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Kerstversiering 
en verlichting!       
En nog veel meer.....
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Alvast fijne feestdagen!
het        kiddoplaza team

Elk seizoen in Nederland heeft 
zijn charme, maar deze periode 
rond de feestdagen vinden wij 
wel heel erg gezellig! De open-
haarden branden, de kaarsjes 
gaan aan en we maken ons 
huisje extra gezellig. Ook kun-
nen wij ons niet inhouden als 
we al die leuke kerstkleertjes 
voor jong en oud zien…wat een 
Glitter&Glamour! 

Toch brengt deze tijd van het 
jaar ook een hoop stress met 
zich mee. We sloven ons weer 
uit in de keuken en hopen dat 

de recepten goed ontvangen 
worden door de (schoon)fami-
lie en kinderen. De tafel moet 
er oogverblindend uitzien en 
de boodschappen worden in 
verschillende  etappes gedaan, 
want je graait altijd weer mis in 
de supermarkt. 

Naast het drukke schema van 
de feestdagen moet je ook nog 
eens cadeautjes kopen, je huis 
decoreren en leuke feestkleer-
tjes voor de kids en voor jezelf 
zoeken. Voel je de stress al 
opkomen? Wees niet getreurd, 

want wij van Kiddoplaza hebben 
ons nu juist gericht op cadeau-
tjes, feestkleding en heerlijke 
feestdagenrecepten…gewoon 
om het voor jou makkelijker 
te maken. Deze editie van ons 
Kiddomagazine is een bijzonder 
exemplaar en we hopen dat we 
hiermee jou echt in de feest-
dagen sfeer brengen en dat je 
leuke tips en ideeën kunt op-
doen!
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Deze maand in Kiddomagazine:

 Fashion 
 Heerlijk warm de winter door met Uggs
 De leukste kinder(feest)kleding uit onze webshops

 Wonen 
 De leukste kerstdecoraties
 Mooie woonaccessoires en kinderkamerideeen

 Reizen 
 Leuke tips voor gezinsuitjes 
 Heerlijk samen de vakantie doorbrengen in....?

 Zwangerschap 
 Leuke tips voor een blijvend aandenken aan je mooie buik! 
 Handige en mooie producten uit onze webshops

 Verjaardag
 Tips voor verjaardagspartijtjes 
 Onze leuke kado-tips uit onze webshops 

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

 Culinair  
 Tips voor een mooie kersttafel 
 Zoet en zoute kerstkoekjes



  
Fashion

Wat is er niet leuker dan mooie kleren te 
kopen voor de kids voor de feestdagen. 
Het mag altijd ietsje meer Glitter en 
Glamour  rond de feestdagen. Lekker 
losgaan met Glitters en pailletten, 
haarspeltjes of nepbont. 

Ook vinden kinderen het zelf heel erg 
leuk om mooi gekleed te gaan en willen ze 
graag meekijken op de laptop naar 
die ene mooie kerstjurk. 

Jongens vinden een kek hoedje of een 
stropdas wel cool, maar vooral geen 
glitters voor de boys. Wij hebben eens 
goed in onze webshops gekeken en 
hebben weer genoten van het grote 
en vooral originele assortiment van 
onze webshops…wij hopen jij ook!

Katie Holmes 
met Suri Cruise



Warm de winter door met…Uggs
Je houdt van ze of je vindt ze lomp: 
Uggs. Het zijn de trendy laarzen van 
schapenleer en schapenvacht, die zó 
lekker lopen dat je niet meer zonder 
wilt. Maar hoe kan het nu dat deze 
lompe laars niet meer weg te denken 
is uit ons straatbeeld? Waarom zijn 
ze zo’n hype geworden en waarom 
hebben we er zoveel geld voor over?

De Ugg van nu
De opkomst van de hedendaagse 
Ugg begint in 1978. Een jonge surfer, 
Brian Smith, maakt een uitstapje 
naar de Verenigde Staten met een 
tas vol laarzen van schapenleer. 
De laarzen werden razend populair 
onder de surfers in Californië. 
In 1995 werd er patent op aange-
vraagd. Zo is UGG® Australia, van 
Deckers Australia Uggs ontstaan. 

