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Intro

Babyworld

Een zwangerschap is een heel intense periode met als climax 

de geboorte, voor veel koppels de meest heuglijke tijd in hun  

samenzijn. Die periode mag dan ook vol van “unplug” momen

ten zijn. Genieten, de evolutie van jullie baby stap voor stap 

bele ven, fantaseren over de toekomst en van wat er komt kij

ken bij de inrichting van jullie woning... kortom jullie voor

bereiden op jullie gezinsuitbreiding.

Stellig komt een overvloed aan vragen op jullie af. Hoe blijft 

mama fit tot aan de geboorte? Hoeveel suiker is goed voor ons 

kind? Wat met babymassage? ...

In dit magazine proberen we een bijdrage te leveren met 

een wijs antwoord. Over voeding, de badkamer afstemmen op 

baby, de nieuwste huistrends, inspirende ouders op reis met 

hun kindjes, we hebben experten uit diverse branches geraad

pleegd. Ze delen met genoegen hun expertise in dit Babyworld 

magazine. 

Ook op de vraag welke producten bijdragen aan jullie com

fort in dit nieuw leven willen we een antwoord bieden met een 

overzicht van het huidig gevarieerd aanbod, verkrijgbaar bij 

de Babyworld partnerwinkels. Op hun individuele homepages 

vinden jullie tal van producten en in de fysieke winkels maken 

we graag tijd om samen met jullie deze producten te selecteren 

die bij jullie lifestyle passen. Even laten bezinken en erop terug

komen, jullie geboortelijst samenstellen op jullie tempo... het 

kan bij de Babyworld partnershops. En zelfs ... is één of ander 

product toch niet op stock, we bestellen het graag voor jullie. 

Zo kan de beste geboortelijst straks voor familie en vrienden 

worden opengesteld bij de heuglijke gebeurtenis. 

 

Alvast veel leesplezier en graag tot binnenkort in één van onze 

Babyworld winkels!

www.philips.com/avent

Schildje met FlexiFit-technologie

• Ultrazacht en flexibel schildje

• Voor minder vlekken op de huid en 

minder huidirritatie

• Afgerond schildje voor een verminderde 

druk op de huid

• Extra luchttoevoer voor gevoelige huid

• Zacht schildje met textuur 

De meest comfortabele 
fopspeen voor mijn baby

De Philips Avent Ultra Soft-fopspeen heeft een extra zacht en 
flexibel schildje dat de natuurlijke rondingen van je baby’s gezicht 
volgt. Dit zorgt voor minder vlekken op de huid en minder huid-
irritatie waardoor het comfortabeler aanvoelt voor je baby. 

Comfortabele, zijdezachte speen

• Orthodontische speen

Sterilisatie- en opbergdoosje

• Eenvoudig te gebruiken sterilisatie- 

en opbergdoosje meegeleverd
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Vragen over je geboortelijstje? 
Kom zeker langs bij je  
Babyworld-speciaalzaak!

Dé droomwereld
                   voor baby, peuter,  
               kleuter en ouders

Babyworld is het kwaliteitslabel van de ideale win

kel voor mensen die op zoek zijn naar spullen voor 

baby’s, peuters en kleuters en hun ouders en groot

ouders. Zelf in blijde verwachting of op zoek naar 

een leuk geschenkje? Bij Babyworld vind je zeker 

wat je zoekt. Babyworld is dan ook een selecte 

groep babywinkels die zich als doel stellen hun 

assortiment af te stemmen op de behoeften van 

hedendaagse jonge, actieve gezinnen.

om je geboortelijst bij Babyworld  
samen te stellen:

goede 
redenen

1 2 3

4 5 6
7 9

10
11

12
8

Voor ieders budget
Je vindt bij ons zowel topmerken als 

meer budgetvriendelijke oplossingen.

Kwaliteitsgarantie
Kwaliteit en veiligheid komen

bij ons op de eerste plaats.

Professioneel advies
Nuttige tips, jarenlange vak- en

productkennis: onze medewer-

kers bij Babyworld worden zelf 

regelmatig bijgeschoold in actuele 

trends en veiligheidsvoorschriften.

Transparantie
Als ouders hebben jullie online 

inzicht in jullie geboortelijst via 

jullie persoonlijke mini-site. 

Trendy
We volgen de nieuwste

trends op de voet.

Klant is koning
Maak een afspraak en één van

onze medewerkers reserveert

de tijd die jullie nodig hebben

voor het samenstellen van

jullie geboortelijst.

Doorgedreven service
Aanpassen en bijbestellen op

je mini-site van je persoonlijke

geboortelijst, het kan allemaal

in een handomdraai.

Geboortelijst op maat
Vakkennis betekent ook dat jullie

per item het product krijgen dat

het beste bij jullie levensstijl past.

Extra voor jullie
Op al jullie geschenken krijgen 

jullie bij afsluiting nog een 

extra aankoopbon van ons.

Doorgroeien
Kom je voor een 2e kindje 

dan bekijken we samen wat 

aangepast kan worden zodat 

je geen dubbele zaken hebt. 

Bij Babyworld hebben we 

ook een ruim aanbod aan 

leuke hebbedingetjes voor 

peuters en kleuters.

Uniek
Iedere Babyworld winkel 

heeft zijn eigen uniek 

karakter en sfeer.

Aanbod van A tot Z
Van papflesjes tot kinderkamers, bij 

Babyworld vind je het volledig assor-

timent. Is iets niet in voorraad, dan 

bestellen we het graag voor jou en heb 

je het binnen de kortste keren.
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Summer 
             Essentials

1
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1 UV-shirt met lange mouwen, light pink  Lässig www.laessig-fashion.de — 2 Reisbedje Light met matras BabyBjörn 

www.babybjorn.com — 3 Oorbeschermers van Em’s for Kids www.ems4kidseardefenders.co.uk — 4 Zonnebril met 

converteerbare oortjes en hoofdband BabyWrapz www.unicell.be  — 5 Tanksuit meisjes, ice cream Lässig www.

laessig-fashion.de — 6 Thule Chariot, multifunctionele wandel- en fietswagen www.thule.com — 7 Cloby Clips, 

omkeerbare magnische clips die swaddles op hun plaats houden, canvas of leder www.cnerj.eu



Glamour 
 Baby

1 Slabbetje Golden Wings Elodie Details www.babymatters.com — 2 Slofjes zilver Sweatheart van 

Bobux www.babylonia.eu — 3 Slaapzakje Egg van Baby Bites www.malin-agency.be — 4 Sportwagen 

zilver Vilac www.vilac.com — 5 Babynestje Peach Poppies Glorious Lou www.gloriouslou.be —  

6 Elegante wandelwagen Xari van Mima www.mimakids.com

1

2
3

4

5

6



Darling 
          Baby

1 Grote girafknuffel Raffi van Done by Deer www.donebydeer.com —  

2 Flamingo muursticker + pluche Wild n Soft www.wildandsoft.com — 3 Fopspeen Haute Couture 

Suavinex www.mercatortrading.be — 4 Baby Shower Glove Malin Agency www.malin-agency.be —   

5 Meegroeistoel vanaf de geboorte tot 99kg Nomi roze en eik www.babymatters.com
1

2

3

4

5



Mellow 
       Yellow

1

5

6

4

2

3

1 Omkeerbaar slaapzakje, dekentje en tapijt van Roomblush www.roomblush.com — 2 Starman nachtlamp van 

Goodnight Light www.goodnightlight.eu — 3 Body lange mouw Havre Vintage Yellow Fresk www.fresk.nl — 4 

Zongordijntje voor kinderwagen Ananas goud/wit Kurtis www.kurtisbaby.se — 5 Schoentje Step Up van Bobux 

www.babylonia.eu— 6 Knuffel (31 cm) Nozo van Done by Deer www.donebydeer.com
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Sport zou bij een normale zwangerschap moeten 
horen. Moeders die aan sport doen tijdens hun 
zwangerschap ontwikkelen minder klachten 

zoals rugklachten of spataders. Ze hebben bovendien ook 
minder last van rugpijn en doorgaans minder complica-
ties zoals hoge bloeddruk of zwangerschapsdiabetes. 

Vooral in de USA wordt al enkele jaren onderzoek 
gedaan naar de invloed van sport op de zwangerschap 
en de resultaten doorprikken veel vooroordelen over 
dynamische zwangere vrouwen. Zo neemt een krach-
tige musculatuur van de romp geenszins de ruimte 
in die bestemd is voor de baby in de baarmoeder en ze 
verhindert de weg naar buiten voor de baby allerminst. 
Integendeel: getrainde vrouwen hebben zelfs minder 
kans op grote baby’s en brengen bijgevolg hun kroost 
gemiddeld sneller, ongecompliceerder en met minder 
pijn ter wereld. 

Kinderen profiteren duurzaam van hun actieve mama 
tijdens haar zwangerschap: ze hebben bij hun geboorte 
al een motorische voorsprong en een betere ruimtelijke 
waarneming. Ze hebben een blijmoedigere start in het 
leven omdat sport de stemming van de boreling verbe-
tert. Een blijvende voldoening van de training van hun 
moeder is voor hen weggelegd: het risico op diabetes of 
overgewicht daalt met de hoeveelheid sport die mama 
zich veroorloofde tijdens haar negen maanden zwanger-
schap. Deze effecten zijn al zichtbaar vanaf een dagelijkse 
dosis van 30 minuten. 

Sporten, ja! Maar hoeveel?
Deskundigen die zwangere vrouwen bijstaan in hun spor-
tieve vragen zien duidelijk 2 uitgangspunten van waaruit 
vrouwen hun zwangerschap beleven en concluderen dat 
beide moeten bijgesteld worden. Eens ze zwanger zijn, 
zijn vrijetijdssportsters te voorzichtig in hun bewegingen 
terwijl beroepssportsters dan net te ambitieus blijken.

Wetenschappelijke studies tonen duidelijk welke 

Een cocon met water, zoals in een zak met krachtige spieren en 
misschien ook een beetje vet: baby’s wonen in mama’s buik als 
in een perfecte airbag. Is mama in beweging, dan krijgt baby 
ook deze schokken maar in een zeer dempte versie. Baby’s er-
varen ze als deugddoend, te vergelijken met het wiegen tijdens 
een wandeling in de kinderwagen. 

risico’s verbonden zijn aan sport in de zwangerschap: de 
lichamelijke veranderingen veroorzaken een onmisken-
bare vermindering van de longcapaciteit en dat verandert 
bij sport zowat alles. Bij zgn. anaerobe sporten, daar waar 
het echt moeilijk wordt, wanneer men niet meer normaal 
kan spreken en de spieren melkzuur produceren voor 
energiewinst, spelen de longen een ontgiftende rol als 
er sneller geademd wordt. Het is net deze ontgifting die 
veel beperkter mogelijk is tijdens de zwangerschap. Te 
intensieve training kan dan ernstige schade bij moeder 
en kind veroorzaken.

Daarom wordt aangeraden tijdens de zwangerschap 
niet meer dan één uur per dag te trainen in de aerobe 
zone, de zone dat men nog gemakkelijk kan spreken. 
Intervaltraining is taboe. Het beste is de duursport 
die men al goed kent ietwat milder uit te oefenen. Bij 
vrouwen tot 29 jaar ligt de ideale hartfrequentie bij trai-
ning tussen 140 en 155 slagen per minuut, mama’s boven 
de 30 mogen hun polsslag niet hoger dan 145 laten stijgen 
en vanaf 40 jaar kan het maar best niet hoger gaan dan 
140. Ook door de gewijzigde stofwisseling tijdens de 
zwangerschap zijn alle sporten die te maken hebben 
met een ander zuurstofgehalte in de lucht te vermijden. 
Bergbeklimmen boven 2.500 meter en duiken moeten 
uitgesloten worden, ook sporten met risico op kwets-
uren: een val bij het skiën, een paardenhoef in de buik, 
tegencontact bij Taekwondo of handbal, dat alles kan een 
abrupt einde van de zwangerschap betekenen. 

De eerste 18 weken
Je voelt je meestal moe of misselijk? Toeval? Gedurende 
de eerste 18 weken van hun zwangerschap voelen vrou-
wen zich dikwijls slecht vanwege de lichamelijke belas-
ting. Excessieve saunabezoeken gedurende deze periode 
kunnen bijvoorbeeld neuralebuisdefecten veroorzaken. 
Er zouden ook aanwijzingen bestaan dat te sterke trai-
ningsbelasting gedurende deze eerste 18 weken miskra-
men kunnen teweegbrengen. Eigenlijk merkt men zelf 
wat het lichaam verdraagt en wanneer het neen zegt, 
luisteren is de boodschap.

Buik in  
beweging

Vrouwen die sporten brengen 
hun kinderen sneller, 

ongecompliceerder en met 
minder pijn ter wereld.

B E A U T I F U L  M O M  

B u i k  i n  b e w e g i n g
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De Nutribaby+, dat is:  
meer doeltreffendheid, meer intuïtief gebruik, meer design, meer plezier, ... 

Meer dan een gewone keukenrobot, het is de echte partner voor de maaltijden van de 
hele familie! Bruikbaar vanaf de zwangerschap dankzij de stoomkoker die individueel kan 
worden gebruikt. Vanaf de geboorte dankzij de flessenverwarmer- en sterilisatorfunctie. 
Ideaal voor de eerste maaltijden om afwisselende hapjes te bereiden en voor de hele 
familie dankzij zijn grote inhoud en modulariteit! www.babymoov.eu

Nutribaby+, 
meer dan een 
gewone keuken-
robot

B E W E G I N G S P L A N 
Eerste 3 maanden van de zwangerschap, week 1 tot week 12
Gerust de benen omhoog leggen en uitrusten. Vermoeidheid en misselijkheid verhinderen 
grote activiteit bij veel vrouwen. Te veel hitte kan schadelijk zijn voor het kind. Bij beweging 
dus luchtige kledij dragen en voldoende drinken, sauna en whirlpool best vermijden. Rustige 
sporten in de frisse lucht, zoals yoga, pilates of tai-chi. 

Volgende 3 maanden: week 13 tot week 26 
Ideaal om zich ijverig te bewegen. Toch tot en met de week 18 de belasting niet overdrijven. 
De meeste vrouwen voelen zich in deze periode opperbest. Ze hebben zich aan hun nieuw 
lichaamsevenwicht aangepast en kunnen genieten van veel activiteiten met z’n tweeën. Voor 
ervaren loopsters kan het dan joggen zijn, zolang de polsslag maar in de aerobe zone blijft en 
de bekkenbodem gespannen blijft. Belangrijk: de belasting van de rechte buikspieren vermij-
den. Sit-ups zijn taboe, zijdelingse buiktraining kan echter wel. 

Laatste 3 maanden: week 27 tot week 39
De zwangerschap begint nu echt te wegen. Ademen wordt moeilijker. Zelfs traplopen wordt 
nu lastig. Toch is het net deze activiteit die je beste inplant want ze is de ideale activiteit naast 
rustig wandelen en zwemmen. Zwemmen is ideaal omdat je gewichtstoename bijna niet 
voelbaar is. Bewegen in zoverre het mogelijk is luidt nu het devies. Wie dat doet, zorgt ervoor 
dat het kind niet te groot wordt. Op reis ga je beter met het vliegtuig dan met de auto én met 
trombosekousen. Toch laten veel luchtvaartmaatschappijen zwangere vrouwen slechts aan 
boord tot de 34ste week, om het risico op geboortes aan boord te vermijden. 

B E A U T I F U L  M O M  

B u i k  i n  b e w e g i n g



2322

B E A U T I F U L  M O M  B E A U T I F U L  M O M  

Rosie Bag
Anthracite glitter
1101005904

Rosie Bag 
Rose
1101005708

Neckline Bag Ecoya
Sand
1101001303

Mix ‘n Match
Ocean
1101002403

Mix ‘n Match
Light grey
LMNMB641

Avenue Bag
Olive
1101008513

Avenue Bag
Grey
1101008200

Neckline Bag Spin dye
Blue mélange
1101001405
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De ideale  
verzorgingstas 

“Voor mij moet ze groot genoeg zijn. We zijn vaak 
onderweg en ALLES moet mee, ook thuis is mijn 

tas nooit ver weg. Ook oma vind het heel praktisch 
als baby een weekendje komt, dan geef ik haar 

gewoon mijn verzorgingstas met de hele inhoud. 
Daarom: voldoende groot en veel indelingen. Voor 

manlief moet ze er dan weer een beetje unisex 
uitzien. Iedereen tevreden, ik ook. “

Een kijkje in de tas:
1. Herbruikbare luier (Bambino Mio) 
2. Billendoekjes in een Funky Box GO(Mercator)
3. Verzorgingsmatje, tja dat was meegeleverd met 

de tas! (Lässig)
4. Billencrème (Naïf) 
5. Hydrofiele doeken want die komen voor alles van 

pas: bij het borstvoeden, afdekken tegen de zon, 
een ongelukje hier of daar. (Lässig)

6. Het eeuwig speeltje dat overal mee moet en 
troost biedt op het juiste moment (Moulin Roty)

7. Een cooler voor tandjes (Mam) 
8. Reservekleding (Koeka)
9. Afwasbare en herbruikbare borstcompressen 

(Lillipadz)
10. Een slabbetje (Timmy) 
11.  Melkpoederdoosjes (Beaba) 

B E A U T I F U L  M O M  

V e r z o r g i n g s t a s
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B E A U T I F U L  M O M  

1. Genève II
2. Sydney II
3. Amsterdam II
4. Monaco

3

1

2

4

Camama

Trendy tassen 
voor stijlvolle 
mama’s

Adora - verkrijbaar vanaf april

Handige tassen voor globbetrotters en hun baby’s. Al 
deze tassen hebben een uitneembaar verzorgingsmatje 
en zijn verkrijgbaar in verschillende motieven en kleuren. 
Een tas voor elke gelegenheid! www.beaba.com

www.pasitoapasito.es 

 Luiertassen en accessoires - Autostoel- en wandelwagenhoezen
Knuffels en baby speelgoed

Een unieke stijl

B E A U T I F U L  M O M  

V e r z o r g i n g s t a s
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Ergonomische voedingssteun
Een intiem moment waarvan je 
in alle comfort wil genieten. Deze 
voedingssteun is ergonomisch 
gevormd en houdt het hoofd van 
je baby in de juiste houding.  
www.candidebaby.com

Multirelax 
Absoluut comfort voor mama vanaf de 
zwangerschap en zodra de baby geboren 
is voor beide. Uniek aan dit voedingskus-
sen is het harnasje, je baby zit steeds 
comfortabel in de juiste positie 
dankzij het verstelbaar en veilig 
harnasje dat is ingebouwd. 
www.candidebaby.com

Wat is het nut  
van een relax- of 
voedings  kussen?

Een relax- of voedingskussen lijkt wel een 
uitvinding van het laatste decennium. Je weet 
wel, zo’n worstvormig kussen gevuld met klei-
ne gelkorrels van niet groter dan 2 mm en een 
hoes eromheen. Je ziet deze kussens in elke 
babyspeciaalzaak in allerlei maten en kleuren 
maar wat doe je er eigenlijk mee? 

Dream Belt - De slaapriem die optimaal comfort biedt
De ergonomische Dream Belt slaapriem is in samenwerking met ver-
loskundigen zo ontworpen dat het zich aanpast aan de verschillende 
stadia van uw zwangerschap en de bewegingen tijdens uw slaap. 
Samen met het Mum & B kussen is dit de perfecte combinatie 
voor optimaal comfort. www.babymoov.eu

My seven van Theraline
Het ontdekken meer dan waard want 

het heeft alle voordelen van een steun- 
en relaxkussen in zich: het is zowel een 
aangenaam hoofdkussen, een perfecte 
beensteun, my 7 houdt de romp en de 

wervelkolom in balans en beschermt 
de knieën. My 7 vermijdt bovendien 

dat je op de buik rolt in je slaap. 
www.theraline.de

Tijdens de zwangerschap
Een relax- of voedingskussen wordt al voor de geboorte 
van je baby gekocht want net met een dik buikje is zulk 
een relaxkussen erg nuttig. Je legt het kussen ‘s nachts 
tussen je benen en zo heb je meer steun, blijven je wer-
velkolom en bekken in de juiste positie en biedt het je 
lichaam een uitgebalanceerde, ontspannen houding. 
De kleine bolletjes, de microparels passen zich perfect 
aan je lichaam aan zodat het kussen in elke houding de 
juiste ondersteuning geeft. 

Vanaf de geboorte
Eens je baby geboren is, is het kussen onmisbaar bij 
het voeden van je baby, of je nu borstvoeding geeft of 
een flesje. Je legt het kussen eenvoudigweg op je schoot 
en je neemt je baby op het kussen en zo zitten jij en je 
baby knus en ontspannen op de goeie hoogte tijdens dit 
intiem gebeuren. 

Een steuntje in de rug
Je baby wordt snel groter en tracht zich al wat op te rich-
ten, een hele klus voor zo’n klein wezentje. Jouw steun-
kussen wordt dan letterlijk een steuntje in de rug voor 
je baby: een zacht, vertrouwd kussen dat zich aanpast 
aan zijn lichaamsbouw en zo ook voor hem/haar opti-
male steun biedt en het vallen tegengaat. 

Inspiratie
Een voedingskussen, het geeft inspiratie voor gebruik-
mogelijkheden.Er bestaan zelfs hoezen, speciaal ont-
worpen om over een in tweeen geplooid voedingskus-
sen te trekken en zo een eerstje poefje te maken voor 
je baby. Zo’n poef kan zelfs je kind van 3 nog gebruiken 
als ergonomish zitje. Creativiteit te over, dat is duidelijk, 
in gebruiksmogelijkheden én in de talloze leuke hoezen 
die verkrijgbaar zijn. Misschien kom je nog wel op een 
ander idee? Laat het ons zeker weten! Sitfix

Een superhandig poefje, 
gemaakt met behulp van een 

hoes die over het positione-
ringskussen van Babylonia, de 

Form Fix,  getrokken wordt. 
www.babylonia.eu

Mum & B - Een evolutief zwangerschapskussen dat overal mee kan 
Met zijn specifieke vorm en zijn vulling van microbolletjes, is Mum & B het er-
gonomisch kussen bij uitstek om overal mee te nemen. Het ondersteunt je 
rug, je buik of je benen. Na de geboorte van je baby gebruik je het als 
steuntje bij het voeden. www.babymoov.eu

B E A U T I F U L  M O M  

M u l t i f u n c t i o n e l e  k u s s e n s



De beste 
vorm

Ondersteuning- en 
voedingskussen

Comfortabel hoofdgedeelte 
en borstvoedingsgedeelte 
door THERA-RHOMB®

Optimale steun 
door de EPS  
microparels,  

variabele hoogte 
van 2 tot 20 cm

MY 7 verenigt het beste van alle 
kussens! Het biedt stabiliteit voor 
het hoofd- en schoudergedeelte 
en complete ontspanning voor 
de wervelkolom en het bekken.
Het gedeelte voor het lichaam 
bestaat uit EPS microparels en 
brengt het lichaam in balans. Het 
vermindert eveneens de kans op 
snurken.

Ontdek meer over My 7 by Theraline

Original
Het origineel voedings- en steunkussen biedt comfortabele 
support en ontspanning in elke positie. De optimale vulgraad in 
stevige EPS microparels biedt de beste ondersteuning voor je 
wervelkolom, bekken, knieën en benen, zeker tijdens je zwanger-
schap. Optimale lengte van 190 cm.

Optimaal
comfort

Halve maan
Handig klein buiksteun- en voedingskussen dat 
overal mee kan. Wordt gebruikt als hoofd- en als 
nekkussen ook in de wagen. Met de pluche boven-
kant en strech onderkant heeft dit multifunctioneel 
kussen een groot knuffelgehalte.

Maakt het 
verschil

MY 7
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A c c e s s o i r e s

Mama 
fashionista

Proud Mama juwelen
Met deze tijdloze, luxe en 
trendy sieraden laat je zien 
dat mama zijn mooi is!
www.proudmama.nl  

Vanaf twintig weken 
zwangerschap  
herkent je baby  
je stem, je hartslag 
en andere geluiden

Bola
Zwangerschapsbelletje van 
Babylonia, een handgemaakt 
sieraad uit Mexico met een xy-
lofoontje. Draag de Bola laag op 
je zwangere buik, aan een lange 
halsketting. Bij elke beweging, 
maakt de bola een rustgevend 
geluid. Een zacht getinkel dat 
vertrouwd klinkt voor je baby – 
zowel voor als na de geboorte. 
Bekijk de gehele collectie op 
www.babylonia.eu

Beschermende buikband in TENCEL®
Deze nieuwe buikband beschermt zwangere 
vrouwen  en hun ongeboren baby tegen de 
voortdurende blootstelling aan straling. De 
buikband is gemaakt in TENCEL® voor extra 
comfort. www.missprincessandlittlefrog.com

Voedingssjaal Lässig
Een mooi accessoire en een hulpmiddel voor dis-
crete borstvoeding, verkrijgbaar in diverse kleuren 
en tekeningen. www.laessig-fashion.de 

S = softy

B41-S41 B42-S42 B43-S43

B10-S10

B01-S01

B80-S80 B81-S81 B82-S82 B83-S83

B53-S53B38-S38 B39-S39

B74-S74B73-S73 B75-S75

B46-S46 B47-S47

BP01

NEW

BP02 BP03

150 cm

skin friendly

organic
cotton

B = buddy

180 cm

adjustable com
fo

rt

www.doomoo.com

doomoo belly

Zwangerschapskussen

Biedt een optimale steun waar nodig tijdens de 
zwangerschap. Ontlast de rugspieren en vermindert op die 
manier rugklachten.

doomoo buddy en softy

Groot en klein veelzijdig kussen.

Ideaal zowel voor de ouders als voor de baby. Dankzij zijn vorm, buigzaamheid 
en soepelheid kan het lichaam zich volledig ontspannen en tot rust komen.
• Bi-elastische stof & extra fijne microkorreltjes  

zorgen voor heerlijk comfort.
• Afneembare hoes & bijvulbaar : hoezen &  

bijvullingen ook apart verkrijgbaar

Hoes kleine model - SC + n° REF
Hoes groot model - BC + n° REF
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C r e a t i n g  m e m o r i e s

Creating
  memories 

Double Print Frame
Een kader met ruimte voor een foto 

samen met een eenvoudige set voor 
een perfecte voetafdruk van je baby.

www.baby-art.com

Voor je het weet zijn ze groot. En je wilt die 
bijzondere momenten op één of andere ma-
nier bewaren. Herinneringen voor later? Een 
persoonlijk geschenk voor later? Hoe dan 
ook, af en toe zou je de tijd willen stilzetten. 
Dat kan je met deze orignele hebbedingen. 
Geniet ervan!

Deltas boeken
Een dagboek, voorspellingen bijhouden, de mooiste wensen opschrijven, 
een gastenboek voor de babyborrel. Een vraag per dag beantwoorden 
tijdens je zwangerschap. Alle momentjes krijgen de patine van de tijd en 
jij en je gezin zullen er blij mee zijn. www.deltas.be

Milestone & Album
Milestone™ bracht ons als eerste de bekende foto-
kaarten om de belangrijke momenten van je kleintje 
vast te leggen op de foto. Hun nieuwste versie heet 
Over The Moon Baby Photo Cards en het design 
is helemaal van nu: zwart en wit met accenten van 
pastel kleuren. Daarnaast bieden ze nu ook een mooi 
duurzaam blanco album om je foto’s voor altijd te be-
waren: Baby’s First Year Photo Album by Milestone™. 
www.milestone-world.com

by PaperStore
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B a b y b l u e s

© Helga Esteb / DFree / Tinseltown - Shutterstock, Inc.

