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inspirati emagazine voor het gezin            

Fashion
De nieuwe 
herfstcollecties 

Wonen
Leuke accessoires voor 
de kinderkamer!

Reizen
Lekker nazomeren 
met je gezin

Verjaardag
Originele verjaardags-
cadeautjes!



Hallo allemaal!
Nog even de laatste weken genieten van de zomer 

want de herfst is weer in aantocht.  Jammer, maar helaas.  

Het wordt weer sneller donker buiten en de kaarsjes en open haard 

gaan weer aan. De tijd van warme choco met slagroom en speculaas breekt 

weer aan. Ondanks het gemis aan zon en warmte is het ook wel weer gezellig om je thuis 

op de bank te nestelen met je laptop op schoot.  Lekker shoppen of alvast de trends bekijken van de 

nieuwe herfstcollecties.

Wij hebben ze uiteraard al allemaal gecheckt 

en  hopen dat we weer een leuke verzameling 

hebben gemaakt van de laatste trends!

 

Voorwoord

Veel shop- en leesplezier
het        kiddoplaza team

SabineClaudia
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 Fashion 
 Ben jij benieuwd naar de nieuwe
 herfstcollectie? Kijk dan snel!

 Wonen 
 Safety fi rst, advies over de      
 veiligheid voor je kind

   Interview 
 Interview met Stephanie Lampe 
 van Ikbenmama.nl

 Reizen 
 Kiddoplaza geeft tips voor zonvakanties en 
 skivakanties!  
 Zwangerschap 
 Leuke producten en kraamcadeau’s

 Kiddonieuwtjes 
 Nieuwe kleurwedstrijd en 
 de uitslag van de vorige wedstrijd. 

 Verjaardag
 Tips voor feestjes, cadeau’s en traktaties 

 Kiddokiekjes uitslag  
 Bekijk hier een greep uit al die leuke 
 Kiddokiekjes... zo schattig!

 Koopjeshoek  
 Leuke producten uit onze web-
 shops en niet duurder dan € 10,- 

 Culinair  
 Leuk recept om samen te maken en 
 andere tips!

Wij hebben met veel plezier de 

laatste trends gevolgd!



  
Fashion

Het is alweer eind augustus en we hebben nog 
een paar zomerweken in het vooruitzicht.  
Helaas hebben we al een voorproefje gehad van 
de herfst met het afgelopen Nederlandse 
zomerweer.

Al moeten we er nu nog niet aan denken,  de 
herfstcollectie is  alweer verkrijgbaar en we 
moeten er snel bij zijn want voordat je het 
weet is de kindercollectie alweer uitverkocht.
Ook onze webshops hebben alweer mooie 
collecties beschikbaar.

Kiddoplaza heeft een leuke verzameling ge-
maakt van kinderkleding die verkrijgbaar is in 
onze webshops.  Wij zouden het erg waarderen 
als je na het online bestellen van de kleding je 
beoordeling wilt geven over de webshops op  
www.kiddoplaza.nl.

Altijd al willen weten 
wat deze wassymbolen 

betekenen?
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Veel natuurtinten; roestkleuren van bruinrood tot oker en olijf-
groen! Grof gebreide truien en vesten;  Kleding met nepbont 
erin verwerkt;  Stoere (geruite) overhemden; Leren elleboog-
stukken op de mouwen;  Grof gebreide maillots en tweed petjes; 
Vintage-achtige stoffen voor blazers en rokjes.

Benieuwd naar de herfstcollecties? 

Wij hebben met veel plezier de 

laatste trends gevolgd!

De trend van deze herfst is geïnspireerd 
op de natuur en natuurlijke materialen: Mountain look!

Meer foto’s te zien op www.zimbio.com
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Lekkere warme 

poncho voor de 

gure herfstdagen! 

Prijs: 89,95

Stoere t-shirts

voor kleine man-

nen! Prijs 19,-

Waanzinnig mooie collectie 

kinderschoenen 

Gave 

Jacket 

Jeans!

Prijs 69,95

Prijs 89,95 Prijs 159,95 Prijs 99,95 

Zazou

Bomba Fancy Top

Prijs 59,95

Bomba Skirt

Prijs 69,95

Bomba Sweat 

Blazer 

Prijs 69,95

Mooie Merken

Stoute Schoenen

Colourful Dots

Amazing kids

DE NIEUWE HERFSTCOLLECTIE
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Little Label

Ook in je ondergoed cool 

zijn! Prijs v.a.9,95

Stijlvol en warm de herfst 

door check de mooie jassen 

van Soofies! 

Prijs 89,-

Ukkus

Unieke kleding 

met dieren print! 

Prijs: 59,95

Amazing kids

Petit Louie

jurkjes

Prijs: 59,95

Soofies

Shirt met  

superleuk print

Prijs: 59,95

Mums Market

DE NIEUWE HERFSTCOLLECTIE



  
Wonen

Een kinderkamer moet goed aanvoelen bij je 
kind. Daarbij spelen kleur, licht en ruimte een 
grote rol. Maar waar vind je nu voorbeelden 
van mooi ingerichte kinderkamers?  Kiddoplaza 
heeft een categorie kinderkamer-inspiratie.  
Op verschillende websites kun je diverse 
inrichtingen bekijken .

 Amerika ligt ver voor op Nederland. Daarom 
hebben we een paar bijzondere sites voor jou 
geselecteerd.  In elke willekeurige Shopping 
Mall  vind je van diverse modehuizen  compleet 
ingerichte kinderkamers  waarbij de gordijnen 
matchen met de kussens en lampenkapjes. Of 
dit jouw stijl is  moet je zelf maar bekijken, maar 
ideeën en voorbeelden staan er genoeg op deze 
Amerikaanse sites. Tegenwoordig is het ook erg 
gemakkelijk en wordt het steeds goedkoper 
om unieke producten aan te schaffen uit het 
buitenland. Daarentegen  heeft Nederland 
weer heel leuke, kneuterige webshops van 
handbeschilderde lampjes tot handgemaakte 
themabedden.