Doorbraak van de Uggs
De Uggs vinden hun echte doorbraak 
een aantal jaar geleden, wanneer 
steeds meer Hollywoodsterren, ac-
teurs en popsterren de laarzen dra-
gen. Door de mediahype worden de 
Uggs over de hele wereld ontzett end 
populair en zijn ze niet meer uit het 
straatbeeld weg te denken.
Wist je dat Pamela Anderson de 
eerste celebrity was die de Uggs 
promoott e? Tussen de opnames door 

Waar komen Uggs 
vandaan?
De Uggs vinden hun oorsprong in 
Australië waar op het platt eland deze 
laarzen al langer populair waren. In 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
sti jgt de populariteit van de laars, 
doordat piloten ze droegen. Ze blij-
ken namelijk bij uitstek geschikt te 
zijn om onder lage temperaturen en 
hoge druk de voeten warm te hou-
den. Schapenleer en schapenvacht 
bevatt en speciale thermosstati sche 
eigenschappen. De lucht kan door de 
vezels circuleren zodat de lichaams-
temperatuur wordt behouden. Uggs 
zijn daarom bedoeld om zonder sok-
ken te dragen, zodat de thermossta-
ti sche eigenschappen van de vezels 
volledig tot hun recht komen. 
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van Baywatch hield ze haar voeten warm met 
Uggs. 

Courteney Cox 
met Coco

Pamela 
Anderson

Heidi Klum met 
dochter Leni



Kixx-online
€ 89,00

Kixx-online
€ 75,95

Toch leuk
 voor de 

feestdagen?

Kixx-online
€ 92,00

Kixx-online
€ 68,00

Colourfuldots 
€ 45,95

Kleine Jurkjes 
| € 44,99

Kixx-online
€ 59,95

Little Miss Princess 
Prijs 41,50

Vrolijke en
romantische

jurkjes!
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Netjes 
maar toch 
stoer voor 
de Boys!



Zazou-kinderkleding
€ 33,95

Bengh per principesse
€ 69,00

Toch leuk
 voor de 

feestdagen?

Zazou-kinderkleding
€ 69,95

Zazou-kinderkleding
€ 69,00

Shoemixx
€ 59,95

Schoenen voor jou
€ 54,95

Switsjkinderkleding
€ 59,95

Gigagaaf 
€ 34,95

Leuke
lieve rokjes

voor de
winter!

Geen koude
voeten meer

met deze
snowboots!
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De kerstdecoratie trends 2011

* Exotic Chique;  ethnische decoratie 
gecombineerd met parels, batik, luxe bloemen 
en kleurrijke Bollywood-achtige patronen.

* Romantisch modern; romantische 
wereld met veertjes, takken en bloesem, 
helder glas en brocante

* Fris pastel; zachte  en liefelijke tinten 
die rust uitstralen, gecombineerd met wit en 
groen geven pastelkleuren een frisse, chique 
uitstraling.

* Country style; landelijk wonen met 
zowel klassieke als nostalgische elementen. 
Kenmerkend voor deze trend is de combinatie 
van strak en modern met romantische en 
stoere landelijke accenten.

Country Style

  
Wonen

Waarom vinden we de feestdagen altijd zo 
gezellige en sfeervol? Dat komt omdat we 
het thuis zo gezellig maken met kaarsjes, 
kerst- of sinterklaas versiering en mooi 
gedecoreerde 
eettafels. 

We maken alles zo gezellig mogelijk met 
allerlei frutsels in- en buitenshuis. Geen 
wonder dat, als alles weer opgeruimd is, 
we ons huis zo kaal en kil vinden. Uit on-
derzoek is gebleken dat de meeste meu-
bels worden aangeschaft na de feestda-
gen, omdat we toch iets missen in ons huis 
na al die gezelligheid. 