Gweneth Paltrow, zowel als de partner van Wladimir 
Klitschkos, Hayden Panettiere doen het: er openlijk over 
spreken! Brooke Shields heeft er zelfs een boek over geschre-

ven: “In de schaduw van mijn geluk.” Hiermee wordt niet de sentimen-
tele droefheid bedoeld die voorkomt na de dagen van de geboorte, te 
wijten aan een verstoring in het hormonenhuishouden, gekend als 
de “babyblues”. Een postnatale of postpartum depressie (PPD) die één 
op vijf vrouwen treft, grijpt dieper in. De symptomen verschijnen pas 
twee of meer maanden na de geboorte: gevoelens van diep verdriet, 
angst, innerlijke leegte of het gevoel bekritiseerd te worden. Vrouwen 
die dit overkomt beschikken niet over de mogelijkheid liefdevolle 
gevoelens voor hun baby te ontwikkelen. 

Een inzinking kan sluimeren gedu-
rende een langere periode en zich 
ontwikkelen tot een depressie. Veel kers-
verse moeders hebben zelfs eerst een 
absoluut geluksgevoel. Na een bepaalde 
tijd komen ze zonder aanleiding plots 
in een inzinking terecht waar ze alleen niet uitraken. Dan is het 
belangrijk snel hulp te zoeken: bij de huisarts die kan doorverwijzen 
of rechtstreeks bij een psychotherapeut. Doorzetting en uitspraken 
zoals “ het gaat wel weer over” en “hou jezelf recht” helpen geens-
zins. Het positieve aan een postnatale depressie is dat een dergelijke 
depressie van voorbijgaande aard is. Met de steun en hulp van de 
partner, van vrienden en familie is ze volledig te genezen. Men moet 
de depressie echter wel erkennen, serieus nemen en behandelen voor 
het te laat is. Veel vrouwen kennen zelfs de vreugde van het mama 
zijn helemaal niet en bij sommige vrouwen treden zelfs zelfdoding-
gedachten op. 

Post partum depressie:  
een depressie die echt wel overgaat. 
Een arts is het best geplaatst om de graad van depressie in te schatten 
en te bepalen welke de beste remedie is. De vrees van veel vrouwen 
dat uitsluitend antidepressiva kunnen genomen worden als behan-
deling is onterecht. Veel vrouwen kiezen alsnog voor antidepres-
siva omdat ze geen invloed hebben op het geven van borstvoe-
ding. Het probleem is dat deze medicatie pas werkt na een 
bepaalde tijd, soms moet men zelfs een half jaar geduld uit-
oefenen voordat ze begint te werken. De partner, ouders 
en/of vrienden kunnen helpen in het begeleiden bij dok-
tersbezoeken of mee toezien dat de medicatie regelma-
tig ingenomen wordt. De betrokkene kan dan weer 
alles doen, net zoals andere vrouwen. Ook kunnen hor-
moonpreparaten of alternatieve geneesmiddelen een 
positieve uitwerking hebben en helpen om de situatie 
onder controle te houden. Ook therapeutische behan-
delingen kunnen mama’s helpen om uit de depressie te 

Een moeder die haar pasgeboren baby in de armen neemt, ze 
straalt van geluk! Dat is toch de algemene verwachting. Men accep-
teert amper dat ze zich innerlijk leeg en treurig voelt. Ondertussen 
onthullen prominente vrouwen hun ervaring met depressie na de 
geboorte. En zo doorbreken ze het taboe. 

raken en weer met plezier om te gaan met hun kind. Concrete hulp-
middelen zoals pauzes inlassen en niet zomaar “functioneren” dra-
gen ertoe bij dat deze vrouwen de dag niet als “afgehandeld” beschou-
wen maar dat ze terug kunnen genieten van hun kind. Ook zichzelf 
af en toe een pleziertje doen hoort hierbij. 

Mogelijke oorzaken van PPD
Bij de diagnose van een depressie kan in eerste instantie uitslui-
tend een dokter helpen. In de wetenschappelijke wereld is men het 
erover eens dat de oorzaak van een postpartum depressie het gevolg 
is van bepaalde processen van biochemische aard in de hersenen. 

Hormonale schommelingen, psychi-
sche factoren en sociale invloeden 
spelen mee. Zo zijn vrouwen die voor-
dien al met depressieve stemmingen 
te maken hadden gevoeliger voor een 
postpartum depressie. Ook vrouwen 
die veel van zichzelf verwachten en 

alles onder controle willen hebben worden dikwijls door deze ziekte 
getroffen. Maar het kan elke vrouw overkomen. Zelfs vrij zijn van een 
inzinking of depressie bij een eerste kind is geen garantie dat men 
niet getroffen kan worden bij een volgende kind. En omgekeerd moet 
niet elke vrouw die al een postpartum depressie meemaakte, denken 
dat ze hetzelfde gaat ervaren bij een volgende kind; de kans voor her-
val bij een volgende geboorte ligt rond de 50 procent. Deze vrouwen 
herkennen de symptomen echter snel en kunnen onmiddellijk hulp 
inroepen. Ze weten ook dat het een voorbijgaand fenomeen is en dat 
hen daarna niets meer in de weg staat om te genieten van het geluk 
met hun baby.

Een baby en 
toch verdrietig, 
wat nu? 

> Bekende vrouwen die hun 

postpartum depressie te 

boven kwamen en er openlijk 

voor uitkwamen: de partner 

van Wladimir Klitschkos, 

Hayden Panettiere (links), 

Gwyneth Paltrow (midden) en 

Brooke Shields (rechts)- die 

er een boek over schreef. 

“Met de steun en hulp van partner,  
vrienden en familie is  

een PPD volledig te genezen.”

P O S T PA R T U M  C R I S I S S E N 
Dokters omschrijven postnatale stemmingscrisissen als 
psychische toestanden of storingen die tijdelijk optreden bij 
een geboorte. De benaming is van Latijnse oorsprong: post 
betekent “na” en partum “bevalling, scheiding”. De crisis kan 
zich uiten in verschillende gradaties: van relatief onschuldige 
“babyblues” over postpartum depressies tot postpartum 
psychoses. Postpartum depressies komen meestal voor bij 
vrouwen maar ook mannen kunnen getroffen worden. Symp-
tomen zijn neerslachtigheid, nervositeit, slaapstoornissen, 
verminderde eetlust, verminderd libido en onverschilligheid, 
ook tegenover de baby. In tegenstelling tot babyblues gaat 
PPD niet zomaar over maar moet die gediagnosticeerd wor-
den door een therapeut of een dokter. 
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Sleepytime

Slapen als een roos,
in een zacht nestje

 38 — 41 Babykamer inrichten anno ‘17 — ’18

 72 Slaap zacht! 

 76 Wat als je baby ontroostbaar is?



39

Miss Princess & Little Frog
Spiegel met dierencontour. 
www.missprincessandlittlefrog.com

PlanToys®
Strak gebogen 

houten design met 
multifunctionele 

tafel - met desktop 
in krijtbord - en stoel 
van PlanToys voor de 

actieve peuter. 
www.plantoys.com

Mana’ O Nani
Zachte, hippe en decoratieve 
tapijtjes vind je bij Mana’O Nani.

  @manaonani_worldwide

Bedje Retro
Voor liefhebbers van 
Scandinavisch design. Witte 
gladde oppervakken met 
fijne details, samen met 
duurzaam berkenhout. 
www.mikaelfalk.be

Goodnight Light
Cactuslamp, speels en iconisch design in 
vinyl ledverlichting uit Barcelona. 
www.goodnightlight.eu

Quax
Trofee in  
natuurjute  
van Quax. 
www.quax.eu

Natuurelementen lenen zich uitstekend voor een baby- en kinder-
interieur: een heerlijk zacht langharig vachtje - dat mag zelfs in een 
onnatuurlijk kleurtje geverfd zijn -, dierenprints: die hoeven er echt niet 
meer schattig en gekunsteld uit te zien. Naturalistische prints op bed-
dengoed of stickers op de muur kunnen echt ook. 

Voor de woonomgeving vinden designers veel 
inspiratie in de natuur. Het gebruik van natuur-
hout is hiervan de meest uitgesproken uitdruk-
king. Naast witte kamertjes, die een tijdloze en 
pure rust uitstralen zie je meer en meer hout in 
zijn meest natuurlijke vormen verschijnen in 
de woningtrends. Zowel het ruwe steigerhout 
tot het prachtig afgewerkt beukenhout, niet zel-
den met ronde, zachte afwerkingen. 

Scandinavië is en blijft het rolmodel in de 
slaapkamertrends. Deze trend uit het noorden 
roept inderdaad eerlijke, gezellige en toch 
eenvoudige functionaliteit op. Ronde vormen 
zorgen voor dat speels karakter in de babyka-
mer. Een krukje in pastel met houten poten, 
uitstaande pootjes of dat grappig licht in iconi-
sche vorm, een houten wandrekje alle details 
maken deel uit van de gezellige sfeer uit het 
Noorden.

Inspiratie uit de natuur

Babykamer  
inrichten anno 
‘17 — ’18

Scandinavië

S L E E P Y T I M E  

I n t e r i e u r t r e n d s
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Te n d a n c e s  i n t é r i e u r

Knusse 
hoekjes 
creëren

Kinderen houden van kleine, knusse 
plekjes in hun kamer, in een baby-
kamer vormen ze een mooie blik-
vanger: een eenvoudige tipi in een 
leuke print, een hangmat of hang-
mand, een gebreide poef of een leuke 
sfeerverlichting. 

Een stoer accent wordt beslist met 
metaal geïntegreerd. Metalen poten 
onder het bedje of de commode, 
een metalen legrekje, metalen ver-
lichting of industriële lightboxen 
waarop je je eigen tekst en icoon-
tjes kwijt kan. In deze stijl tref je 
niet zelden ook een combinatie 
van zwart en wit aan.

Roomblush kussen
Kussen in zachte katoen met leuke print. 
www.roomblush.com

Egmont Toys
Grote paddenstoel waarmee een 
sprookjeswereld opengaat. Zacht, 
diffuus licht met ledsysteem. 
www.egmonttoys.com

Metalen wandrekje
Storage wandbox in aubergine.
 www.donebydeer.com

Sebra wandrek
Geometrische wandrekje met 

knipoog naar de jaren ‘60. 
www.uk.sebra.dk

Done by Deer
Manden met leuke prints. 

www.donebydeer.com

CamCam
Zacht bio-dekentje of bedsprei, om te spelen 

als decoratie. www.camcamcopenhagen.com

Clapperboard 
Een leuke verlichte display uit de filmset als nacht-
licht. Je kan het personaliseren volgens de situatie 
met een bijgeleverd pen. www.bergersbelgium.com 

Done by Deer 
Stoere metalen hang rekjes en leg-

plankjes. www.donebydeer.com

Girly
Voor babymeisjes kan men de Noorse 
stijl perfect combineren met een vleugje 
romantiek: fluweelzachte stoffen, scha-
duwverlichting of leds in de vorm van 
een wolkje, een rond spiegeltje, een kus-
sen in de vorm van een lievelingsdier en 
diepe warme tinten. Ook accenten in 
goud of zilver zijn niet weg te denken uit 
trendy meisjeskamers. 

Warme pastel- 
en poedertinten

Industriële look

We doen het al een tijdje met éénkleurige warme pas-
teltinten zoals roze en munt. Deze kleuren zijn fris 
en passen in een minimalistisch plaatje met allover-
prints zoals ruiten of zigzag. In de komende jaren 
gaan we ook stoffen op hun natuurlijke uit-
straling uitkiezen: linnen, katoen en bam-
boe zijn niet alleen super natuurlijke stoffen, 
ze bieden dat extra comfort voor baby’s: ze 
zijn luchtig en vochtopnemend. Deze stoffen 
lenen zich uitstekend voor diepe poedertinten. 
Ze komen dikwijls voor als dubbeldoek en zijn 
dan doorstikt of hebben kleine metallic gouden 
of zilveren details. Grappige, discrete prints en 
decoratie à la jaren 60 zien er minder vintage 
uit en doen het nog steeds uitstekend in een 
babykamer.

Trixie 
Teepee uit de exclusieve 
Stars-collectie van Trixie voor 
Babyworld. www.trixie-baby.com

Neonlichtje
Neonlichtje in een iconische vorm 

van www.bergersbelgium.com

S L E E P Y T I M E
I n t e r i e u r t r e n d s  



www.flexaworld.com 

Beleef de Scandinavische
kinderwereld van FLEXA



www.chicco.be

Het wiegje om zij aan zij met je baby te slapen

De voordelen van de Chicco Next2Me  
op een rijtje:

• Veilig en eenvoudig bevestigingssysteem om het wiegje  
stevig vast te maken.

• Compatibel met alle types van bedden, zelfs deze met laden.
• Hoogte regelbaar in 6 standen om perfect af te stemmen op 

het bed van mama en papa.
• Kantelbaar om de vertering en de ademhaling van baby te 

vereenvoudigen.
• Zachte en gewatteerde matras die de luchtcirculatie bevordert.
• Praktisch: 2 wielen om het bedje makkelijk van kamer  

te verplaatsen.
• Compact en makkelijk te dragen in zijn praktische  

transporttas.
• Eenvoudig om te vormen van co-sleeper naar  

zelfstandig wiegje.

Bijpassende accessoires Chicco Next2Me…
voor nog mooiere dromen

De voordelen 
van naast 

elkaar slapen:
• Je kunt je kind makkelijker verzorgen ‘s nachts.
• Het is makkelijker voor de borstvoeding.
• Baby komt sneller in een dag- en nachtritme.
• Mama, papa en baby kunnen rustig slapen, terwijl 

ze hun band versterken.
• Het helpt baby om zekerder en socialer te worden.

Co-sleeper Zelfstandig wiegje
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www.puckababy.com

The Bag 4 Seasons
Vanaf  7 maanden tot 2,5 jaar
 Unieke 4 seizoenen slaapzak, heel het jaar 
door bruikbaar en in lengte verstelbaar.

PIEP & MINI
0-3 maanden & 3-6 maanden 
Inbakerslaapzakjes voor een gezond slaap- 
en voedingsritme; bewezen effect bij huilen, 
onrust en slecht slapen.

THE GOGO NEWBORN
0-7 maanden
Multifunctionele wikkel-
doek in zachte teddy, met 
beentjes en buikband 
binnenin. Ideaal in huis en 
bij uitstapjes.

THE SLEEPER
0-4 maanden 
Zacht en licht multifunctioneel nestje met 
handvaten om je baby in slaap te wiegen.

Doodoo
Een apparaatje verborgen in de 
pluche, geeft heel precies de rust-
gevende geluiden weer die je baby 
hoorde in mama’s buik. Het werkt 
gedurende 3 minuten en gaat  dan 
over in waakstand. Huilt je baby, gaat 
Doodoo automatisch terug  
in werking. www.babiage.com

Alarmsensor Sherlock
Sherlock is een tracker verbonden aan 
je telefoon dat je rond de hals kan 
hangen van de favoriete knuffel van je 
baby. De tracker waarschuwt wanneer 
je te ver verwijderd bent. Sherlock zal je 
ook helpen de teddybeer te lokaliseren 
wanneer die verloren is. Het werkt met 
de applicatie “ITracing”, gratis beschik-
baar op Google Play of App Store. www.

babiage.com

Lente

Zomer

Herfst

Winter

Kamer Kira
De Kira serie van Paidi kenmerkt 
zich door de uitvoering in spaan-

derplaat met natuurlijk karakter 
en de combinatie van de strakke 

witte kleur met een verweerde 
houtlook afwerking.

Kamer Carlo 
Deze kamer voldoet helemaal aan de moderne tijdgeest.  Innovatief zijn 

de schuifdeuren van de garderobe.  Op die manier kan elke hoek van 
de kast benut worden. Zo kunnen de legplanken ook decoratief ingezet 

worden.  De fronten kunnen gekozen worden in vintage of in krijtwit.

Paidi is met meer dan 80 jaar ervaring de meest toonaangevende 
Duitse producent van kinder- en jeugdkamers. Kwaliteit verzekerd!

Heartbeat Knuffel
Zachte knuffel die de hartslag van mama uit de 
baarmoeder afspeelt en zo je baby geruststelt  en 
helpt  te slapen.  Ook andere rustgevende me-
lodietjes zijn beschikbaar. Een geluidssensor en 
een timer zorgen voor automatisch aangaan als je 
kindje huilt en uit te schakelen na 10 minuutjes. 
www.mercatortrading.be

S L E E P Y T I M E  

R u s t i g  s l a p e n
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Distributed by 

Mikael Falk

LUKAS

SCANDY

Retro Wieg Wit 
Knus bedje met vlakke spijlen en afgeronde 
hoeken in wit met duurzaam berkenhout. 
(40 x 90cm)

Country 
Classic schommelende wieg in berken-
hout, eenvoudige montage zonder vijzen.

Sun Bedside Crib
Klein bedje in de hoogte verstelbaar met een 
zijde die je kan neerlaten om naast een groot 
bed te zetten. Daarna bruikbaar als bankje. 

Loft Wieg 
Strakke wieg in gelakt berkenhout. 
(40 x 90cm)

Lukas tuiertafel 
Luiertafel met lade op wieltjes.

Lukas Park
Park met ronde spijlen. Lade met deksel 
voor onder het park is apart verkrijgbaar.

Lukas Kast 
Kast met twee deuren en lade, hangroede 
en twee legplanken over de hele breedte.

(190 x 97 x 56 cm)

Lukas Grote Commode
Grote commode met verzorgingstablet, 
laden met uitschuifbare rails.

Lukas Bed 60x120 
Afgeronde hoeken en ronde spijlen.

Toddler’ zijde 
Mogelijk met opening voor Bed Lukas.

Stijlvolle producten in hout 
met afgeronde hoeken

Scandy, trendy, tijdloze Scandinavische kamer van 
natuur berk met natuurlijk geverfd wit. Handige strakke 

lijst  als handgrepen. Overvloed van bergruimte in de 
ruime ladencommode en de kast. www.mikaelfalk.be

Textiel NG Baby



TRENDY
GRIFFIN GREY

STRIPES
GRIFFIN GREY

TRENDY
WHITE

QUARRE
WHITE

www.quax.eu

Aankleding Pure. Bed Nordic Moon Shadow, aankleding Pure.

Aankleding Bobo.Box Nordic Griffin, aankleding Bobo.

Collectie Bobo 

Collectie Pure

Collectie Soft Breeze
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Aankleding Pure. Bed Nordic Moon Shadow, aankleding Pure.

Aankleding Bobo.Box Nordic Griffin, aankleding Bobo.

Collectie Bobo 

Collectie Pure

Collectie Soft Breeze

Bed Nordic White, aankleding Soft Breeze. Aankleding Soft Breeze.

www.quax.eu

Aankleding Pure. Bed Nordic Moon Shadow, aankleding Pure.

Aankleding Bobo.Box Nordic Griffin, aankleding Bobo.

Collectie Bobo 

Collectie Pure

Collectie Soft Breeze

Bed Nordic White, aankleding Soft Breeze. Aankleding Soft Breeze.

www.quax.eu

Aankleding Pure. Bed Nordic Moon Shadow, aankleding Pure.

Aankleding Bobo.Box Nordic Griffin, aankleding Bobo.

Collectie Bobo 

Collectie Pure

Collectie Soft Breeze

Bed Nordic White, aankleding Soft Breeze. Aankleding Soft Breeze.

www.quax.eu

Aankleding Pure. Bed Nordic Moon Shadow, aankleding Pure.

Aankleding Bobo.Box Nordic Griffin, aankleding Bobo.

Collectie Bobo 

Collectie Pure

Collectie Soft Breeze

Bed Nordic White, aankleding Soft Breeze. Aankleding Soft Breeze.

www.quax.eu

Aankleding Pure. Bed Nordic Moon Shadow, aankleding Pure.

Aankleding Bobo.Box Nordic Griffin, aankleding Bobo.

Collectie Bobo 

Collectie Pure

Collectie Soft Breeze

Bed Nordic White, aankleding Soft Breeze. Aankleding Soft Breeze.

www.quax.eu
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the Sebra-bed,  
the bed that grows with your child 

1 2 3 4

Clouds 
& paper 

planes

Het Sebra-bed, het bed dat meegroeit. 
Sebra herlanceert en actualiseert de designklassieker, het Junobed van Viggo Einfeldt. Het is geschikt voor 
pasgeboren baby’s en de bodem kan versteld worden voor de peuterleeftijd. Dan neem je eenvoudig één of 
beide spijlenzijden weg. Bij kleuterleeftijd schuif je het bed uit tot juniorafmeting.

Cloud van Sebra
De collectie van Sebra biedt - naast meubels met een knipoog naar designklassie-
kers, textiel met zachte wolkpatronen en papieren vliegers voor kamer, keuken en 
badkamer. De beste sfeer scheppen om je kleintje een prettige dag en goeie nacht-
rust te bezorgen, daar draait het om. Een extra bednestje en dat lievelingskonijntje 
geven dat zalig veilig gevoel bij het slapengaan. www.uk. sebra.dk

S L E E P Y T I M E  

B e d l i n n e n
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Organic timeless products 
for babies and children

Worth to 
discover! 

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

1 Bed Harlekijn — 2 Muziekmobiel Pauw — 3 Poef — 4 Teddybeer — 5 Gewatteerd deken From — 6 Voedingskussen — 7 Luchtballonlamp —  
8 Muziekmobiel Luchtballon — 9 Muziekmobiel Zwaan — 10 Bedtextiel From — 11 Babydeken Alpaca — 12 Gewatteerd deken Symbool —  
13 Grijpbal — 14 Verzorgingstas — 15 Verzorgingskussen — 16 Tetradoeken — 17 Verzorgingscommode.

Een greep uit de originele totaalcollectie van Done by Deer. 
Geinspireerd op de kleine schoonheden van alledag, een knipoog 
naar ravotters, vormgeven vanuit een praktische geest. Dat zijn 
de ingrediënten om mooie knuffels, grappig kinderservies, zacht 
beddengoed, no-nonsense-meubeltjes en badtoebehoren te 
creëeren. Prachtig Deens topdesign, het ontdekken waard! 
www.donebydeer.com

1 Babybed 60x120cm, 70x140cm, powder — 2 Krukje, kleur powder — 3 Tapijt, grijs met  
gouden stippen, 90 x120cm — 4 Donsovertrek babybed, Elphee wit — 5 Metalen lamp, donker 

powder — 6 Activiteitenspiegel, blauw — 7 Blauw cosy nestje met bolletjes — 8 Wandrek, grijs 
— 9 Opbergkast, wascommode grijs — 10 Babybed 60x120cm, 70x140cm, grijs.
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Up in 
the Cloud...

Cloud, de nieuwe lijn van Baby’s Only is exclusief bij de Babyworld 
speciaalzaken te verkrijgen. Deze collectie is fijn, soepel en zacht gebreid. 
Classic pink, grey, olive, indigo en lavendel, het zijn kleuren die perfect 
passen bij de uitstraling van Cloud. Ze combineren tevens met andere 
collecties van Baby’s Only. Cloud is luchtig en toch lekker warm voor je kindje! 
www.babysonly.nl

Here 
comes the 

SUN!

De Classic collectie van Baby’s Only is elegant en 
zacht, heerlijk voor je kindje. Modern klassiek door 
het fijne breiwerk en in de kleuren van nu. Deze zijn 
perfect te combineren met  de andere  zachte tinten 
en collecties van Baby’s Only. 

Baby’s Only is hét complete lifestylemerk voor de babykamer en de rest van je huis! Nieuwsgierig? Bezoek  
dan onze website www.babysonly.nl, volg ons op social media of ga naar een van onze dealers om de 
producten van Baby’s Only zelf te ervaren!

Zonnig, dat is de Sun collectie. 
Het breiwerk van Sun heeft 

een honingraat structuur dat 
uit twee kleuren bestaat. 

Verfrissend is de zwart- wit 
variant en herkenbaar zijn 

de combinaties licht grijs-
zilvergrijs, stonegreen-mint, 

baby roze-classic roze en poeder 
blauw-licht grijs.

Classic 
chique

Met deze 
uitgebreide collectie 

kleed je de hele baby-
kamer aan, van wiegdekentje 

tot teddybeer tot de styling van
 de commode. Classic kun je 
zelfs terug laten komen in de 

meubels van Baby’s Only. 
Mix & Match erop los, 

met Classic kun je 
alle kanten op!



Exclusive
new Stars 
collection

“Pandas everywhere!

This black & white design is irresistible.

Please don’t feed the pandas.”

I want 
to 
bearhug
you

Panda

Bears

“A little bear peeks   

here and there in between 

soft tints of green.  

Peekeboo!  

Can you find him”?

www.plumplum.be

Kleine, vrolijke stipjes komen samen in trendy gouden sterren.  
Deze exclusieve collectie doet elk kleintje stralen! Ontdek het brede 
aanbod van beddengoed, kwalitatieve verzorgingsproducten, alle 
must-haves voor een gezellige maaltijd en handige accessoires voor 
elk uitstapje!



3 verschillende 
modellen, 
3 TOG-waarden, 
3 maten De slaapzakken zijn beschikbaar in 3 verschillende 

versies. De winterversie combineert print met een 
voering in fleece (2.3 TOG) . De combinatie van print 
met badstof vormt de mild-versie en kan het hele jaar 
door gebruikt worden (1.3 TOG). Daarnaast zijn onze 
print-collecties ook beschikbaar in tetra, ideaal voor 
in de zomer (0.8 TOG). 

Aan de achterzijde is een handige opening met drukknop 
voorzien voor gebruik in de autostoel*. De dubbele  
ritssluiting zorgt voor een makkelijk gebruik, en de rits  
is afgedekt om de kin te beschermen. Bovendien zijn 
de slaapzakken verkrijgbaar in verschillende maten:  
newborn (60cm), small (70cm) en large (90-110cm)

* De tetra slaapzakken hebben deze opening niet, 
   wegens het delicate karakter van deze stof.

Slaapzakken met handige 
opening, dubbele rits en 
mooie pasvorm

ONTDEK NU
onze kleurrijke 
body’s, onesies 
en 2-delige 
pyjamas

Met het uitgebreide product- 
assortiment van Trixie tover je de 
kinderkamer om tot een unieke plek 
die de verbeelding prikkelt zodat je 
kleintje zich meteen thuis voelt, 
klaar om de wereld te ontdekken. 
Naast alle benodigdheden voor de 
slaapkamer, kan je bij Trixie ook 
terecht voor kwalitatief bad- en 
verzorgingstextiel, alle must-haves 
voor tijdens de maaltijd en leuke 
accessoires voor als je op stap bent! 

Join in the endless 
imagination of 
your child, playing 
& growing together 
as you go!