Laat je inspireren door onze websites en web-
shops  want  het is zo heerlijk om vanuit je luie 
stoel de webshops af te struinen  naar  unieke 
accessoires voor de kinderkamers.

Safety First
Bij de inrichting van je babykamer 
is het belangrijk dat je goed op de 
veiligheid let. Afgezien van het feit 
dat bepaalde meubels (bijvoorbeeld 
het bedje) aan allerlei veiligheidseisen 
moeten voldoen, is het ook nog eens 
van belang dat je er op let hoe je de 
meubels uiteindelijk in de babykamer 
plaatst.

Let er op dat je het 

bedje nooit vlak naast de ver-

warming of verwarmingsbuizen 

plaatst. Je baby zou het daar-

door veel te warm kunnen 

krijgen maar hij kan er ook zijn 

handjes of voetjes 

aan branden. 

Een goede temperatuur voor de kinderkamer is tussen 
de 16°C en 18°C. Ventileren is 

erg belangrijk. Als het nekje van 
je kindje warm aanvoelt, is het 
prima. Dan mogen zijn hand-

jes en voetjes best een beetje 
kouder zijn. Kleed je kindje niet 
té warm aan als hij naar bedje 

gaat. Als zijn nekje klam is, heeft je kindje het hoogst-waarschijnlijk te warm. 
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Zet een wieg of bedje 

niet in de buurt van losse (gor-

dijn) koorden en/of snoeren van 

elektrische apparaten (zoals een 

lamp of babyfoon). Wanneer je 

kindje deze te pakken krijgt, kan 

hij er in stikken. 

Hang een eventuele mobiel 
zodanig boven het bedje dat 

je kindje er wel naar kan kijken 
(daar is hij immers voor) maar 

niet aan kan zitten. 

Leg niet teveel knuff els 
in zijn bedje en liever helemaal 

geen grote, zachte knuff els. 
Deze knuff els zouden de adem-

haling van je kindje kunnen 
belemmeren. 

Plaats beschermplaatjes op stopcontacten en plaats er geen bed of box vlakbij. 

Als je kindje iets 

groter is, wordt het ook 

belangrijk de ramen zodanig te be-

veiligen dat het zelf de ramen niet 

kan openen. Het kan natuurlijk totaal 

geen kwaad hier gelijk rekening mee 

te houden. De eerste maanden zal je 

kindje er nog te klein voor zijn, maar 

de tijd vliegt en voor je het weet lukt 

het hem wel… Je kunt ook beter 

geen meubel onder het raam plaat-

sen. Je kindje kan er – als hij wat 

groter is – op klimmen en zou 

uit het raam kunnen vallen. 



  

10       Kiddomagazine | Augustus | Wonen

1

2

3

6

5

4

Leuk 
om te... 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

1. Nieuwekinderkamer
Om een kamer wat 
op te leuken mogen 
kussens niet ontbreken! 
Prijs v.a. 16,95

2. Saartje Prum
Super handig en het 
staat ook nog leuk 
deze muurkastjes! 
Prijs 29,50

3. Tante Blitz
Boekensteunen zijn 
niet alleen leuk om te 
zien, ze zijn ook nog 
eens erg nuttig! 
Prijs 14,50

4. Saartje Prum
Een bankje en 
speelgoedkist met 
fotolijstje! 
Prijs  139,95
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5. Prins Heerlijk
Voor de kleine 
ontdekkingsreizigers×
een super coole
wereldbol spiegel
Prijs 16,95

6. Enkids
Zachte poef met 
hoorns in een toffe 
cowboyprint en met 
sherifster. 
Prijs 86,90 

7. Hippe Tantes
Wie zou hier niet in 
willen slapen? 
Wij wel! 
Prijs 1.300,×

8. Emob4kids
Tegek! Slapen in een 
brandweerauto extra 
uitschuifbed voor als 
je vriendje blijft 
logeren! 
Prijs  429,×

9.  Hoplakee
Wow, een hoogslaper 
met een speelhut 
eronder×alleen 
voor stoere meiden.
Prijs 698,×
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Interview met:
Met: Stephanie Lampe, oprichtster/ 
drijvende kracht achter Ikbenmama.nl

1) Ikbenmama.nl; Hoe is deze mooie 
webshop ontstaan?
Toen mijn tweede boek Mama! ver-
scheen, resulteerde dat in veel vragen 
en contact met moeders. Het werd me 
duidelijk dat keer op keer moeders het 
wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Dat 
moest anders, vond ik. Wat begon met 
het geven van informatie, werd uitein-
delijk een hele winkel met uitgebreide 
informatie erbij. Ook bij de producten 
staat ‘het wiel niet opnieuw uitvinden’ 
en ‘de vruchten kunnen plukken van de 
ervaringen van andere mama’s’ centraal. 
Daarbij vond ik, en velen met mij merkte 
ik, dat Nederland toch een beperkt aan-
bod heeft aan producten voor moeders 
en baby’s. Je ziet overal hetzelfde. En dan 
is het vaak niet eens het beste product. 
Iets anders, iets unieks, een verfrissende 
wind. Dat had ik voor ogen.

Daarnaast was er weinig voor onrustige 
baby’s. Daar had ik zelf uitgebreide er-
varing mee doordat al mijn dochtertjes 
onrustig zijn geweest. Ik wilde daar meer 
mee doen. En dat doen we nog steeds. 
Wat ooit is begonnen met mij alleen, 
doen we inmiddels met een heel team. 