Waar ooit die prachtig versierde boom 
stond te pronken, daar staat nu weer dat 
ene lelijke kastje of een plant, die lang niet 
zo groen meer is als de kerstboom die er 
stond. Maar deze editie richten we ons 
nog even op de dagen die gaan komen en 
enkele mooie tips en prachtige woonacces-
soires om je huis nog mooier en gezelliger 
te maken.
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Exotic Chique

Fris pastel

Romatisch modern

Samen de kerstboom 
optuigen! 
Kinderen vinden het altijd een feest om 
samen de kerstboom op te tuigen.  Gezel-
lig kerstmuziekje op de achtergrond en 
warme chocomel met slagroom erbij. Het 
is ook leuk om vooraf zelf iets te knut-
selen om in de boom te kunnen hangen. 
Doordat ouders vaak hun boom (veilig) 
aanpassen aan de inrichting van hun huis 
en spelen met kleurcombinaties, leer je 
je kind ook te combineren en gevoel voor 
decoreren mee te geven. Laat ieder kind 
een eigen knutselwerkje maken, al dan niet 
in het materiaal wat je hebt afgestemd 
op je stijl of geef ze juist alle ruimte. Zo 
krijgen ze het gevoel dat ze er echt bij 
betrokken worden en inspraak hebben op 
het geheel….en dit geeft ze weer zelfver-
trouwen.

Een paar leuke kerstbomen op een rijtje…

Kitty-boom

Candy-boom
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Saartje Prum
Eén muur met dit 

hippe behang en de 
jongenskamer is he-
lemaal van deze tijd!

Prijs vanaf 14,95

Prins Heerlijk
Leuk voor op de meisjeska-
mer een Kidslab Spiegel Tea 

Time voor aan de muur! 
Prijs 16,95

Leuke Kinderlamp 
voor de Boys. Check het 

waanzinnig grote assortiment!
Prijs 16,95

Villa-uk 
Leuk voor Kerst 

maar ook leuk voor 
de kinderkamer! 
Diverse dieren 

verkrijgbaar van 
Villa-uk 

Prijs 45,95

Unitnl
Deze hocker is ideaal als 

bijzettafeltje, krukje of nachtkastje 
en eenvoudig op te bouwen en uit 

elkaar te halen. 
Prijs 15,95
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Hippekamerenzo 
Prachtige muur 
decoraties van 

Hippekamerenzo  
Prijs vanaf 14,95

Kidszits
Mooie handgemaakte 

kinderstoelen van 
Kidszits…ook een 

bijzonder cadeau om 
bij een geboorte 

te geven!

Kleine Zebra
Deze prachtige 

fl eurige hertekalf en 
zijn moeder staan 

heel leuk op muren! 
Prijs vanaf 13,95

Leuke Kinderlamp 
voor de Girls. Check 

het waanzinnig 
grote assortiment!

Prijs 16,95

Kijk eens op onze 
site Kiddoplaza  
bij de categorie 
Wonen en je laat 

je inspireren! 



  
Reizen

De kerstperiode breekt aan en dat 
betekent twee weken vakantie voor 
de kids! Maar blijven we dit jaar weer 
thuis of gaan we er even tussenuit? 
Heerlijk knus in een vakantiehuisje 
warm bij de openhaard met z’n allen of 
gewoon een actieve winterweekend op 
de lange latten. 

Wij geven je graag een paar tips om 
naar toe te gaan in deze koude en 
gezellige periode! We hopen natuurlijk 
dat er weer heel veel sneeuw gaat 
vallen en dat Nederland weer onder 
een mooie witten deken ligt. 
Nederland is dan op z’n mooist en wat 
is het dan niet leuker om prachtige 
foto’s te maken van spelende kinderen 
in de sneeuw! 

De gezellige kerst-
markt in Dortmund, 
Duitsland. Meer dan 

300 kraampjes! 
Kijk hier

Leuk uitje voor de 
allerkleinsten in-
door Kerstkermis 

in Utrecht! 
Kijk hier

Beleef een geweldige 
Kerst in Plopsaland 
met de Bobo show! 

Kijk hier

Geniet met z’n allen 
van een sprookjes-
achtig theaterstuk 

Droomvlucht! 
Kijk hier

De kerstperiode breekt aan en dat 
betekent twee weken vakantie voor 
de kids! Maar blijven we dit jaar weer 
thuis of gaan we er even tussenuit? 
Heerlijk knus in een vakantiehuisje 
warm bij de openhaard met z’n allen of 
gewoon een actieve winterweekend op 
de lange latten. 

Wij geven je graag een paar tips om 
naar toe te gaan in deze koude en 
gezellige periode! We hopen natuurlijk 
dat er weer heel veel sneeuw gaat 
vallen en dat Nederland weer onder 
een mooie witten deken ligt. 
Nederland is dan op z’n mooist en wat 
is het dan niet leuker om prachtige 
foto’s te maken van spelende kinderen 
in de sneeuw! 



