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inspirati	emagazine	voor	het	gezin	           

Wonen
Inspirati e voor
kinderkamers

Fashion
Hippe zomerkleertjes!

Verjaardag
Kado ideeën 
en leuke traktati es

Culinair 
Lekker zomerrecept 
en kindvriendelijke restaurants!

Samen met Kiddoplaza 

de zomer in !

Doe mee aan onze 
kleurwedstrijd en win één 

van onze leuke prijzen!
Lees meer

KiddoKleurwedstrijd



Wij, Claudia en Sabine, zijn dolenthousiast over 
online shoppen en dat willen wij met iedereen 
delen. In onze vriendenkring merken we nog wel 
dat er een drempel is om online te kopen, is het 
wel veilig, word je niet bedonderd? Daarom krijgt 
elke webshop bij ons een cijfer...leuk toch? Zo kan 
je altijd checken hoe de webshop wordt ervaren.

Deze maand in Kiddomagazine veel inspiratie voor 
de zomervakantie en kinderverjaardag... en heel 
veel leuke hebbedingetjes!

Veel shop- en leesplezier!

het        kiddoplaza team

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!

  

Na lang wachten is het dan zover: Kiddoplaza is live!
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 Fashion 
 De leukste zomerkleertjes die wij willen    
 delen met jou….

 Wonen 
 Slaap, kindje slaap….      
 bekijk onze kinderkamer inspiratie!

   Interview 
 Interview met Kim en Daphne van 
 webshop KipmetDas.

 Reizen 
 Allerlei tips voor…       
 De leukste kindervakanties en handige tips! 
 Zwangerschap 
 Leuke baby must haves voor de zomer!

 Verjaardag 
 Inspiratie voor kinderpartijtjes en 
 kado-ideeën! 

 Kleurwedstrijd
 Stuur snel je kleurplaat op en win     
 mooie prijzen! 

 Kiddonieuws  
 Kiddonieuws: Meld je nu aan voor de 
 Kiddonieuwsbrief en ontvang leuke     
 aanbiedingen uit onze webshops! 

 Culinair  
 Lekker zomerrecept en       
 kindvriendelijke restaurants!



  
Fashion

Eindelijk is het zover. Na onze lange 
zoektocht naar bijzondere, leuke en grappige webshops, 
kunnen we dan eindelijk los gaan in dit Magazine om 
bezoekers te laten zien waarom wij gekozen hebben voor 
deze webshops. 

In Fashion geven wij leuke ti ps uit diverse kleding webshops, 
die gepromoot worden op Kiddoplaza. We proberen ons daarbij 
niet alleen te richten op het seizoen, maar ook zorgen wij voor 
een goede balans tussen kleding voor meisjes en jongens. Juist 
op internet zijn wij er bijvoorbeeld achtergekomen dat er zoveel 
leukere kleding te koop is voor jongens dan in winkels.

De keuze is zoveel groter en de bezorgservice is zoveel beter 
geworden dat wij ons niet meer voor kunnen stellen dat, men 
naast parkeergeld en fi les bij de kassa, ervoor kiest om in je 
vrije weekend lekker in de stad te gaan shoppen voor de kids. 
Dus wij hopen met onze ti ps in het Kiddomagazine en natuurlijk 
de webshops op onze site www.kiddoplaza.nl dat wij onze 
bezoekers een mooi shop aanbod bieden in een betrouwbare 
shopomgeving!

Veel shopplezier! 

Waarom MumsMarket.nl?

Initiatiefnemer Liza Hollingsworth: 
‘’Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. 
De beste kleding, het beste speelgoed, de 

beste school en ga zo maar door. Je wenst je kind 
een fi jne jeugd waarin het niets tekort komt. Er 

zijn veel kinderen op de wereld die ook een leuke 
jeugd verdienen, maar die niet hebben. 

Kinderen zijn ziek, zijn wees, leven in armoede of 
in oorlogsgebieden, kortom er zijn genoeg situaties 

waarin kinderen niet krijgen wat ze verdienen. 

MumsMarket.nl is mijn manier om mensen hier-
van bewust te maken en mensen te bewegen een 
bijdrage te leveren aan kinderwelzijn over de hele 

wereld. Via MumsMarket kan dat op een leuke, 
makkelijke en snelle manier. Shop iets moois voor 
je eigen kind en doe zo ook iets voor een ander!”

 @
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Oproep webshops! 

Ook oude collecties in
zetten 

voor het goede doel?

Wil jij 
als webshop eigenaar ook restanten uit 

je magazijn inzetten voor het goede doel? 

Lees hier meer over de werkwijze en neem 

contact op met Liza Hollingsworth via 

mailadres liza@mumsmarket.nl. Liza 

en de goede doelen staan 

om jouw steun te 

springen!

“Shop iets moois 
voor je eigen kind 
en doe zo ook iets 
voor een ander!”

Wat is MumsMarket?
www.MumsMarket.nl is een goede doelen 

webshop (live sinds april 2008) die met haar 
totale winst 6 goede doelen steunt die zich 
richten op kinderwelzijn. Wij krijgen oude 

collecties kinderkleding en speelgoed gedoneerd 
van merken en winkels en verkopen deze in onze 

webshop en op beurzen.  

MumsMarket schenkt haar totale winst aan het 
goede doel dat de klant zelf kiest wanneer zij 

afrekent. 