2) Jullie hebben een heel divers aan-
bod, hoe blijven jullie op de hoogte van 
de laatste trends?
Hierin zijn we sterk. Ik durf wel te stellen 
dat we echt voorop lopen en daarin een 
eigen richting en smaak inzetten. We 
zoeken simpelweg naar nieuwe inno-
vatieve producten. Omdat ze uniek zijn, 
maar ook omdat we graag het beste bin-

nen een productcategorie willen aan-
bieden. Echt een oplossing geven i.p.v. 
een pleister. En als je vraagt hoe we dat 
precies doen … dat is het geheim van 
de smid. Wel kan ik verklappen dat vele 
mama’s hierin meehelpen.

3) Waarin onderscheiden jullie je van 
andere zwangerschapssites?
De vraag is hem beantwoorden. Eerlijk 
gezegd zijn we geen zwangerschapssi-
te. We zijn de site voor mama en haar uk 
t/m 6 jaar. Maar we richten ons speciaal 
op de mama. Dat is misschien nog een 
erfenis van het boek Mama! Dat boek 
kwam er juist omdat na de bevalling 
mama eigenlijk wordt vergeten. Alles 
draait eigenlijk om de baby. Wij trek-
ken het nu breed: niet alleen zijn wij er 
voor mama’s, ons team bestaat ook uit 
mama’s, mama’s helpen ons mee bij het 
vinden en kiezen van producten, het 
zijn vaak moeders die de producten 
hebben bedacht, etcetera. Alle informa-
tie op de website draait dus om mama. 
En mama ben je pas na een zwanger-
schap, vandaar dat we geen zwanger-
schapssite zijn.

We bieden alles aan wat mama nodig 
heeft, wat door haar is aangeraden en 
is goedgekeurd. Ondertussen hebben 
we meer dan 2.500 producten, allemaal 
met veel eigen content en ervaringen 
van anderen.

We onderscheiden ons door het geven 
van advies en veel informatie. We heb-
ben kieswijzers, eigen filmpjes (die we 
al 3 jaar hebben), specials, look books 
etc. Alles om het mama makkelijk te 
maken bij het kiezen van de voor haar 
juiste oplossing. 

4) Met een webshop heb je alleen on-
line contact met de klant. Vind je dat 
soms niet jammer?
We hebben veel contact met klanten. Ik 
denk juist dat dat soms intiemer is; bijv. 
als het gaat om lingerie :-). En mama’s 
komen hun bestelling ook wel ophalen 
bij ons. Dan spreken we de moeders 
ook ‘live’, dus het is niet alleen online.

5) Ikbenmama.nl is een prachtige web-
shop geworden. Waaraan moest jullie 
webshop voldoen?
Dankje! Dat is een resultante van con-
tinue uitbreiding & verbetering sinds 
we in 2007 zijn gestart. Belangrijkste is 
dat de mama alle info vindt die ze no-
dig heeft om voor haar een juiste keuze 
te maken. En hiermee maken we het 
online shoppen ook leuk. We blijven 
kritisch en doen altijd wat met de tips 
en opmerkingen die we binnenkrijgen. 
Ook ons uitgangspunt om uniek te zijn 
trekken we door in de website: we wil-
len verschil maken en hierin graag voor-
op lopen. Het is dus nooit af...

6) Maak de zin af: Wij zijn pas echt tevre-
den als….. 
…de mama het haar vriendinnen door-
vertelt.
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Reizen

Als je nog geen afscheid kunt nemen van de 
zomer  hebben wij een leuke selectie gemaakt 
van websites waar je je nazomervakantie kan 
boeken. Er zijn  websites die een mooi en ruim 
aanbod hebben  van  last minute-reizen. 
We hebben  alvast een leuke selectie van 
kindvriendelijke skivakanties gemaakt.  
Wel zo handig!

Tijdens onze zoektocht naar diverse reizen 
verbaasde het ons dat er nu al zoveel accom-
modaties voor zowel de zomer van 2012 als voor 
de  winter van 2011/2012 volgeboekt zijn.  
Blijkbaar hechten mensen zich veel meer aan 
hun vaste stekkie of zijn ze zekerder van hun 
financiële situatie en durven ze meer risico’s 
te nemen. 

Check op Kiddoplaza.nl  de andere 
leuke uitjes, weekendjes weg en andere 
kindvriendelijke vakanties!  Mocht je ervaring 
hebben met een bij Kiddoplaza aangesloten 
reiswebsite, laat ons dan je (boekings)ervaring 
weten of geef een beoordeling.

Het is beter om de hoge 
pistes te mijden  van-
wege de harde,  koude 
wind die zeer onaange-
naam kan zijn . De heel 
jonge kinderen kunnen 
beter op de, meestal 
wat lager gelegen kin-
derhelling blijven zodat 
ze geen last krijgen van 
hoogteziekte.

Houd er rekening mee 
dat het in de school-
vakanties erg druk kan 
zijn op de pistes. Wees 
extra alert. 

1 2

Speciale reisverzekering voor de 
wintersport!
Ga je op wintersport check of je reisverzeke-
ring wel een wintersportdekking heeft. Want 
de risico’s van gevaarlijke sporten zoals skiën 
en snowboarden worden door een standaard 
reisverzekering niet gedekt.
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TipS voor 
skivakantie 
met kids:
In de komende maanden zullen veel gezinnen een 
skivakantie boeken. Wij geven alvast wat tips voor 
uw skivakantie:

Voor kinderen kun je 
de skispullen beter 
huren  omdat ze al 
snel uit hun schoe-
nen groeien. Op 
Kiddoplaza kun je 
webshops aantreffen 
met een ski-outlet 
of je kunt in je vrien-
denkring  eens  vra-
gen naar  skikleding.