De gezellige kerst-
markt in Dortmund, 
Duitsland. Meer dan 

300 kraampjes! 
Kijk hier

Leuk uitje voor de 
allerkleinsten in-
door Kerstkermis 

in Utrecht! 
Kijk hier

Beleef een geweldige 
Kerst in Plopsaland 
met de Bobo show! 

Kijk hier

Geniet met z’n allen 
van een sprookjes-
achtig theaterstuk 

Droomvlucht! 
Kijk hier

Vroeggguhh…lang, lang geleden 
boekten we een vakanti e in een 
winkel!
Maar dat kunnen we ons niet 
meer voorstellen met het online 
gemak van nu. We kunnen ervarin-
gen lezen, zelf prijzen vergelijken, 
beschikbaarheid opzoeken en we 
krijgen direct een goed beeld van 
de kosten. Hier volgen een paar 
interessante feitjes:

• Wanneer het gaat om vakanti es 
geldt internet als belangrijkste 
medium;

• Voor 70% van de bevolking is 
online oriënteren, informati e 
verzamelen en boeken heel 
gewoon. Hierdoor verliest het 
reisbureau steeds meer terrein;

• Bij de informati everzameling is 
internet verreweg het meest ge-
raadpleegde kanaal. Slechts 17% 
heeft  aangegeven geen gebruik 
te maken van websites;

• Bij het maken van een keuze 
voor vakanti es wordt veel waar-
de gehecht aan ervaringen. Dit 
blijkt uit het feit dat websites 
met vakanti ebeoordelingen en 
informati e van vrienden, ken-

 nissen en/of familie als de twee 
belangrijkste bronnen worden 
bestempeld. Mond-tot-mond 
reclame heeft  hier dus een dui-
delijke invloed;

• Erg populair is de vakanti e in ei-
gen land. Van de respondenten 
verwacht 62% komend jaar één 
keer in Nederland op vakanti e te 
gaan.  Voor een weekendje weg 
is Duitsland een veel bezochte 
bestemming, Spanje is dat voor 
wat betreft  zomerbestemming 
en Frankrijk is ook populair. De 
meest populaire wintersportbe-
stemming is Oostenrijk;

• Hotels zijn de meest populaire 
accommodati es voor de zomer-
vakanti e (42%), gevolgd door 
appartementen (25%), bunga-
lows (24%) en campings (22%). 
Ook vakanti ehuizen worden veel 
geboekt (19%).

 Bron: onderzoek naar vakanti e-
plannen van Nederlanders seizoen 
2010/2011 door Store Support
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Reizen boeken via internet: 
      Reisbureas?...wat zijn dat?
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Lekker uit met Kerst
bij Aquadelta
Kom helemaal tot rust tijdens de kerstvakan-
tie en laat u culinair verwennen. Op 1e en 2e 
Kerstdag is er een heerlijk kerstbuffet. Onze 
supermarkt zorgt voor een feestelijk gourmet-
pakket en in de Brasserie kunt u genieten van 
een luxe ontbijtbuffet.

Voor onze kleine gasten is er een uitgebreid 
recreatieprogramma en natuurlijk ontbreekt 
de kerstman niet!

Kijk voor meer informatie 
op www.aquadelta.nl

Kijk voor meer informatie 
op www.hofvansaksen.nl

In de feestmaand bij Hof 
van Saksen 30% korting!
Breng je feestdagen door in het prachtige 
resort Het Hof van Saksen. In een prachtig 
landschap staan luxe Saksische boerderijen 
rond typisch Drentse brinken. Op het auto-
luwe resort is voor jong en oud iedere dag 
iets nieuws te ontdekken en te beleven.



  

Sleigh bells ring, are you 
listening..krijgt u al een beetje 
het Kerstgevoel? Schuif dan aan 
bij Preston Palace, de locatie 
waar jong en oud ontspannen d
e kerstvakantie doorbrengt.

Kijk voor meer informatie 
op www.prestonpalace.nl

Tussen Kerst en Oude&Nieuw arrangement bij Preston Palace 

Een onvergetelijke 
kerst bij Landal!
Wanneer u Kerstmis eens 
anders dan anders wilt vieren, 
bent u bij Landal GreenParks aan 
het juiste adres! Wij zorgen ervoor 
dat u een kerstfeest krijgt om nooit 
meer te vergeten.