De keuze is uit 
War Child, CliniClowns, OrangeBabies, 

Jantje Beton, ChoiceforChildren 
en Mariposa Peru.



Ietje Compagny:
Grappige en stoere 
T-shirts voor echte 
boys! Prijs: 24,90

Jijwel
Te gekke 
kleding voor 
zowel de meisjes 
als de jongens.

Design Heroes
Schattig jurkje 
voor een echt diva 
Prijs 39,95

Molo
Felton Baseball 
Helmets
Prijs 37,95

Colourfuldots
Check deze 
super-coole 
shirts van 
Retro Rock 
and Robots! 
Prijs 32,50

Bengel 
Kinderschoenen:
Check hier de 
laatste zomer-
schoentjes.

De leukste 
zomerkleertjes 
die we met jou 
willen delen…

Droomjurk:
Schattige 
balletpakjes, 
ballettutu’s en 
balletschoenen 
van het merk 
Frilly Lily 
Prijs: va. 29,00.

Muck
Jasje Surf Melange
Prijs 31,95
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Lief! 
heeft leuke 
zomerse jurkjes 
en stoere vestjes 
voor de aller-
kleinsten.

Mumsmarket
Shop hier voor je kiddo 
en geef direct aan een 
goed doel!

Ridder Tommy
is een webshop 
met alleen maar 
coole jongenskle-
ding. Check deze 
leuke Calvin
Klein collectie! Calvin Klein

Pyjama 
Prijs 42,50

Calvin Klein
Boxershorts 
Prjis 15,50

Stoute Schoenen
Op zoek naar 
leuke en originele 
kinderschoenen, check 
Stoute Schoenen met 
haar vele merken!

Piraten en 
Prinsessen
Bij Piraten en 
Prinsessen kun 
je oa. terecht voor 
de uitgebreide 
Claesens collectie! 
Prijs 16,50

De leukste 
zomerkleertjes 
die we met jou 
willen delen…

Simply Dutch
Zwembroek
Prijs 10,-
Bikini
Prijs 15,-  
zomerkleding 
50% korting

Espadrilles 
Prijs: 39,95

Converse
gymp 
Prijs: 49,95
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Lief jurkje
Prijs 21,95

Cool vest
Prijs 13,97

Schattig jurkje
Prijs 29,95



  
Wonen

Leuk om je 
kind zelf te 
leren stylen. 

De kinderkamer is een belangrijke kamer in 
huis. Kinderen brengen veel tijd door in hun kamer, niet  
alleen ‘s nachts maar ook overdag. Het is belangrijk dat het 
hun eigen plekje wordt waar ze fijn kunnen spelen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes.

Een van de eerste dingen waar je je mee bezig houdt als je 
zwanger bent, is dan ook de kinderkamer! Ouders vinden dat 
een van de leukste dingen om als projectje op zich te nemen. 
Vaders zijn druk in de weer in bouwmarkten en moeders gaan 
helemaal los op de accessoires. En zo lang de kinderen nog 
thuis wonen, blijft dat ook zo. Van babykamer tot aan de 
tienerkamer….stiekem klampen we ons vast aan deze leuke en 
kostbare projectjes. Maar in hoeverre worden de kids er bij 
betrokken? Het gaat toch voor hen om belangrijke verande-
ringen. Maar nemen we ze mee naar de beddenspeciaalzaken? 
Of trekken wij ze mee om de opbergmanden en accessoires 
uit te kiezen? Eigenlijk niet, als ouders heb je vaak al ideeën, 
die we zonder overleg met de kinderen doorvoeren. Dat is 
jammer, want dit zijn vaak leuke projectjes om nog nader tot 
elkaar te komen en je kind zelf te leren stylen. 

Op Kiddoplaza vind je diverse websites vol met kinderkamer-
inspiratie. Ook hebben we veel leuke webshops met bijzondere 
woonaccessoires. Kortom, Kiddoplaza biedt een groot aanbod 
van ideeën en webshops om samen met je kind (op schoot) 
online leuke ideetjes op te doen. Wij hopen dat met al deze 
informatie er een leuk gezamenlijk projectje zal ontstaan tussen 
ouder en kind. Iets waar jullie samen nog heel lang woonplezier 
van zullen hebben. 

Veel klusplezier!



Voor het klussen met behang, kan je kiezen 
uit vele soorten en kleuren behang. Sommige 
behang soorten hebben een reliëf. Dat wil  
zeggen dat er een verschil in dikte in het  
behang is aangebracht. Houdt rekening met 
de lichtinval, want door het reliëf krijg je 
schaduw weffecten.

Motieven op behang
Houdt bij het verbouwen van de kinderkamer 
door te behangen rekening met de op het behang 
aangebrachte motieven, zoals bijvoorbeeld 
cirkels. Zorg ervoor dat de cirkels netjes op 
elkaar aansluiten. Daar moet je bij het knippen 
van de banen al rekening mee houden..

Behangen en schilderen
Houd bij het kopen van het behang (en bij het 
behangen met motieven) rekening met 10-20% 
afval. Houd bij het behangen er ook rekening 
mee dat een hoogslaper kinderen in staat stelt 
de kamer vanuit een ander perspectief te 
bekijken.

Benodigde materialen:
- behang naar keuze
- behang tafel
- behang plaksel
- schaar voor behang 

knippen
- meetlint
- zachte borstel

Alle benodigde mate-
rialen koop je net als 
alle overige babyspul-
len online. 

