
Online Geschenkenbeurs 
 

Ga winkelen bij onze partners, van 15 november tot en met 15 december. 

>>> Vermeld bij jouw aankoop code ‘Lohrangrin2020’ en steun zó onze school, Steinerschool Lohrangrin! <<< 

 

 

 

INEMIENEMUTTE 
Bij INEMIENEMUTTE vind je zonnekindpoppen, 

seizoentafelfiguurtjes, prentenboeken met figuurtjes, 

kraamcadeautjes en nog veel meer. 

 

Alles handgemaakt met natuurlijke materialen. 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden! 
 

 
 

Website Inemienemutte 

 
 

  

 

DE BREIKAMER 
Duffel je lekker warm in bij DE BREIKAMER. Je vindt er 

hand gebreide sjaals, mutsen, truien en haarbanden. 

 

In alpacawol of mohair. 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden! 

 
 

Instagram De Breikamer 

 
 

  

 

IN THE WOODS 
Hier moet je zijn voor duurzame producten. 

Verantwoord houten speelgoed, kleding in bio katoen, 

wol en wol zijde, biologische verzorgingsproducten en 

nog veel meer.  

Zorgvuldig uitgekozen, met eerbied voor mens en 

natuur. 

 
Winkel hier en vergeet niet 

code ‘Lohrangrin 2020’ 
te vermelden! 

 
 
 

Website Inthewoods 

 
 

  

 

OH!RGANIC 

Bij OH!RGANIC vind je heerlijk kruidige infusies en 

kruiden direct van het veld, zonder pesticides.  

 

 

Je kan er ook allerhande thee-accessoires vinden. 

Winkel hier, vergeet niet code 
‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
en krijg 5% korting 

op je aankopen! 
Gratis verzending vanaf €35 

 

Website Oh!rganic 

   

http://inemienemutte.be/
https://www.instagram.com/miekedillen/
https://www.inthewoods.earth/
https://www.sitemn.gr/Ohrganic/webshop/


 

 

STEEN-KUNST 

Ga op schattenjacht bij STEEN-KUNST!  

En vind mineralen, fossielen en sieraden voor groot en 

klein. 

 

Een STEEN-goede verzameling! 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 

Website Steenkunst 
Facebook Steenkunst 
Instagram Steenkunst 

Bezoekje kan, na afspraak 

 
 

  

 

KASSIOPEA YONI 
Bij illustrator KASSIOPEIA YONI vind je bijzonder knap 

getekende kaarten en posters. De nieuwe reeks 

winterkaarten - vorig jaar getekend aan een bevroren 

meer - zijn meer dan het ontdekken waard!  

Verder ook nog kaarten over buiten spelen, wandelen, 

groenten en wonen in de zee! 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 
 
 
 

Website Kassiopea 

 
 

  

 

MANDRAGORA 
MANDRAGORA staat borg voor natuurlijke kleding, 

duurzaam speelgoed en boeken die bij blijven ... 

 

Mandragora, van oudsher. 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 

Website Mandragora 
E-mail Mandragora 

T. 03 237 86 03 

 
 

  

 

PIA’S KAARTEN 
Verstuur je kerstwensen met één van PIA’S KAARTEN. 

 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 

 
Facebook Pia’s Kaarten 

 
 

  

 

STUDIO SMEDTS 
Voor originele handbedrukte T-shirts, schriftjes, 

kaartjes, prints en nog veel meer houd je best even 

halt bij STUDIO SMEDTS.  

 

Daar wordt alles met de hand én met liefde gemaakt. 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 

Website Studio Smedts 
Facebook Studio Smedts 
Instagram Studio Smedts 

https://steenkunst.nl/
https://www.facebook.com/bert.vanderlee.3
https://www.instagram.com/vanderleebert/
https://www.kassiopeiayoni.com/
https://www.mandragora.be/
mailto:mandragora_kleding@telenet.be
https://www.facebook.com/groups/704390819726312/
https://www.studiosmedts.be/
https://www.facebook.com/StudioSmedts
https://www.instagram.com/studiosmedts/


 
 

  

 
 

  

 

LIEVE CARMEN 
Winkelen bij LIEVE CARMEN betekent snuisteren 

tussen juweeltjes, schilderijtjes en kleine geschenkjes. 

 

 

Eigen (h)art. 

 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 
 

Website Lieve Carmen 

 
 

  

 

DE ONTKNOPING 
DE ONTKNOPING biedt meer dan 80 soorten 

etherische oliën. De specialiteit blijft Eucalyptus. Je 

vindt er ook samenstellingen als sleepwell, dennenbos, 

luchtwegen en kerstsfeer. Verder ook nog etherische 

olie voor persoonlijke groei zoals joy, spirit, happiness, 

man/woman power, massageoliën en crèmes! 

Winkel hier en vergeet niet 
code ‘Lohrangrin 2020’ 

te vermelden 
 
 
 
 

Website De Ontknoping 

 

http://www.lievecarmen.be/
http://deontknoping.be/