Spark your imagination, discover us online!
trixie-baby.com  •  facebook.com/trixie.baby.baby  •  instagram.com/trixie.baby

De rompers en onesies zijn zowel verkrijgbaar met korte, als lange 
mouwen. Ze zijn beschikbaar voor de allerkleinsten tot en met maatje 
86/92. De pyjama bestaat uit 2 delen en is verkrijgbaar van maatje 
50/56 tot en met 6 jaar, zodat ook de grote sloebers kunnen 
 meegenieten van de vrolijke prints van Trixie.

Kies het model & de print die 
het beste bij je kleintje past!

Ontdek alle collecties!



M i s s  P r i n c e s s  a n d  L i t t l e  F r o g
M i s s  P r i n c e s s 

a n d 
L i t t l e  F r o g

www.missprincessandlittlefrog.com

Nieuw, de 4-seizoenen deken  
100% TENCEL®

Het deken is 100% natuurlijk, anti-allergisch, 
antibacterieel en temperatuur regulerend. Kan 
ook zonder dekbedovertrek gebruikt worden. Ge-
makkelijk onderhoud (wasmachine en droogkast). 
Kan gebruikt worden vanaf geboorte. Beschikbare 
maten: 60x80cm, 80x80 cm en 100x135 cm. 
Made in Europe.

Exclusief verkrijgbaar bij de Babyworld Partners is de heerlijk zachte Koala collectie in 100% TENCEL®. 
Nieuw is o.a. de afwerking met een lichtblauwe jeansstof in 100% TENCEL® (soepel en zacht). 
TENCEL® is een houtvezel afkomstig van de eucalyptusboom die wordt geproduceerd in respect van 
de omgeving.  Volgende artikelen zullen beschikbaar zijn in uw thema Koala: dekbedovertrek met 
sloop 100x135 cm, slaapzak 60 cm, bodies, pyjama’s, posters en decoratieve kussens. 

Nieuw, het newborn slaapzakje 
90% TENCEL®
Het slaapzakje heeft drukknoopjes aan de 
armopeningen en kan gebruikt worden om in te 
bakeren. Door het gebruik van TENCEL® is het 
slaapzakje antiallergisch, antibacterieel en werkt 
het temperatuur regulerend. Maat 0-3 m (lengte 
60 cm), maat 4-18 m. (lengte 85 cm). Made in 
Europe.

OMKEERBAAR

Maak bij de 
Babyworld partners 
kennis met de exclusieve 
Koala collectie

Exclusief bij uw Babyworld Partner! www.missprincessandlittlefrog.com



EXCLUSIVE
COLLECTION
Diamond 
Stone

l e s r e v e s d a n a i s . c o m   /   f a c e b o o k . c o m / l e s r e v e s d a n a i s   /   i n s t a g r a m . c o m / l e s r e v e s . d a n a i s

Capturing the beauty 
of pure innocence
Les Rêves d’Anaïs vertaalt de prachtige onschuld  
van een pasgeborene naar een verfijnd aanbod  
van beddengoed en baby-verzorgingsaccessoires. 

Het aanbod wordt gekenmerkt door klassieke  
uni-collecties en een reeks met een subtiele  
prints die een verfrissende toets geven aan elke  
kinder- en verzorgingskamer. 

Laat u onderdompelen in de zachte droomwereld  
van Les Rêves d’Anaïs.

Deze warme grijstint met subtiele diamantstructuur creëert 
een dromerige sfeer waar elk kleintje zich meteen thuis voelt. 
De collectie past in elk interieur en combineert prachtig met de 
verschillende prints in ons aanbod. Ontdek alle producten voor 
bed, bad, etenstijd en op stap!
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www.louislesec.com

...wordt vaak van ErgoPouch gezegd. Alina 
Sack, een textieldesigner uit Australië bedacht 
de ideale pasvorm waardoor kindjes veel beter 
slapen! Door de stretch inserts aan de zijkant 
en bovenkant zitten de slaapzakjes gewoon 
veel fijner. Bovendien zijn alle slaapzakjes 
gemaakt van 100% natuurlijke materialen: 
biologisch katoen of bamboe, ook voor de 
vulling. En dit is belangrijk, want kindjes slapen 
hierdoor echt beter. www.babylonia.eu

“De beste  
 slaapzakken  
 ter wereld”...

Slapen als een roosje,  
zowel de baby als de ouders! De hoes voor borstvoedingskussen

is mooi, voelt aangenaam aan, biedt bescher-
ming tegen kleine ongelukjes en is waterdicht.

Het linnengoed
beschermt het moeilijk wasbare 
beddengoed zoals een dekbed, een 
kussen, een matras of een deken 
en verlengt zo hun levensduur.

Gemaakt van een uiterst zachte katoen en een membraan 
in polyurethaan, de Louis Le Sec stof is waterbestendig en 

anti-huisstofmijt, geluidloos en is ademend.

De badcape
houdt je handen vrij en 
houdt je droog.
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Het thermisch systeem van de mens is bij geboorte nog niet vol-
ledig ontwikkeld. Daarom zijn pasgeboren baby’s nog in grote 
mate afhankelijk van hun omgevingstemperatuur en kunnen 
onderkoeling en overhitting sneller voorkomen dan bij volwasse-
nen. Om dit op te vangen heeft Candide een nieuwe reeks van 
technische producten ontwikkeld. Ademende materialen met 
het label AIR+ van Candide. In combinatie met moderne kleuren 
voldoet deze reeks aan de behoeften van baby’s en peuters op het 
gebied van hedendaagse thermoregulatie. Deze producten wil-
len we je hier uitlichten: Panda Pad AIR+, P’tit Panda AIR+ en de 
slaapzakken AIR+

www.candidebaby.com

AIR+, het gamma  
dat ademt

Slaapzakjes Air+ 
Een omslag met zachte binnenzijde is afneembaar en zorgt 
voor nog betere warmteregeling. Naargelang het model bestaat 
de achterzijde van de slaapzakjes uit een luchtdoorlatend 
gestructureerd materiaal, een inzetstuk uit netmateriaal aan de 
voetzijde en een geperforeerd microweefsel onder de oksels, 
alles zorgt voor de beste verluchting. 

P’tit Panda Air+ 
Ademend kussen met een inhoud van memory foam, 
het houdt baby’s hoofd lichtjes omhoog zodat de 
ronde vorm behouden blijft. 

Panda Pad Air+
Ademende slaapsteun 
die aan de allerkleinsten 
een goede slaaphouding 
verzekert. De verhoog-
de zijsteunen houden 
baby’s rug in natuurlijke 
slaappositie. Ze zijn ver-
stelbaar met klittenband. 

Air+ Fresh
Met ademende

structuur
Air+ Warm (2-in-1)

Met verwijderbare hoes
Air+ Cosy

Met ademende 
structuur op de rug
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De magische nachtlamp die je overal volgt!
e favoriete nachtlamp voor stoere piraten of lieve prinsesjes.  

Magisch: gaat aan, verandert van lichtsterkte of dooft 

door simpelweg onderaan het nachtlampje te blazen. De 

instelbare lichtsterkten passen bij elke situatie van de dag. 

Herlaadbaar zonder batterijen, wordt niet warm zelfs niet in 

het bedje onder de dekens. Eenvoudig te bevestigen dankzij 

de universele handgreep.

Duik in een rustgevende onderwaterwereld!
De rustgevende marineprojectie met golven en visjes trekken

de aandacht en laten uw baby rustig in slaap vallen. Kies

tussen zachte slaapliedjes of onderwatergeluiden. De slimme

projector heeft een ingebouwde “huilsensor”, wordt niet

warm en is eenvoudig wasbaar! Een goed idee van Pabobo!

SkipHop - Geruststellend nachtlichtje olifant 
Kies eenvoudig de favoriete combinatie van licht en geluid 
van je baby en onze lieve vriend doet de rest! Zachte 
projectie van sterren en maan, oplichtende nachtlampbuik 
met dimmer en niet minder dan vier melodieën en vier 
natuurgeluiden. Timer schakelt uit volgens jouw instelling. 
www.hebeco.be

Nachtlampjes Happy, Pixie en Sweety
3 energiebesparende ledlichtjes met voldoende auto-
nomie en zachte lichtverspreiding om je kindje gerust 
te stellen gedurende de hele nacht. Met Pixie en Happy 
kunnen ze zich ook in het donker verplaatsen. De sterkte 
van het Pixie lampje kan geregeld worden voor het lezen 
van een boekje. www.beaba.com

Lightbox 
Een fantastische lightbox met 85 letters, 

cijfers en symbolen en zelfs 6 lege plaatjes 
om je eigen tekens en symbolen te creëren. 

www.bergersbelgium.com 

Zazu Sam
Sam leert je kindje wanneer het slaaptijd is en 
wanneer hij mag opstaan. Doet Sam zijn oog-
jes open, dan kan je kindje het bed uit. Ook de 
kleur van het LCD scherm verandert naarge-
lang het nacht of ochtend is. Met melodietjes, 
timer, dim- en uitschakelfunctie en regelbaar 
volume. www.mercatortrading.be

Moonlight & Melodies Projection Mobile - Safari 
Babymobile van SkipHop met projectie van sterren op het pla-
fond, blaadjes die zacht oplichten op het ritme van 8 slaaplied-
jes en natuurgeluiden. Deze babymobile werkt met afstandsbe-
diening, ook buiten de kamer. www.hebeco.be

Polar bear nachtlampje 
Niet enkel mooi als decoratie, een slim 
led-nachtlampje dat na 60 minuten vanzelf 
uitgaat. www.petitmonkey.com

S L E E P Y T I M E  

N a c h t l i c h t j e s
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Met ‘Bamboo’ afritsbare dubbeldoektijk

- anti-allergisch
- anti-huisstofmijt
- anti-schimmel
- anti-bacterieel
- ventilerend door 3D-band
- made in EU

Kern met 80 mm hoge pocketveren en 
hoogwaardig PUschuim

- optimale drukverdeling
- goede ondersteuning
- optimale vochtregulatie
- ademend

Coutil double face  amovible en ‘Bamboo’

- anti-allergique
- anti-acariens
- anti-moisissures
- anti-bactériens
- bonne ventilation (bande 3D)
- made in EU

Noyau avec ressorts ensachés avec une hauteur 
de 80 mm et mousse en PU haute qualité

- répartition de pression parfaite
- soutien optimale
- régularisation optimale de l’humidité
- respirant

MYTHOS MATRAS - MATELAS MYTHOS

Baby Pocket Comfort Bamboo
ANTI-ALLERGISCHE MATRAS

MET POCKETVEREN VOOR OPTIMALE ONDERSTEUNING EN VENTILATIE

MATELAS ANTI-ALLERGIQUE
AVEC RESSORTS ENSACHÉS POUR UN SOUTIEN OPTIMALE 

vveenntiltilaationtion

44

made in made in BBelgiumelgium

PocketComfortBamboo-SRA3-0216.indd   1 8/02/16   21:22

Volledige collectie matrassen 
in TENCEL® en bamboo, dek-
bedden en dekens, hoeslakens 
en matrasbeschermers

T ijdens z’n eerste jaar 
maakt je kindje een 
indrukwekkende evo-

lutie door: van hulpeloos wezen-
tje tot stevige stapper. Je kleine 

spruit leert continu een heel arse-
naal aan nieuwe vaardigheden en pre-

cies om al die nieuwe prikkels te verwer-
ken, slapen baby’s zo veel. En net tijdens 
dat eerste jaar is een veilige slaapomge-
ving o zo belangrijk. Je zorgt ervoor dat 
het risico op wiegendood minimaal is, en 
je bezorgt je baby een gezonde omgeving 
waarin hij optimaal tot rust komt. Deze 
tips helpen je alvast bij het inrichten van 
een veilige slaapomgeving.

Niet te koud, en zeker niet te warm
Een ideale temperatuur voor de slaapkamer is ongeveer 18° tot 
20°. Kleed je kindje niet te warm aan. Een pyjamaatje en één 
dun deken, laken of slaapzak is voldoende. 

Gezonde lucht en geen obstakels
Zorg ervoor dat er niet gerookt wordt in huis en dat je de slaap-
kamer regelmatig verlucht. Leg geen voorwerpen (knuffels of 
kussens) bij je baby. Ze kunnen de ademhaling belemmeren.

Slapen op de rug
Leg je kindje altijd op z’n rugje te slapen. Dit is de veiligste slaap-
houding voor je kindje tot het zelf goed kan omrollen naar z’n 
buikje en terug op de rug.

Altijd dichtbij
Zorg dat je altijd in de buurt bent als je baby slaapt. De eerste zes 
maanden is het belangrijk dat je baby ’s nachts in de kamer van 
de ouders slaapt, maar wel in een eigen bedje. Het geluid van de 
ademende ouders stimuleert de hersenen van de baby om ook 
te ademen.

Kies de juiste matras
Hoe kies je nu een goed babymatrasje? Een matras die tegelijk 
veilig en hygiënisch is, de juiste hardheid heeft én voldoende 
lucht doorlaat, zodat je baby het niet te warm krijgt? 

Slaap
   zacht!

Dekens
Mythos biedt dekens en dekbedden in hoogstaande 

kwaliteit vervaardigd uit 100% katoen, Tencel of Bamboo 
met Aloe Vera. De dekens zijn anti allergisch, warmte- 
en vochtregulerend, bacterie- en schimmelwerend en 

bevatten geen schadelijke stoffen.

Matrassen
Mythos matrassen met open of vaste kern. Alle 
matrassen zijn ademend en vochtregulerend, zorgen 
voor perfecte drukverdeling, ondersteuning en veilig 
slaapcomfort. Alle gebruikte materialen voldoen aan de 
hoogste veiligheidsnormen. De afritsbare en wasbare 
dubbeldoektijk is met Tencel®, Bamboo of Sanitized 
behandeld en biedt volgende eigenschappen: anti-al-
lergisch, anti-huisstofmijt, anti-schimmel, anti-bacteri-
eel, snelle afvoer van vocht en zacht slaapcomfort. 

Een veilig nestje 
voor je baby

Zorgenloos 
slapen

tip5

tip4

tip3

tip2

tip1

Zo zacht als zijde, zo sterk als
polyester, zo makkelijk te verzorgen als 

acryl, zo koel en plezierig als linnen, 
zo warm als wol, en veel beter 
vochtabsorberend dan katoen.



Sweet dreams, 
made for you

www.sonhar.be

Hoe vorm je de rechte matras om naar 
een refluxmatras? 
De matraskern bestaat uit 2 schuine delen. 
Wil je je baby’tje in een gekantelde posi-
tie leggen? Dan rits je de hoes van de rechte 
matras af en je draait de bovenste matras-
kern in de tegenovergestelde richting. Alleen 
nog even de extra schuine hoes die in de ver-
pakking zit eromheen ritsen ....en klaar! Je 
beschikt nu over een schuine antirefluxma-
tras én een gewone matras in één. 
Zelfs al heeft jouw baby’tje GEEN reflux, het 
is altijd beter om hem/haar in een gekantelde 
positie te leggen.

Zelfs een matrasje op maat voor het bedje, 
het park of het wiegje, gewoon recht of in 
omvormbare refluxuitvoering, het kan alle-
maal bij Sonhar.

Dekbedden en kussens in TENCEL® ronden 
het aanbod kwaliteitsproducten voor een 
optimaal slaapcomfort af.

Voor het volledige aanbod: www.sonhar.be

Sonhar, je weg naar 
zalige dromen!

Sonhar is een heel nieuw en uniek concept dat je baby en jou een goeie 
nachtrust bezorgt. En dat is geen overbodige luxe! Met verschillende 
types van matrassen speelt Sonhar in op de specifieke behoeften van je 
baby: reflux, zweten of veel bewegen, Sonhar weet er raad mee.
Voor baby’s die huilen, last van de oortjes hebben, verborgen reflux of 
reflux hebben, ontwikkelde Sonhar de omvormbare anti-refluxmatrassen 
Maxime en Laurens. Deze matrassen zijn heilbrengend en te verkrijgen in 
2 kwaliteiten. Het prijsverschil zit hem zowel in de matraskern als in de 
hoezen, hoewel het ombouwsysteem net hetzelfde is. 

Recht en 
omvormbaar 

Recht en 
omvormbaar 

THOMAS dekbedTESS kussen

Laurens
Een hoogwaardige HR40 potyether matras met een afritsbare 

antiallergische mediform-hoes. Sonhar koos voor zijn matrassen het 
meest hoogwaardige comfortschuim op de markt. Zo zijn ligcomfort, 

veerkrachtigheid en vormvastheid van deze gecertificeerde matras 
gegarandeerd. Deze refluxmatras is voorzien van een afritsbare medi-

form-hoes die een permanente antischimmel- en antihuistofmijtaf-
werking kreeg en die tevens wasbaar is op 60°C. 

Maxime 
Een matras in cellflex met daarboven een afritsbare ademende spacer fiber-hoes. Hierdoor 
heeft deze matras een uitstekende ventilatie en vochtregulering dankzij de open celstructuur. 
Hij voelt zacht aan, maar ondersteunt perfect en is heel veerkrachtig. Deze optimale onder-
steuning zorgt voor een goede slaaphouding en voorkomt de afvlakking van het hoofdje. Deze 
afritsbare ademende spacer fiber- hoes houdt de warmte vast in de winter en voelt fris aan 
in de zomer. De ademende structuur verlaagt mogelijk het risico op wiegendood. Als de baby 
met zijn neusje op de matras komt te liggen, kan hij goed blijven ademen. Voor de onderkant 
werd geopteerd voor een mediform-hoes, deze hoes kreeg een permanente antischimmel- en 
antihuistofmijtafwerking en is tevens wasbaar op 60°C. 

S L E E P Y T I M E  

M a t r a s s e n
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Wieg op wieltjes Maxi
Veilig geborgen kan je baby tot een 7-tal maand 

slapen in deze wieg met grote ligruimte, een hoge 
hemel en lichte, luchtdoorlatende bekleding. Veilig 

blijft het tot wanneer je baby zich kan oprichten. 
Maxi is een hoogwaardig kwaliteitsproduct, in 

Duitsland vervaardigd. www.christianewegner.de

Hangloose Baby
Een multifunctioneel en comfortabel hangmatje én park- of 
speeltapijt in één, geinspireerd op functionele Japanse origami 
want de vouwgedeelten bieden extra, gelijkmatige steun voor 
de rug van je baby. Als hangmatje biedt het geborgenheid en 
is het een goed hulpmiddel bij huilbaby’s of bij darmkrampjes. 
www.hebeco.be

Masserende heatpack
Dit masserend kersepitkussentje biedt 

troost bij buikkrampjes. Door de verstelbare 
gordels blijft het goed zitten op baby’s buik. 
De spiraal duidt aan in welke richting wordt 

gemasseerd. www.candidebaby.com

Wat als je baby 
ontroostbaar is? 

BabyNomade®
Voorgevormd dekentje, te gebruiken vanaf de 
geboorte. Zonder mouwen en met een nestje 
voor de beentjes waardoor je je baby snel en 
gemakkelijk warm kunt inpakken. Opening 
met omkeerbare ritssluiting voor autostoelen 
met 3 en met 5 punten. Zes verschillende 
high quality stoffen, in verschillende kleuren, 
gekozen voor de zachtheid, comfort, warmte 
en fijnheid. Ook praktisch in de autostoel of 
draagzak. www.redcastle.fr

Cocoonababy®
De ergonomische poef ‘Cocoonababy®’ voor pasgeboren baby’s maakt de 
overgang tussen comfort in de baarmoeder en de eerste maanden draaglijker, 
te gebruiken tot circa 4 maand. Cocoonababy® verbetert de kwaliteit en duur 
van de slaap, vermindert refluxproblemen en plat-hoofd-risico en beperkt 
het moro-reflex. Hoeslaken en Cocoonacover apart verkrijgbaar.  
www.redcastle.fr

Miracle Blanket®
Dit product geeft ouders gemoedsrust terwijl hun 
baby slaapt. Door het uniek ontwerp voelt je baby 
zich warm en behaaglijk. Miracle Blanket® helpt 
tegen kolieken en geeft je baby rust bij het inslapen. 
Door je baby’s bewegingen te beperken, zoals in de 
baarmoeder, komt hij tot rust en slaapt hij in. De 
Miracle Blanket® is bruikbaar tot circa 14 weken.  
www.redcastle.fr

Swaddler schaapjes 
Overbodig schaapjes te tellen  
met deze inbakerswaddle van Er-
gobaby . Hij is gebruiksvriendelijk 
en  ergonomisch: met de grote, 
losse voetenzak hebben de been-
tjes van je baby bewegingsvrijheid 
en voor zijn gemoedsrust  zijn de 
mouwen zo ontworpen dat zijn 
armpjes netjes gekruist over de 
borstkas gehouden worden.  
www.babymatters.com 

D ikwijls heeft het huilen van je baby met zijn 
spijsvertering te maken. De darmpjes van 
je baby zijn tot de vierde maand niet hele-

maal ontwikkeld. Dat veroorzaakt last na het eten. Je 
baby zal dan hard en ontroostbaar huilen en met de 
beentjes trappen. Zorg dat de speen van de fles altijd 
gevuld blijft, zo voorkom je dat er teveel lucht gehapt 
wordt. 

Blijft je kindje na de voeding hard huilen, probeer 
dan eens een massage van zijn buikje met ronde 
bewegingen met de klok mee. Hou zijn buikje warm 
met een kersepitje en draag je baby met opgetrokken 
knietjes of leg hem in een hangmatje, dat geeft het-
zelfde effect. Een ergonomische poef waarbij je baby 
ingekapseld ligt in een stevige, zachte cocon en in 
semifoetale houding, het loont de moeite het uit te 
proberen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat je ook met regel-
maat en een vaste structuur ook resultaat bereikt. 
Geef je baby telkens meteen te eten als hij wakker 
wordt. Is je baby moe na het spelen, leg hem dan – 
liefst wakker – weer in zijn bedje. 

 Een draagdoek, lekker dicht bij mama geeft je 
baby rust. Hij voelt zich dan net als op het einde van 
de zwangerschap, veilig en begrensd. 

Blijft je baby ontroostbaar, ondanks alles, probeer 
dan rust te scheppen met een inbakerdoek of –slaap-
zak. Beide beperken de bewegingsvrijheid, waardoor 
je baby rustiger kan inslapen. Normaalgezien merk 
je met inbakeren snel resultaat. Voor bij ingebakerde 
baby’s is het belangrijk dat je toezicht hebt want als 
hij zou omrollen, kan hij moeilijk terugrollen. Tot de 
leeftijd van zes maanden slaapt je baby overdag het 
best dicht bij jou. Ook ’s nachts kan je baby in een 
bijzetbedje bij jou. 

Voor begeleiding en info kan je terecht bij een 
vroedvrouw via de website van de Vlaamse beroeps-
organisatie van vroedvrouwen: www.vroedvrouwen.be 

Chicco Comfy Nest
De ergonomische relax voor een maximum aan comfort. Baby 
kan zich ontspannen op een zacht oppervlak, speciaal ontwor-
pen om de ideale houding van hoofd, nek en rug te garanderen. 
Het geheugenschuim past zich aan de ergonomie van baby aan. 
www.chicco.be

S L E E P Y T I M E  

Tr o o s t h u l p j e s 

Limited Edition met hoes Stars
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Lukas in the 
new black!

Distributed by 

BABY SLEEP
Zijligkussen

Houdt de baby vanaf de 
geboorte comfortabel en 
veilig op de zij.

ABSOPLUS
Superabsorberende laken- en  
matrasbeschermer

Ideaal voor peuters die zindelijk 
proberen te worden en voor 
bedplassers. 
• Slorpt een zeer grote hoeveelheid 

vocht op terwijl de buitenste laag 
droog blijft.

• Is zowel geschikt voor een 
babymatrasje (60 x 120 cm) 
in de lengte als voor een 
standaardmatras (90 x 200 cm) in 
de breedte

• Zeer handig aan te brengen, 
rechtstreeks bovenop het laken. 

REST EASY
Hellend vlak

Bevordert de 
ademhaling en de 
spijsvertering. 
Verkrijgbaar in 2 
afmetingen.

SUPREME SLEEP
Rugliggingsteun

Ontworpen om het risico  
van « plat achterhoofdje »  
te verminderen. Verkrijg- 

baar in 2 afmetingen.

bathbath

REF 40 001 000

REF 40 040 006

REF 38 001 001

REF 40 040 005

REF 40 081 001

REF 40 080 001

60 cm

60 cm

30 cm

30 cm

REF 40 082 001

bathbath

REF 36 001 006

REF 36 001 007

ultra
light

2 in 1

BABY TRAVEL
Verzorgingstas & wieg
• Reistas ideaal om alle 

babyspulletjes mee te nemen, 
om baby te laten slapen en om 
luiers te verschonen.

• Omvormbaar tot een 
comfortabele wieg. 

• Licht en zeer praktisch.
• Open de klep om baby te 

verschonen

MEMORY
FOAM

SUPREME SLEEP PLUS
Slaapnestje

Past zich aan het lichaam van baby aan zodat het kindje  
optimaal kan slapen.
• Het viscoelastisch schuim in het bovenste gedeelte  

voorkomt een afgeplat hoofdje bij rugligging.
• De zachte, afgeronde randen vormen een ‘nestje’ waarin  

baby zich veilig voelt.
• De helling bevordert een goede spijsvertering en een 

comfortabele ademhaling.
• Rol om de beentjes in foetushouding te leggen waardoor 

krampen verminderen

MEMORY
FOAM

www.doomoo.com

Serie Lukas, kwaliteitsvolle meubels van Mikael Falk: park met ronde spijlen 
en regelbaar in de hoogte. Kwaliteitsvolle verzorgingstafel met lade.
Nu enkel bij de Babyworld Partners verkrijgbaar in het zwart.
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Soft & Clean

Je baby verzorgen,
zalige you & me time

 82 Moet ik mijn badkamer herinrichten?

 88 — 90 De magische handen van mama en papa

 98 Gezonde melktanden
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Z org ervoor dat je alles bij de hand hebt voor de 
dagelijkse verzorging van je baby en voor zijn 
regelmatig badje. Een wascommode is geen over-

bodige luxe als je alles netjes op zijn plaats wil. 
Speciaal voor je baby heb je heel wat kleine spulletjes 

nodig. Naast kleertjes zijn onontbeerlijk: een badther-
mometer, zachte handdoeken en badcapes tot luiers en 
wattenstaafjes, een nagelschaartje, een neuspeertje, 
eventueel een kersepitje, een zachte borstel en kam, 
badolie, babyzeep, hydraterende crème en billenzalf. 

Voor het wassen van de haartjes van je baby is een 
shampoohoedje handig om te vermijden dat er zeep in 

Moet ik mijn 
badkamer 
herinrichten? 

Neen, dat hoeft helemaal niet! 
Met wat organisatorisch talent 
kom je een hele stap verder.

Naïf
Milde, natuurlijke ingrediënten, zoals avoca-
do en zoete amandelolie zijn verwerkt in de 
verzorgingsproducten van Naïf.  Alle producten 
zijn dermatologisch getest, hypoallergeen en 
PH-huidneutraal.

Avent Bad- &  
kamerthermometer
Meet zowel de temperatuur 
van de babykamer als van het 
badwater en is tevens een leuk 
en veilig badspeeltje.
www.philips.com/avent

Avent Babyverzorgingsset
Alle essentiële producten voor de baby-

verzorging in één complete set.
www.philips.com/avent

de oogjes komt. Het waskussen met zachte hoes komt 
bovenop de wascommode en handig is de luieremmer 
ernaast. 