Meer informatie?
Wil je de kinderkamer 
van je kindje verande-
ren? Kijk eens op  onze 
site Kiddoplaza  bij  
de categorie Wonen, 
Kinderkamer inspiratie 
en laat u inspireren 
door de online woon 
webshops.

Tips voor het behangen en schilderen
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Leuke 
producten 

en inspiraties 
voor de 

kinderkamer 
van jouw kind!

Tinkerbell kamer
Kijk snel verder op de site

Autorace kamer
Kijk snel verder op de site

Skateboard kamer
Kijk snel verder op de site

Autorace kamer
Kijk snel verder op de site

Cupcake kamer
Kijk snel verder op de site

Cupcake kamer
Kijk snel verder op de site

Tinkerbell kamer
Kijk snel verder op de site

Skateboard kamer
Kijk snel verder op de site

  

10       Kiddomagazine | Juli | Wonen



Dekbedovertrek met naam
Bubble | € 49,95

Decofun hanglamp kasteel
Nieuwe Kinderkamer | € 31,95

Kinderbed Pompoen Koets
Kinderbedden | € 499,-

Poef Chill Jeep vintage
Ik en Ik | € 199,00

Vitrinekastje playmobil
Kids are cool | € 25,00

Kinderbed Ridder Merlijn 
Kinderbedden | € 495,00

Leuke orginele lampen
Saartje Prum | € 49,95

Kapstok ‘Lucky girl’
Colourful Dots | € 25,00

Luxe kaptafel met stoel
Prins Heerlijk | € 185,00
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Verhaal achter de webshop: 
www.kipmetdas.nl
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1.	Hoe	zijn	jullie	aan	de	naam	Kip	met		
Das	gekomen?

We zochten voor onze website naar een 
naam die anders is dan anders. Een naam 
die opvallend is en interesse wekt bij de-
gene die de naam ziet. Daarnaast moest 
het ook met ons zelf te maken hebben. 
Wij zijn tweelingzussen en onze familie 
heeft  ons alti jd al bijnamen gegeven. 
Kim wordt alti jd Kippie of Kip genoemd 
en Daphne is al jaren lang Daf of Das. 
Zo is Kip met Das ontstaan. En ons logo 
spreekt voor zich.

2.	Waarom	zijn	jullie	een	webshop	met	
geboortekaartjes	begonnen?

Omdat dit het leukste is om te doen! Het 
is als hobby begonnen: vrolijke en kleur-
rijke ontwerpen  maken op de computer, 
vooral voor de ontspanning. Door de 
hoeveelheid ideeën en eigen sti jl van de 
ontwerpen ontstond er eigenlijk vanzelf 
een collecti e. De geboorte van een kind 
is natuurlijk een van de meest bijzon-
dere momenten in iemands leven. En wij 
vinden het elke keer weer bijzonder dat 
klanten uit onze collecti e een geboorte-
kaartje kiezen voor de aankondiging van 
de geboorte van hun kind. 

3.		Jullie	 zijn	 tweelingzussen.	 Moesten	
jullie	 even	 goed	 nadenken	 om	met	
elkaar	 te	 werken	 of	 ging	 dat	 gelijk	
spontaan?

Daar hadden we al ruimschoots ervaring 
in. Onze allereerste baan was bij hetzelf-
de bedrijf op de afdeling communicati e. 
Daarna hebben we jaren lang bij ver-
schillende werkgevers gezeten. Totdat 
de kans zich 3 jaar geleden weer voor-
deed om samen te werken. We had-
den toen zelfs een duobaan. Omdat we 
dezelfde werk- en denkwijze hebben 

verliep dat alti jd erg soepel. Om dit nu 
samen te doen is dus eigenlijk niet meer 
dan logisch.

4.	 Jullie	 kennen	 elkaar	 door-en-door,	
heeft		 dat	 alleen	maar	 voordelen	 of	
heeft		dat	ook	nadelen?

Volgens ons alleen maar voordelen. Aan 
een half woord hebben we genoeg. En 
we kunnen blind op elkaar vertrouwen. 
We weten hoe we dingen organiseren en 
regelen en we weten dat dit door allebei 
met 200% inzet wordt gedaan. Er is ook 
geen drempel om elkaar dingen te vra-
gen. We weten waar de ander goed (en 
minder goed) in is, dus we hebben het 
zo verdeeld dat we allebei doen wat het 
beste bij ons past.

5.	Hebben	jullie	een	duidelijke	rolverde-
ling	binnen	Kipmetdas?

Samen hebben we gewerkt aan het op-
bouwen van de collecti e. Regelmati g vullen 
we de collecti e aan met nieuwe ontwer-
pen. Omdat Kim vanuit huis werkt, en 
niet in vast dienstverband, onderhoudt 
zij het dagelijkse contact met de klanten. 
Ze zorgt ervoor dat de klant heel snel 
antwoord krijgt en ontwerpen van ons 
ontvangt. Daarnaast stuurt zij de drukker 
aan en verzorgt de administrati e. Daphne 
heeft  het ontwerpen, inrichten en bou-
wen van de website voor haar rekening 
genomen. Ze zorgt er voor dat alles tech-
nisch blijft  functi oneren en zij vult de 
website met alle nieuwe ontwerpen. Het 
online adverteren is ook haar ding. 