Kijk voor meer informatie 
op www.landal.nl

 Reizen | December | Kiddomagazine   15



  

Zwanger
Elke zwangerschap is bijzonder of het nu 
je eerste kindje is of je 3e! En toch hoor je 
vaak dat bij zwangerschappen van een 2e 
of 3e kindje niet zoveel meer wordt stil-
gestaan. Je hebt al een spruit rondlopen 
die alle aandacht vraagt dus een cursusje 
yoga of even tijd voor jezelf gun je jezelf 
niet. Plan meer tijd in voor jezelf en ga 
genieten, want voordat je het weet gaan 
je  kinderen naar school en kun je je dikke 
buik niet eens meer herinneren. 

Tegenwoordig kan je op zoveel manieren je 
mooie, dikke buik als blijvend aandenken 
vastleggen. Wat dacht je van Belly pain-
ting, Buik gipsen of een mooie foto
 rapportage? 

Foto van je buik
Prachtige en stijlvolle foto’s 
van je dikke buik...met een 

fl eugje glamour!

Voor meer informatie kijk 
op www.fotovanjebuik.nl

Trots op je buik?
kies voor blijvend 

aandenken!

Belly painting
Heerlijk op je eigen bank 

chillen, terwijl een painter je 
buik mooi versiert...

Voor meer informatie kijk op 
www.studiokameleon.nl
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Trots op je buik?
kies voor blijvend 

aandenken!

Mama Mozaiek
Buik gipsen..een mooi en 

tastbaar aandenken!

Voor meer informatie kijk 
op www.mamamozaiek.nl
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Het gepatenteerde ‘Baby-
Proof’ anti slipzooltje geeft  
voldoende grip en zekerheid, 
wat het maken van de eerste 
stapjes bevordert. De schoen-
tjes zijn geheel leer gevoerd.

€ 45,00 | Gigagaaf

Deze feestelijke 
zwangerschapsjurk van 
9Fashion is onze bestseller. 
Prachti ge, veelzijdige jurk 
met strikband onder de 
borst gemaakt van een 
zeer soepele stof.

Prijs: 59,95
Neufmoisbelle

Dit zeer comfortabele 
badpak genaamd Calypso 
kunt u bij de halslijn op 3 
verschillende manieren 
dragen ( gekruist, halter 
of recht ). Ook  op de 
heupen kunt u dit badpak 
hoger of lager instellen.

 Prijs: €54,95
Positi elingerie

Proof’ anti slipzooltje geeft  
voldoende grip en zekerheid, 
wat het maken van de eerste 

Ze hebben alle 
een ingeweven 
schoentje 
met een ander 
klassiek patroon 
in cadeau 
verpakking.

Prijs: € 9,95
Jippiejajee

Het gepatenteerde 
‘Baby-Proof’ anti slip-
zooltje geeft  voldoen-
de grip en zekerheid, 
wat het maken van de 
eerste stapjes bevordert. 
De schoentjes zijn geheel 
leer gevoerd.

v.a. € 19,95 
Sorprentas
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Warm baby (ski)pak met 
afneembare capuchon 
en lange mouw en pijp. 
De bruine kleur heeft een 
glanzende gouden gloed. 
Het pak heeft een dub-
bel rits voor en bruine 
tricot boorden.

Onder de 
dubbele rits 
zit nog een 
extra sluiting met klitten-
band. Twee reflecterende 
sterren op de mouwen.

Prijs € 69,97
Ukikus

De Bloom Coco Baby-
lounger hoort met zijn 
strakke design thuis in 

een modern inte-
rieur en biedt 
een comforta-
bele plek voor 

de baby. 

Zwart jumpsuit.
Helemaal hip de 
feestdagen in! 

Prijs: € 45,00
Shak-shuka

Diaperbag Into the 
forrest van Dushi. 
Deze luiertas van 
Dushi is inclusief het 
bijpassende verzor-
gingsmatje. 

Prijs: € 69,95
Cemja

Prijs: € 130,00
Kinderstoeltje

Sack’n Seat 
De Sack’n Seat is een handig 
en veilig kinderzitje dat aan 

iedere stoel (zonder armleu-
ningen) bevestigd kan worden. 