Wat het badje zelf betreft, heb je heel wat keuzemo-
gelijkheden. De twee belangrijkste zijn het traditioneel 
babybadje of een eenvoudige babybademmer waarin je 
baby rechtop kan zitten. Als het niet geïntegreerd is in 
het babybad, is een badzitje een aanrader. Daarmee heeft 
je baby een steuntje in de rug en jij één hand vrij om van 
het baden en verzorgen een gezellig moment samen te 
maken. 

Biohaarborstel
Superzachte handgemaakte 
natuurhaarborstel voor baby’s.  

Nagelschaartje
Kwaliteitsnagelschaartje van 
Solingen. 

Wattenstaafjes en neuspeertje
Wattenstaafjes bestaan ook in een vorm speciaal 
voor baby’s. Gebruik een neuspeertje om snot uit 
baby’s neusje te zuigen. 

SoftTemp
Infrarood thermometer 
voor een  betrouwbare, 

snelle en hygienische 
meting met optisch  
en/of gehoorsignaal  

bij koorts.  

S O F T  &  C L E A N  

O n m i s b a a r  i n  d e  b a d k a m e r
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N E W
Korbell Luieremmer
De Korbell is van goede kwaliteit, dat maakt 
dat de geurtjes niet langs de wand ontsnap-
pen. De bediening van de Korbell luieremmer 
is zeer eenvoudig met de hand of de voet 
mogelijk. Zo kun je de Korbell bedienen met je 
baby op je arm. www.korbell.com

Magic Potty Boekje
Invented 4 kids heeft een zalig item ontwikkeld 
om zindelijkheidstraining aantrekkelijk te maken 
voor je peuter: omtoverbare stickers voor het potje 
en beloningsstickers voor het boekje.
En voor jou: een stappenplan voor de training. 
www.invented4kids.com

BabyBjörn zetelpotje
Dit zetelpotje is sterk en met de afgeronde vormen blijft je 
kindje comfortabel zitten zolang nodig. Rug- en armleuningen 
voor nog meer comfort, met afgeronde randen om klemmen 
zo veel mogelijk te voorkomen en een rubberen basis voor 
stabiliteit, dat alles maakt dit potje de nummer 1.
www.babybjorn.com

Visserboot 
Lilliputiens breidt zijn gamma  badspeelgoed 

uit met 2 nieuwe materialen, neopreen en EVA, 
materialen die snel drogen en zich lenen voor 

leuke kleurtjes en motieven. www.lilliputiens.be

OK Baby Onda Slim 
Opvouwbaar babybadje met lig- en zitstand voor 
baby’s van 0 tot 12 maanden. Makkelijk op te bergen 
en handig voor op reis. Het badje is voorzien van 
antislippoten. www.babimex.be

Ok Baby Pasha 
Modern wc-potje met comfortabele vorm en 

hoge rugsteun voor maximaal comfort. Makke-
lijk te reinigen dankzij het afneembaar reservoir.  

www.babimex.be

Ok Baby Buddy 
Comfortabel badzitje voor je baby voor het baden in 
een badkuip. Makkelijk te bevestigen d.m.v. krachtige 
zuignappen. Met antislip zitvlak. Aanbevolen leeftijd: 

van 0 tot 8 maanden.  www.babimex.be

Cuddle & Bubble
De Cuddle & Bubble van Chicco is 
comfortabel voor baby en praktisch 
voor ouders. Alles in één: verzorgings-
tafel met opbergruimte en ergono-
misch badje, regelbare structuur en 
compact opplooibaar. www.chicco.be

Primanova luieremmer
Stijlvolle luieremmer gemaakt van aluminium en 
staal die geen vieze geurtjes absorbeert. Bestaat uit 
2 compartimenten waardoor geen geur ontsnapt 
tijdens het openen en beide compartimenten zijn 
volledig geurdicht door flexibele afdichtingen. Wordt 
gebruikt met standaard vuilniszakjes. Makkelijk te 
openen met 1 hand. www.mercatortrading.be

Modern klein privébadje
Een veilig, klein en comfortabel badje voor 
je baby in een modern design. Handig, 
plaats- en waterbesparend (slechts 2 l 
water nodig). Een schuimrubberen ruggen-
steun en bodemverhoging voor steun en 
veiligheid van de allerkleinsten. Bodem is 
in antislipmateriaal. Een staander in optie. 
www.unicell.be

Tummy Tub
Een doorzichtige babybademmer met brede, 

zachte rand. In een bademmer zit je baby 
rechtop en voelt hij de wanden zoals in de 

baarmoeder wat een veilig gevoel geeft. 

S O F T  &  C L E A N  
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www.booninc.eu

1. Marco, badspeeltje dat oplicht bij 
contact met het water. 

2. Cogs, een wateraangedreven keten 
bouwen in bad! 

3. Whale Pod en Frog Pod, originele 
opbergkits voor badspeeltjes, met 
afneembare schep om speeltjes 
op te vissen. 

4. Cast, vislijn met haak, badplezier 
verzekerd! 

5. Chomp, knijp op zijn staart en vang 
de baddiertjes. 

1. Splashy Octopus 
2. RC Reddingsboot 
3. Do Re Mi Dolfijnen 
4. Mix & Match Motor Boot 

Deze badeendjes van het grappig merk Boon zijn dat ook! Slim, Bob, Jane en Squish noem je 
niet zomaar rubberen badeendjes. De Odd Ducks hebben dit gemeenschappelijk: ze zijn vrij van 
schadelijk pvc en ze nemen geen water op, weg met zwarte schimmel op de odd Ducks dus!

Elk kind is uniek!
    De Odd Ducks ook! AC-
CENT badeendjes
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E en geboorte is voor elke baby een elementaire 
shock. Uit de geborgenheid van mama’s buik 
gerukt worden en plots fel licht, koude, tocht 

en droogte, de ruwheid van kleding ervaren, het is 
een schokkende gebeurtenis die elke baby meemaakt. 
Lichaamscontact en liefdevolle aanrakingen zijn dan de 
basis voor een gezonde groei, zelfs even essentieel als voe-
ding en zuivere lucht om te ademen. Door aanrakingen 
ervaart een baby zintuiglijk de affectie die zijn ouders 
hem geven. De huid en de handen zijn voor baby’s een 
belangrijk middel voor communicatie. 

Een kind toont wat het leuk vind en wat niet 
Massage betekent een heel bewust en intensief contact 
met je kind. Het is niet enkel genot wat je baby ervaart, 
het versterkt zijn organisme, zijn spieren en zijn bloeds-
omloop. In het begin lijkt het allemaal zo vreemd en zal 
je je onzeker voelen als de verloskundige je enkele grond-
beginselen van babymassage toont. Je vertrouwen zal 
echter toenemen als je het regelmatig doet. Als je je met 
volle overgave concentreert op je baby, kan je eigenlijk 
niets verkeerd doen want je kind zal onmiddellijk reage-
ren als er iets is dat hij of zij niet leuk vind. Het zal zich 
afwenden of beginnen wenen. “Wanneer je je kind enkel 
met de vingertoppen streelt, kan het hem of haar onder 

De  
magische  

handen van 
mama en papa

Voor baby’s is er niets belangrijker dan huidcontact! 
Massage is ideaal om het welzijn en de ontwikkeling 

van een kind te bevorderen.

bepaalde omstandigheden op de zenuwen werken” zegt 
Bruno Walter, specialist in harmonische babymassage. 
Veel baby’s moeten bovendien eerst gewoon worden aan 
massage. Als het in het begin niet lukt, raadt Walter aan 
zacht te spreken tegen je baby terwijl je masseert en dat 
gedurende meerdere keren. 

Wanneer het best past voor de baby
Als je niet zeker bent van jezelf, kan je ook een cursus in 
babymassage volgen. Dit is echter pas raadzaam vanaf de 
3e levensmaand, wanneer jij en je baby goed gewend zijn 
aan elkaar. Het nadeel is echter dat cursussen meestal op 
vaste tijdstippen gegeven worden, dus kan het zijn dat dit 
net het tijdstip is dat jouw baby moe is of honger heeft. 
Thuis kan je beter inschatten welk moment het best past. 

In geen geval is het raadzaam je baby onmiddellijk na 
het eten te masseren want de kans is groot dat je baby 
dan gaat overgeven. Ook bij ziekte mag niet gemasseerd 
worden. Let altijd op de juiste kamertemperatuur (24 °C) 
en zorg ervoor dat de ondergrond warm en zacht is. Bij 
pasgeboren baby’s is ook een warmtestraler aan te raden. 
Je handen moeten warm zijn en je nagels glad gevijld. 
Juwelen zijn uit den boze en gebruik enkel natuurlijke 
babyolie. 

Puur genot:  
aanraking is de taal die elke baby 

van bij het begin verstaat

S O F T  &  C L E A N  

B a b y m a s s a g e
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www.beaba.com

1. De halsspieren versterken 
Leg je baby op zijn buik. Masseer hem 
in cirkelvormige bewegingen van de 
rechter naar de linkerschouder, dan 
langs de wervelkolom tot aan zijn bil-
letjes. Door de zachte druk op zijn rug 
wordt het voor je kindje makkelijker 
om zijn hoofd op te richten. 

2. De doorbloeding bevorderen en 
de musculatuur verstevigen 
Neem een arm van je baby vast met 
één hand en strijk voorzichtig van 
de schouder naar de vingertoppen - 
uitsluitend in deze richting. Dat zorgt 
voor een goede doorbloeding en sterkt 
de spieren. Geeft je baby te kennen 
dat hij zich beperkt of onvrij voelt, laat 
het dan gerust even met zijn armen 
zwaaien. Na de armen en handen zijn 
de benen aan de beurt: strijk afwisse-
lend met de rechter- en de linkerhand 
van boven naar onder, dus van de 
liesstreek naar de voetjes. 

3. De stofwisseling stimuleren 
Op de handen bevinden zich be-
langrijke reflexzones. Baby’s ballen 
hun handjes meestal tot vuisten. 

Open deze vuistjes door je duim in 
de handpalm van je baby te leggen 
terwijl je zacht naar de vingers toe 
streelt. Masseer de handpalm zonder 
onderbreking in kleine cirkelvormige 
bewegingen. Tracht ook de vingertjes 
in deze massage mee te nemen. 

4. De bloedsomloop van je baby 
versterken 
Strijkende massage maakt je baby 
tevreden en ontspant hem. Je geeft 
een boost aan de doorbloeding en 
brengt de bloedsomloop in volle gang. 
Bovendien worden de hormonen die 
de groei bevorderen geactiveerd. Baby 
ligt op zijn buik op zijn warm, zacht 
kussen. Jij strijkt met vloeiende, ritmi-
sche bewegingen van kop tot teen, via 
zijn rug, zijn billetjes en zijn beentjes. 

5. Het groeiproces van het 
zenuwstelsel van je baby onder-
steunen 
Deze techniek heeft een zeer positieve 
invloed op de ontwikkeling van de 
zenuwbanen en de hersenen van je 
baby. Omsluit achtereenvolgend elk 
beentje van je kind en strijk van het 

bovenbeen naar de voeten. Daarna 
ga je met je duim over de voetzolen 
tot de tenen. Masseer daarna met een 
heel lichte druk elk teentje afzonderlijk. 

6. De ademhaling van je baby 
verbeteren
Door deze techniek wordt het zicht 
verbeterd en gelijktijdig bevordert 
het de ademhaling. Ga met je duim 
enkele keren en met lichte druk van 
het voorhoofd over het neusbeen naar 
de mond. Vind je baby deze beweging 
niet leuk, stop er dan mee en probeer 
het een volgende keer opnieuw. Deze 
massage vraagt wel wat gewenning. 

7. Stress afbouwen bij een baby 
Met massage wordt de productie van 
stresshormonen zoals bijvoorbeeld 
cortisol afgeremd. Je kind zal gedu-
rende de massage rustig worden en de 
dag harmonieus starten. Leg je baby 
op zijn rugje tegenover jou. Streel met 
je handen gelijkmatig van links boven 
naar rechts onder en van rechts boven 
naar links onder. BIj deze diagonale 
aanrakingen schakelen de hersenen 
automatisch op ontspanning over. 

E N K E L E  T I P S

Flexibele  
mini-badkamer
op maat

Ruimtebesparend badsysteem Camélé’O
Een badje in antislip met brede randen om makkelijk te verplaatsen. 
Een inklapbaar en demonteerbaar onderstel. Een lichtgewicht ver-
zorgingstafel met uitschuifbare zijladen, die ook op een badkuip, een 
commode en een bedje past. 

Opbergmandje
Met talloze opbergruimtes. 
Leeg geleverd. 

Set badaccessoires
Met thermometer, nagelknipper 
en een kam en borstel, alles aan 
een ring met sluithaak.

Verzorgingsmandje
Met thermometer, schaartje, 
badhanddoek, kam en borstel. 

Tomydoo
Evolutieve electrische 
neussnuiter voor baby´s 
vanaf de geboorte en 
peuters.

Ergonomisch potje
Met apart binnenpotje voor 
gemakkelijke reiniging.

Exacto
4-in-1 infrarood ther-
mometer voor zowel 
de omgeving, het oor 
of het voorhoofd.

Lotus Thermometer
Digitale thermometer, zowel 

geschikt voor het bad als voor de 
omgevingstemperatuur. 
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Doordachte collectie
Pigeon van Organics for Kids ontwikkelt bijzondere, duurzame en doordachte accessoires & 
gifts uit de mooiste kwaliteit biologisch katoen. Rompertjes, slaappakjes, pyjama’s, dekentjes 
en mutsjes, allemaal verkrijgbaar in verschillende hippe prints: bloemen, beesten, bollen, 
stippen, bolletjes, felgekleurd en in pasteltinten! Alle artikelen zijn gemaakt van heerlijk zacht 
100% biologisch katoen - GOTS gecertificeerd. Ontdek al het moois op www.babylonia.eu 

Hip  
biologisch 
katoen

Betaalbare 
kwaliteit

Samen met Timmy hebben we een collectie essentials voor je baby in 
superzachte, kwaliteitsbadstof uitgewerkt. De afwerking en de kwaliteit 
zijn zo goed dat de producten na veel wasbeurten nog als nieuw blijven. 
Exclusief verkrijgbaar bij de Babyworld-partners in duurzame kleuren: wit, 
rose, munt, bleu, greige en antra. 

S O F T  &  C L E A N  

B i o l o g i s c h  k a t o e n
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www.fresk.nl
SOFT, colourful and Organic

Fresk_ad_2017.indd   1 10-02-17   11:25

Cuddledry
Uit het bad en meteen in de armen van 
mama of papa. Met de Cuddledry handdoek 
heb je je handen vrij om je baby uit het water 
te tillen en blijf je zelf ook droog. En je baby? 
Die nestelt zich in een heerlijk warme en 
zachte dubbele laag van prachtige bamboe 
en puur katoen. Het is eenvoudig, het is veilig, 
en wat is er nu leuker dan samen knuffelen na 
het badje? www.babylonia.eu 

Een zacht en 
natuurlijk 
nestje

Verzorgingsproducten
Weleda biedt natuur-zuivere verzorgingsproducten – het 
beste uit de natuur voor jezelf én voor je kindje! Tijdens 
je zwangerschap, waarin je al maar groter wordende buik 
wat extra verzorging nodig heeft, en na je bevalling als 
je voor de verzorging van je baby’s tere huidje de meest 
zuivere en pure producten wenst. www.babylonia.eu

Het beste uit de 
natuur voor jezelf 
én voor je kindje!

S O F T  &  C L E A N  

V e r z o r g i n g
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Young,
colourful 

& free

Soft Sole: size S-5XL

Kinderschoentjes van Bobux, ze passen bij elke 
leeftijd met respect voor groeiende kindervoet-
jes. Je mag gerust zijn dat de voetjes van je kind 
onbelemmerd groeien bij het dragen van deze 
comfortabele schoenen! De ervaren vakmensen 
van Bobux werken bovendien enkel met materia-
len van de hoogste kwaliteit.

• Colourful Designs: vrolijke designs prikkelen de 
fantasie.

• Developing feet: zacht leder voor een huid-
vriendelijke bescherming.

• Breathable & Soft: alle vrijheid voor groeiende 
voetjes om natuurlijk te bewegen.

• Secure Fit: elastische sluiting zorgt ervoor dat 
de slofjes goed blijven zitten.

www.babylonia.eu

‘Bobux wil de natuurlijke ontwikkeling  
van kindervoetjes bevorderen, zodat onze kindjes 

hun hele leven lang gezonde voeten hebben.’new

www.lumababy.nl

www.bebe-jou.be

Lucky Quotes
De nieuwste collectie van bébé-jou zit boordevol hartverwarmende 
boodschapjes verpakt in hippe zwarte typografische quotes. Check 
ook het gloednieuwe innovatieve kliksysteem voor de badjes, 
waarmee je het badje veilig en stabiel vastklikt op de badstandaard.

S O F T  &  C L E A N  

M i j n  e e r s t e  s c h o e n t j e s
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4

5
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Nog voor de 2e verjaardag moet je kindje 
voor het eerst naar de tandarts, daarna elk 
half jaar. 

Op de leeftijd van ongeveer 3 jaar bestaat 
het gebit van je kindje uit 20 melktanden 
en is zijn gebit compleet. Dan komt ook het 
eerste poetsen aan de orde.

Je kind eerst zelf laten poetsen en daarna 
nog even napoetsen is een goeie manier 
om je kind stap voor stap correct poetsen 
bij de brengen. Tanden poetsen gebeurt in 
cirkelvormige bewegingen met lichte druk, 
tand voor tand.

Kleine kinderen slikken veel tandpasta bin-
nen, daarom is een gezonde samenstelling 
van eerste tandpasta belangrijk.

Mooie, kind- en milieuvriendelijke producten 
dragen bij tot het creëren van een aange-
naam ritueel voor het slapengaan.

Neutrale tandpasta 
Zonder toevoeging van 
smaak en toch nog lekker, 
zonder kleurstoffen, fuoride, 
suiker of salicylaat. Is rijk 
aan xylitol, dat gaatjes helpt 
te voorkomen. 

Muzikale buzzy brush 
Elektrische tandenborstel, 
ideaal voor kindjes: heeft 
zachte haren en roteert, stopt 
automatisch na 2 minuten, 
hij zingt een bruzzy liedje en 
heeft personalisatiestickers. 

Natuurlijke tandgel
De volledig natuurlijke tandgel van Nûby™ 
Citroganix™ is te gebruiken bij doorkomende 
tandjes en beschermt tegen bacteriën die 
tandbederf veroorzaken. Alleen of in com-
binatie met de Gum-eez™ van Nûby™ te 
gebruiken Voor kinderen vanaf 4 maanden.

Timboo, super 
bambootextiel

Bamboe kan door zijn holle structuur veel vocht opnemen. Bam-
boe is soepel en superzacht en heeft van nature anti-bacteriële 
eigenschappen, de gedroomde kwaliteiten voor de hypergevoelige 
huid van baby’s. De Timboocollectie - op basis van bamboe -  is 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Goed voor je kindje, 
goed voor de natuur! www.timboo.eu

tip5

tip4

tip3

tip2

tip1

E N K E L E  T I P S

De basis voor een sterk blijvend gebit

Gezonde 
melktanden 

1. Hoes voor verzorgingskussen
2. Hoes voor doekjesbox
3. Slaapzakje
4. Relaxhoes BabyBjörn
5. Parklegger
6. Ketting voor tutje

S O F T  &  C L E A N  

Ta n d v e r z o r g i n g
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Koeka staat voor slapen, baden 
en verzorgen van baby’s, peuters, 
kleuters en kinderen tot 10 jaar. 
Opgericht in 1998, en inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaardig 
lifestyle merk. De producten 
van Koeka zijn praktisch en 
functioneel voor jou en je kind 
en passen in een trendy en 
eigentijds interieur. Tal van unieke 
producten in veel kleuren voor 
baby’s en kids. Bekijk de volledige 
collectie op www.babylonia.eu

Trendy en 
functioneel

S O F T  &  C L E A N  

B a b y t e x t i e l

S O F T  &  C L E A N  

B a b y t e x t i e l
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Mealtime

Hapjes, papjes & sapjes,
alles lekker opgesmuld

 112 Je kindje te eten geven

 124 — 126 Lekker zoet!
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Let’s eat!Dining
in a golden

seat
Highchair
Revolutie in de wereld van de 
kinder stoelen en dat dankzij 
magneten! De tafel is magnetisch 
en klikt zichzelf vast aan de stoel. 
De bijhorende bordjes en kommen 
zijn voorzien van een metalen strip 
zodat ze aangetrokken worden door 
het tafelblad. Dat bespaart stellig 
rommel op de grond na de maaltijd! 
Zowel de tafel als de stoel zelf zijn 
verstelbaar, aangepast aan de leef-
tijd van je kindje. www.4moms.be

Peg Pérego Siesta Ice
De multifunctionele hoge stoel van  
Peg Pérego is ultracompact en past  
zich aan aan de groei van je kind. In lig-
gende positie is hij bruikbaar vanaf de 
geboorte. Het zitje kan je in niet minder 
dan 5 standen en 9 hoogten verstellen. 
Het eettablet is afneembaar.  
www.hebeco.be

PlanToys ®
Je baby mee aan tafel! Uniek design 
dat 3 houtsoorten combineert en 
perfect past bij een levendige peuter. 
De voetsteun kan je verstellen en 
omkeren voor grotere kinderen. 
www.plantoys.com

Up & Down eetstoel
Design meegroeitechnologie met 
6 instelbare hoogtes zodat deze 
stoel past aan een tafel zowel als 
aan een kookeiland en een bar. 
Een mooie combinatie van ma-
terialen in een stabiele en veilige 
structuur. Geleverd met eettablet. 
www.beaba.com

De fresco chrome is niet alleen een eye-catcher in je interieur, hij groeit mee vanaf de geboorte 
tot je kind 8 jaar is. Past perfect bij een eettafel maar ook bij een keukeneiland. Alle accessoires 
compleet meegeleverd. De zitting kies je erbij. www.bloombaby.com

Slex Evo van Brevi
Slex Evo zijn vier producten in een: 
comfortabele wieg vanaf geboorte. 
Schommel met speelbar van geboorte 
tot 9kg. Hoge stoel vanaf 6 maanden 
met exclusieve continue verstelling 
van hoogte en diepte. Ergonomische 
preschool en volwassen stoel.
www.hebeco.be

M E A LT I M E  

E e t s t o e l e n
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Polly Progres5

Polly 2 Start

Polly Magic

www.chicco.be
 Design: Peter Opsvik 

baby, peuter, kleuter, 
tiener... op een nomi 
zit je goed!
Nomi is de nieuwste meegroeistoel 
van ontwerper Peter Opsvik, die 42 jaar 
geleden de Tripp Trapp tekende. 

Je Nomi kinderstoel stel je helemaal zelf 
samen, al naargelang  je smaak. 

Kies uit 7 kleuren, 4 houtsoo�en 
en handige accessoires!

WIST JE DAT...
… Nomi schuifwieltjes hee  aan de 
achterste poten? Zo kantelt je kind 
niet om, als het zich afduwt van de tafel!

… Nomi een absoluut lichtgewicht is? 
De stoel weegt minder dan 5kg, en is 
supermakkelijk verplaatsbaar!

… je je Nomi kan verstellen en aanpassen 
zonder gereedschap? Dankzij de handige 
draaiknoppen kan je de stoel milimeter 
per milimeter juist instellen!

0-6 maanden + 6 maanden + 2 jaar

volg ons
facebook.com/babyma�erscom
@babyma�erscom

ROS-6049-advertenties-babypark.indd   4 1/03/17   10:20

De evolutieve design 
eetstoel die meegroeit tot 
een stoelverhoger. Ideaal 
vanaf te geboorte, de Polly 
Progres5 groeit mee met je 
kind en verandert zelfs in 
een stoelverhoger.

Het geluk begint vanaf de geboorte. 
Ideaal vanaf de geboorte tot 3 jaar. 
Positie relax met verkleinkussen 
voor de pasgeborene. Positie hoge 
eetstoel van 6 tot 12 maanden.  
Positie kinderstoel van 1 tot 3 jaar 
om met de hele familie aan tafel  
te zitten.

Ideaal vanaf de geboorte en groeit mee 
met je kind. In breedte aanpasbare 

rugleuning om zich aan te passen aan 
de groei van je kind. Makkelijk en intuïtief 
systeem om de rugleuning aan te passen 

met behulp van een draaiwiel.
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doomoo snoogy
Zachte opwarmknuffel met een uitneembaar kussentje gevuld met 
koolzaad- en lavendel. Straalt behaaglijke warmte uit & verzacht baby’s 
krampjes.

SY2 SY3 SY5

SY6 SY7SP1

SP3

SP5

SP2 SP4

doomoo spooky
Knuffel met nachtlampje is heerlijk zacht. Het lichtje stelt je baby 
gerust wanneer het bedtijd is of wanneer hij wakker wordt. Begint 
automatisch te branden wanneer baby huilt.

doomoo seat
Meegroeiende poef die een uitzonderlijk comfort biedt zowel aan de 
allerkleinsten vanaf de geboorte (dankzij de veiligheidsriem) als aan grotere 
kinderen die zich in hun geliefkoosde houding kunnen nestelen.

S F2

S G1 S H6S D1 S H4S G3

S R0

S H1 S H5

S F1S T2 S T3 S T4

doomoo nest
Voetenzak - houdt baby in 
alle veiligheid warm op zijn 
doomoo seat.

doomoo swing
Schommel waarmee het 
kindje in zijn doomoo seat 
kan gewiegd worden.

doomoo arch 
Universele babygym voor de doomoo seat, ook te 
gebruiken met een wipstoeltje of een autostoel.
(Beschikbaar vanaf april 2017)

Fruit
ARCH 03

doomoo arch swing
Muziekmobiel voor 
doomoo swing.
(Beschikbaar vanaf juni 2017)

USB

Giraf
ARCH 04

www.doomoo.com

iCandy verlegt grenzen met zijn design en functionaliteit van zijn kinderwagens. Deze ervaring en 
kennis gebruikt iCandy nu om een unieke hoge stoel te ontwikkelen : Michair is een hoge stoel maar 
ook een klein stoeltje en een schommelstoeltje voor later. In combinatie met een relax kan Michair 

gebruikt worden vanaf de geboorte. 

transformeert van wipstoel naar kinderstoel of schommelstoel
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Take 
it easy 
baby!

mamaRoo 3.0
De Rolls Rolls onder de relaxen: mamaRoo 
beweegt zoals ouders hun kindje zouden sussen: 
wiegen, schommelen, zwaaien, deinen en zelfs 
een autorit nabootsen. Samen met deze bewe-
gingen maken natuurgeluiden je kindje rustig bij 
de hardnekkigste huilbui. Het zitje is van ligstand 
naar zitstand om te bouwen, zo kan je je kindje 
ook vanuit zijn relax hapjes geven. www.4moms.be

Coco Go 
Een stijlvolle en flexibele relax van Bloom, gebogen 
berkenhouten frame samen met een biokatoen zitting. 
Ingebouwde vibratiefunctie dat rustgevend werkt en 
helpt bij darmkrampjes. Instelbare kantelposities. Coco 
Go is heel dun inklapbaar voor transport in een bijgele-
verde draagtas. www.bloombaby.com

Beaba Up & Down
Heel praktisch want je kan het zitje in de 
hoogte zowel als de rugleuning in 3 stan-
den verstellen. Een hoofdkussentje voor 
extra comfort. Je maakt van deze Up & 
Down een gewone relax door het zitje op 
de laagste positie te plaatsen. Activitei-
tenboog in optie. www.beaba.com 

Uplift Schommelrelax 
De luxeversie van een klassieke relax: 
hij kan met één knopdraai verhoogd 
worden tot en met zetelhoogte. Hij is 
uitgerust met alle features die vandaag 
de dag vereist zijn: tril- en muziekfunctie 
met automatische uitschakeling, veilige 
5-puntsgordel, afneem- en opbergbare 
speelstang, stof die wasbaar is en niet 
onbelangrijk: een inlegkussen voor je 
pasgeboren baby. www.hebeco.be

BLISS

Jij hebt je handen vrij om je baby te laten spelen en rusten in deze nieuwe relax van BabyBjörn.  
Een gestroomlijnd design met een ergonomisch zitvlak in 3 posities verstelbaar. Bliss is heel com-
pact zodra hij is ingeklapt. De natuurlijke schommeling gebeurt door bewegingen van jou of je baby, 
zonder gebruik van batterijen of electrische aansluiting. De BLISS is bruikbaar van 0 tot 2 jaar.