6.	De	concurrenti	e	is	groot.	Hoe	onder-
scheid	je	je	van	anderen?

Wij zorgen ervoor dat het contact met 
onze klanten heel persoonlijk is en dat 
we super snel reageren op aanvragen en 

e-mails. Nieuwe klanten bieden wij een 
grati s proefdruk op werkelijk papier aan. 
Deze proefdruk maken we meteen al 
heel persoonlijk, door direct al de naam 
van het kindje en eigen teksten en adres-
gegevens in het ontwerp te verwerken. 
Veranderingen aan bestaande ontwer-
pen zijn alti jd mogelijk, maar ook eigen 
ideeën van klanten werken we kosteloos 
uit. Geen onverwachte kosten achteraf dus. 

Daarnaast hebben we natuurlijk een hele 
goede kwaliteit van de kaartjes en zijn 
onze ontwerpen origineel, kleurrijk, hip 
en stoer. Met meer dan 350 ontwerpen 
op de website hebben we een breed 
assorti ment en is er volop keus. 
Klanten komen ook vaak bij ons voor onze 
speciale verzendservice. De klant levert 
ons de adressenlijst aan en wij verzor-
gen verder de gehele verzending, d.w.z. 
adressti ckers maken, kaartjes in de enve-
loppen, postzegels plakken en het pakket 
aanbieden op het postkantoor. Zo heeft  
de klant geen omkijken meer naar het 
versturen van de geboortekaartjes en 
dus alle ti jd voor de baby.

7.	 Maak	 de	 zin	 af:	 jullie	 zijn	 pas	 echt	
tevreden	als…?

…. we voor onze klant het droomkaartje 
hebben kunnen maken en dat ze onze 
service als top hebben ervaren. 
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Reizen

De zomer is begonnen! Een heerlijke periode waarin je meer tijd hebt om samen 
met je gezin te genieten of je nu thuis blijft of afreist naar je vakantiebestemming. 
Kiddoplaza wilt u enkele praktische tips geven voor deze zomer! 

 Tips vliegreis met kids:

	 •	Maak	een	kle
in	reiskoffe

rtje	

met kleine ingepakte kadootjes;

	 •	Zorg	voor	le
kkere,	klein

e	

snacks, zoals cheese dips of een 

fruitbakje;

	 •	Zorg		voor	le
kker	zitten

de	

 kleding en neem extra kleding 

mee in handbagage;

	 •	Zorg	voor	ex
tra	drinken

	voor	

bij het opstijgen en landen, 

 vergeet het niet te sealen!;

	 •	Neem	een	do
e	boekje	me

e	om	

samen te lezen en te ontdekken;

	 •	Neem	kinder
muziek	mee

	op	

 een MP3 speler, handig voor bij 

lawaai;

	 •	Laptop	m
et	DVD’s	meeneme

n	

biedt een geweldige uitkomst!

X
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Tips bij wagenziekte:
 
 Zorg voor zo min mogelijk luchtjes in de 

auto (vermijd rook, vette etensluchten,  
benzinedampen en parfum);

 Geef 2 uur voor vertrek een  ½ wagenziekte 
pil	fijngeprakt	in	een	danoontje;

 Vermijd bochtige wegen en zorg voor 
 voldoende beweging;

 ‘s Nachts rijden.  Je kind kan veel slapen en 
kan dan niet veel naar buiten kijken; 

 Laat je kind niet lezen of DS’en in de auto, 
maar	doe	samen	afleidingsspelletjes;

 Koelte en frisse lucht. Zorg ervoor dat je 
kind voldoende frisse lucht krijgt;

 Zorg onderweg dat de maag steeds gevuld 
blijft. Geef je kind liever niet in de auto te 
eten, maar maak vaak kleine stops om het 
regelmatig, maar licht laten eten.

i

i

i

i

i

i

i

Enkele handige websites

www.vliegenmetkinderen.nl

www.mijnvakantiechecklist.nl 

www.toly.info/nd/home/ned.htm

www.verrereizenmetkinderen.nl

D

	 Wil	je	op	vakantie	met	je	kids?	
Kijk	eens	op	onze	site	Kiddoplaza		
bij	de	categorie	Reizen.	We	hebben	
daar	alle	kindvriendelijke	reizen	

voor	jou	op	een	rij	gezet!



Zomeraanbieding	
4	nachten 
Een verblijf in een gezellig ingerichte 
vakantiewoning is een bijzondere 
ervaring voor jong en oud.  
Uw bungalow is voorzien van alle 
gemakken. U komt heerlijk tot rust 
en geniet van alle faciliteiten in dit 
unieke Drentse vakantiepark. En in 
de mooie landelijke omgeving maakt 
u de leukste uitstapjes.

Ideale	familie-
camping 
Een heerlijke vakantie vol 
beleving voor het hele gezin: 
dat biedt Beerze Bulten!
Gelegen in het prachtige 
Overijsselse Vechtdalgebied 
biedt deze Eurotopcamping 
(met bungalows) u een per- 
fecte combinatie van heerlijk 
buitenleven in de schitterende 
natuur met alle luxe en  
comfort binnen handbereik!  
 
Dat is heerlijk en comfortabel 
kamperen in Nederland.

Meer	informatie
www.beerzebulten.nl

Meer informatie op www.vakantieparkoranje.nl



Met de Kids naar 
Amerika? Riksjakids 
houdt rekening met 
wensen die je als 
gezin hebt op een 
Amerika reis: ruime 
familie-kamers, vaak 
een zwembad, en 
niet alles vol, maar 
een goede balans 
tussen rijden, rust  
en erop uit, in de 
buitenlucht.