€ 27,95
Bonnebonne



  
Verjaardag

Ja, dit zijn de maanden van de vele cadeautjes 
voor jong en oud. Winkels spelen goed in op de 
wensen van de kids. Online verlanglijstjes, speel-
goed reclames, schoencadeautjes…alles draait 
om speelgoed! 

Omdat we niet veel tijd hebben in deze dagen 
om uitgebreid te winkelen en geen zin hebben in 
lange rijen voor de kassa´s, kopen we steeds va-
ker speelgoed online…en terecht! Geen gezeul, 
geen oppas regelen, geen fi les voor de kassa´s…
lekker vanuit je luie stoel bestellen en de web-
shops pakken het nog leuk voor je in ook! We 
hopen dat we een leuk aanbod voor cadeau´s 
hebben gemaakt voor je, zodat je jezelf meer tijd 
kan besparen voor andere leuke dingen!

Ja, dit zijn de maanden van de vele cadeautjes 
voor jong en oud. Winkels spelen goed in op de 
wensen van de kids. Online verlanglijstjes, speel-
goed reclames, schoencadeautjes…alles draait 
om speelgoed! 

Omdat we niet veel tijd hebben in deze dagen 
om uitgebreid te winkelen en geen zin hebben in 
lange rijen voor de kassa´s, kopen we steeds va-
ker speelgoed online…en terecht! Geen gezeul, 
geen oppas regelen, geen fi les voor de kassa´s…
lekker vanuit je luie stoel bestellen en de web-
shops pakken het nog leuk voor je in ook! We 
hopen dat we een leuk aanbod voor cadeau´s 
hebben gemaakt voor je, zodat je jezelf meer tijd 
kan besparen voor andere leuke dingen!

Hoe cool is het als 
er een Goochelaar 
bij jou thuis komt?!  
De verhalende 
goocheltrucs zijn 
grappig en verba-
zingwekkend. 
Kijk op:
www.korvera.nl

• Speurpakketten hel-
pen u eenvoudig een 
spannend en actief 
(kinder-) feestje te 
organiseren.

• Een speurpakket is 
een speurtocht met 
een uitgebreide ver-
haallijn, die u thuis in uw eigen omge-
ving, dus bijvoorbeeld park, wijk of 
bos, kunt uitzetten.

• Bij HODI Speurpakketten staat het 
puzzelen centraal.

• In een speurpakket zitten o.a. uit-
nodigingen, boekjes, puzzelkaarten, 
bouwplaten en instructies.

Kijk voor meer informatie  
www.speurtochten.nl

Speurtocht
Leuk en makkelijk op te zetten 
voor kids vanaf 4 jaar! 

Googchelaar



Hollebolleboom staat garant 
voor leuke kinderfeestjes of het 

nu mooi of slecht weer is!
Kijk voor meer informatie 

www.hollebolleboom.nl

Super stoer feestje 
op de skipiste…en daarna warme 

choco met slagroom!
Kijk voor meer informatie  

www.snowworld.nl

Het gebruik om elkaar cadeautjes te 
geven tijdens de feestdagen is ouder 
dan kerst. Tijdens het Romeinse 
Rijk, gaven de Romeinen elkaar 
al honderden jaren cadeaus in het 
kader van allerlei feestelijkheden, 
en na de geboorte van Jezus  lag het 
kennelijk voor de hand om de oude 
en nieuwe feesten tot één groot ca-
deaufeest te combineren. 

De drie Wijzen uit het Oosten brach-
ten geschenken voor de kleine Jezus 
mee, en mogelijk is dat ook van 
invloed geweest. Later nam Sinter-
klaas het geven van cadeaus over, 
en nog later begon zijn ‘broer’, de 
Kerstman, ook fl ink uit te pakken. 
Inmiddels liggen de dagen waarop 
de cadeaus worden 

uitgedeeld nogal uit elkaar, maar de 
christenen houden het op 25 
december, de geboortedag van Je-
zus, en veel landen volgen dit 
gebruik.

De Scandinaviërs hebben zo hun ei-
gen redenering: een nieuwe dag be-
gint eigenlijk al als de oude is afgelo-
pen, dus zodra het donker wordt. Zij 
mogen daarom op 24 december al 
uitpakken. 