Geef je  
kind een  
comfortabele  
start

Leaf, to dream on 
Geïnspireerd op een blaadje in de 
wind. Zorgt dat je kindje gewiegd 
wordt van links naar rechts, net als 
bij mama op de arm en dat zonder 
enig mechanisme. Voor het voeden 
of spelen kan je Leaf eenvoudig 
vastzetten. Zijn strak design past in 
elk interieur. www.nuna.eu 

M E A LT I M E  

R e l a x e n
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Freestyle™
De Freestyle™ is de kleinste dubbele elektrische 
borstkolf ter wereld met de nieuwste kolftechnologie 
en biedt maximale mobiliteit, vrijheid en flexibiliteit. 
De Freestyle heeft een oplaadbare accu, verlicht 
display en geheugenfunctie. Wordt geleverd in  
trendy schoudertas. www.medela.be

Calma
Met Calma zijn borstvoeding en 
voedingen met de fles gemak-
kelijk te combineren. Door het 
unieke vacuümsysteem regelt 
je baby zelf de melkstroom en 
kan je baby drinken, ademen en 
pauzeren net als aan de borst. 
Bekend, vertrouwd en veilig voor 
je baby én voor jou!
www.medela.be

Borstvoeding
Borstvoeding is de normaalste zaak van de wereld. In 
moedermelk zitten alle voedingsstoffen die je baby nodig 
heeft.  Het bevordert de groei, gezondheid en de algemene 
ontwikkeling van je baby op korte en op lange termijn. 
Het beschermt je baby want borstvoeding beschermt het 
afweersysteem van je baby. Bovendien ontstaat er een 
hechte band tussen jou en je baby. Borstvoeding is herstel-
lend voor jouw lichaam na de zwangerschap en het bevre-
digt de emotionele behoeften van je baby. Borstvoeding is 
gratis en je kan het altijd en overal geven en heeft altijd 
de juiste temperatuur. Een goede kolf is een uitstekende 
investering om pijn en kloven te vermijden en je kan het 
voor meer dan één kind gebruiken. 

Overgang tussen borst- en flesvoeding
Als borstvoeding om de een of andere reden niet 
meer mogelijk is, is flesvoeding een goed alternatief. 
Borstvoeding afbouwen doe je best stap voor stap. Je kan 
beginnen met één tot twee borstvoedingen per week ver-
vangen door een flesje met ingevroren moedermelk. Deze 
vervanging doe je best van de voeding waarbij je baby het 
minste drinkt. 

Je kindje te 
eten geven 

Glazen flessen van Avent 
Het meest natuurlijk en milieuvriendelijk product uit de 

Natural Serie van Avent: de glazen zuigflessen. Het zuiverste 
glas van farmaceutische kwaliteit waaruit ze zijn vervaardigd is 

hitte bestendig en blijft glashelder, ook na veelvuldig gebruik.  
www.philips.be/avent 

Flesvoeding
De natuurlijke bescherming tegen infecties die moe-
dermelk bied, ontbreekt bij flesvoeding. Daarom is een 
goede hygiëne bij flesvoeding van belang. Steriliseren van 
de flessen en de spenen is belangrijk om de bacteriën te 
doden. Neem ook voor flesvoeding de tijd voor dit intiem 
moment en zorg steeds dat speen tijdens het drinken 
altijd goed vol blijft. Zo slikt je baby geen lucht. Zitten 
er luchtbelletjes in de fles terwijl je baby drinkt, dan 
is de dop goed aangeschroefd. Met een borstvor-
mige speen kan je baby gemakkelijk aan de 
borst en van de fles drinken. 

Kind en Gezin helpt je met informatie en 
stelt een handige app ter beschikking 
om je persoonlijk voedingsschema 
borstvoeding, de luiervulling en 
het gewicht van je baby te volgen:  
www.appjevoordeborst.com 

Swing Maxi Bedoeld om twee
borsten tegelijkertijd af te kolven. 
Dit bespaart tijd en stimuleert de
melkproductie,wat tot 18% meer

melk oplevert.*

Met Calma zijn borstvoeding en
voedingen met de fl es makkelijk te
combineren. Je baby kan drinken,
ademen en pauzeren als aan de
borst. Vertrouwd en veilig voor je

baby en voor jou!

Startersset Alles wat je de eerste
weken nodig hebt voor je borstvoeding. 
Van het opvangen en voeden van 
moedermelk, steriliseren van onderdelen, 
tot de verzorging van je tepels. Ideaal 

om cadeau te geven, of te krijgen.

Freestyle De kleinste dubbele
elektrische borstkolf ter wereld. 
De Freestyle heeft een oplaadbare 
accu, verlicht display en geheugen-

functie. Wordt geleverd in trendy 
schoudertas.*

* De borstkolven van Medela zijn uitgerust met de 2-Phase   
 Expression® Technology, de enige op wetenschappelijk   
 onderzoek gebaseerde kolftechnologie die het natuurlijke   
 zuigritme van een baby imiteert.

Swing Een enkelzijdige elektrische
borstkolf die zich perfect aan het
dagelijkse leefpatroon van een
dynamische moeder aanpast. 

Handig en trendy.*

PureLan Herstelt de natuurlijke huidvetten 
bij uitdroging of bij gevoelige plekjes op de 
huid zoals tepelkloven. 100% ultrazuivere
natuurlijke lanoline (wolvet), zonder
kunstmatige toevoegingen.

Door borstvoeding te 

geven, geef je jouw baby de 

beste start. Moedermelk bevat 

namelijk alle belangrijke voedings-

stoffen en antistoffen die je baby nodig 

heeft om te groeien en zich optimaal te 

ontwikkelen. Medela biedt voor elke 

situatie de beste borstkolf en andere 

producten voor een onbezorgde

borstvoeding.

Bezoek www.medela.be of vindt Medela Benelux op

De oplossingen van MedelaM E A LT I M E  

V a n  b o r s t-  n a a r  f l e s v o e d i n g
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www.philips.com/avent

www.chicco.be

Comfortabel 
afkolven

Unieke en comfortabele 

kolfhouding zonder voor-

over leunen.

Gemakkelijk combineren 

van borst- en flesvoe-

ding.

Zacht en warm aanvoelend 

massagekussen stimuleert de 

toeschietreflex. Ook beschikbaar 

in een groter formaat.

Elektrische borstkolf
Uitgerust met verschillende 
programma’s die onder meer de 
toeschietreflex op gang brengen en 
toelaten om gemakkelijk te kolven. 

Meer comfort, meer melk
Omdat je meer melk aanmaakt wanneer je 
ontspannen bent, heeft Philips Avent kolven 
ontworpen waarmee je kan afkolven zonder 
voorover te moeten leunen en voorzien van 
een zacht stimulerend massagekussen.

Bewaarbekersset VIA Natural
De VIA bewaarpotjes zijn een handige manier om je af-
gekolfde melk te bewaren. Ze zijn gemakkelijk te stape-
len en laten toe er een datum op te noteren. Ze kunnen 
ingevroren worden en gemakkelijk omgevormd worden 
tot een gebruiksklaar flesje, met een Avent-speen.

Natural 
Feeling

Vereenvoudigt de afwisseling tussen  
fles en borst
• Unieke gebogen speen, voor een intuïtieve  

voeding en een comfortabele houding.
• De speen zit altijd vol melk en voorkomt  

lucht inname tegen buikkrampjes. Baby maakt  
dezelfde bewegingen als bij borstvoeding en 
plaatst de lippen natuurlijk om de ronde basis.

• Extra-zachte silicone die doet denken aan mama’s borst.

Bootst het gevoel van borstvoeding na

Zuigfles NaturalFeeling 
0 m+,  1 m+, 3 m+

Anti-lek dop

Unieke gebogen speen met 
afgeronde basis voor een 
comfortabele houding tijdens te 
voeding. Dubbel anti-krampjes 
ventiel. De spenen zijn com-
patibel met alle NaturalFeeling 
flessen.

Brede hals: eenvoudig 
bereiden en schoon-
maken
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www.tommeetippee.com

2

Closer to Nature® flessen
De flessen werden bestudeerd om borstvoeding te verlengen en om 
de overgang naar de fles gemakkelijker te maken. Bestaan in 150, 
260 en 340 ml. Op de spenen zorgt het antikoliekventiel voor opti-
male ventilatie om darmkrampjes te voorkomen. Spenen bestaan in 
5 vloeden: slow, medium, fast, variflow (voor poedermelk) en thick 
feed (voor soep). Een ander, nog gevoeliger antikolieksysteem+, is 
beschikbaar met 260 ml flessen.

1. Borstcompressen 
2. Starterkit
3. Elektrische sterilisator
4. Sterilisator voor microgolf
5. Manueleborstpomp
6. Elektrische borstpomp

Vrolijke vrienden!

(2)

RONDE SPEEN
3 SNELHEDEN

SMALLE HALS

RONDE SPEEN
3 SNELHEDEN

BREDE HALS

PLATTE 
SPEEN

BREDE HALS

DODIE, HET ENIGE MERK DAT 
3 GAMMA’S ZUIGFLESSEN AANBIEDT

ZUIGFLESSEN BREDE HALS
150, 270 EN 330 ML

ZUIGFLESSEN BREDE HALS
150, 270 EN 330 ML

ZUIGFLESSEN SMALLE HALS

ANTIKOLIEK ZUIGFLESSEN

G
EPRO

DUCEERD IN FRANKRIJK
(1)

(1)Plastieke zuigflessen
(2)Overeenkomstig de geldende wetgeving zijn alle producten van Dodie zonder bisfenol-A

Pa
st 
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h 
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én 
sim

pele
 beweging aan het zuigritme van de baby aan

St
im

ule
ert 

baby
 om zelfstandig te drinken

Vlotjes naar zelfstandig drinken
De First Sips en Easy Drink bekers uit de serie 
Explora zijn volledig lekvrij, makkelijk vast te 
houden en met een flexibel mondstuk dat het 
tandvlees beschermt.
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www.nuby.be

EVERY STEP OF THE WAYTM

Knabbel & sabbel
De kleurrijke fopspenen en bijtfiguren bevorderen een 
veilige en gezonde orale ontwikkeling bij baby’s en 
peuters.  
 
Wist je trouwens dat Nûby™ een fopspeen heeft die 
beweegt als moeder’s borst tijdens het borstvoeden?

Gevuld met 
PûrICE™- gel, 
blijft langer 
koel

Aan tafel
Op zoek naar het bestpassende eetgerei voor de eerste 
culinaire ontdekkingen van jouw kleintje? Het gamma 
aan lepels, borden en kommetjes begeleidt kinderen bij 
hun eerste kennismaking  
met vaste voeding.

Drinkbekers
De antilekbekers van Nûby™ zijn er zowel voor jouw 
nieuwsgierige baby als je actieve peuter. Zo kan je 
iedere spannende ontwikkelingsfase ondersteunen met 
een aangepaste beker.

Warmtegevoelige lepel

Introduceer veilig fruit 
en groenten, zonder 
het risico op verstikking

De volledig natuurlijke tandgel is te 
gebruiken bij doorkomende tanden 
en kan veilig ingeslikt worden

Voor snelle verlichting 
bij stuwingen en  
on-the-go afkolven 

De eerste tandjes goed verzorgen is van 
essentieel belang vor een gezonde 
ontwikkeling. 
De volledig natuurlijke 
tandverzorgingsproducten dragen, bij 
regelmatig gebruik, toe aan een optimale 
mondhygiëne en elimineren de bacteriën 
die gaatjes veroorzaken.

Het gamma is er speciaal om je als ouder 
te begeleiden van bij de geboorte van jouw 
baby. Het gamma omvat alle 
benodigdheden voor een comfortabele 
borstvoedingsperiode.

Nûby™ Natural Touch™
begeleidt je doorheen het eerste jaar als ouder

Nûby™ Citroganix™,  
eerste stap naar een gezonde glimlach
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Limited edition

Limited edition

Het zuigen op een fopspeen maakt je kindje 
rustiger en geeft een gevoel van veiligheid, 
vertrouwen en geborgenheid. Bij Difrax heb 
je keuze uit diverse modellen en designs. 
Altijd je baby’s eerste keuze.

• Vacuüm vrij & zonder luchtbellen 
• Voorkomt voedproblemen zoals darmkrampjes
• Natuurlijke voedingshouding

groeit met je baby mee
Dé fopspeen

Dé babyfles
voorkomt darmkrampjes
met behoud van voedingswaarden

M E A LT I M E  

F o p s p e e n t j e s  e n  f l e s s e n
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Suavinex: een veilige gok! Al 30 jaar aan het werk om te verzekeren dan baby’s gelukkig en gezond 
opgroeien. Ouders kunnen kiezen uit een wijde collectie ontwerpen, maten, materialen en functies, 
de meest innovatie designs voor uw trendy en modieuze baby. Suavinex verzekert het welzijn van 
veeleisende baby’s en bezorgt de ouders een gerust gemoed.

0%
BISPHENOL A

Fysio-
logisch

Rond Anti-koliek

Traag debiet speen +0m

Baby eten speen +4m

3 positie zuigspeen +0m

ideaal voor de eerste dagen
van de pasgeborene

maakt zuigen gemakkelijker 
voor baby’s die pap eten, zoals 
melk met graanproducten.

Draai de fles om controle te hebben over 
het debiet om te voldoen aan de behoefte 
van de baby of het type voedsel.

SMALL

LARGE

SMALL MEDIUM LARGE

SILICONE

Geïnspireerd door de ervaring van duizenden nieuwe mama’s en gebaseerd op grootmoeders advies, 
gaan we terug naar onze roots en herwinnen de puurheid van natuurlijk glas met een collectie die 
voor zichzelf spreekt.

Live Simply
Dream big

Laugh Lots

HOUDT:
8U KOUD
8U WARM

NATUURLIJK

HOUT

GLAS

Glazen fles met 3-positie zuigspeen

Anatomische fopspenen

Isothermische fles

Isothermische box

capaciteit
350ml

geurloos met rubber
haak

lekvrij

capaciteit
500ml

Geurloos Lekvrij Duwknop
sluiting

0+6m
6-18m
+18mAnatomisch

Ronde
vorm

One 
size

U
Variabele
3P

vanaf
0 maanden

+0120ml

  

240ml
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O ngeveer 200 miljoen jaar geleden ergens in 
het supercontinent Pangea gebeurde het voor 
het eerst: een nieuw leven op aarde overleefde 

voor het eerst op melk. Het eerste zoogdier moet overwel-
digd geweest zijn, net zoals mensenbaby’s die nu  voor het 
eerst aan moederborst gelegd worden. 

De smaak belooft veel goeds: moedermelk is een ware 
energiebom. Mensenkinderen boffen wat dat betreft, 
hun moedermelk behoort tot de zoetste melk in de 
natuur. Zeven van de 100 ml bestaat uit “melksuiker”, 
lactose genaamd. Enkel olifantenbaby’s krijgen nog 
zoetere kost. Kalfjes van runderen moeten het doen met 
vijf per 100 ml. 

Het smaakverschil van deze lactose is miniem in 
vergelijking met de zoetstof die men in de supermarkt 
koopt, de zgn. sacharose, de zoetstof 
die uit bieten en riet wordt gewonnen. 
Vergelijkt men het aandeel van lactose 
met sacharose, dan zouden in één glas 
moedermelk 6 suikerklontjes zitten. 
In één glas coca-cola vind men tien 
klontjes en een glas appelsap bevat 
het equivalent van acht suikerklont-
jes. Het verschil is echter nauwelijks te 
proeven. 

Geen wonder dat kinderen cola 
en appelsap lusten. Is het lactose of is het sacharose, dat 
maakt voor hen niet uit. In hun eerste levensjaren zijn kin-
deren gewoonweg op de zoete smaak geprogrammeerd. 
Moedermelk was voor de Homo Sapiens de essentiële 
voeding, net zolang hij melktandjes had, in vergelijking 
met de huidige tijd tot het einde van het lager onderwijs 
dus. 

De voedingsindustrie maakt gretig gebruik van het 
effect van de lactose in de moedermelk: zgn. kindervoe-
ding - mortadella in de vorm van een dier bijvoorbeeld of 
yoghurt met leuke protagonisten - bevat principieel (nog) 
meer zoete ingrediënten ten opzichte van vergelijkbare 
producten voor volwassenen. Van zodra de periode van 
babykost en moedermelk uit de eerste levensjaren voorbij 
is, komen in veel gezinnen de zoete, calorierijke extra’s 
op de proppen. Een kind dat bij de maaltijd enkel zulke 
kost eet, zou per dag ongeveer 100 gram meer suiker 

Lekker zoet!

Kinderen houden van suiker. Moeder Natuur heeft hen nu eenmaal 
als snoepers geprogrammeerd. Maar wanneer wordt het teveel van 
die zoetigheid? En hoeveel kan een kinderbuikje van dat goedje 
aan? Een zoektocht in de wirwar van wetenschappelijke visies. 

< Waarom maakt te veel appelsap 

dik en een appel niet? Het geheim 

ligt in de voedingsstofconcentratie.

Grappig...  
maar kinderworst 
bevat veel zoete  

additieven. 

binnenkrijgen dan een kind dat normaal gekookte 
voeding te eten krijgt: 17 klontjes suiker meer. Daarin 
zijn de zoete drankjes nog niet inbegrepen.
 
Suikerconsumptie en de gevolgen 
Wat met de toegevoegde suikers? Wetenschappers zijn 
het helemaal niet met elkaar eens. Amerikaanse dokters 
raden ouders aan de inhoud van producten als yoghurt 
en worst op de verpakking te lezen en tot de leeftijd van 
vier jaar in geen geval meer als vier theelepels (16 gram) 
van toegevoegde suikers te geven en tot de leeftijd van 
acht jaar nog slechts 12 gram (3 theelepels). Dit is in over-
eenstemming met een berekening van de Amerikaanse 
Heart Association, het leidinggevend Consortium van 
Amerikaanse Cardiologen, dat voedingsmiddelen recht-

streeks toeschrijft aan vetophoping 
op de heupen, hoge bloeddruk en de 
oprukkende diabetes in de goed door-
voede westerse wereld. 

Europese vakspecialisten zijn 
min der uit gesproken. Dat zoetigheid 
cariës veroorzaakt, daarover is men 
het eens. Een verband tussen de 
hoe  veelheid suiker die opgenomen 
wordt en de vetophoping is niet een-
duidig uit de studies op te maken. 

Het sleutelwoord is “voedingsstofconcentratie”. Het 
komt niet aan op de absolute suikerhoeveelheid in de 
voeding, maar wel wat de combinatie is met 
andere stoffen. Hoe zou het anders te ver-
klaren zijn dat dezelfde hoeveelheid 
appel in appelsap dik maakt terwijl 
een appel, puur en ongeschild, 
dat niet doet. Beide levens-
middelen bevatten dezelfde 
hoeveelheid fruitsuiker of 
fructose, hebben dezelfde 
hoeveelheid brandstof, 
dezelfde calorieën. Wat 
is dan het onderscheid? 

M E A LT I M E  

S u i k e r  i n  o n z e  v o e d i n g

>>
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Suiker en suiker is twee 
Chemisch beschouwd zijn ballaststoffen - hetgeen in de 
fruitpers overblijft van een appel en dat zijn structuur 
bepaalt, o.a. de schil en de vezels - allemaal suikers, hoe-
wel ze minder zoet smaken en voor mensen niet allemaal 
verteerbaar zijn. In de natuur komen verteerbare sui-
kers altijd samen voor met onverteerbare suikers, zelfs in 
moedermelk: naast lactose zit er bijvoorbeeld in moeder-
melk ook fucose, een stof die geen voedingsstoffen bevat, 
noch voor baby’s, noch voor volwassenen. 

Helemaal anders dan bepaalde bacteriën: in moeder-
melk is het net de mix van suikers en andere stoffen 
dat in de darmen van kleine kinderen de aangroei van 
goede bacteriën stimuleert en deze van schadelijke 
bacteriën verhindert. De rol van darmbacteriën is nog 
niet eenduidig. Maar er zijn expliciete aanwijzingen 
dat de aan- en afwezigheid van bepaalde variëteiten het 
immuunsysteem kunnen beïnvloeden in het ontstaan 
van chronische ziekten of van overgewicht.   

Veel moeders zijn de wetenschap voor en hebben het 
verband tussen suiker en bacteriën instinctief begrepen, 
zelfs voordat producten een voedingswaardetabel opge-
kleefd kregen. Het devies voor hen luidt: zoetigheden op 
voorwaarde dat er ook groentjes op het bord komen. In 
het licht van de wetenschap blijkt dit een verbazingwek-
kend wijze raad te zijn. 

Suiker verbieden is opvoedkundig zo goed als onmogelijk. De brandstof dient voor de energie van het menselijk lichaam en is daarom onontbeerlijk. Belangrijk is - 

naast de hoeveelheid - de combinatie met andere voedingsstoffen. Ballaststoffen spelen daarbij een beslissende rol.

100 ml koemelk  
bevat 5 gr melksuiker.  
In moedermelk is het 

suikeraandeel 7 gr. 

Stomen, omdraaien, mixen…klaar! 

Met de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker van Avent maak je heerlijke, voedzame maaltijden, 
afgestemd op de behoeften van je baby. Stomen, blenden, ontdooien én verwarmen, de 4-in-1 
gezonde babyvoedingmaker kan het allemaal! Je kan de maaltijd ook bewaren in het meegeleverde 
bewaarbakje om het later weer op te warmen met de gebruiksvriendelijke functies voor opwarmen of 
ontdooien. Receptenboekje  en downloadbare app inclusief. 
 

Een gezonde maaltijd 
in een handomdraai

M E A LT I M E  

S u i k e r  i n  o n z e  v o e d i n g
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De natuurlijke voedingsfles 
maakt het gemakkelijker 
om borst- en flesvoeding te 
combineren. De speen die 
op een borst lijkt zorgt voor 
een natuurlijke aanleg zoals 
bij borstvoeding. Daarnaast 
zorgt het innovatieve ontwerp 
ervoor dat je baby minder last 
heeft van krampjes. Het unieke 
reliëf van de speen zorgt voor 
zachtheid en flexibiliteit zonder 
inklappen. Dit is onze natuur-
lijkste fles ooit.

De natuurlijke 
manier van fles-
voeding geven

Extra soepel

Minder darmkrampjes 
door het verhinderen van 
overtollige lucht

Natuurlijk aanleggen
Vergemakkelijkt het combineren 

van borst-en flesvoeding.

Flesjes beschikbaar in 125 ml, 260 ml en 330 
ml. Spenen beschikbaar met 1, 2, 3 of 4 gaatjes, 
variabele snelheid of met een zuigspeen voor 
dikkere pap.

Is mijn 
flesje 

klaar?

Steriel en proper
Snelle en veilige sterilisatie van flessen, 

spenen, kolven en accessoires. Onder 
gesloten deksel blijven de artikelen 

steriel gedurende 24 uur.

Klaar voor de volgende shift?
Het veelzijdige ontwerp van het 
droogrekje biedt plaats aan alle 
babyvoedingsproducten voor een 
hele dag. Afneembare lekbak voor 
eenvoudig opvang van water en 
schoon opdrogen.

Op de juiste temperatuur
De Natural flessenverwarmer is uitgerust met 
een sensor die de temperatuur controleert, 
zodat er geen oververhitting kan ontstaan en 
zo de melk op een veilige manier kan worden 
gegeven, met behoud van alle vitamines 
en voedinsstoffen. De thermostaat van de 
flesverwarmer houdt de melk op de juiste 
temperatuur gedurende 20 minuten.
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Bib’Expresso
Instant flesbereider, 3-in-1: flesverwarmer, potjesver-
warmer en sterilisator. Snel: in 30 sec. is de inhoud van 
de fles verwarmd op perfecte temperatuur. Eenvoudig 
met één hand te bedienen. Hygiënisch door geïntegreerd 
zelfreinigend systeem. Een verwijderbare bain marie 
warmer voor op reis. Voor alle type flessen en potjes.

Baby Milk Second
Nauwkeurige flessen-, potjes en 
moedermelkwarmer op stoom 
met geïntegreerde sterilisator voor 
flessen en spenen. Houdt langer 
warm. Compact apparaat met veel 
functies, praktisch op verplaatsing 
en plaatsbesparend in de keuken.
Geschikt voor flessen van alle 
formaten.

Druiprek Boom met  
geïntegreerd lekbakje
Capaciteit voor 6 zuigflessen plus toe-
behoren. Geschikt voor de vaatwasser.

Universele flessenborstel 2-in-1 
met verwijderbare lekbak
Voor het reinigen van zuigflessen met 
geïntegreerde miniborstel, accessoires 
en ophangring.

Glazen zuigflessen in  
110 ml en 250 ml
Hoogwaardige kwaliteit bestand 
tegen hitte en temperatuurschok-
ken. Luchtregeling via de speen 
om darmkrampjes te verminderen. 
Ergonomisch gevormde speen. 
Lekvrije dop.

Glazen bewaarpotjes
Ultrabestendig glas, bestand tegen 
hitte en grote warmteverschillen. Met 
eenvoudig vast te klemmen deksel en 
zichtbare maatverdeling.

Babycook® Original
Stoomkoker-blender in één, met 4 
functies: stomen, mixen, ontdooien 
en opwarmen. Inhoud kom: 800 
ml. Inclusief spatel, pureerdeksel en 
kookboekje. 

Meegroeibeker 3-in-1
Evolutieve 3-in-1 leerbeker: zuigfles, drinkfles en glas. 
Ergonomische handvaten en lekvrij Evoluclip systeem.

Set van 6 stapelbare bewaarpotjes
Van 200ml, met clipdeksel voor smaakbehoud 
dankzij hermetische afsluiting.  

