
 MOOIS
Duurzame kinderkleding en speelgoed

Moois is wat je noemt een complete 
kinderwinkel. Je koopt in dit hoekpand 
namelijk niet alleen duurzame baby- en 
peuterkleding van merken als Kids-
case, Noa Noa en Maxmorra, maar ook 
speelgoed, bekroonde boeken en zelfs 
functionele items als speenkoordjes en 
slabbetjes. 
1e Constantijn Huygensstraat 31, 1054BR
www.ilovemoois.nl

 GOOCHEM
Kwaliteitsspeelgoed

Goochem is de leukste speelgoedwinkel 
van Amsterdam. In dit twee verdiepingen 
tellende kinderparadijs shop je mooi 
gemaakt en duurzaam speelgoed waar 
kinderen blij van worden. Van houten 
toys, verkleedkleren, muziekinstrumen-
ten, vliegers, wigwams en luister-cd’s tot 
plastic dieren van Schleich en knuffels 
van Steiff. 
1e Constantijn Huygensstraat 80, 1054BW
www.goochem.nl

 PETIT BATEAU
Franse kinderkleertjes

De klassieke kleertjes van Petit Bateau 
(sinds 1893!) zijn een musthave voor ie-
dere kindergarderobe. In deze fl agshop-
store hebben ze een uitgebreide selectie: 
van de all time favorite gele regenjas en 
fi jne pyjama’s tot snoezige rompertjes, 
Bretonse streepjesshirts en leuke stap-
pertjes. En ook mama zelf kan hier wat 
fi jne basics scoren…
Van Baerlestraat 19, 1071AN
www.petitbateau.com

 KINDERFEESTWINKEL
One-stop party shop

Feestje in het verschiet? Bij de Kin-
derfeestwinkel hebben ze werkelijk 
alles voor een geslaagd partijtje. Van 
taartversierspullen, vrolijk servies en alle 
kleuren ballonnen tot hoedjes, spelle-
tjes, verkleedkleren, slingers, snoep en 
uitdeelcadeautjes. Allemaal mooi en 
vrolijk spul, overzichtelijk uitgestald over 
de grote ruimte.
Gerard Doustraat 65, 1072VL
www.kinderfeestwinkel.nl

 MY LITTLE PATISSERIE
Parijse zoetigheden 

Als we dan toch gaan snoepen, dan beter 
goed. Parisienne Audrey Kriel volgde 
een prestigieuze patisserie-opleiding, 
kwam voor de liefde naar Nederland en 
bakt nu naar hartenlust in de Pijp. In het 
zoete zaakje liggen de mooiste eclairs, 
millefeuilles en soesjes uitgestald. De 
koffi e is overigens ook om over naar huis 
te schrijven.
Eerste Van der Helststraat 63, 1073AD
www.mylittlepatisserie.nl

 DE KLEINE PARADE
Kids-shop en café

De zusjes Iris en Merel hebben de ideale 
plek voor ouders gecreëerd. In de winkel 
vind je speelgoed, servies en snoezige 
kleertjes in stemmige kleuren van merken 
als Kidscase, Picnic en Imps&Elfs. Aan-
grenzend is er een sfeervol cafeetje waar 
je ongestoord van je koffi e en broodje 
kunt genieten, terwijl de kids knutselen 
aan de lange tafel in het kinderatelier.
Gerard Doustraat 142, 1073VX
www.dekleineparade.nl

 BROER&ZUS
Hele gezin blij

Eigenaresse Roos vindt in haar shop precies 
het midden tussen wat kinderen leuk vinden 
(kleur, prints) en waar ouders blij van worden 
(perfecte pasvorm, duurzaamheid). Ze heeft 
fi jne niche merken als Stella Mc Cartney 
Kids, Tinycottons en Bobo Choses. Sinds 
kort zit Broer&Zus in een geweldige 
conceptstore (Mevrouw Bouwer) van 250 m2.
Stadhouderskade 92, 1073AV
www.broerenzus.nl

 BIG&BELG
Unieke kids fashion en meer

In deze extra grote winkel van Big & Belg 
(ze hebben een kleinere in de JP Heijes-
traat in Oud-West) shop je de coolste 
kinderkleding van de stad. Ze waren de 
eerste in Amsterdam die het vrolijke Mini 
Rodini verkocht en hebben ook andere 
hippe brands als Munster Kids, Soft 
Gallery en Bobo Choses. Daarbij kun je 
er ook kindermeubeltjes en speelgoed 
scoren.
Ferdinand Bolstraat 168, 1072LT
www.bigenbelg.nl

 MINIMARKT
Kids fashion & café

Bij MiniMarkt hebben ze het begrepen: 
hier kun je (goede) koffi e drinken, taart 
eten en biologisch lunchen met vriendin-
nen, terwijl de kids zich vermaken in de 
speelhoek. Ook hebben ze leuke cadeau-
tjes, interieuraccessoires en is de entresol 
gevuld met de mooiste kinderkleertjes 
van hippe merken als Bobo Choses, Mini 
Rodini, Soft Gallery en Emile et Ida.  
Beethovenstraat 5a, 1077HK
www.minimarkt-store.nl

 RESTAURANT AS
Lekker lunchen en dineren

Relaxt neerploffen met de kids en waan-
zinnig goed (biologisch) eten, kan bij 
Restaurant As. In de voormalige, ronde 
kerk staan lange tafels en hangt een laid-
back sfeer. Je eet hier pure gerechten, 
veelal met ingrediënten uit eigen tuin. 
Met mooi weer is het fantastisch buiten 
zitten, met zicht op de buitenkeuken en 
rondscharrelende varkens.
Prinses Irenestraat 19, 1077WT
www.restaurantas.nl

 
 

 

 

Shoproute Kids & Moms
In Amsterdam is het shoppen voor en met je kind één groot feest. Van het scoren van coole kinderkleding en feestspullen tot vet speelgoed. 
En ook fi jn: er zitten op deze route een paar shops waar je ook ongestoord een lekkere sandwich kunt eten, terwijl de kids zich vermaken in de 
speelhoek. Ontdek meer leuke winkels en shoproutes op iamsterdam.com/shoppen



VERVOER:
De route loopt van West, via De 
Pijp naar Zuid. Als je de tijd hebt 
is deze route prima te lopen of te 
fi etsen, maar ook met de tram zijn de 
winkels makkelijk te bereiken. Neem 
bijvoorbeeld vanaf Goochem op de 
1e Constantijn Huygensstraat tram 
3 of 12 naar Petit Bateau op de Van 
Baerlestraat. Vanaf Big&Belg kun je 
doorlopen naar de Ceintuurbaan voor 
tram 12 naar het Roelof Hartplein. 
Vanaf daar kun je tram 24 of 5 naar 
MiniMarkt op de Beethovenstraat 
nemen. Daarna kun je door met tram 
5 naar de Prinses Irenestraat voor 
Restaurant As.

Kids & Moms

 
 

 

 