In Nederland doen nog altijd meer 
mensen aan Sinterklaas en wel op 
de vooravond van zijn geboortedag. 
Maar ook in Nederland worden in 
de dagen voor kerst steeds meer 
cadeaus verkocht. 

Waarom geven we cadeaus tijdens de 
feestdagen?
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Stoere jongens 

schooltas

Prijs: 24,95

Ridder Tommy

Nostalgie...

ze maken 

zo’n mooi 

geluid! 

Prijs: 27,00

Draagbaar 

nachtlampje 

Prijs: 39,95

Op deze werkbank 

zet jij de coolste 

auto’s

Prijs: 29,95

Enkids

Vanallesvan

Klompen Enzo

Babyhuys

Een veilige en 

opvouwbare loop-

fiets. Verkrijg-

baar in diverse 

uitvoeringen: 

Prijs: 39,-
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Een K3 

Karaoke set met 

de 30 grootste 

hits van K3 

Prijs: 79,95

Mooie houten 

garage met 2 

etages en een 

helikopterdek.

Prijs: 57,95

Kidzgifts

Prachtige poppenhuizen. 

In diverse maten 

verkrijgbaar! 

Prijs: 89,95

Emob4kids
De nieuwe hype voor 

meisjes! Check hier alles 

van Pinypon

Prijs: 39,90

Degrotespeelgoedwinkel

Hoplakee

DS hoesje met je 

eigen naam!

Prijs: 12,95

Een veilige en 

opvouwbare loop-

fiets. Verkrijg-

baar in diverse 

uitvoeringen: 

Prijs: 39,-

Koterkado
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Schattig sleutelrekje 
of kapstokje voor 
kids.
Prijs € 7,48
Zoethout-kids

Vrolijke 
rompertjes 
van Noppies
Prijs € 6,97 
Zyzou

Leuke en handige 
boekenstandaard
Prijs € 9,95
Altijdleuk

Etuitje met je eigen naam
Prijs € 8,95 Simply Colors

Kinderbasics in 
diverse kleuren
Prijs € 5,97
Goodmoodkids

Koopjeshoek
Leuke producten

onder de € 10,-



 

Stoere mobiel met zachte
autootjes
Prijs € 9,95 Prinsheerlijk

Koopjeshoek
Leuke producten

onder de € 10,-

Zachte babybal van Barbapapa
Prijs: € 9.95  Vanallesvan

Leuk truitje van Geisha
Prijs € 8,95 Zazou

Leuke vrolijke drink-
bidon voor de girls
Prijs € 5.95
Maus en Co

Hippe meisjes maillots in 
diverse kleuren
Prijs € 9,95 Zazou

En nog veel meer 
op Kiddoplaza.nl
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Culinair

Tijdens de winterperiode lijkt het wel of je 
extra geniet van eten…en de kids natuurlijk 
ook. Er zijn allemaal lekkernijen te koop en 
zelf heb je ook meer zin om lekker en uitge-
breider te koken. Het lijkt wel of we meer 
gaan hechten aan tradities en huiselijker wor-
den. Dat zal uiteraard met de crisis te maken 
hebben, maar dat weerhoud ons er ook niet 
van om uiteten te gaan…het moet alleen een 
stukje goedkoper. 

Kiddoplaza heeft een 
selectie gemaakt van 
kindvriendelijke res-
taurants waar je niet 
de hoofdprijs betaalt 
om met je kinderen 
uiteten te gaan. Naast 
deze nuttige tips geven we 
je ook een paar traditionele 
recepten voor typische Hollandse 
lekkernijen. Eet smakelijk!

 Het eten smaakt nog lekkerder als je 
zorgt voor een mooie kersttafel met een 
leuk thema of een bepaalde stijl. Wij geven 
je wat tips voor een gezellige kersttafel 
waar je nog uren aan kan natafelen!

• Gebruik mooi tafellinnen, servetten en 
tafelloper met eventueel lampjes.

• Leg wat kerstconfetti, kerstballen of 
kersttakjes op het tafelkleed.

• Gebruik mooie (langere)  kandelaars, 
zodat de kids niet bij het vuur kunnen 
komen.

• Plaats mooie onderborden op tafel of 
maak ze zelf met de kids van dik karton  

  en maak er een glitterrand omheen.