Laat je kinderen 
tijdens het skiën een 
helm dragen. 
In veel landen is dit 
verplicht en het is 
wel zo veilig!

Laat kinderen altijd 
hun handschoenen 
aanhouden. Hand-
schoenen bescher-
men namelijk niet 
alleen tegen de kou, 
maar ook tegen de 
scherpe randen van 
ski´s en bij vallen.

Vanwege de drukte 
op de skipistes  kun 
je elkaar gemakkelijk 
kwijtraken.  Zorg er 
daarom altijd voor dat 
je kind een naamplaatje 
draagt met je mobiele 
telefoonnummer en het 
adres van je vakantie-
verblijf.

Check je verzeke-
ring! Zorg dat je 
goed verzekerd 
bent als je op win-
tersport gaat.

3 4 5 6 7

Reisverzekering met wintersportdekking
Met een reisverzekering met wintersportdekking ben je tijdens het skiën verzekerd voor medische kosten en 
buitengewone kosten in verband met redding, opsporing of repatriëring. Het liefst wil je hier niet aan denken 
als je met vakantie gaat, maar het is wel verstandig om dit goed te checken want deze kosten kunnen nog flink 
in de papieren lopen. Denk alleen al aan de kosten van een helikoptervlucht tijdens een reddingsactie of een 
gipsvlucht terug naar Nederland. Sla je polisvoorwaarden er dus eens op na en controleer of je (doorlopende) 
reisverzekering een wintersportdekking heeft.
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Op avontuur met de 

kids in Marrokko...

spannend, avontuur-

lijk en inspirerend!

****
KidsWorldClub 

JungleAquaPark

Supergaaf!! Er zijn maar liefst 35 

glijbanen en 14 zwembaden 

waar jij gratis toegang tot hebt! 

Ook kun je dansen, eten, 

knutselen en speurtochten met 

je nieuwe vakantievriendjes en 

Ko en Kiki. 

Meer informatie 

www.kidsworldclub.nl 

Corendon Vliegvakanties heeft een 

uitgebreid aanbod tegen zeer aan-

trekkelijke prijzen op  onder andere 

Turkije, Griekenland, Cyprus,  Bulgarije, 

Egypte en Tunesië…
Check hier de lastminute 

vakanties naar de zon!Meer informatie www.corendon.nl

Lekker een weekje nazomeren met je gezin 

in Europa. Kras heeft een ruim aanbod van 
lastminutes naar de zon!

Meer informatie www.kras.nl
Meer informatie 

www. expeditiekroostenco.nl

Zomerzon
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Ruim aanbod van 

lastminutes naar de sneeuw!

Zonder files en uitgerust op de 
plaats van bestemming komen? Dat kan met de Ski-trein!Meer informatie www.skitrein.nl

Bekijk de kindvriendelijke skivakanties in 

Serfaus – Fiss – Ladis!

Meer informatie www.snowtime.nl

Genieten met het hele 

gezin van een actieve 

wintersportvakantie!

Meer informatie 

www.kids-go.nl

Nog geen idee waar je 
naartoe wilt met de kids op 
Wintersport?.. kijk dan op 
deze site vol informatie!

Meer informatie 
www.snowplaza.nl

Winterzon



  

Zwanger
Ben je zwanger van je eerste, tweede of derde 
kindje?  Zwanger zijn  blijft  altijd  wennen.  
En al heb je nog een hele baby-uitrusting van
 je vorige spruit, je moet spullen aanvullen.   
Althans,  dat is wat  -wij vrouwen-  de mannen 
laten geloven. Wij willen gewoon up to date 
blijven en onze kids moeten dat ook.  

Kiddomagazine heeft weer een leuke selectie 
gemaakt met baby-must-haves en kraamcadeaus  
(voor jezelf). Mocht je beste vriendin, zus of 
dochter zwanger zijn dan hebben we veel 
bijzondere en originele kraamcadeaus.  

Mocht je binnen Kiddoplaza niets vinden of 
juist teveel keuze hebben, dan zijn wij altijd 
bereid je op weg te helpen naar dat ene 
bijzondere cadeau!  

Dus neem contact met ons op via 
info@kiddoplaza.nl o.v.v  Zoekopdracht:  
cadeau en omschrijf in je mail de persoon om 
wie het gaat (leeftijd, hobby’s, type persoon: 
hip, klassiek, spiritueel, dierenvriend,  etc. 

Babyshower is een Amerikaanse traditie die 
is overgewaaid naar Nederland.  Volgens his-
torici werden  babyshowers in verschillende 
oude culturen gehouden. Zoals in die van de 

Romeinen en Egyptenaren. Het geven van 
handgemaakte cadeautjes en eten zorgde 
ervoor dat de aanstaande ouders vaak het 

eerste jaar van de baby geen luiers  en 
kleding hoefden te kopen. 

Een babyshower is een bijzonder feest.  
Het is een  gezellig  feest en een uiting van 
dankbaarheid  voor de hulp die is gegeven. 

Er wordt een nieuw leven gevierd.

Verras een goede vriendin of familielid met 
een babyshower. Zet haar in het zonnetje.  

Het is een ervaring die ze lang zal koesteren. 
Het is gebruikelijk dat babyshowers vóór 

de geboorte van de baby worden gevierd. 
Mocht de baby te vroeg geboren worden en 
ben je te laat met een babyshower, dan kun 

je in plaats van een babyshower een 
“welcoming shower” organiseren. 