Meer informatie op www.amerikakids.nl

Slapen in een 
boomhut!

Dit avontuur mag u niet  
missen! Welk (volwassen) 
kind droomt er niet van? 
Slapen tussen de vogels en 
eek- hoorns, hoog in de  
bomen, in een echte  
boomhut. 
Een zeer originele, milieu-
vriendelijke en avontuurlijke 
manier om te overnachten.

Meer informatie 
www.keycamp.nl

Snowtime heeft een aantal skidorpen geselecteerd op hun 
kindvriendelijkheid. Je kunt zelf lekker skiën of boarden 
en genieten van je vakantie en daar bovenop kun je nog 
eens extra genieten van de sneeuwpret met je kinderen 
die spelenderwijs het skiën onder de knie krijgen.

Meer informatie www.snowtime.nl

Terug naar het eerlijke landleven van vroeger, maar wel 
in combinatie met het comfort van een goed bed, een 
eigen toilet en stromend water in het eigen keukentje.

Meer informatie www.boerenbed.nl



  

Zwangerschap

Ik ben zwanger! Een van de meest bijzondere en meest waarde-
volle periode ain het leven van de vrouw. Veel fases liggen al achter je: meisje, 
tiener, studente, vrouw en dan Mama!... Opeens is daar een kind: iemand is 
nu afhankelijk van je en je zorgenloze leven is niet zorgeloos meer. In die negen 
maanden gebeurt er ook veel met je lichaam. Langzaam verandert je lichaam 
waar je geen controle meer over hebt en dat is even wennen. Na een paar 
maanden kan je er niet meer omheen, je lievelingsbroek waarvan de  
knoop bij elkaar wordt gehouden door een elastiekje, zit nu echt  
niet lekker meer. 

Je moet er aan geloven: positiekleding! Je mooie 
lingeriesetjes moeten plaats maken voor praktische en 
comfortabele lingerie. Gelukkig hoef je in deze tijd niet 
meer kleding te passen in zo’n benauwd hokje, maar 
kun je gewoon alles bestellen vanuit je luie stoel.  
Lang leve het internet! Juiste deze markt heeft een
enorme groei doorgemaakt, vanwege het gemak 
voor deze doelgroep. 

Gelukkig wordt er steeds meer aandacht geschonken 
aan positiekleding en lingerie, alles is een stuk  
hipper en stijlvoller geworden. Kiddoplaza heeft  
een groot aanbod van diverse webshops voor 
positiekleding, Mama-accessoires, Baby must  
haves en ook webshops voor leuke en originele  
kraamkado’s. 

Wij hopen dat we de papa’s en mama’s in spé met deze 
webshops kunnen laten zien wat er zoal te  
koop is, zonder de winkels ervoor af te  
hoeven struinen, want het wordt 
al druk genoeg!

Veel zwangerschapsplezier!



Vliegvakantie tijdens je zwangerschap?
De eerste 28 weken van je zwangerschap kun je over het algemeen zonder problemen vliegen. 
Daarna vragen de meeste luchtvaartmaatschappijen om een zwangerschapsverklaring waar de 
uitgerekende datum op staat. Die verklaring moet getekend zijn door de verloskundige of (huis)
arts en mag niet ouder zijn dan vijf dagen.

Er wordt aangeraden om niet na de 34ste week te vliegen. Je riskeert dan namelijk een bevalling 
in de lucht. Veel vliegmaatschappijen zien er om die reden van af om hoogzwangere vrouwen te 
vervoeren.Een zwangerschapsverklaring is altijd handig om bij je te hebben. Zonder deze ver-
klaring mogen vliegmaatschappijen je weigeren als ze denken dat je hoogzwanger bent.

Vliegtips
• Vraag bij het reserveren of het inchecken 

om een stoel aan het gangpad. Zo kun je 
makkelijk opstaan en naar de wc gaan of 
even lopen als je buik je in de weg zit.

• Soms is het mogelijke om een stoel met 
extra beenruimte van tevoren aan te 
vragen. 

• Bij lange vluchten: blijf niet te lang in 
één houding zitten, dan remt de bloed-
doorstroming. Strek regelmatig je benen. 

• Drink voldoende water en zorg voor een 
goede vochtregulerende creme.

• Zorg dat je weet waar de dichtstbijzijnde 
arts of ziekenhuis op je vakantiebestem-
ming is.

• Neem een zwangerschapsverklaring 
mee en je zwangerschapskaart. Op deze 
kaart staan al je medische gegevens.

• Neem het telefoonnummer mee van je 
eigen arts of verloskundige. 

• Vlieg het liefst tijdens de middelste 
maanden van je zwangerschap. Dat is de 
veiligste periode voor een vliegreis en je 
hebt dan de meeste energie! 
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Fopspeen met naam
Superhandig een fopspeen met naam, 
geen verwarring meer op de crèche of 
op een verjaardag! De fopspenen worden 
verkocht in een verpakking van 3.

Fopspeen | € 14,50

Baby Traveller
Dit complete travelsysteem is een superhandige 
variant op de luiertas. Na het 
openvouwen wordt de 
verzorgingstas een 
verzorgingsmat 
met alle nodige 
spullen erom heen.