  • Knutsel samen met de kids mooie  
  kunstwerkjes voor op het bord.

  • Zorg voor mooi servies dat bij 
elkaar past. Gebruik eventueel 

mooie linten om te strikken aan je 
servet en wijnglas.

• Houd je tafel in één of twee hoofdkleu-
ren. Alles wat mooi is, maakt nog geen 
mooi geheel!

• Zorg voor mooie menukaartjes of…
 Ontwerp je eigen menukaartjes bij 

Poobies.nl! 

Tijdens de winterperiode lijkt het wel of je 
extra geniet van eten…en de kids natuurlijk 
ook. Er zijn allemaal lekkernijen te koop en 
zelf heb je ook meer zin om lekker en uitge-
breider te koken. Het lijkt wel of we meer 
gaan hechten aan tradities en huiselijker wor-
den. Dat zal uiteraard met de crisis te maken 
hebben, maar dat weerhoud ons er ook niet 
van om uiteten te gaan…het moet alleen een 
stukje goedkoper. 

Kiddoplaza heeft een 
selectie gemaakt van 
kindvriendelijke res-
taurants waar je niet 
de hoofdprijs betaalt 
om met je kinderen 
uiteten te gaan. Naast 
deze nuttige tips geven we 
je ook een paar traditionele 
recepten voor typische Hollandse 
lekkernijen. Eet smakelijk!
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1 Verwarm de oven voor op 200 graden en 
vet de bakplaat in. 

2 Snijd de bladerdeeg of pizzabodem in 
 de gewenste vormpjes.3
3 Wrijf de bodem in met tomatensaus en 

versier de bodem leuk met klein   
gesneden groente en worst.

4 Laat de creativiteit over aan de kids 
 en ze zullen genieten van hun eigen 

kookkunsten!

Ingredienten:
- Bladerdeeg of pizzabodem 

- Kerst vormpjes
(ster, kerstboom of kerstklok)  

- Pot tomatensaus 
(pastasaus) naar keuze

- Cherrytomaatjes, ham, 
klein salamiworstje, prei, paprika

Geraspte kaas

Gezellig samen creatief koken!
Zout

1 Meng alle ingrediënten in 
 een kom.
2 Voeg de eidooiers en de boter toe 

en kneed alles tot een glad deeg. 
3 Zet het deeg 1 uur in 
 de koelkast. 
4 Verwarm de oven voor 
 op 175°C.
5 Rol het deeg uit op een met bloem 
 bestrooid werkblad (ca. 4 mm dik) 

en steek de vormpjes uit.
6 Leg de koekjes op een met bakpa-

pier beklede bakplaat en bak ze in 
ca. 13 min. lichtbruin.

7 Laat ze afkoelen op een rooster en 
versier ze eventueel met glazuur-
pennen 

 Voeg als variatie rasp van een 
 citroen, 2 eetlepels cacaopoeder 

of 1 eetlepel kaneel toe aan het 
deeg voor koekjes met een smaakje.

Ingredienten:
- 350 g bloem
- 250 g boter
- 120 g suiker 

- 1 zakje vanillesuiker
- 2 eidooiers

Zoet
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restauranttip
  Amsterdam

restauranttip
  Breda

restauranttip
  o.a. Zuid-Holland

1 2

3

Comfortabele stoelver-
hoger…ook handig als 
je uiteten gaat met de 
kleine!

Kinderstoeltje
Prijs € 55,-

Hoe krijg je jongens 
zover om te koken?...
met deze Ninja koek-
vormpjes!

kleinezebra 
Prijs € 15,25

Prachtig en compleet 
kinderservies in Prin-
sessen versie en Pira-
ten versie! 

Kidzsupplies
Prijs 27,95

www.pannekoekschip.nl

Hook aan de haven
Tijd voor een spannend 
avontuur…eten in een 
Piratenschip!

www.hookaandehaven.nl

Restaurant Beren
Op zoek naar een 
kindvriendelijke eetcafé…
ja, ze bestaan!

www.beren.nl

Restaurant Lieve
Gezellig uit eten bij restau-
rant Lieve. Speciaal voor 
de Kerst hebben ze een 
Clown die de kleintjes 
entertaint!



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 oktober 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, KipmetDas

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


