wordt uitgeloot en 
aangekondigd in de week na Moederdag. Deelnemen kan t.e.m. 13 mei 2019. 
Instagram posts moeten openbaar zijn om aan de wedstrijd deel te nemen. 

Psst… 

Volg ons op sociale media voor meer 
inspiratie & cadeau ideetjes!

Nu is het aan jou!
  Deel jouw leukste fotocreaties via onze sociale media

  Gebruik hashtag #smartphoto 
  Maak kans op een cadeaubon ter waarde van €30!

http://www.facebook.com/smartphoto.be
http://www.instagram.com/smartphotobe/
http://www.pinterest.com/smartphotobe/