Babyshower
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Voorbereidingen Babyshower
- Gastenlijst voor de babyshower maken 
- Datum van de babyshower bepalen
- Locatie van de babyshower
- Besluiten thema van de babyshower
- Uitnodigingen versturen 
- Plan voor de babyshower opstellen
- Menu opstellen 
- Bestel een babyshower taart of cupcakes
- Bloemen bestellen
- Andere speciale entertainment of 
   verrassingen bestellen
- Babyshower versieringen aanschaffen
- Eventueel spelletjes 
- Babyshower bordjes, bekers, servetjes
- Cadeau voor aanstaande mama
- Bedankjes aanschaffen 
- Luiertaart aanschaffen

Dag van de babyshower
- Locatie van de babyshower aankleden
- Zet de babyshower spellen klaar
- Bloemen/taart ophalen
- Foto’s en video maken

Babyshower
organiseer voor je vriendin een Spelletje wie is wie

Vraag van tevoren aan iedereen, die is uit-
genodigd om een babyfoto af te geven of 
op te sturen. Maak hier kleurenkopies van of 
scan de foto’s in en print ze uit. Zet bij elke 
foto een nummer. Hang de foto’s op aan de 
muur en laat iedere gast raden welke gast 
op welke foto staat. Laat ze het nummer 
met de bijbehorende naam noteren.
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1
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4

5

6

1. Muziekdoos Dansende Kippen, Ons Kapoentje, Prijs € 13,95 | 2. Luiertas Zwart-Wit, 

Proud MaMa, Prijs € 79,95 | 3. Handgemaakt geboortekleed, Babouska, Prijs € 139,- 

4. Hoppop Bato Babybad, Cemja, Prijs € 49,95 | 5. Kinderwagenspanner, Bonnebonne, 

Prijs € 29,95 | 6. T-Shirts met leuke opdruk, Zwangerschapsshirt, € 29,95   
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9
7

11

 8

10

7. Comfortabele draagdoek, Ik ben mama, Prijs € 69,90 | 8. Orginele boxkleden, 

Home made by, Prijs € 45,- | 9. Doomoo Seat, Babyhuys, Prijs 109,9 | 10. Baby Girl 

Pakket, Moedergoed, € 34,95 | 11. Leuke geboortekaartjes, Kaart en Co, Prijs v.a. 

50 stuks € 144,50      

En nog veel meer op www.kiddoplaza.nl



Kiddokleurwedstrijd

In elke editie van het Kiddomagazine zal een Kiddo kleurplaat 
staan, waarmee je leuke prijzen kan winnen.  Dit keer is het the-

ma I love Holland. Als je nu deze kleurplaat hier download, 
kan je hem opsturen naar:

Kiddoplaza
Reigerstraat 59, 

1171 TP Badhoevedorp.

 Als je de kleurplaat uiterlijk voor 15 oktober opstuurt met duide-
lijke vermelding van je gegevens, dan maak je kans op de unieke 

broodtrommel met drinkbeker met je eigen naam erop!

Download hier de kleurplaat

Lever de kleurplaat 
in en maak kans 
op deze unieke 
broodtrommel 
met drinkbeker 
met je eigen naam!

Lever je kleurplaat in voor 15 oktober en wij nemen contact met je op als je hebt gewonnen!
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Winnaars Kiddo-kleurplaatwedstrijd

Afgelopen uitgave hadden 
we voor de kids een 

kleurwedstrijd. Uit de vele 

uitzendingen hebben wij de 
3 beste gekozen:
1. Julian Baas 

 
uit Ledschenveen

2. Eline vd Aard 
 uit Capelle a/d IJssel 

3. Djoeke Lighthart 
 

uit AkerslootGefeliciteerd met jullie 

leuke prijs een drinkbeker 

en broodtrommel met je 

eigen naam van Koterdado!

Bent u al ingeschreven op onze 

nieuwsbrief? Meld je dan snel aan om 

te profi teren van leuke aanbiedingen 

uit onze webshops en ontvang leuke 

tips voor kindvriendelijke restaurants 

of dagjes weg met het gezin!

Schrijf je nu in voor onze 

kiddonieuwsbrief

Aanmelden

Oproep: Bloggers gezocht!
Ben je dol op kinderen, heb je 

een passie voor (online) shoppen 

en kan je leuk schrijven? 

Meld je snel via onze site en laat 

het ons weten want dan zij wij 

op zoek naar jou!Aanmelden

Heb je een eigenwijze, grappige of 

vertederende vakantiefoto  van je 

kind? Stuur deze dan voor 15 oktober 

naar info@kiddoplaza.nl 

o.v..v. Kiddokiekjes.  

Lees snel meer op pagina 29.

Kiddokleurplaatuitslag

Kiddokiekjes nieuwe oproep:

Leukste vakantiekiekje

van je kind

Kiddokiekjes nieuwe oproep:

Leukste vakantiekiekje

van je kind

Schrijf je nu in voor onze 

kiddonieuwsbrief

Kiddokleurplaatuitslag

Oproep: Bloggers gezocht!



  
Verjaardag

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent 
dat je kind weer volop in het sociale leven stapt. 
Een uitnodiging hier en een uitnodiging daar. 
Waar moet je de tijd vandaan halen om aan al die 
sociale verplichtingen te moeten voldoen, vraag 
je jezelf wel eens af.

Tijdens onze zoektocht naar originele en leuke 
cadeaus,  kwamen we erachter dat er veel web-
shops zijn die heel originele cadeaus  verkopen 
onder de 10 euro. Naast goedkope  cadeautjes  
vonden we ook veel leuke handgemaakte 
cadeautjes  die je niet  snel in de winkel kunt 
vinden. Kortom,  juist voor het vinden van 
originele en betaalbare cadeaus moet 
je echt op internet zijn.  

Dus voorkom  stress en bestel van-
uit je luie stoel… Kiddoplaza geeft 
je alvast een indruk van wat de 
webshops zoal verkopen.