Prijs € 54,95
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Dit zwangerschaps-
belletje in een  
hart- vorm van 
Proud Mama maakt 
een leuk tingelend 
geluid, en is lang 
genoeg om precies 
op de zwangere buik 
te rusten. Leuk om 
kado te geven! 

Mamakado
Prijs:	€26,95

Met de Feedi wordt voeden van je baby een stuk makkelijker; 
of je nu fles- of borstvoeding geeft. Borstvoeding geven kan 
met de Feedi vertrouwd en discreet. 

Cemja	|	Prijs:	€	40,-

Borstvoeding	geven	met	feediPROUD MAMA



Zoek je een leuk en origineel kraamkado, dan hoef 
je niet langer te zoeken. Uit ervaring weten wij dat 
alle producten mooi worden ingepakt!

Sorprentas|	Prijs	vanaf	€	44,-
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  Strapless 
 voedingsbeha
 Heel fijn voor in de zomer: 

een strapless voedings-
BH…lekker makkelijk 
onder een zomers jurkje! 

 Ik ben mama
 Prijs: € 17,50

Het unieke design van 
de omkeerbare pocket 
ziet er niet alleen leuk 
uit, maar is vooral ook 
functioneel. 

Vóór gebruik keer je de 
pocket naar de voorkant 
zodat er een ruime geul 
ontstaat. Hierin wordt het 
gemorste eten en drinken 
opgevangen.

Moedergoed

Slab Small 
Bibetta

Bbie huidverzorgingslijn

De verzorgingslijn bevat producten voor baby`s zoals 
wasjel, sjampoo, batoolie, boddieloosjon, batoolie, 
haarloosjon, billutjuskrem, Bbieoolie, huitjeskrem, 
hantjel. Bbie Cosmetics is een ecologisch product 
en wordt ontwikkeld in Nederland!

Verkrijgbaar	bij	Moedergoed!,	lees	meer!

Prijs 
€	6,99

Orgineel kraamkadO



  
Verjaardag

Hieperdepiephoera. Staat er weer een kinder- 
verjaardag voor de deur en raak je lichtelijk in paniek omdat je 
naast het plannen van de verjaardag en naast boodschappen doen, 
ook nog eens een kinderpartijtje moet bedenken? Op Kiddoplaza 
hebben we onderscheid gemaakt tussen kinderfeestjes in huis 
(lekker makkelijk) en kinderfeestjes buitenshuis….wel zo handig! 
Als een verjaardag thuis viert scheelt dat misschien in de kosten 
en is wel heel gezellig, maar blijf je achteraf zitten met de enorme 
ravage in huis en moet je echt over organisatietalent beschikken 
zijn om alles in goede banen te leiden. Slaat de paniek al naar je 
keel? Dan kun je beter jezelf én je huis in bescherming nemen en 
een verjaardagspartijtje plannen buiten de deur.  

Met het uitdelen van zakjes chips of mandarijnen, kom je echt niet 
meer mee weg op school. Kiddoplaza heeft daarom ook een leuk 
aanbod van ideeën voor traktaties voor zowel de creatieve ouders 
als voor de minder creatieve ouders. Kortom, bekijk de leuke web-
shops waar je zowel kant-en-klare traktaties kan kopen als web-
shops met leuke traktatie ideeën die je zelf kan maken…ideaal!

Veel verjaardagsplezier!

Traditioneel krijgt een jarige 
ook cadeautjes voor zijn of haar 
verjaardag. Een heleboel mensen 
hechten er veel belang aan om 
de persoon die jarig is, iets bijzon-
ders en persoonlijks te schenken. 
De zoektocht naar het perfecte 
cadeau voor een jarige is dan 
ook niet altijd simpel. Een jarige 
krijgt trouwens niet alleen op 

zijn of haar verjaardag, maar 
deelt zelf ook uit. Het bijge-
loof schrijft namelijk voor, dat 
wie verjaart een hele dag gul 
en hartelijk moet zijn. Dat zou 
dan een positieve invloed heb-
ben op het jaar dat volgt. Dat 
gebruik wordt in ieder geval tot 
op vandaag in ere gehouden. In 
veel scholen is het zo dat kids 

Waarom geven 
we cadeau´s?



Haar eerste kaarsje uitblazen, lekker met zijn 
handjes in zijn eerste taart, met alle kindjes lang 
zal hij leven zingen of een ander mooi leuk ver-
jaardagmoment? Stuur een eigenwijze, grappige 
of vertederende verjaardagsfoto  van je kind 
voor 31 augustus naar info@kiddoplaza.nl o.v..v. 
  Kiddokiekjes.  Vergeet niet  de naam, achter
    naam en leeftijd van je kind(eren) te vermel-
       den 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.
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traktaties uitdelen in de vorm van 
snoep, fruit of gebakjes. Ook veel 
volwassenen hebben de gewoonte 
om op hun werk te trakteren of 
een rondje voor hun vrienden te 
geven. In sommige landen en stre-
ken is het een traditie dat men 
een kind op zijn eerste verjaardag 
een aantal voorwerpen geeft, zo-
als bijvoorbeeld een boek, een ei 

en een muntstuk. Het voorwerp 
dat de aandacht van het kind 
krijgt, zou dan aangeven wat hem 
of haar een leven lang zou boei-
en. In Engeland worden dergelijke 
voorwerpen in de taart verstopt. 
Als de jarige bijvoorbeeld een 
ring in zijn stuk taart aantrof, 
dan was dat bijvoorbeeld een 
teken dat hij later zou trouwen.