Babycook® Solo
Zelfde functies als Babycook® 
Original maar met meer faci-
liteiten: grotere kom (1.100 ml) 
met maatindeling, automati-
sche uitschakeling, kliklampje, 
ontkalkindicator.

Stapelbare potjes
Doseerdoos voor melkpoeder,  
tot 9 porties, 100% hermetisch  
afgesloten. Kan ook als snack-
trommeltje gebruikt worden.

Babycook® Plus
Eerste huishoudrobot die 
dankzij zijn 2 afzonderlijke 
kommen toelaat om tege-
lijkertijd gezouten en gezoete 
gerechten klaar te maken, 
zelfstandig of gelijktijdig. Ca-
paciteit: 2 x 1.100 ml. 

Babycook® 
De vier-in-één topper: jij kiest de ingrediënten 
en in één handomdraai bereiden deze toestel-
len alles tot een héérlijk fruit- of groentenpap-
je of beide op hetzelfde moment! Ook ideaal 
voor het opwarmen of ontdooien met stoom 
en behoudt daardoor alle vitaminen.

Aan 
tafel!

Set ergonomische 
Lepeltjes

4 ultra soepele siliconen 
lepeltjes, voor de overstap 

van speen op lepel.

2012



133132

M E A LT I M E  M E A LT I M E  

www.booninc.eu
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Waterproof Medium Bib
Mad Mabel
LTEXBM192

Dish Set 
Mad Mabel
LDISHS1192

Cup
Mad Mabel
LDISHCS1192

Bowl
Mad Mabel
LDISHBS1192

Plate 
Mad Mabel
LDISHPS1192

Breakfast Board
Mad Mabel
LDISHBB192

Cutlery 
Stainless Steel
Mad Mabel
LDISHCU192

Waterproof Medium Bib
Bouncing Bob
LTEXBM193

Dish Set
Bouncing Bob
LDISHS1193

Cup
Bouncing Bob
LDISHCS1193

Bowl
Bouncing Bob
LDISHBS1193

Plate 
Bouncing Bob
LDISHPS1193

Breakfast Board
Bouncing Bob
LDISHBB193

Cutlery
Stainless Steel
Bouncing Bob
LDISHCU193

Cup
Wildlife Lion
1310007717

Bowl
Wildlife Lion
1310008717

Plate
Wildlife Lion
1310009717

Cutlery 
Stainless Steel
Wildlife Lion
1210005717

Silicone Placemat
Wildlife Lion
1210003717

Lunchbox
Wildlife Lion
1210002717

Cup
Wildlife Lion
1210004717

Breakfast Board
Wildlife Lion
1210001717

Cup
Wildlife Meerkat
1310007807

Plate
Wildlife Meerkat
1310009807

Bowl
Wildlife Meerkat
1310008807

Breakfast Board
Wildlife Meerkat
1210001807

Lunchbox
Wildlife Meerkat
1210002807

Drinking Bottle
Wildlife Meerkat
1210004807

Silicone Placemat
Wildlife Meerkat
1210003807

Cutlery 
Stainless Steel
Wildlife Meerkat
1210005807

WWW.LAESSIG-FASHION.DE
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1. Afdruiprekje Grass+Accessoires: trendy afdruiprekje voor het drogen van spulle-
tjes zoals flesjes en fopspenen. Gebruik de bloem Stem voor het drogen 
van kleinere items. Verkrijgbaar in verschillende formaten en met 
diverse accessoires.

2. Sprig: origineel vertikaal afdruiprekje voor het drogen 
van spulletjes zoals flesjes en fopspenen. Kan tot 8 
flesjes dragen. 

3. Forb: trendy flessenborstel met zachte silico-
nen blaadjes die grondig reinigen zonder te 
krassen. 

4. Catch Bowl & Catch Plate: eetkom die 
morsen voorkomt dankzij flexibele 
opvangklep. 

5. Kinderbestek Swap: lange smalle 
dubbele lepel met zacht en hard 
uiteinde. Heeft een vlakke tip, 
makkelijk om het mondje van je 
baby schoon te vegen. 

6. Pulp: handige doseerlepel 
waarmee je baby makkelijk zelf 
groenten- en fruitpap kan eten. 

Een ideaal tijdstip om te stoppen met borst- of flessenvoeding 
is er niet. Kijk maar naar natuurvolkeren, men kan kinderen tot 
2 jaar borstvoeding geven. Tussen 4 en 6 maanden begin-
nen doorgaans de eerste oefenhapjes. Dat merk je als je kind 
smakkende geluidjes maakt en als hij een lepeltje in zijn mond 
accepteert. Met oefenhapjes went je baby aan andere smaken 
dan die van melk. Hij leert te happen van een lepel en oefent 
zijn mondspieren. Je baby accepteert meer en meer de vaste 
voeding maar het duurt nog even voordat de vaste voeding 
zijn borst- of flesvoeding volledig vervangt. 

Tip: gebruik een lepeltje dat vrij plat is. Van een bolle lepel kan 
je baby nog niet eten. 

Expert aan het woord
Overgang van fles- of borstvoeding 
naar vaste voeding 

M E A LT I M E  

E e r s t e  h a p j e s
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Playtime

Spelend de  
wereld veroveren

 136 — 137 Welk speelgoed past bij mijn baby? 

 144 — 146 Dat krijgen we wel voor elkaar! Maar hoe?
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Doudou et Compagnie
Op zoek naar een kadootje voor een baby, met Doudou & 
Companie zit je goed. Kies uit veel superzachte knuffels in 
een mooie geschenkbox. www.unicell.be

De pompon “out of the box” goedgekeurd? 
De knuffel “in the box” 

wordt het stellig!
In het eerste levensjaar groeit je baby als kool, tegelijk 

leert hij enorm veel: zowel motorisch, sociaal, emoti-
oneel, cognitief als op taalvlak. Je kan die waaier aan 

vaardigheden op een speelse manier stimuleren: leuke 
spelletjes spelen en op het juiste moment het interessant-
ste speelgoed aanreiken is de boodschap. In een omge-
ving waar je baby zich veilig voelt en tegelijk kan ontdek-
ken, hoort speelgoed dat afgestemd is op de fase waarin 
je baby zich bevindt. Natuurlijk ontwikkelt elk kindje op 
eigen tempo. De ene rakker spitst zich eerst toe op taal, 
waardoor het kruipen en lopen wat wordt uitgesteld. 
Andere spruiten doen het net omgekeerd: je merkt dat 
ze pas later hun eerste woordjes proberen, terwijl ze al 
een poosje flink rondstappen en klauteren. Vandaar dat 
we brede richtlijnen gebruiken voor het bepalen van het 
juiste speelgoed.

Het eerste speelgoed 
Baby’s tot drie maanden zijn volop gericht op wat ze rui-
ken, zien en horen. Speelgoed voor de allerjongsten is dan 
ook best afgestemd op de ontwikkeling van de zintui-
gen. Sowieso sta je als ouder op nummer één als favoriete 
speelgoed: jouw gezicht, stem en interactie gaan boven 
alles.

En toch kan je kleintje ook zalig genieten van het luis-
teren en kijken naar een muziekmobieltje: de rustige 
regelmatige beweging, het zachte muziekje en de glim-
mende lichtjes zijn goed voor uren geboeid kijken. De 

Welk speelgoed past 
bij mijn baby? 

volgende stap is de mobiel proberen vast te grijpen, dus 
let goed op dat de mobiel stevig vastzit. Ook boekjes met 
eenvoudige, kleurrijke patronen zijn in trek. Samen naar 
de figuren kijken en erover vertellen wekt je baby’s inte-
resse en misschien ligt hier de kiem naar een latere liefde 
voor het lezen van boekjes?

Als je baby zelf een geluid produceert met een stuk 
speelgoed, ontwikkelt zijn besef van oorzaak-gevolg: als 
ik beweeg, hoor ik een geluidje! Vandaar dat baby’s het 
geweldig vinden om met rammelaars te spelen en einde-
loos met een piepend of zingend figuurtje in de weer te 
zijn. Trek je kindje eens sokjes of een armbandje aan met 
een rammelaartje in verwerkt, waardoor het bewegen 
een experiment wordt van zelf nieuwe geluiden maken: 
een bron van leerrijk plezier!

Bij het slapengaan zie je je kindje genieten van zachte 
stoffen of pluchen diertjes. Je baby kan er nog niet naar 
grijpen maar ze geven een geruststellende, herkenbare 
aanblik, niet in het minst omdat ze de vertrouwde huis-
geur makkelijk opnemen. Het ruikt naar ‘thuis’, waar hij 
zich ook bevindt.

Een half jaar oud
Rond hun zesde maand beginnen baby’s te grijpen en 
sommigen starten zelfs met gooien, wat voor hen een 
fantastisch leuk spelletje is. Je baby kan al goed zitten 
en het eeuwenoude kiekeboespel en spiegeltje kijken 
zijn tijdloze toppers. Perfect voor deze leeftijd, waarbij ze 

Samen spelen 
= Banden smeden 
Het is belangrijk om – hoe druk het ook is, en hoeveel 
was, werk en vaat er ook staat te wachten – elke dag 
een beetje tijd te voorzien om enkel en alleen met je 
kindje te spelen. Het is voor allebei volop genieten van 
het zorgeloos samen spelen en ontdekken. Je kindje 
oefent tegelijk interactie en taal, het imiteert jouw 
voorbeeld en leert samen spelen. Het voelt vertrouwd 
en veilig aan en jullie band wordt er elke keer sterker 
van. Veel speelplezier!

nog niet mobiel, maar wel heel nieuwsgierig zijn, is acti-
viteitenspeelgoed en een interactief speeltapijt. Flapjes 
met verborgen verrassingen, geluidjes- en muziek geven 
je kindje de kans om op eigen tempo een wijdere wereld 
dan hun wiegje te ontdekken. Ook spiegeltjes, muziekin-
strumenten en draaitoetsen zijn voor de halfjaardertjes 
superinteressant. De hersenen van je kindje ontwikkelen 
aan een sneltempo!

Mijn baby wordt negen maanden
In volle vaart gaat je baby’s ontwikkeling verder. Je 9 
maanden oude spruit kan niet stilzitten en het is tijd voor 
nieuwe uitdagingen. De grove motoriek manifesteert 
zich in het kruipen, zelfs al zelfstandig zitten en optrek-
ken aan de spijlen van een park. Een hele belevenis is het 
om nu te kunnen kruipen of schuiven naar alles wat inte-
ressant lijkt. Ouders, hou je bloempotten in de gaten! Met 
een loopwagen, loopfietsje of muziektafel voelt je baby 
zich de koning te rijk .... 

Happy birthday! Eén jaar
Gemiddeld kan een kindje rond zijn eerste verjaardag 
zonder hulp stappen. Al zijn er ook heel wat kindjes die 
hier pas later aan toe zijn. Heel wat energie gaat nu naar 
het ontwikkelen van stabiliteit en stevigheid. Ook de fijne 
motoriek en oog-handcoördinatie verfijnt zich. Je kindje 
kan nu goed alleen spelen en gaat op onderzoek uit: blok-
ken stapelen, met balletjes of een zachte bal spelen, steek-
puzzels, en de altijd populaire spelletjes met een muzi-
kale toets zijn nu perfect.

P L AY T I M E  

S p e e l g o e d  o p  m a a t
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www.hebeco.be

Activiteitengym 
Er zijn geen grenzen wanneer het gaat om het plezier van de baby! 

Zachte kleuren zodat het in moderne interieurs past, met fluo accen-
ten om het zicht van de baby te stimuleren. Talrijke ontwikkelingsac-

tivteiten begeleiden je baby vanaf zijn geboorte met dit speeltapijt.

Buggyspeeltje 
En nog een uitgekiend ontdek-
kingsspeeltje voor onderweg met 
bijtring, trilfunctie, geluidjes en 
fluo accenten. 

Wandelwagenrammelaar 
Pluche maanvormige rammelaar 
met fluo rammelkralen en een 
bijtring met textuur, stellig plezier 
onderweg. 

Activiteitencentrum  
Explore & More 3 stadia
Explore & More volgt je kind in zijn 3 belangrijke 
leerfasen: een draaiend zitje dat rekt en veert om 
spelenderwijs de spieren te ontwikkelen terwijl je 
baby nog niet kan stappen; een comfortabele hulp 
bij zijn eerste stapjes en tot slot een strakke stevige 
speeltafel. Niet minder dan 25 ontwikkelingsacti-
viteiten, aanpasbaar volgens de leeftijd. Een ideale 
kameraad die lang meegaat en nadien compact 
opgeborgen kan worden.

Baby op
ontdekking

Activiteitenspiegel 
Deze babyspiegel stimuleert het 
gehoor en de zelfherkenning. 

Set van 3 babyspeelballetjes 
Spelenderwijs leren met deze pluche 
babyspeeltjes, ze maken elk een 
eigen bel- en rammelgeluid. 

Tropical thema:

Taf Toys biedt een uitgebreid gamma aan kleurrijke 
speeltjes, speciaal ontworpen voor het ontwikkelen 
van baby’s vaardigheden. Design, kwaliteit, muziek 
en ontwikkeling zijn 4 pilaren waaraan veel aandacht 
wordt besteed.

www.taftoys.com

Tropical Mobile
Muziekmobiel met lichtprojectie van sterretjes en afneembare speeltjes.

Tropical Car Mirror
Babyspiegel voor in de wagen.

Jungle Pals Gym
Zacht opgevulde speelmat met 
afneembare bogen en speeltjes.

Crawl ’n Stack
Kleurrijk vrachtwagentje met afneembare stapeltoren.

Musical Boat Cot Toy
Muzikaal bewegend bootje dat 
op de rand van het babybedje 
geïnstalleerd kan worden. Met 
stervormige lichtprojecties..

P L AY T I M E  

S t i m u l e r e n d  s p e e l g o e d
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P lanToys® is een bedrijf in 1981 gesticht dat blijft 
innoveren. Het is het eerste bedrijf wereldwijd 
dat herbruikt rubberhout gebruikt om speel-

goed te maken. Ze gebruiken hout van rubberbomen die 
na ongeveer 25 jaar geen rubber meer produceren. De 
PlanToys® fabriek heeft nu een omvang van 45.000 vier-
kante meter met een maximale capaciteit van ongeveer 7 
miljoen stuks speelgoed per jaar.

Kwaliteit en veiligheid voorop 
Rekeninghoudend met de hoogste kwaliteitsnormen en 
veiligheid in de ontwikkeling van speelgoed, maakt het 
bedrijf elke dag zijn belofte waar door kwaliteitsproduc-
ten voor het leven te produceren met respect voor het 
milieu. PlanToys® werkt met hart en ziel om de impact 
op het milieu zo minimaal mogelijk te houden. Door de 

Ontdek 
PlanToys

beschikbaarheid in meer dan 67 landen blijven ouders 
PlanToys associëren met speelgoed dat lief is voor de 
wereld van begin tot eind.

Een bedrijf met een hart voor kinderen wereldwijd
Educatief speelgoed en steeds opnieuw innoveren om de 
verbeelding van kinderen aan te spreken. Als speelgoed-
producent van de hoogste kwaliteit en veiligheidsstan-
daarden wordt PlanToys® gewaardeerd voor zijn magi-

sche creaties die zowel het spelen als het leren 
aanmoedigen en dit op een milieuvriendelijke 
manier. www.plantoys.com
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5-in-1 Letter Locomotief
Speel met 13 blokjes en leer spelender-

wijs letters, letterklanken, voorwerpen 
en meer. Met 10 leerzame activiteiten 

en 5 manieren om te spelen: zittend, als 
walker of als loopwagen. 

Babywalker
Zet de eerste stapjes in de wereld 
van dieren, kleuren, vormen, muziek 
en nog veel meer! Het activiteitenpa-
neel is afneembaar waardoor er ook 
zittend gespeeld kan worden.

2-in-1 Activiteitentafel 
Het interactieve tafeltje boordevol verrassingen! 
Tal van speelelementen moedigen kleintjes aan 
om op ontdekking te gaan en te laten kennis-
maken met letters, cijfers, kleuren, vormen, 
dieren en nog veel meer! De tafelpoten kunnen 
verwijderd worden om ook zittend te kunnen 
spelen en ontdekken!

Baby’s eerste sleutelbos
Een rammelaar, een sleutel met 
kraaltjes en een bijtring die de 
pijn kan verlichten bij het doorko-
men van de tandjes.

Activiteitenkubus 
Kies een kant en maak plezier. 
Druk op de interactieve toetsen 
of draai de wijzer en maak ken-
nis met dieren, cijfers, kleuren, 
etenswaren, voorwerpen en 
muziek.

Schud en Leer Olifantje
Druk op de knipperende 
muziektoets en schud het 
olifantje om vrolijke liedjes, 
grappige zinnetjes, melo-
dietjes en geluiden te horen.

Vormen Trommel
Plaats de 5 vormpjes in de 
juiste openingen om kennis 
te maken met vormen, 
cijfers en dieren én om een 
leuk trommel- of zoekspel-
letje te spelen.

Spiegel Speelpaneel
Druk op de knipperende ster-
toets en zie de aap en de leeuw 
op magische wijze verschijnen 
in de spiegel. Luister naar de 
grappige geluiden, vrolijke zin-
netjes en gezongen liedjes door 
de vlinder te bewegen of aan de 
ster te trekken.

1. Ballenhuis met illustraties
2. Stapelkubussen met diermotieven, schuiven in elkaar 
3. Ik leer tellen met groenten
4. Mini rally auto turkoois
5. Houten puzzels voor de kleinsten boerderij 

2-in-1 Vrachtvliegtuig Vince
Plaats Vliegtuig Vince in de laadruimte of transformeer 
het vrachtvliegtuig in een lanceerbaan en laat hem van 
de helling rijden. Veel beweegbare onderdelen bevorde-
ren de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en 
moedigen het spelen van rollenspellen aan. 

1. Pols- en Voetrammelaars Set
2. Verrassingsknoop in stof
3. Shelly de Blinkende Muzikale Slak 
4. Octotunes
5. Aapjes Speelketting

P L AY T I M E  

S p e e l g o e d  i n  a l l e  k l e u r e n
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D e tassen en borden van het ontbijt staan nog op 
tafel, inclusief kruimels alom. Bergen vuile was 
terwijl de wasmachine de hele dag draait. De 

vraag is: hoe begin ik eraan? Hoe de tijd best gebruiken 
voordat baby weer wakker wordt uit zijn middagdutje. 
Snel een douche nemen? Neen, dat zou te lang duren. 
Snel een koffie zetten en terwijl de tafel afruimen? Neen, 
een subtiel gekir betekent dat baby wakker is. Een flesje 
klaarmaken en alles laten voor wat het is en snel baby uit 
zijn wiegje halen voordat hij begint te wenen. 

Spannend als een detectiveverhaal zijn de eerste 
weken met je baby. Maar wat de meeste mensen vergeten 
in hun vreugdevol uitkijken: het is ook een zenuwslo-
pende periode. Er zijn weliswaar rustpauzes, een half 
uurtje later is het dan toch mogelijk dat tijdschriftje in 
te kijken, weliswaar met een koffie in de hand en baby 
op de arm. En daar rinkelt de 
telefoon weer... Opnemen of toch 
beter niet? Het leven van alledag 
met een baby, dat is vooral: prio-
riteiten stellen. De bergen was, 
de onopgeruimde keukentafel en 
schoonmoeder aan de telefoon... 
eigenlijk kan het allemaal wachten. 
Want niets is belangrijker in die 
eerste periode dan rustige momen-
ten voor jou en je baby. Maar net dàt 
is dikwijls het moeilijkste. Vooral 
“business-ouders”, die gewoon zijn 
te organiseren en volgens plan te 
leven, hebben het er moeilijk mee. 
Helaas is perfectionisme net in deze 
drukke fase van de eerste weken en 
maanden niet op zijn plaats, inte-
gendeel het bezorgt nog meer druk. 
De nacht is er nu niet om lekker door te slapen maar 
het is een slapen in etappes, tussen het voeden, wiegen 
en kalmeren door. Een streng programma voor de vol-
gende dag mag men zich dan echt niet voorstellen. Een 
kleine inkoop plannen kan dan al een hele onderneming 
betekenen. Inderdaad, niets kan op tegen effectief goed 
plannen in deze periode en de tijd nemen voor een uit-
voerig boodschappenlijstje voor de hele week.

 

Tijd is goud waard, ook de tijd alleen 
Een geboortelijst zorgt ervoor dat de specifieke inko-
pen voor je baby alvast vooraf gepland zijn. Er komt veel 
bezoek over de vloer. Tijd met z’n drietjes of tweetjes is 
toch ook belangrijk, ook tijd om eens alleen te zijn of met 
een beste vriendin die misschien nog geen baby heeft, 
met wie je kan spreken over andere dingen dan over lui-
ers en babybedjes en stil te staan bij de wondermooie, 

betoverende situatie, ondanks het 
feit dat alles veranderd is. 

Want het is toch zo: één blik 
in die enthousiaste oogjes van je 
baby, die stralende glimlach voor 
papa of mama, en de stress is ver-
dwenen. Zulke momenten van 
gelukshormonen helpen de rijen 
ongeopende mails, hopen vaatwas 
of volle luieremmers te vergeten. 
Tot op het moment dat mama of 
papa die de dag thuis spendeerde 
zich ‘s avonds afvraagt: wat heb 
ik eigenlijk gedaan vandaag? Dan 
komen die gelukshormonen van 
pas. Want veel nieuwe ouders en 
hun omgeving vergeten dikwijls in 
onze rumoerige tijd: dit is een uit-
zonderlijke periode. Enkele weken 

de baby het etmaal rond verzorgd hebben, het verdient 
eenvoudigweg de grootste erkenning. 

Daarom is het heel belangrijk, de hulp die geboden 
wordt met open armen te aanvaarden: vrienden die eens 
babysitten, een handje helpen of bijspringen en een pak 
luiers meebrengen uit het warenhuis, of oma die iets 
komt koken en met de baby een rondje door het huis of 
een blok rond wil wandelen. Het zijn allemaal waarde-
volle momenten voor ouders die bij al de organisatorische 
rompslomp ook eens samen als koppel gezellig keuvelen 
of tijd voor elkaar nemen, al is het maar kort en even niet 

De baby is er, vreugde alom! Tot men tot de vaststelling komt: we 
hebben geen minuut meer vrij. Jonge gezinnen en het gezinsleven, 
gaat dat eigenlijk wel samen? Hoe kan men zonder uitgeput te raken 
de dagelijkse uitdagingen aan? En als koppel, zonder kleerscheuren...

Dat krijgen we 
wel voor elkaar! 
Maar hoe? 

Spannend als 

een detective-

verhaal zijn de 

eerste weken 

met je baby. 

Niets is  
belangrijker in  

die eerste periode 
dan rustige  

momenten voor 
jou en je baby

>>
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T i m e  m a n a g e m e n t
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alleen maar “mama” of “papa” zijn. Zo kunnen zij energie 
tanken voor een volgende ronde. 

Natuurlijk moet elke dag “gefikst” worden. Het wordt 
allemaal wat relaxter als elk zijn geplande massageaf-
spraak kan nakomen, zijn tennisuurtje kan boeken of 
eenvoudigweg zijn benen in de lucht kan leggen met zijn 
lievelingsboek of simpelweg zomaar de wolken voorbij 
zien drijven in de wetenschap dat het leven geen hotel 
is, waar zelfs het bed niet moet opgemaakt worden. De 
moedigste ouders weten dat het meest zinvolle is er zich 
bij neer te leggen. Dat geeft energie voor de mooie dingen 
die komen, en ook voor de spannende dingen. 

De oplossing? Ergens tussenin
Als baby wat groter is, stelt men zich automatisch vra-
gen zoals: vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar het 
kinderdagverblijf? Wie blijft thuis voor het huishouden 
en wie gaat uit werken, of doen we dat allebei? Het klas-
siek rollenpatroon waarbij de man uit huis gaat werken 

...  

of vrienden die het 

fornuis overnemen:  

vandaag kook ík  

voor jullie! 

Fantastische hulp:  

grootouders die  

even zorgen  

voor de baby

 ...

en de vrouw de “rest” afhandelt, is tegenwoordig slechts 
één van de veel mogelijkheden. Vrouwen hebben dikwijls 
goeie banen en zijn hoog opgeleid. Voor velen is de uitslui-
tende job van mama of papa zijn geen echte optie want de 
firma oefent druk uit en onderhandelt over hun carrière. 
Zo zien steeds meer mama’s - en in toenemende mate ook 
papa’s - zich weleens verplicht te kiezen tussen de zand-
bak, de verjaardag van hun kind of de ouderavond ener-
zijds en de teammeeting, het agenda en het prestatiege-
sprek aan de andere kant. 

De oplossing ligt voor veel koppels ergens in het 
midden: ze laten zich noch door het ene, noch door het 
ander cliché van de wijs brengen, maar kiezen voor de 
individuele weg. Of ze daarbij opteren voor het fiftyfif-
ty-model, waarbij alles netjes opgedeeld wordt of waarbij 
de ene het privé-leven organiseert en de ander zijn carri-
ère uitbouwt, het speelt voor hen geen rol. Voor hen is de 
helft-helft-variatie niet van toepassing maar déze werkin-
deling waarbij elk zich het beste voelt.

M O O I E  M A M A B L O G S 
www.vernejasper.com

www.talesfromthecrib.be

I N T E R E S S A N T E  S I T E S 
www.babyenpeutertips.wordpress.com 

www.kindengezin.be 
www.baby.be

De elfenfamilie  
van Moulin Roty 

De elfenpopjes, -knuffels en 
-rammelaar zijn klaar om met je 

baby naar bed te gaan. Ze zijn 
zacht, hebben zachte kleurtjes en 
delicate gezichtjes. Een lusje aan 

de pols is voorzien voor baby’s 
lievelingsknuffeldoekje. 

