Kinderkleding in de glijbaanwinkel
aan het Binnenhof: Kleine Maatjes

Kleine Maatjes aan het Binnenhof in Wierden heeft een groot assortiment kinderkleding in
huis. Wie op zoek is naar kleding uiteenlopend van maat 44 tot en met maat 164 kan haast
niet misgrijpen. Eigenaresse Carolien de Boer is trots op de collectie die ze al zeventien jaar
in Wierden in haar winkel presenteert. “Kinderen komen hier graag, we zijn de
glijbaanwinkel van Wierden”, vertelt ze lachend. Terwijl de ouders, grootouders, familie of
vrienden kleertjes uitzoeken, kan de dreumes zich vermaken op een groot speeltoestel.

De uitverkoop van afgelopen winter is inmiddels weer
voorbij; de nieuwe collectie hangt in de rekken en Carolien is
er trots op dat ze weer een grote diversiteit kan aanbieden.
“Het is een grote winkel, 250 vierkante meter, en die is altijd
goed gevuld met veel, heel veel kinderkleding. Daarmee
vervul ik in de regio in een belangrijke behoefte. Ik kies er
bewust voor om ook echt álle maten te voeren, dus ook de
tussenmaten die je bij andere winkels vaak niet meer ziet.
Daarnaast is maat 44 – prematuur – ook ruimschoots
vertegenwoordigd. Kleine Maatjes heeft een brede en diepe
collectie, zoals we dat zo noemen. Het is onze keuze om een
merk écht goed 'neer' te zetten.”
De mode voor het komende seizoen is weer kleurrijk, weet Carolien. “Alles is weer mogelijk, het is
een explosie aan kleur, maar de gestreepte designs met marine, rood en wit of jeans voeren wel de
boventoon en zijn kenmerkend voor het voorjaar van 2019.” Qua merken is er veel keuze, Kleine
Maatjes richt zich echter wel op het midden en hogere segment. Naast de bekende en gangbare
merken zijn ook Quapi en Funky XS in Wierden verkrijgbaar en ontbreken de – inmiddels befaamde –
wafelpyjama's van Feetje zeker niet. Behalve kleding biedt Kleine Maatjes ook genoeg knuffels,
rompertjes en andere kraamcadeaus.
Sinds dit jaar heeft Carolien er voor gekozen om de webshop te sluiten; een bewuste keuze. “Ik wil
me volop richten op de fysieke winkel, daar ligt mijn hart. Ik geniet van het contact met klanten en
help ze graag met passend advies. De website wordt deze maand opgefrist en blijft zeker up-to-date
wat betreft informatie over de collectie.”
Kleine Maatjes is achterop het Binnenhof in Wierden te vinden en is geopend op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag is er
bovendien koopavond en zijn de deuren tot 21.00 uur geopend. Op zaterdag is de winkel van 9.30
uur tot 17.00 uur geopend.