Met de eerste verjaardag van je kind is 
de babytijd definitief voorbij. Je kind is 
nu officieel een dreumes. En dat moet 
natuurlijk gevierd worden. Op zo’n dag 
sta je stil bij veel dingen. Is het echt al-
weer een jaar geleden dat ik lag te puf-
fen? Wat is het toch snel gegaan en wat 
is er veel veranderd. Maar het is ook de 
start van een nieuwe traditie, een jaar-
lijks terugkerend verschijnsel….hieper-

de-piep- hoeraaaah! Het bewustzijn 
van een éénjarig kind is nog niet 

zo groot. Het heeft 
nog geen begrip van 

tijd en kan het idee 
‘verjaardag’ nog 

niet bevatten. 
Hij zal dan ook 

niet begrijpen wat er 
precies gebeurt op de dag 
dat hij één jaar wordt. Wel 
zal je kind aan alle opwin-
ding merken dat er iets 
speciaals aan de hand is. 
Van alle aandacht zal hij 

natuurlijk zichtbaar 
genieten. 
Maak er een 
fantastische 
maar rustige 

dag van. Hang 

de eerste verjaardag
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Om je traktatie in te doen
vrolijke, felgekleurde slingers en ballonnen 
op, geef af en toe een cadeautje en nodig niet 
te veel bezoek uit.

Het is voor je dreumes fantastisch 
om zelf cadeautjes uit te pak-
ken. Vaak is dat niet zozeer om 
het cadeautje, als wel om het 
papier en de verpakking. Het 
lijkt alsof hij zich daarmee 
beter vermaakt dan met het 
cadeautje zelf. Vaak is dat ook zo 
en daar zijn verschillende redenen 
voor: ten eerste heeft je dreumes nog geen begrip van bezit. 
Dat alles wat hij krijgt ook voor hem is, weet hij niet. Ook 
kan je kind een overdaad aan cadeautjes niet verwerken. 

Daarnaast kan hij niet met alles tegelijk spelen. Je hoeft dus 
niet teleurgesteld te zijn als de jarige zijn cadeautjes amper 
een blik waardig gunt. In de dagen na zijn verjaardag zal alles 
waarschijnlijk alsnog worden uitgeprobeerd.

de eerste verjaardag
traktatiecorner.nl

Cadeautjes om uit te delen

i-presents.nl

Mandarijn 
Visje 
Traktatie

Een vrolijke traktatie voor peuters en kleuters! Veel meer 
traktaties op mamabende.nl



  

Prachtig houten 
Muziekdoos leuk 
om te krijgen en
om kado te doen! 
Siep en Saartje | Prijs: € 16,-

Muziekdoos

Wil je al heel lang een 
bijzondere hut? Hoe 
vind je dit Hans en 
Grietje tentje? 
Hanging House Shop 
Prijs € 129,95

Poppenhuis

Hans en 
Grietje tent

Blitze 
Ezy 

Roller

Leuk draagbaar 
poppenhuis met leuke 
poppetjes erbij! 
Maanfabriekje | Prijs € 60,50

Maak de Blitz op deze Ezyroller. 
Je hoeft alleen maar je voeten 
te bewegen en je gaat vooruit! 
Altijd leuk | Prijs € 89,95
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Op deze pagina geven wij 
enkele tips voor kado-ideeën en 

verjaardagspartijtjes. 

Hieper de piep hoera
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Prijs: € 16,-

Leuk koffertje met allemaal 
spannende Goocheltrucs erin! 
Nieuwsgierig-aagje | Prijs € 9,95

Goochelkoffer

Bestond zo’n servies nou ook 
maar voor ‘grote’ mensen! 
Van alles van | Prijs € 24,95

Sec-survivals
Wie durft?!...
survivelen op 
grote hoogtes 
en in modderige 
hindernisbanen!

Hollebolleboom 
Superleuke indoor-speeltuin met een 
heel mooi zwembad….ook leuk om te 
combineren! 

Snowworld 
Hoe cool is het om te 
skiën met je vrienden en 
daarna lekker eten!

chimpiechamp
Ga helemaal los in deze 

grote speelhal met klim- en 

springtoestellen. Reserveer 

ook een van de leuke 

themakamers om samen 

met je vriendjes 

te eten!
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Hiep hiep hoera Viggo uit Zoteremeer 

in in de gloria! De tweeling Aukje en Bas uit 

Amsterdam heelrijk smikkelen  

            
      van de taart!

Handjes vast en nu maar dat kaarsje 

uitblazen Nick uit Zotermeer In onze vorige uitgave van het Kiddo-

magazine hebben we jullie gevraagd de 

leukste foto van je kind zijn of haar 

eerste verjaardag toe te sturen. 

Leuk waren ze allemaal! helaas 

hebben een keuze 

moeten maken. 

Kiddokiekjes oproep uitslag: 

Jarige Job of Jarig Jet

Verjaardagsfeestje bij Balorig.... gewel-

dig! vond Jack het uit Alphen a/d Rijn 



Ik hou die mooie hoed maar even vast voor 

dat ze ´m afpakken...Thom uit Zoetermeer

dKiddokiekjes 
nieuwe oproep

Leukste vakantiekiekje

van je kind
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Aukje en Bas uit Amsterdam 

heelrijk smikkelen van de taart!

Joehoe mag ik dan eindelijk begin-

nen met die taart mmmm  Ricky uit 

Den Haag 

Heb je een eigenwijze, grappige of 

vertederende vakantiefoto  van je 

kind? Stuur deze dan voor 15 oktober 

naar info@kiddoplaza.nl o.v..v. Kiddo-

kiekjes.  Vergeet niet  de naam, achter 

naam en leeftijd van je kind(eren) te 

vermelden en een korte beschrijving  

van de foto. 

De winnaars 1, 2 en 3 winnen een leuke 

prijs en krijgen een eervolle vermelding 

in ons volgende Kiddomagazine.