Handgemaakte poppen van Peppa
Peppa is een collectie van handgemaakte knuffelpoppen 
in natuurlijke materialen. Zo zijn de hoofdjes gevuld met 
schapenwol: een belangrijke eigenschap van schapen-
wol is dat hij zeer snel geuren opneemt. Voor de baby betekent dit dat het popje geuren zal 
opnemen van thuis, van zijn ouders, van dingen die hem vertrouwd zijn. Hierdoor wordt een 
Peppa lappenpopje al gauw het onmisbare en onafscheidelijke lievelingspopje. Ontdek al de 
Peppa-vriendjes op www.babylonia.eu 

1. Knuffel Muis Nine 
2. Knuffeldoekje Kleine Konijn Lulu 
3. Knuffel Kat Moon
4. Knuffel Konijn Nin-Nin
5. Rammelaar Gestipt Konijn

P L AY T I M E  

T i m e  m a n a g e m e n t

P L AY T I M E  

K n u f f e l s
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Wheely Bug
Zintuigen, motoriek en creativiteit krijgen hun plaats 

in het leven van je kleintje bij zijn rijmomentjes op 
zijn schattige wheelybug. www.hebeco.be

Eén van de vrolijke boederijvrienden van KidZZfarm
Knotsgek springplezier in huis of in de tuin, of een leuke deco-
ratie voor je speel- of kinderkamer. Het handige meegeleverde 
pompje zorgt ervoor dat de vriendjes makkelijk opgepompt 
kunnen worden. Beschikbaar in verschillende kleuren en 
uitvoeringen. www.mercatortrading.be 

Wishbone Bike 2 in 1, recycled edition RE
Hippe 2-in-1 loopfiets met minimale impact op het milieu. 
Hiermee kan je kind kan leren wandelen, fietsen en ba-
lanceren tegelijk. Wishbone Bike is bovendien verstelbaar 
volgens de groei van je kind. Pimpen doe je met de leuke 
stickers, flashy handgrepen en kleurrijke zadelhoezen. Een 
kit met extra wiel is apart verkrijgbaar.. www.hebeco.be

Een knusse playard in een aantrekkelijke indianentent van infantino met tal van afneembare 
speeltjes en een mobiel voor baby’s vanaf hun geboorte tot én met hun peutertijd. Eerst 
gebruik je deze teepee als gym om te liggen en grijpen naar de speeltjes en om op de buik te 
rollen, in de peutertijd als knusse wigwam. www.mercatortrading.be

Een eigen 
teepee ... ... dat is 

jarenlang 
creatief 

speel plezier

Bontoy Traveller
Unieke ride-on trolley voor kleine 
globetrotters, zowel geruisloos loop-
fietsje als trolley met 17 liter inhoud. Geen 
scherpe hoeken of punten, meegroeiend 
met zijn verstelbaarheid in 2 hoogtes en uniek 
design. Bontoy traveller, ideaal bij elke trip. 
www.hebeco.be 

Play n Go roadmap
Een leuke oplossing voor het opruimen van 
speelgoed, spullen meezeulen op de rug, je kan 
hem ook als speeltapijt gebruiken. Kortom, een 
speelkameraad voor het hele gezin. 
www.playandgo.eu

P L AY T I M E  

A c t i e f  s p e e l g o e d
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AD Infantino Gogaga

Chiming Flamingo Activity Pal

Spiral Car Seat Activity Toy

Turtle Activity Mirror

Playtime Pal Elephant

Deze leuke flamingo zorgt

voor uren plezier voor

de allerkleinsten. Leuke

geluiden en heldere

kleuren, verschillende

activiteiten zoals een

bijtring. Eenvoudig

op te hangen bv. aan

de kinderwagen of

autostoel voor

plezier onderweg.

Zacht, flexibel en eenvoudig op

te hangen, baby’s zijn dol op

spelen met deze kleurrijke

figuurtjes. Stimuleert de 

vaardigheden van de baby’s

terwijl ze vrolijk spelen en 

grijpen.

Plezier voor de allerkleinsten thuis of

onderweg. Een kleurrijke spiegel vol

leuke activiteiten. Eenvoudig te bevestigen,

de brede spiegel zorgt ook voor een goede

zichtbaarheid in de auto.

Vol van contrasterende

kleuren en leuke texturen,

baby’s zijn gek op deze

vrolijke olifant uit de

Gogaga collectie!

Travelling Duo

Playtime Pal Gira�e

Eenvoudig te bevestigen, ook voor 

plezier onderweg. Vrolijke vriendjes 

maken de gekste geluidjes, 

aantrekkelijke kleuren, een leuk

kiekeboe spiegeltje en houten ring.

Een lieve giraf met leuke 

geluiden, aantrekkelijke

kleuren en ‘kiekeboe’ 

spiegeltje, ideaal voor 

grijp- en speelplezier,

eenvoudig te bevestigen.
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P L AY T I M E  P L AY T I M E  

www.lilliputiens.be

A world full of little wonders

E L A S T I S C H 

R A M M E L A A R 

P I E P G E L U I D

S P I E G E L

K N I S P E R T

De feeërieke eenhoorn Louise neemt je kindje mee op 
ontdekking doorheen een wereld van kleuren, geluiden en 
zachte stoffen.  Wat eerst een gewone knuffel leek, blijkt 
al gauw een bron van activiteiten die de zintuigen van de 
allerkleinsten prikkelen.  

Luister als ze met haar hoofd schudt, en zoek waar het uiltje 
verstopt zit. Ringen om op te bijten, een mooie vlinder die 
papiergeluidjes maakt, een spiegeltje om in te kijken… en 
als je met haar hoefje schudt hoor je een vogeltje

Arme beer César, hij voelt zich niet lekker! Gelukkig 
heb je alles bij de hand om je lievelingsknuffel als een 
echte dierenarts te onderzoeken. 

In zijn huisje voorzien van een handvat, kan je hem 
overal meenemen en zo steeds een oogje in het zeil 
houden. 

Naast het stimuleren van de fijne motoriek komen ook 
imitatie, verbeelding en empathie aan bod in deze 
uitgebreide set. 

Spelen is niet alleen leuk, maar is ook heel belangrijk in de ontwikkeling van je kindje en 
dit vanaf het eerste levensjaar. Lilliputiens, voornamelijk bestaande uit een team van jonge 
mama’s, is zich maar al te bewust van het belang van spelen voor elk kindje. 

Reeds 20 jaar biedt Lilliputiens dan ook speelgoed aan dat perfect inspeelt op de 
behoeften van de allerkleinsten. Dat merk je meteen aan de zachte stoffen, het design, 
de kwaliteit en de veelzijdigheid van de creaties. Elk speeltje zit boordevol ideeën en 
activiteiten. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Doorheen de groeifase van het kind, 
groeit ook het Lilliputiens speelgoed mee, van de eerste zintuiglijke prikkels, tot kleuren 
leren en spelenderwijs imiteren. De diverse activiteiten laten je kindje toe anders te spelen 
met éénzelfde speelgoed, naarmate het groter wordt. De schattige Lilliputiens personages 
nemen jou en je kindje mee op een ontdekkingstocht vol plezier, kattenkwaad en tederheid…

Met Lilliputiens geef je je kindje leuk, mooi en educatief verantwoord speelgoed dat hem 
of haar een hele tijd zal vergezellen.

E E N  T H E R M O M E T E R 

K R A A G  O M 
A A N  E N  U I T 
T E  D O E N

E E N  F L E S J E  G E N E E S M I D D E L

E E N  G I P S

H A N D V A T

G A A T  O P E N  E N  T O E

César bij de dierenarts

Louise, de activiteiten eenhoorn

Love, peace and Louise

www.lilliputiens.be
Follow us on 
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Zorgeloze kindertijd,
in een veilig huis
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Een huis wordt een thuis. Als jullie baby straks 
thuis komt wonen, willen jullie een knus nest 
creëren waarin de baby zich geborgen voelt en 
veilig kan bewegen. Waarop moet je letten om 
goede leefomstandigheden te creëren? 

Ongevallen thuis
Hoe shockerend het ook mag klinken, de meeste ongevallen met kleine 
kinderen gebeuren thuis. Daarom willen we jullie wegwijs maken over 
het aanbod producten om een veilige haven te creëren waar jullie baby 
en weldra peuter zich vrij kan bewegen. Kleine weetjes verhinderen 
dikwijls al grote ongevallen. 

Gemoedsrust
Ook al is je huis volgens de regels van de kunst ingericht, dan nog zou 
je jullie kind de hele dag in het oog moeten houden. Dat is een onmo-
gelijke opgave. Daarom wordt er aangeraden de ontwikkelingsfase van 
je kind voor te zijn en jullie woning daar alvast op af te stemmen. Als 
je kind begint te kruipen, moet je huis veilig zijn voor een kruipertje. 

Een babyfoon waarmee jullie baby ook van op 
afstand te horen en waarmee eventueel een oogje in 
het zeil te houden is terwijl hij slaapt, is een vanzelf-
sprekendheid. 

Een must is ook een luchtbevochtiger om de lucht 
zuiver en bacteriën weg te houden, want de slijmvlie-
zen van een baby zijn nog niet voldoende ontwikkeld 
om zich hiertegen te beschermen. 

Ademhalingsregistratie gebeurt door een klein ap-
paraatje dat je ’s avonds aanbrengt aan baby’s luier. 
Zodra er geen ademhalingsbeweging wordt geregis-
treerd wordt een geluidsalarm in gang gezet. 

Een deurklink omwikkelen met een handdoek ver-
mijdt dat je kind zijn handjes kwetst tussen de deur. 
Meer professioneel zijn de deurklemmen uit schuim-
rubber die je bij de scharnieren bevestigt. 

Van zodra je kindje in een juniorbed mag slapen, 
is een bedrail, die verhindert dat je kind valt, geen 
overbodige luxe. 

Met een deur- of traphekje, dat je in diverse maten 
kan krijgen en dat je met allerlei ophangsystemen 
kan bevestigen, kan je gevaarlijke doorgangen afslui-
ten of temperamentvolle huisdieren verhinderen bij 
je baby te komen. 

Tafels, laden, rekken of sideboards zijn dikwijls een 
oord van kwetsuren voor kleine kruipertjes die zich 
proberen op te richten. Scherpe tafelhoeken en de 
volledige boord kan je best afschermen met een 
rubberen rand. 

De sleutel van de badkamerdeur halen, verhindert al 
snel dat je kind zich opsluit. Vensters en balkondeu-
ren moeten afgesloten zijn om te vermijden dat een 
kind kan vallen. 

En tot slot zijn elektrische toestellen natuurlijk af te 
schermen: fornuis-, ovendeur-, hifi- en stopcontact-
afschermingen zijn in elke Babyworld speciaalzaak 
verkrijgbaar. 

Enkele tips

1. Klemhekje Premier 
Het hekje dat zonder schroeven tussen alle deuren en trapleuningen van 
73,50 tot 119,30 cm past. Standaard tot 80 cm. Verlengstukken apart 
aan te schaffen. Met ingebouwd mechanisme dat verkeerde opbouw 
uitsluit. 

2. Veiligheidshekje Hearth Gate Flex XL 
Dit XL veiligheidshekje bestaat uit een deurpaneel en verschillende 
flexibele panelen die eindeloos kunnen worden gevarieerd. Handig voor 
het afschermen van een haardvuur, kachel, open schuifraam of andere 
brede openingen. Voor openingen van 90 tot 278 cm (deur + 2x 33cm + 
2x 72cm).

3. Schroefhekje Guard Me 
Schroefhekje met inklapbaar harmonicasysteem voor minimale zicht-
baarheid. Ideaal voor het afschermen van trap- of deuropeningen. Het 
hekje is in lengte verstelbaar en kan zowel boven- als onderaan de trap 
gebruikt worden. Voor openingen van 55 tot 113,5 cm. 

4. Klemhekje Avantgarde 
Hout/metalen deurhekje met klemsysteem, inclusief 2 verlengstukken. 
Voor deuropeningen van 71,3 tot 77,6cm (zonder verlengstukken) en 
tot 91,1cm (met 2 verlengstukken). Uitbreidbaar tot 117,1cm met extra 
verlengstukken. Hoogte: 73cm. Kan langs beide zijden worden geopend. 
Gemakkelijk met één hand te openen.

Je huis 
babyproof  
inrichten

Heel belangrijk is de 
eigen gemoedsrust 

met je kleine spruit in huis 
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Beschermend babymutsje in TENCEL®
Dit nieuw babymutsje beschermt het hoofdje van je 
baby in de eerste levensmaanden tegen blootstelling 
aan de voortdurende straling. Door het gebruik van 
TENCEL® is het babymutsje erg zacht en bovendien 
antiallergisch en temperatuur regulerend. 
www.missprincessandlittlefrog.com

Een autonomie van 22 uur en een capaciteit van 2500 ml, met weergave van de temperatuur en 
de luchtvochtigheid, daarover beschikt de stille luchtbevochtiger van Babymoov.  Via  een touch–
screen met achtergrondverlichting regel je de luchtvochtigheid en het stoomdebiet op het gewenste 
uur. De stoomuitstoot is 360° draaibaar.  Hygro+ beschikt over een veelkleurige nachtlamp en een 
verdeler voor essentiële oliën.

Gezonde 
en zuivere 
lucht voor 
je baby

Lascal Kiddy Guard Avant
Het makkelijk te monteren trap- en deurhek-
je dat minimale ruimte in beslag neemt, het 
verdwijnt wanneer het niet in gebruik is. 
Voorzien van een waarschuwingssignaal 
wanneer het scherm opengaat. Openingen 
tot 120 cm. Verkrijgbaar in wit en zwart. 
www.hebeco.be

Respisense Ditto & Snuza Hero MD
De Respisense Ditto en de Snuza Hero trillen wanneer er 
geen ademhalingsbewegingen geregistreerd worden. Indien 
de beweging niet wordt hervat door de trilstimulatie wordt 
een geluidsalarm in gang gezet. Respisense en Snuza zijn 
beiden verderlicht en voorzien van batterijen. Snuza Hero 
MD is medisch goedgekeurd. www.unicell.be

Snuza Pico
Snuza® PICO is een op de luier te bevestigen monitor en maakt 

verbinding met je smartphone. Indien er geen ademhalings-
bewegingen geregistreerd worden vibreert het toestel na 15 

seconden om je baby te stimuleren. Wanneer er geen reactie komt 
zal na 5 seconden een alarm in werking treden. Ook kan je op je 
smartphone de frequentie van de abdominale bewegingen, de 

lichaamstemperatuur en ligpositie van je baby bekijken en is er een 
valdetectie. Snuza® PICO is volledig draadloos en oplaadbaar.

www.unicell.be
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Analoog of digitaal
Een keuze die je zal moeten maken is de keuze tussen 
een analoog en een digitaal toestel. Deze laatste werkt 
storingsvrij, wat betekent dat je geen interferentie hebt 
van andere toestellen in de buurt. Op analoge toestellen 
moet je zelf je kanaal instellen. Daardoor heb je kans op 
ruis of storingen. Er bestaan wel analoge babyfoons die 
meer kanaalcombinaties bieden door middel van digitale 
kanaalinstelling. 

Dect-toestellen
De bekendste digitale toestellen zijn de DECT-babyfoons. 
Ze geven een kraakhelder geluid en zijn 100 % storings-
vrij want deze babyfoons gaan automatisch op zoek naar 
een vrij kanaal. Om straling en verbruik van deze baby-
foons te verlagen hebben veel toestellen een Eco-modus, 
waardoor ze uitschakelen wanneer er geen geluid in de 
kamer is. De nieuwste technologieën bieden ook stra-
lingsarme babyfoons op zich. 

De te overbruggen afstand 
Een ander belangrijk criterium bij de aanschaf van je 
babyfoon is de afstand die hij moet overbruggen. Het 
gemiddelde bereik van een babyfoon is tussen 50 en 500 
meter. Hou er rekening mee dat er een verschil is tus-
sen het bereik in een open veld en binnenshuis.  Deuren, 
muren en plafonds beperken immers het bereik. 

Via je smartphone of je tablet
Met de nieuwste generatie babyfoons kan je je baby 
wereldwijd horen en zien, waar je ook bent. Het zijn baby-
foons die je kan aansluiten op je smartphone of je tablet 

De jungle van de 
babyfoons, we 

helpen je graag! 

Natuurlijk helpen onze medewerkers je graag bij je 
keuze naar de babyfoon die het beste bij jullie levens-

stijl, jullie behoeften en voorkeuren past. Hier alvast een 
voorsmaakje van enkele criteria waarop je moet letten. 

• Een nachtlichtje en/of muziekje stelt je baby gerust. Via een 
timer, via geluid in de kamer of via een app kan je het in- en 
uitschakelen. 

• Temperatuurweergave op het display van de ouderunit. 
Sommige toestellen waarschuwen als het te warm of te koud 
is in de babykamer. 

• Terugspreekfunctie om je kind gerust te stellen, interessant 
als je kind al wat groter is. 

• Melding dat de ouderunit buiten bereik staat of dat de bat-
terij bijna leeg is. 

• Visuele melding of een trilalarm als je baby geluid maakt 
zodat je niet schrikt midden in de nacht. 

• Beweegbare camera van op afstand instelbaar, zoomfunctie 
van de camera. 

• Instelbare klok op de ouderunit, interessant voor voeding. 
• Bewegingsmonitor die de ademhaling registreert, de veilig-

heid tegen wiegedood. 

In onze Babyworld 
winkels vind je vast 

wat je zoekt! 

E X T R A  F U N C T I E S 
VO O R  B A B Y F O O N S
Afhankelijk van merk en model

via een app. Ze zijn voorzien van een beeldcamera. Deze 
beeldcamera’s hebben meestal ook nachtzicht via infra-
rood. Opname van beelden is voor deze modellen geen 
probleem. Ook aansluiten op een televisie of een laptop is 
bij sommige modellen standaard. Meerdere camera’s aan-
sluiten op één babyunit zodat je meerdere kindjes in het 

oog kan houden of je kind vanuit verschillende posities 
kan zien, is geen toekomstdroom meer. 

Wifibabyfoons 
Deze beeldcamera’s worden continu gegene-

reerd. Daardoor is er ook een constante stra-
ling in de babykamer. Enkele merken heb-
ben met deze reden nog een alternatief op 
de markt gebracht: door de beelden via 
het elektriciteitsnetwerk naar de modem 
te sturen, is er geen actieve straling. De 
modem stuurt het signaal dan verder 
naar de app van de ouders. Ook zonder 
internet kan je deze babyfoons gebrui-
ken. Ofwel schakelt het systeem over 
op DECT, ofwel wordt een Direct Wifi-
netwerk gemaakt tussen de camera en 
de smartphone. De camera wordt dan 
in no time met de app geconnecteerd. 

S A F E  &  S E C U R E  

B a b y f o o n s  o p  m a a t
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Sweet Dreams CoolMist
Luchtbevochtiger Een gezonde slaapomgeving 

voor je kind creëer je met deze luchtbevochtiger 
die tevens dienst doet als beeldprojector. Je 

kan er ook de tabletten van Vicks, de zgn. Vapo 
Pads in gebruiken om aangename en gezonde 

geuren zoals menthol, rosemarijn of lavendel te 
verspreiden. www.mamelou.be

Ademhalingsapparaatje 
Bij zware ademhaling kan een 
Vicks apparaatje wonderen doen 
want het maakt de luchtwegen vrij. 
www.mamelou.be

Babyfriend
Babyfriend is een elektronisch apparaatje dat met ultrasone 
trillingen de muggen weert, zelfs wanneer de ramen open 
staan. Babyfriend bevat geen chemische stoffen en is dus 
bijzonder geschikt voor de kinderkamer, met geïntegreerd 
nachtlampje. www.escos.be

Overal in  
contact met  
je baby

SCD860
• Babyfoon met ondersteuning van smartphone of tablet
• Eenvoudige installatie en gebruik via gratis app voor iOS & 

Android
• Safeconnect: automatisch overschakelen tussen netwerken 

voor de meest betrouwbare verbinding
• HD beeldkwaliteit tot 720p HD
• Infrarood nachtzicht
• Ondersteunt tot 10 camera’s en 3 gelijktijdige kijkers
• Kamertemperatuur en luchtvochtigheidaanduiding
• Personaliseerbare instellingen en alarmen
• Nachtlampje
• Slaapliedjes
• Terugspreekfunctie
• Mogelijkheid om foto’s te nemen van je baby

SCD580
• 100% privéverbinding en kristalhelder geluid
• Op afstand activeerbare slaapliedjes en nachtlampje +  

instelbare timer
• MP3 plug en play
• Terugspreekfunctie
• Kamertemperatuur en luchtvochtigheidaanduiding + alarm
• Smart ECO + ECO MAX: automatische aanpassing van verbruik 

en minimalisering van straling
• Instelbare klok voor voeding
• ‘Find’ functie om ouderunit terug te vinden
• Nachtmodus: aanpassing lichtsterkte en geluid voor ‘s nachts
• Huilmelding met trilalarm
• Oplaadstation
• Sterrenhemelprojector + instelbare timer

SCD565
• 100% privéverbinding en kristalhelder geluid
• Maximaal bereik van 330 m
• Op afstand activeerbare slaapliedjes en nachtlampje
• Terugspreekfunctie
• Kamertemperatuuraanduiding + alarm
• Smart ECO + ECO MAX: automatische aanpassing van 

verbruik en minimalisering van straling
• Instelbare klok voor voeding
• ‘Find’ functie om ouderunit terug te vinden

Babyfoon met camera 3.5,  
het visitekaartje van Alecto
Babyfoon met een beweegbare camera, touchscreen van 9 
cm en alle eigenschappen die kan dromen: 100 % storingsvrij, 
projector van een sterrenhemel en een keuze uit 19 slaapliedjes 
om je baby in slaap te dutten, nachtzicht, temperatuurweergave 
met alarm, instelbaar nachtlampje, terugspreekfunctie en een 
bereik van 300 m. www.alecto.nl

Slapen als 
een roos

S A F E  &  S E C U R E  

O n b e z o r g d  d e  n a c h t  i n



165164

S A F E  &  S E C U R E  S A F E  &  S E C U R E  Alecto baby, specialist in 
electronische babyproducten

Als je in verwachting bent komt er van alles op je af. 
Naast het heugelijke nieuws heb je ook ineens 
allerlei spullen nodig. Je kan wel wat hulp 
gebruiken. Bij Alecto baby maken we sinds 
1973 producten waar jonge ouders op kunnen 
vertrouwen. Die ondersteunen en helpen bij 
het verzorgen van je kleintje. Zodat je ook tijd 
hebt om te genieten. Ontdek al onze producten 
op www.alectobaby.be.

Babyfoon met camera, 3,5” touchscreen 
en projector
DVM-750

Baby- en peuterweegschaal
BC-10

Baby badthermometer
BC-05

Eco DECT babyfoon met display
DBX-88 ECO

LED nachtlampje, hond
Innocent Dog

Digitale babyfoon met projector 
en groot bereik
DBX-62

Babyfoon met camera en 
4,3” kleurenscherm
DVM-200

5-in-1 Babyvoeding steamer / blender
BFP-88

D E S I G N E D   F O R   B E T T E R   A I R.
Duux wordt in de Benelux vertegenwoordigd door CnerJ BVBA | +31(0)10 445 4422 | info@cnerj.eu | www.duux.com

‘Sphere’
luchtzuiveraar

‘Sphere’
ultrasone luchtbevochtiger

‘Ovi’
koudwaterbevochtiger

‘Tag’
ultrasone luchtbevochtiger

‘Iconic’
aroma vernevelaar

‘Mushroom’
ultrasone luchtbevochtiger

‘Mushroom’
baby projector

‘Bluetooth’
baby projector

lavandel eucalyptus citronella

Het antwoord is eenvoudiger dan je 
denkt: ademen. Maar wat weet je 
eigenlijk over de lucht die je inademt? 
Het lijkt schoon, maar niets is minder 
waar. Wist je de luchtkwaliteit 
binnenshuis 2 tot 5 keer slechter is 
dan buiten? En dat de lucht op het 
plattelandplatteland net zo vervuild is als in de 
steden? Dat dachten we al. Vooral 
baby's en peuters zijn gevoelig voor 
slechte luchtkwaliteit omdat de 
longen bij de geboorte nog niet 
volledig ontwikkeld zijn. De 
luchtbehandelingsproducten van 
DuuxDuux zorgen voor frisse en schone 
lucht: prettig om in te ademen én 
goed voor je gezondheid. Daarnaast 
zijn alle producten van Duux geschikt 
voor het gebruik van aromatherapie 
en zien ze er oogstrelend uit zodat ze 
geen afbreuk doen aan je interieur of 

bababykamer.

Raad eens 
wat je

 
keer per 

dag doet?

20.000
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my-joolz.nl

Dit is de nieuwe
Joolz Day2

een kinderwagen als geen ander



De producenten van kinderwagens 
leveren tegenwoordig producten 
van hoog niveau. Tests van wette-
lijk erkende organisaties als TÜV 
en Ökotest en hun strenge kwa-
liteitsnormen spelen hierin zeker 
een rol. Toch blijft elke aankoop een 
belangrijke beslissing. 

Op zoek naar
een nieuwe 

kinderwagen?

Enkele tips
1. Donkere tinten zijn vlekbestendiger dan lichte kleuren van de 

kap en het zitje. 
2. Grote vastzetbare wielen zijn ideaal voor een onregelmatige 

ondergrond (het bos of het strand) Voor mobiliteit in de stad 
opteer je best voor kleine zwenkbare wieltjes. 

3. Als je weet dat een kinderwagen enkele jaren meegaat, denk je 
best ook aan je eigen comfort. Een duwstang die in de hoogte 
verstelbaar is volgens jullie lengte is geen overbodige luxe. 

4. Het gewicht van de kinderwagen, het makkelijk inklappen en 
de ruimte die je kinderwagen inneemt in de koffer van jullie 
wagen, ook dat is van belang voor jullie comfort. 

5. Een afmeting van 35 cm breed en 78 cm lang van de draag-
mand zijn doorsnee afmetingen als je weet dat je baby mini-
mum 6 maanden plat moet liggen.

6. Een kinderwagen wordt door veel gezinnen dagelijks gebruikt 
bij het inkopen doen. Een stevige basis, een grote boodschap-
penmand die goed toegankelijk is zijn dan musts. 



IGO smart stylish light

De Mutsy IGO is een compacte combi-kinderwagen, zonder com-

promissen te sluiten op het gebied van ergonomie en gebruiks-

comfort. De Igo is een genot om te gebruiken, zowel voor het 

kind als de ouder. Het heeft een in hoogte verstelbare duwstang, 

een ultralight reiswieg van slechts 3.4 kg en een zitje dat in twee 

richtingen op het frame geklikt kan worden. Extra bijzonder is de 

volledig verstelbare rug- en beensteun waardoor jouw kleintje 

altijd de ideale slaappositie heeft. De Igo kan, zelfs met het zitje 

erop gemonteerd, zeer compact worden opgevouwen.

meet the family!

EVO cool compact simple

De Mutsy Evo laat je zweven! Een stoere, compacte en betaalbare 

combi-kinderwagen: zo comfortabel mogelijk gemaakt voor de 

baby en de ouders. De voorwielen kunnen 360° zwenken, wat je 

de nodige wendbaarheid geeft in de stad. Het verstelbare zitje 

van de Evo kan in twee richtingen geplaatst worden en de duw-

stang heeft meerdere standen. Dankzij zijn lage gewicht is de Evo 

gemakkelijk te dragen en te transporteren. De Evo heeft nog veel 

meer kenmerken, maar is in het kort een kinderwagen die zowel 

op design, ergonomie als gebruiksgemak goed scoort!

NEXO practical compact ergonomic

Mutsy‘s nieuwste buggy: de Nexo. De Nexo is eveneens  uitgerust 

met een verstelbaar zitje en een full-size kap die tocht buiten 

houdt. De ligpositie van de Nexo is zodanig vlak instelbaar dat het 

zitje in de ligstand geschikt is vanaf 0 maanden. De Nexo biedt 

het comfort dat je gewend bent van een Mutsy- kinderwagen, 

maar de compactheid en handigheid van een buggy. Binnen een 

handomdraai maak je van de Nexo een compact pakket dat in 

bijna ieder voertuig past!

edition farmer shadow | frame igo farmer deep blue

edition industrial olive | frame evo industrial standard

edition mist melange | frame nexo black

In Engeland  ontworpen 
voor stijlbewuste ouders.  
De combinatie van hoog-
kwalitatieve stoffen,  vloei-
ende krommingen en 
strakke lijnen bezorgen 
hem een luxueuze en 
stijlvolle uitstraling.  
Ingenieus ontworpen voor 
de perfecte wandeling 
met uw kindje en het 
ultieme gebruiksgemak 
voor de ouders.  Het 
compacte frame is met 
één hand in te klappen,  de 
3 comfortabele en ruime 
zitposities zijn in beide 
richtingen te gebruiken.  
De Egg® is beschikbaar in 
verschillende kleuren,  en 
eenvoudig om te bouwen 
tot een wagen voor 2 
kindjes.