Kiddokiekjes
oproep: 

Jarige Job of Jarig Jet



Bloemenplukken met toestemming…
welk kind vindt dit nou niet leuk 
om te doen?!

2

    Glowgolf
Zoek je een spectaculair feestje met 
enige competitie onderling, dan is 

Glowgolf de juiste keuze! 
                      www.glowgolf.nl

Gabbies, unieke feestelijke verrassingen.
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Op deze pagina geven wij enkele 
tips voor kado-ideeën en 
verjaardagspartijtjes. 

Hieper de 
piep hoera

Mamabende: 
voor de ware crea-

bea’s onder ons! 

www.mamabende.nl

4

3

1
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2

Je maakt toch wel even helemaal de 
blits als je jarig bent en iedereen op 
je feestje of uit je klas een traktatie-
zakje mee krijgt waar jij met je foto 
op staat! 

www.gabbies.nl		|	Prijs	9,95

Superleuk Kado
Maak zelf gemakkelijk een Barbapapa 
knuffel! vanallesvan.nl  Prijs 6,95

Muiderslot
Een spannende speurtocht in 
een echt kasteel!...verkleed je 
alvast als ridder of als prinses 
en succes gegarandeerd!

loopwagen
Kan je niet wachten 
om je dreumes zijn 
of haar eerste (loop)
auto te geven? Check 
hier de supercoole 
exemplaren! 

www.loopauto.nl  
Prijs 59,95

6

Gabbies, unieke feestelijke verrassingen.

Vriendenboekje
Ben je op zoek naar een origineel kado wat echt  

iedereen zal verbazen? Een boek met de jarige job 
of jet in de hoofdrol! 

Bookadoo.nl  | Prijs: 19,95

7

Ahoy! Varen in een bootje is toch 
waanzinnig! Bij Minihaven kun je al 

terecht met kids vanaf 4 jaar.

Kijk snel op: 
www.minihaven.nl

5

10

9

8

Niet zo creatief, maar zoek je wel iets unieks? 
Dan kun je bij Cakeprint helemaal losgaan met 
fotootjes en cakejes!
www.cakeprint.nl  



Kiddokleurwedstrijd
In elke editi e van het Kiddomagazine zal een Kiddo kleurplaat 

staan, waarmee je leuke prijzen kan winnen. 

Als je nu deze kleurplaat hier download, 
kan je hem opsturen naar:

Kiddoplaza
Reigerstraat 59, 

1171 TP Badhoevedorp.

 In de volgende editi e zullen we de 3 winnende kleurplaten 
showen! Als je de kleurplaat uiterlijk voor 15 augustus opstuurt 

met duidelijke vermelding van je naam, geboortedatum en 
adres, dan maak je kans op de unieke broodtrommel met 

drinkbeker met je eigen naam erop!

Download	hier	de	kleurplaat

showen! Als je de kleurplaat uiterlijk voor 15 augustus opstuurt 

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

Lever je kleurplaat in voor 15 augustus en wij nemen contact met je op als je hebt gewonnen!
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Beste lezer,

Bent u al ingeschreven op onze 

nieuwsbrief? Meld je dan snel aan om 

te	profi
	teren	

van	leu
ke	aanb

iedinge
n	

uit onze webshops en ontvang leuke 

tips voor kindvriendelijke restaurants 

of dagjes weg met het gezin!

Meld je aan voor onze Kiddonieuwsbrief 
en ontvang tweewekelijks leuke 

en nuttige tips voor het gezin!

Aanmelden
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Culinair

Wat zijn we toch blij als onze kleine 
spruitjes goed hun bordje leeg eten…en nog leuker is om 
te zien dat ze ervan genieten. Toch hoor je vaak dat lang niet 
alle ´spruitjes´ plezier hebben in eten en vaak tot frustratie van 
ouders het vertikken om een hap te nemen. 

Het vereist engelen geduld en speelsheid om een kind in te laten 
zien dat eten leuk en gezellig is. Samen boodschappen doen 
en daarna samen koken is een van de manieren om je kind te 
laten zien dat eten ook leuk kan zijn. Zowel jongens als meisjes 
vinden knoeien in de keuken, waarbij je je vingers mag aflikken 
een echt feestje! Je kind leert koken en nieuwe dingen proeven. 
Het zal niet meteen alles in zijn of haar mond stoppen, maar 
het plezier komt weer terug en gaandeweg zal het nieuwsgierig 
worden naar de smaak van dingen. 

Tip: nodig vriendjes of vriendinnetjes uit die wel alles 
lusten….ze willen tenslotte niet achterblijven. Ook uiteten gaan 
met de kindjes kan je al op jonge leeftijd meegeven. Hoe eerder 
je ze meeneemt, hoe beter ze weten hoe ze zich moeten gedra-
gen en er ook plezier in gaan krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk, 
want het blijft een risico of ze er wel in hun beste humeur zijn voor 
zo’n onderneming. 
Onze tip is dan ook, probeer eerst eens uit eten te gaan ergens 
met een groot terras of op een plein waar je goed toezicht hebt. 
Als kinderen dan van tafel willen, kun je ze lekker laten rennen 
of banjeren. En gelukkig komen er tegenwoordig steeds meer 
restaurants bij,  die zich richten op gezinnen. Op Kiddoplaza 
bieden we per provincie kindvriendelijke restaurants aan. Dit 
zijn restaurants waar men ervaring heeft met kinderen of speciale 
faciliteiten hebben zoals bijvoorbeeld speelkamers of kleurplaten. 
Wij hopen dat je door ons aanbod en onze tips veel culinair 
plezier zal ervaren met je gezin!