In onze vorige uitgave van het Kiddo-

magazine hebben we jullie gevraagd de 

leukste foto van je kind zijn of haar 

eerste verjaardag toe te sturen. 

Leuk waren ze allemaal! helaas 

hebben een keuze 

moeten maken. 
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Claesen’s stroken 
rokje in lieve stofjes 
en vrolijke kleuren.
Prijs € 10,-
Jippiejajee

Nazomeren 
met deze 
Angel Wings 
zwembandjes…
so cute! 
Prijs € 9,-
Colourfuldots

Stoer Longsleeves 
van Rags Industry 
Boys 
Prijs € 9,95
Ridder Tommy

Leuk knutselcadeautje! 
Bouw zelf je boerderij en 
schilder het helemaal in 
jouw stijl! 
Prijs € 9,95 Maanfabriekje

Stoere jongens-
onderbroeken 
in diverse stoere 
prints! 
Prijs € 7,95
Zazou

Koopjeshoek
Leuke producten

onder de € 10,-
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SKlein fuchsia roze/hemels-
blauw koffertje met vrolijke 
meisjesprint
Prijs € 4,95 Saartje Prum

Koopjeshoek
Leuke producten

onder de € 10,-

Zelf een oud T-Shirt oppimpen? Check 
deze leuke retro strijkapplicatie! 
Prijs: € 5,50 MumsMarket

Krijtbord muurstickers in diverse figuren…
eindelijk mag  je op je muur schrijven! 
Prijs € 6,95 Nieuwe Kinderkamer

Huuk, huuk, huuk…
Barbaatruuk! Auto 
met toeter van Bar-
bapapa…altijd leuk! 
Prijs € 7,60
Van alles van

Vrolijk gekleurde alfabet 
hanglamp van KidsLab…
past in elke kinderkamer!
Prijs € 9,95 Prins Heerlijk

En nog veel meer 
op Kiddoplaza.nl



  
Culinair

Lekkere vakantie gehad met je gezin en even 
niet hoeven koken. Heerlijk! Lekker aanschui-
ven in restaurants waar de kids van alles 
kunnen pakken van een kinderbuffet dat 
hoofdzakelijk bestaat uit slappe patatjes, 
pasta en pizzapunten. Nee, even hoef je 
niet op de vitamientjes te letten, want het 
is vakantie!  ´s middags  eten ze genoeg fruit 
van de locale marktjes.

Maar ja, er is een tijd van komen en een tijd 
van gaan…en daar sta je dan weer, achter 
de pannen. Misschien heb je inspiratie 
opgedaan in Italië voor heerlijke pasta’s  
of hebben de kids iets nieuws geproefd 
waar ze nu ineens gek op zijn! 

Binnenkort zal er op Kiddoplaza.nl 
een extra sub-categorie verschijnen 
bij  Culinair  waar je lekkere recepten 
en leuke kookwebsites kunt vinden. 
En mocht je even geen zin hebben om 
te koken, dan heeft Kiddoplaza een leuk 
overzicht van kindvriendelijke restaurants.

Je foetus drinkt voor zijn plezier
De smaakpapillen van je foetus worden al ont-
wikkeld in de zevende week van je zwanger-
schap en vanaf ongeveer twaalf weken begint 
hij vruchtwater in te slikken. Hij drinkt niet van 

het vruchtwater om er voedsel uit te 
halen, de voedingstoffen krijgt hij 

immers via de placenta. Drinken 
doet hij om zijn smaakzin te 
testen en om te leren slikken. 

Voorkeur voor zoet
Waarom gaat een foetus 
meer drinken wanneer hem 

een zoetstof wordt aange-
boden en stopt hij daar abrupt 

mee wanneer hij met bitter 
en zuur geconfronteerd 

wordt? Biologen zoe-
ken de verklaring bij 
het overlevingsinstinct. 
Mensen en dieren wil-
len immers vanaf het 

prille begin een vergifti-
ging vermijden en om-
dat er een sterke relatie 

bestaat tussen de bit-
terheid van planten en 

vruchten en hun 

De ontwikkeling  van smaak bij kids
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giftigheid, wordt alles met een bittere smaak door de 
mens op argwaan ontvangen.

Laat je kind aan alle smaken wennen
Het is niet omdat de afkeer voor zuur en bitter is aan-
geboren  dat je je baby niet kunt leren die smaken te 
waarderen. Als je wilt dat je kind later alles eet, kan je 
het daarom maar beter tijdens de zwangerschap al de 
verschillende smaken laten leren kennen. 
Het is goed kinderen al op jonge leeftijd  te laten wen-
nen aan verschillende smaken. Kinderen die  jong al 
gewend zijn geraakt aan verschillende smaken, lusten 
over het algemeen meer bij het ouder worden.  Op wat 
oudere leeftijd geldt vaak ’onbekend maakt onbemind’ . 
Kinderen staan dan minder open voor het proeven van 
nieuwe dingen.  

Met name in de peuterfase staan kinderen weinig open 
voor nieuw smaken. Veel peuters hebben moeite met 
dingen die onbekend zijn. We zien dan vaak een angst 
voor zulke dingen (neofobie) . Bij het eten zien we dit 
ook  weer terug (voedselneofobie). Wanneer een kind 
voor de peuterfase al bekend is met veel voedingsmid-
delen,  zal het in de peuterfase beter eten. Het ene kind 
is nu eenmaal een makkelijkere eter dan het andere kind. 
Hoe zeer je als ouder ook je best doet en hoe alert je 
er ook op bent dat je kind verschillende smaken leert 
kennen, sommige kinderen lusten nu eenmaal maar 
weinig.