Veel eetplezier!



De schijf van vijf,
wat houdt dat nu eigenlijk in?
De schijf van vijf is dé leidraad voor gezond, 
lekker  en veilig eten, opgesteld door het 
voedingscentrum. 

De schijf van vijf is onderverdeeld in 
de volgende 5 vakken;
1. Groente en fruit,
2. Brood, (ontbijt)granen, aardappelen, 
 rijst, pasta en peulvruchten,
3. Zuivel, vlees(waren), vis, ei en 
 vleesvervangers,
4. Vetten en olie,
5. Dranken

Snacks als snoep en koeken staan niet in de 
schijf, omdat ze minder belangrijk zijn voor 
het leveren van voedingsstoffen, en ook 
minder gezond voor je lichaam.

Om gezond en goed te eten zijn er niet alleen 
5 vakken in de schijf van vijf, maar er zijn 
ook 5 regels:

1. Eet gevarieerd; dan krijg je alle stoffen bin-
nen die nodig zijn,

2. Eet niet te veel; dan blijf je op een gezond 
 gewicht, wat de kans op chronische ziekten 

verkleint,
3. Eet minder verzadigd vet; kies liever voor 

producten met onverzadigd vet, dit ver- 
 mindert de kans op hart- en vaatziekten,
4. Eet veel groente, fruit en brood; dat 
 zorgt voor voldoende vezels,
5. Eet veilig; zorg er voor dat er geen bacteriën 

of ongezonde stoffen in je eten zitten.
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1 Gebruik een pitloze watermeloen of 
ontpit eerst de watermeloen. Pureer 
de watermeloen met de suiker en 
citroensap voor de “watermeloen” 
laag en meng het opgeklopte eiwit 
als laatste door de puree.  Zet de 
schaal met puree een ½ uur in de 
vriezer.

 De stappen hierna dienen snel te 
worden uitgevoerd omdat anders de 
puree weer op kamertemperatuur 
komt. 

2 Verdeel snel de (bevroren) puree 
in de kleine kopjes en ‘plant’ in een 
paar fase de chocolade ´pitjes´. 

 De pitjes zullen zinken naar de 
 bodem, als de puree niet gedeeltelijk 

bevroren is. 

Benodigdheden:
Staafmixer of blender

Grote kom
Ijsstokjes

6	kleine	(koffi	e)	kopjes

Ingredienten:
500 gram watermeloen

Kleine chocolade bolletjes 
(verkrijgbaar als taartversiering) 

125 gram Suiker 
1 citroen 

1 ei

Je kan veel meer 
doen met 

een meloen!

Watermeloen ijsjes met chocoladepitjes

3 Gebruik limoen ijs 
of pistache ijs als 
laatste laagje om de 
schil na te bootsen 
en druk het goed 
aan. Zet daarna de 
kopjes in de vriezer. 
Na weer een ½ uur-
tje heb je heerlijke 
gezonde ijsjes!

 
 Veel kookplezier



Royal foRk, spoon, knife

en
ki

ds
 >

 €
 1

4,
50

restauranttip
  Leidschendam

restauranttip
  Bergen aan Zee

Zilte Zoen

Gemoedelijke sfeer, lekkere 
kaart en natuurlijk de loca-
tie: strand voor de deur om 
lekker te spelen en te ravot-

ten! Echt een aanrader!

www.ziltezoen.nl

 

Culinair | Juli | Kiddomagazine     31       

Lange uren aan tafel en geen 
plezier meer in eten…is dit dan 
een leuke oplossing?

www.gezinnig.nl

Mangigi

restauranttip
  

Leuk en hip kookschort met je 
eigen tekst en logo en een 
bijpassende koksmuts. 

KooKschorT + KoKsMuTs

BuLLBY | € 23,95

Amersfoort

In ons pannenkoekenhuis staan 
voornamelijk onze kleine gasten 
centraal, maar u bent natuurlijk 

ook van harte welkom.

www.kabouterhut.nl

Schitterend besteksetje! Ook 
leuk om kado te doen. Setje is 
prachtig verpakt.

www.enkids.nl | € 14,50

Geniet van de heerlijke gerechten die 
Kapitein Haak en zijn zeerovers  

hebben verzameld op hun verre  reizen. 
De kinderen hebben een aparte kaart. 

www.kapiteinhaak.nl

1 2

3



Wij hopen dat je ons Kiddomagazine 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 augustus weer verschijnen, 
dus houd onze site www.kiddoplaza.nl goed in de gaten!

  kiddomagazine
inspiratiemagazine	voor	het	gezin	           

Volgende keer in 

Kiddomagazine:

Nieuwe herfst collecties 

Fashion webshops

Hoe was je vakantie? 

Vakantieverhalen en ervaringen

Tijd om Wintersport te boeken! 

Kindvriendelijke skigebieden en 

accomodaties

Uitslag van de Kiddokleurwedstrijd 

de leukste Kiddokiekjes

…en	nog
	veel	meer	wat	j

e	niet	

mag	missen!

www.kiddoplaza.nl
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Aan	dit	nummer	hebben	meegewerkt:	
KipmetDas, Koterkado

de leukste webshops voor het gezin!