De ontwikkeling  van smaak bij kids

“Kinderen die al op jonge 
leeftijd gewend zijn geraakt 
aan verschillende smaken, 
lusten over het algemeen 
meer bij het ouder worden”. 
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1 Verwarm de oven voor op 350 graden. 
Verwijder de pulp, zaden en huid van 

 de pompoen en snijd de pompoen in 
stukken van 2 tot 3 cm. Meng in de 

 honing, olie, zout, kaneel en de noot-
muskaat. Leg de stukken pompoen 

 op de bakplaat en bak ze 30 minuten. 
 Schut vaak, het brandt gemakkelijk. 

2 Fruit het groente mengsel en knoflook 
in de boter ongeveer 2-3 minuten. Voeg 
de kippenbouillon toe, breng het aan de 
kook. Schep of zeef de vaste ingrediën-
ten uit de bouillon en hak het fijn samen 
met een ½  kopje bouillon in een keu-
kenmachine of blender. Laat het iets 
afkoelen. Doe de puree terug in de pan. 
Meng in een aparte pan 1 ½ kopje room 
en gember op een matig vuur. 

 Voeg de geroosterde pompoen toe aan 
de gezeefde bouillon en pureer met een 
staafmixer een deel van het mengsel 
opnieuw. Voeg de room toe, suiker, 

 honing, nootmuskaat en kaneel. Laat 
het vervolgens ongeveer 5-10 minuutjes 
op een laag vuurtje sudderen . Je moet 
wel voortdurend roeren en soep mag 
niet doorkoken. Voeg zout en peper 
naar smaak toe. 

Ingredienten:
1 medium pompoen 

(een 2e pompoen om de soep in te 
serveren)

2 eetlepels gesmolten honing
2 eetlepels olie

Snufje zout, kaneel, nootmuskaat
2 kopjes kippenbouillon

Groente mengsel: 
in kleine blokjes gesneden: 

(1 kopje) bleekselderij, 
(1 kopje) wortel,

1 ½ theelepel fijngesneden knoflook
 (1 kopje) ui

1 eetlepel boter
1 ½ kopje slagroom

2 theelepels gesneden gember
3 kopjes crème fraiche

1 eetlepel honing
3 theelepels nootmuskaat

1 kopje suiker
3 theelepels kaneel

2 theelepels zout

3 Snijd van de 2e pompoen de bovenkant af en maak hem goed schoon 
van binnen, door de zaden en draden te verwijderen. Giet de warme 
soep in de uigeholde pompoen en zet het kapje terug op de pompoen…

eet smakelijk!!

Heerlijke Pompoensoep…
leuk om samen te maken!
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restauranttip
  Groningen/Almere

restauranttip
  Utrecht

restauranttip
  Amersfoort

1 2

3

Ijsvormpjes
Leuk zelf ijsjes maken 
met deze ijsvormpjes! 

Kleine Zebra
Prijs € 7,80

Leuk bord!
Geen geknoei met dit 
bord, want alles blijft op 
zijn plekje liggen. 

Kidzsupplies
Prijs € 11,80

Flesje en slabbertje
Stoer flesje en slabbetje 
in marine stijl van BUD! 

Enkids
Prijs € 19,95

Pannekoekschip
Uit onze orginele menu-
kaart kunt u keuze maken 
uit meer dan 100 soorten 
ambachtelijke gebakken 
pannekoeken.

www.pannekoekschip.nl

Pannekoekschip
Elefante Bianco is alweer 
uitgeroepen tot het meest 
kindvriendelijke restaurant 
van Utrecht. Met professio-
nele oppas van woensdag t/m 
zondag, een aparte kinder-
bios en speelruimte.

www.elefante-bianco.nl

Elefante Bianco

Restaurant Fox
Lekker genieten van een van 
de uitgebreide buffetten, 
terwijl de kinderen zich uit 
kunnen leven in de grote 
binnenspeeltuin van maar 
liefst 120 m2!

www.restaurantfox.nl

Restaurant Fox

3 Snijd van de 2e pompoen de bovenkant af en maak hem goed schoon 
van binnen, door de zaden en draden te verwijderen. Giet de warme 
soep in de uigeholde pompoen en zet het kapje terug op de pompoen…

eet smakelijk!!

Heerlijke Pompoensoep…
leuk om samen te maken!



Wij hopen dat je ons Kiddo-
magazine leuk vond en dat je 
er handige tips uit kon halen. 
Mocht je meer op de hoogte 
gehouden willen worden over 
leuke aanbiedingen, tips en 
weetjes, schrijf je dan hier in 
voor onze Kiddonieuwsbrief!

De inhoud van Kiddoplaza.nl 
wordt mede bepaalt door onze 
bezoekers, dus door jou! 
Wij zouden het leuk vinden als 

je je ervaringen, die je opdoet 
met online shoppen, met ons 
deelt d.m.v. je beoordeling 
te geven aan de webshops. 
Hiermee help je Kiddoplaza te 
groeien naar een volwaardige 
en handige website voor 
gezinnen!

Onze volgende Kiddomagazine 
zal eind oktobeer weer verschij-
nen, dus houd onze site goed 
in de gaten!

  kiddomagazine
inspiratiemagazine voor het gezin            

Colofon
Kiddomagazine is een 
uitgave van: Kiddoplaza

Redactie:  Claudia Robert

Vormgeving:  Sabine Fleur

Advertentieverkoop:
Claudia Robert, 06 - 425 824 15
info@kiddoplaza.nl

Aan dit nummer hebben 
meegewerkt: Ik ben mama, 
Koterkado

de leukste webshops voor het gezin!

Wat je kunt verwachten in het 
volgende kiddomagazine:

	 Samen hapjes maken voor de 
feestdagen;

	 Brrrr.....warme kleertjes voor 
de winter!

	 Leuke kado ideeen voor elk 
budget

	 Alles om uw baby lekker warm 
te houden...

	 Gezellige accessoires voor de 
feestdagen