‘De kinderwagen geïnspireerd op een ‘ei’, de 
rijke symboliek van de warme geborgen en 

natuurlijke geboorte.’

eggstroller. com

3 posties 
verstelbare 

kinderwagen, 
vooruit kijkend

Frame met 
ruime reiswieg

Tweeling 
modus 

vooruit 
kijkend

Tweeling 
modus

reiswieg
onder



Bugaboo kinderwagens hebben een aantal dingen gemeen: ultiem 
gebruiksgemak, fashionable en super hoge kwaliteit! Maar onderling 
zijn ze enorm verschillend, dus hoe kom je erachter welke Bugaboo bij 
jou past? We vroegen het de ouders die ze dagelijks gebruiken!

bugaboo donkey
- Groeit met je gezin mee

-  In drie keer klikken van 
mono naar een duo

- Kinderen zitten naast elkaar

- Past door (bijna) alle deuren

Max: 
“ Dankzij mijn Donkey ben ik nog 
steeds super mobiel met drie 
kinderen waarvan 2 onder de 
drie. Ik was echt verbaasd hoe 
smal hij is want hij past echt door 
alle deuren. Maar het allerliefste 
is mijn zoon hand in hand met 
zijn zusje te zien zitten!”

bugaboo buffalo
- Stoer en Robuust

- Vier grote wielen

- Hoge stoel

- Grote laadcapaciteit 

Christian: 
“ Voor mij is de Buffalo perfect want 
hij is lekker stoer en hoog. Tijdens 
ons bezoek aan de markt op zaterdag 
ben ik super blij met de ruime 
bagagemand en buiten de stad is 
geen bos, berg of strand hem teveel!”

een bugaboo kinderwagen 
voor iedere lifestyle

bugaboo cameleon³
- Licht en compact (<10kg)

- Super wendbaar

- Veelzijdig

Rosanne: 
“ Ik ben super gehecht aan mijn 
Cameleon, hij is zo fijn in gebruik! 
Heel licht, soepel en compact 
in vergelijking met andere 
kinderwagens. Nu kijkt de kleine 
nog naar ons, maar straks 
draaien we de stoel om en kan 
hij lekker om zich heen kijken”.

bugaboo bee5

-  De meest compacte 
kinderwagen

- Comfort voor jou en je kind

- Kies jouw stijl

Sophie: 
“ Ons leven speelt zich volledig 
in de stad af, dus een compacte 
en lichte kinderwagen was een 
must! Je kunt heel veel meenemen 
in de bagagemand, maar als je 
de Bee thuis wil opbergen is hij 
super compact op te vouwen. 
En hij is fijn op reis omdat hij 
super licht en compact is.”

de essential collectie
De accessoires die je als ouders echt niet kunt missen. 

Er zijn eindeloos veel accessoires om je kinderwagen compleet te maken.  
Om het kiezen gemakkelijker te maken, hebben wij alvast de essentiele accessoires 
voor je geselecteerd. Deze verzekeren je van een comfortabele trip!
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www.recaro-cs.com

· Makkelijk met één hand te besturen

· Eenvoudig in- en uit te klappen

· Klein opvouwbaar

· Lichtgewicht

· Verstelbare rugleuning

· 5-puntsgordel veiligheidstuigje

· Vering op alle wielen

· Te gebruiken vanaf 7 maanden tot circa 3,5 jaar

· Verkrijgbaar in 6 trendy kleuren

EASYLIFE
Comfortabel, licht, innovatiefwww.recaro-cs.com

· Een complete kinderwagen, standaard 
 geleverd met regenbekleding, cupholder 
 en bumperbar

· Eenvoudig in gebruik, licht, makkelijk en 
 klein opvouwbaar

· Strak design en trendy kleuren

· Reiswieg verkrijgbaar

· Te gebruiken met de meeste 0+ 
 autostoeltjes

CITYLIFE
Flexibel, compact, licht



Love. 
Doona rood

Storm. 
Doona grijs

Dune. 
Doona beige

Fresh. 
Doona green

Sky. 
Doona turquise

·  Revolutie in mobiliteit: autostoel en buggy in één

· Intuief in gebruik

·  Verkrijgbaar in 6 trendy kleuren

· Europees goedgekeurd als autostoel en buggy

· Voldoet aan de strengste veiligsnormen

·	 Gecertificeerd	voor	gebruik	in	het	vliegtuig

Het kinderzitje van de volgende  
generatie.

www.simpleparenting.co
Night. 

Doona zwart

ginger of  
peppermint?

Twee nieuwe, zeer trendy kleuren, ginger en  
peppermint, vullen het actuele gamma van de 
zes YOYO+ textielkleuren aan. 

babyzen.com

De YOYO+ board, is een onmisbaar accessoire om 
makkelijk met 2 kinderen te reizen! 

• Uiterst snel te monteren: bevestiging met maar  
 1 hand en 1 klik 

• Robuust: houdt een kind tot 20 kg

• Zitten of staan: naar keuze, dankzij het  
 afneembaar stoeltje

• Zeer compact: 2 opbergmogelijkheden

* meerijplankje

TOMORROW'S STROLLER TODAY



Enjoy the 
Original

www.koelstra.com

Een dagje erop uit met je kind is een makkie voor jou en je kind met deze comfortabele Simba 
T4 buggy van Koelstra: een lichtgewicht van 7,2 kg, dus makkelijk mee te nemen. De rugleuning 
is verstelbaar in 5 standen en ook de beensteun is verstelbaar. Je kindje heeft alle comfort, 
zowel liggend als zittend. De veiligheid is gegarandeerd, ook bij hoge stoepranden, want de 
5-punts- veiligheidsgordel zorgt ervoor dat je kindje altijd veilig blijft liggen of zitten.
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Buggy
on the 
road

Buggy Pop
Te gebruiken vanaf de geboorte. 
Pop heeft veel voordelen: een volle-
dig uittrekbare kap voor maximale 
zonnebescherming, verstelbare 
rugleuning die volledig vlak kan 
liggen, een verstelbare voeten-
steun. Bijzonder is dat de Pop ook 
geschikt is voor peuters tot 25 kg 
want hij heeft een heel breed zitje en 
een hoge rugleuning. De grote mand biedt 
veel opbergruimte en de zachte ergonomi-
sche handvaten bieden veel comfort bij het 
wandelen. www.mercatortravelling.be

Expert aan het woord 
Een buggy gaat doorgaans wat jaartjes mee want kinder-
beentjes zijn vlug moe. Een degelijke buggy koop je best 
met advies op maat want wat voor het ene ouderpaar 
belangrijk is, kan dat net niet zijn voor jullie of omgekeerd. 
Of gaat het om een tweede buggy’tje voor bij oma en opa? 

Denk steeds aan het rijcomfort voor je kind en let erop of 
de buggy over vering beschikt, zowel op de voor- als op de 
achterwielen. Ook in de stad zijn er hobbelige voetpaden 
en elke schok moet opgevangen worden. 

Goed wendbare wieltjes zorgen dan weer voor jouw 
rijcomfort als bestuurder van de buggy. Een grote bood-
schappenmand is handig als je je boodschappen plant te 
doen met de buggy. Wil je vroeg starten met een buggy, 
let er dan op dat het zitje van je buggy een horizontale 
ligstand heeft. Zo kan je kindje tussendoor een dutje doen. 
En dan is er nog je opgeplooide buggy: kan hij rechtop 
blijven staan, kan hij in de kofferruimte van je wagen? Is 
zijn gewicht hanteerbaar? 

Buggy’s voor meer dan één kindje zijn erg in trek. In dat 
geval kunnen de zitjes apart versteld worden want als je 
oudste kindje er al op uit trekt om de wereld te ontdekken 
kan het zijn dat je kleinste nog maar pas kan zitten en nog 
dikwijls toe is aan een slaapje. 

Sowieso, in onze Babyworld winkel staat een personal 
coach ter beschikking. Hij of zij loodst je graag door het 
aanbod van onze buggy’s om de juiste keuze te maken. 

Nexo 
Stevige en sierlijke kwaliteits-

buggy, met full-size kap, bruik-
baar vanaf de geboorte want de 

rugleuning kan tot horizontaal 
ingesteld worden. Nexo is heel 

compact opplooibaar. 
www.mutsy.com 

Buggy Xano van Babyworld 
Xano van babyworld is meer dan een stan-
daard buggy met zijn trendy stofje en lederlook 
details. Handig is dat je de rugleuning in de 
stand zet die je kind op dat moment wenst. 
In horizontale stand kan je met adaptors voor 
Maxi Cosi eenvoudig en in alle veiligheid een 
autzitje opzetten.  Een beugel en voetensteun-
tje, altijd comfortabel voor grotere kinderen. Een 
groot kijkluik in de kap, handige wieltjes, een 
grote boodschappenmand... Xano is je ideale 
partner in de stad. 

O N  T H E  M O V E  

B u g g y ’s

MEER INFORMATIE 
OP QUINNY.COM

WALK
YOUR
WAY
ZAPP X
VANAF DE GEBOORTE
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De Thule Urban Glide is een allround sportieve wandelwagen 
met een strak en lichtgewicht ontwerp die perfect is voor in 
de stad of tijdens het joggen op uw favoriete route.

Thule Urban Glide

Thule Chariot
Op zoek naar een multifunctionele 
kinderwagen die je van begin af aan 
kan gebruiken, waarmee je kan wan-
delen of fietsen en die bovendien 
compact op te bergen is?  Zoek niet 
verder en ontdek het nieuwe & veel-
zijdige Thule Chariot Assortiment. 
Beschikbaar in enkele & dubbele 
uitvoering.

Thule Urban Glide
Dé kinderwagen voor de actieve ouders die de plat-
getreden paden liever links laten liggen. Keuze uit 
een runner, een enkele of dubbele kinderwagen die 
zich op alle terreinen thuis voelt. Alle kinderwagens 
zijn vederlicht, super wendbaar en compact op te 
bergen. Een draagwieg is als accessoire beschikbaar.

Hét merk
voor actieve 
ouders
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www.chicco.be

Opties
1. Laken en vulling 
2. Handschoenen
3. Parasol
4. Autostoel groep 0, Isofix 

base beschikbaar
5. Voetzak
6. Adapter Maxi-Cosi of Cybex

Inbegrepen
1. Muggennet
2. Boodschappenmand
3. Regenhoes
4. Verzorgingstas
5. Verkleinkussen

De StyleGo is de nieuwe 
elegante Trio van Chicco, zo 
ontworpen om er overal aan-
genaam en vlot mee te rijden, 
zowel voor ouders als voor 
baby. Makkelijk op te plooien 
met één hand en blijft vanzelf 
rechtop staan. De volledige en 
stijlvolle oplossing om baby 
te vervoeren van 0 tot 3 jaar, 
met draagmand, autostoel en 
omkeerbare wandelwagen.

Chicco Trio StyleGo: 
elegant op stap!

Chicco Trio Love  
Motion: 36 maanden 
vol comfort, veiligheid 
en liefde! 
Chicco’s Trio Love is de ideale 
oplossing om je baby te vervoeren 
tussen 0 en 3 jaar. De draagmand 
met verstelbare matras die in de 
wagen geïnstalleerd kan worden, 
de autostoel met basis en aanpas-
bare hoofdsteun, de omkeerbare 
wandelwagen en de nodige acces-
soires, alles handig in één pakket.

De meest 
compacte 

Chicco 
wagen!

• Geschikt vanaf de geboorte tot 15 kg 
dankzij zijn regelbare rugleuning.

• Uiterst compact wanneer ingeklapt, 
blijft vanzelf rechtstaan. 

• Draagriem en transportzak incl.
• Verstelbare beensteun en rugleuning, 

kan helemaal plat.
• Afneembare en wasbare bekleding.

Uiterst compact om je te 
vergezellen op al je reizen

Voor wandelingen in alle vrijheid!
• Ideaal voor ouders op zoek naar een functionele oplossing 

om hun kindje op een comfortabele manier te vervoeren.
• Geschikt voor kindjes tot 22 kg.
• De rugleuning is verstelbaar in 5 standen en kan daarmee 

helemaal plat liggen.
• Licht en eenvoudig te besturen.
• Grote kap met extra uitschuifbaar zonnescherm
• Afneembare en wasbare bekleding
• Compact opplooibaar middels paraplusysteem

Omkeerbare wan-

delwagen StyleGo

(0 tot 36 m)

Omkeerbare wan-

delwagen Love

(0 tot 36 m)

Draagmand/ 

autobedje StyleGo

(0-10 kg)

Draagmand/ 

autobedje Love

(0-10 kg)

Autostoel Oasys 0+ 

met basis

(0-13 kg)

Autostoel Oasys 0+ 

met basis

(0-13 kg)
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2014

Evolutwin
Deze kinderwagen is gemakkelijk en in één seconde omvormbaar 
van mono- naar duo-kinderwagen of omgekeerd, zodat je flexibel 
met één of twee kindjes onderweg kan of hem volgens de uitbreiding 
van je gezin kan gebruiken. De zitjes zijn volwaardig en hebben elk 
drie posities. Je hebt tal van mogelijkheden voor gebruik: één of twee 
zitjes, een zitje met een autozitje of twee autozitjes samen en de au-
tozitjes kunnen bovendien naar elkaar toe geplaatst worden. Compa-
tibel met de autozitjes Pebble en Cabriofix van Maxi-Cosi. Naast het 
enkel gebruik ook geschikt voor kindjes met weinig leeftijdsverschil of 
tweelingen. www.redcastle.fr

Makkelijk om te bouwen
Duowagens kunnen overigens ook gebruikt worden voor 
een tweeling. De laatste tijd zijn de meeste duobuggy’s 
zo ontworpen dat ze door elke deuropening kunnen. 
En steeds meer en meer mono-kinderwagens kan je bij 
de geboorte van een broertje of zusje ombouwen tot een 
duokinderwagen. 

Sportieve duowagens
Een heel ander type, maar even gegeerd, zijn de side by 
side joggingbuggy’s. Wil je met je twee spruiten ook spor-
tief onderweg, dat kan met de dubbele joggingsbuggy’s. 
Hun ontwerp is afgestemd op een lichte maneuvreer-

Duokinderwagens,
met z’n twee op stap 

baarheid: het zijn doorgaans lichtgewichten, hebben een 
vastzetbaar voorwiel en een duwbeugel die in de hoogte 
verstelbaar is. Pas heel soepel en comformtabel wordt 
het voor de kinderen zowel als voor degene die de buggy 
bedient als  ze een achterophanging hebben. Let er bij de 
aanschaf op dat de rugleuningen apart naar achteren 
kunnen geklapt worden voor een dutje onderweg.

Bugaboo Donkey 
Deze kinderwagen groeit mee met je gezin. Met drie klikken 
verander je hem moeiteloos van een mono- naar een duo-
kinderwagen, en weer terug. Dit maakt de Bugaboo Donkey 
geschikt voor één kind, voor twee kinderen van verschillende 
leeftijden en voor tweelingen. www.bugaboo.com 

Thule Urban Glide 2
Een allround sportieve wandelwagen met een strak 
en lichtgewicht ontwerp, perfect voor het joggen op je 
favoriete route maar ook top in de stad met zijn grote 
boodschappenmand en draaibaar zwenkwiel vooraan. 
www.thule.com

Duowagens zijn populair. Niet te verwonderen nu steeds meer men-
sen hun kinderen vlak na elkaar krijgen en zo het leeftijdsverschil 
klein is. Het oudste kind kan dan vaak nog niet goed lopen en moet 
ook nog in de wagen. Een duowagen is dan ideaal. Bij de ene wagen 
ligt de baby onder, bij de ander juist boven. Ook heb je wagens waarbij 
de kinderen naast of achter elkaar liggen of zitten. Je kan op het zitje 
zowel een draagmand als een autozitje monteren. 

O N  T H E  M O V E  

D u o k i n d e r w a g e n s
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Lascal Buggy Board Maxi + Saddle
Meerijplankje + zitje voor stressvrije momenten bij een 
uitstap voor mama’s met een wandelwagen én een 
kindje aan de hand.Je kan de Saddle ook neerklappen 
zodat je kind kan kiezen tussen rechtstaan of zitten. 
Geschikt van 2 tot 6 jaar. www.hebeco.com

Najell Omni Babydrager
Wat deze babydrager Omni uniek maakt is de gewichtsver-
deling met heupsteun. Niet enkel een ergonomisch uitge-
kiend product voor je baby aangepast aan zijn leeftijd vanaf 
0 tot 3 jaar, maar ook voor jou en je rug de beste oplossing. 
Zelfs gedacht aan het vermijden van gesukkel bij het aan-
doen door gebruik van magnetische gespen en last but not 
least: Scandinavisch design. www.najell.nl

Reiskoffer Ovi van Mima
Luxe van het elegant mima design. 

Perfect voor kinderen om al hun 
kleine schatten mee te nemen en 

met stijl te reizen, net als hun ouders. 
Ovi is verkrijgbaar in camel, black en 

snow white. www.mimakids.com 

Fietshelmen van Kiddimoto
Kinderhelmen in diverse kleuren en designs zijn 
instelbaar volgens grootte en vorm. Eenvoudige 
sluiting, ideaal voor kinderen. Verkrijgbaar in S en 
M. Cool in de nieuwste matte versies, ingespireerd 
op het retro BMX design. www.mercatortrading.be Dooky

Alle accessoires op-en-rond de wandelwagen, de buggy en de 
reiswieg van je baby. Het origineel Dooky Cover is een ideale 
oplossing en bescherming tegen alle weersomstandigheden, 
Met het universeel Dooky Hoody maak je je autstoeltje funky 
en trendy in enkele seconden. www.mercatortrading.be 

Hoezen voor onderweg
Fun*das bcn, specialist in hoezen op maat met 
stijlvolle prints en ontwerpen voor kinderwagens 
en autostoeltjes. Hoge kwaliteit in katoen uit 
Spanje, één van de kwaliteitsnormen van dit jong 
merk uit Barcelona in home en fashion accessoi-
res voor happy baby’s. www.fundasbcn.com

Mini Bunker van Lodger
Een lekker warme en comfortabele voetenzak in 
fleece, te gebruiken in een autostoeltje groep 0. Je kan 
hem volledig openen aan de zijkant met een rits. Het 
kapje sluit je met velcro. De Minibunker past met alle 
veiligheidsgordelsystemen. www.babymatters.com 

Luxe tot 
in de details

O N  T H E  M O V E  

L u x e  t o t  i n  d e  d e t a i l s

O N  T H E  M O V E  

P i e n t e r e  a c c e s s o i r e s
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je baby op je buik,
heup of rug dragen?
Ontdek onze ergonomische
3 of 4 posities draagzakken.

Comfo� voor jezelf en je baby 
vanaf de geboo�e.

volg ons
facebook.com/babyma�erscom
@babyma�erscom

 Draagzak 4P 360 Dewy Grey 

 Draagzak 4P 360 Cool Air Icy Mint 

 Draagzak 3P Adapt Grey 

WIST JE DAT...
… de Ergobaby 3P Adapt vanaf 
de geboo�e, zonder verkleinkussen
kan gebruikt worden? 

Deze draagzak is verstelbaar in maar 
liefst 9 verschillende groo�es, dus je hebt 
geen énkel extra accessoire nodig om de 
pe�ecte maat voor jouw baby in te stellen. 

ROS-6049-advertenties-babypark.indd   1 1/03/17   10:20

Draagzak One
De ultieme ergonomische editie
www.babybjorn.com

Dit product bevat het karakteristieke  
BABYBJÖRN-design met parallelle lijnen.

Het International Hip 
Dysplasia Institute erkent 
deze draagzak als een 
heupvriendelijk product

* Heupvriendelijk
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N E W

Het is niet alleen leuk, het is ook enorm prak-
tisch. Naar de winkel gaan, het openbaar ver-
voer nemen, of zorgen dat je je handen vrij 
hebt voor je andere kindjes, ...

• De speciale draagdoekstof ondersteunt 
je baby perfect!

• Je baby zit altijd in de ergonomische 
M-houding, dit bevordert een gezonde 
ontwikkeling van zijn heupjes en maakt 
dat hij volledig ontspannen tegen je aan 
zit.

• Je baby kan kiezen of hij helemaal inge-
duffeld zit of net veel bewegingsvrijheid 
heeft.

• Een super knus nestje dat je meteen 
vanaf de geboorte kunt gebruiken.

Babylonia heeft 5 verschillende soorten 
draagdoeken, zowel gebreid als geweven. In 
de gebreide draagdoeken Tricot-Slen Organic 
en Tricot-Slen Cool kun je maar liefst kiezen 
uit 25 kleuren. Maar ook de geweven draag-
doeken zoals de BB-Slen, BB-Sling en BB-Tai 
zijn er in verschillende kleuren en motieven. 
Bekijk de hele collectie en kies je favoriete 
draagdoek op de site. 
www.babylonia.eu

Babylonia dragers. 
Net zo lekker als in 
jouw armen! 

Knus, gezellig, ergonomisch én 
praktisch, dat zijn de kenmer-
ken van de Babylonia dragers. 
Draag je kindje dicht bij jou 
op de meest comfortabele en 
ergonomische manier. Zowel 
voor jou als je kindje.

Babylonia Flexia, handige en flexibele combidrager. 
Je kan hem gebruiken vanaf de geboorte tot de peuterleeftijd 
zonder dat je accessoires nodig hebt. Dat is uniek! De drager koop 
je samen met 3 verschillende panden. Elk pand kan gemakkelijk 
verwisseld worden door het gewoon in te ritsen. Hierdoor groeit de 
drager met jouw kindje mee zonder complexe maataanpassingen 
nodig. Je kan de combidrager gebruiken tot 3 jaar, op de buik, de 
rug of de heup. 

Linkerpagina en boven: Tricot Slen Organic — Rechts: BB Tai

O N  T H E  M O V E  

D r a a g d o e k e n
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Expert aan het woord 
Een autostoeltje kopen, ik adviseer ouders graag zodat ze het bos 

door de bomen zien. Een eerste autozitje is een vanzelfsprekendheid. 
Vanaf de geboorte kan je baby hierin achterwaarts vervoerd worden. 
Maar ook peuters zijn het veiligst in een achterwaarts gericht autozitje. 
Hun nek is nog niet voldoende ontwikkeld om het relatief zware hoofd 
te ondersteunen. Daarom raad ik altijd aan niet te vroeg naar een ander 
autostoeltje over te schakelen. 

Tot minimaal 15 maanden in achterwaarts gericht autostoeltje te 
blijven, dat zal het aantal nek- en hoofdletsel doen dalen. In de nieuw-
ste Europese regelgeving, de i-Size standaard is dit ook zo beschreven, 
achterwaarts gericht vervoer voor kinderen tot tenminste 15 maanden 
oud is de nieuwe regel. 

Het biedt een betere bescherming bij grotere krachten van frontale 
en zijdelingse botsingen en veel betere bescherming van hoofd en nek. 
Bovendien vereenvoudigt I-Size de keuze voor het juiste autostoeltje 
want enkel de lengte van je kind bepaalt de keuze van de autostoel. 

En tot slot wordt een verkeerde installatie in de auto gereduceerd 
want het vereist de combinatie met Isofix. Ik juich de nieuwe i-Size 
regelgeving toe want ze is de manier om het vervoer van kinderen in de 
auto nog veiliger te maken. 

Op weg
met de auto

autostoel?

Overschakelen moet je niet enkel voor de veiligheid van 
je kind, het is ook comfortabeler voor hem. Van baby- 
naar peuterstoel doe je als het hoofdje van je baby boven 
de achterkant van het stoeltje komt. Van peuterstoel naar 
kinderstoel overschakelen doe je als de schouders van je 
peuter 2 cm boven de hoogste opening van de schouder-
banden komen.

Mag ik mijn kind ook op de voorzetel vervoeren?
Je mag je kind zowel voorin als achterin de auto ver-
voeren. Wel is het veiliger kinderen en vooral babý s zo 
lang mogelijk tegen de rijrichting in te vervoeren. Deze 
zitplaats heeft doorgaans een airbag. Vergeet de airbag 
vooral niet uit te schakelen.

Wanneer kan mag mijn kind mee zonder autostoel?

In Europa mag dit nooit, tenzij je kind groter is dan 
1,35cm.

Ik kan een tweedehandsautostoel kopen, hoe weet 
ik dat die veilig is?
Zoiets weet je nooit. Ook al voldoet deze autostoel aan de 
strengste veiligheidsnorm, hij kan onzichtbare schade 
hebben. Bovendien ontbreekt dikwijls de gebruiksaan-
wijzing, een essentieel onderdeel voor een veilige instal-
latie in jullie wagen. Een degelijk autostoeltje is heel erg 
belangrijk want je kindje is een kwetsbare passagier bij 
een eventuele aanrijding. Kies daarom voor producten 
waarvan je weet dat ze 100 % in orde zijn.

Waarom is het goed mijn kind zolang mogelijk 
tegen de rijrichting in te vervoeren?
Wanneer een baby in de rijrichting meerijdt, zal zijn 
hoofd bij een frontale botsing hard naar voren geslingerd 
worden. Omdat de nekspieren van kinderen nog niet vol-
doende ontwikkeld zijn, kunnen ze de schok nog niet 
aan. Dit kan dodelijk zijn of leiden tot verlamming.

Hoe weet ik dat ik een autozitje koop dat goedge-
keurd is volgens de wetgeving?
De Europese veiligheidsstandaard voor autostoeltjes is 
ECE R44. Autostoeltjes die aan dit keurmerk voldoen krij-
gen een oranje label, waarop deze richtlijn vermeld is. 
Opgelet: er zijn nog autostoeltjes op de markt die goedge-
keurd werden volgens de ECE R44/01 en 44/02. Deze stan-
daard is verouderd en mogen niet meer gebruikt worden.

Hoe maak ik mijn kind vast in het zitje?

Het harnasje met riempjes moet goed aansluiten rond je 
kind. Zorg ervoor dat de riempjes niet gedraaid zijn en 
dat de speling tussen de kleding van je kind en het riem-
pje niet groter is dan 1 cm. Doorgaans hoor je een “klik” 
als het harnasje goed vastzit.

Wat is Isofix eigenlijk?
Isofix zijn bevestigingspunten die standaard geïnstal-
leerd zijn in de meeste types autó s. Toch best even con-
troleren als je een autostoel met Isofix-systeem koopt. De 
autostoel wordt bevestigd aan deze punten, zo zit hij ste-
vig verankerd in de carrosserie van de wagen zelf. Deze 
installatie van de autostoel is snel, makkelijk en veilig 
want een installatie met de autogordel geeft meer flexi-
biliteit en je hebt minder controle of de installatie correct 
gebeurd is.

Wanneer moet ik overstappen naar een volgende 

Een degelijke autostoel is erg belangrijk, 
want je kindje is een kwetsbare passagier 

bij een eventuele aanrijding — VEELGESTELDE VRAGEN —  

O N  T H E  M O V E  

V e i l i g  i n  d e  a u t o
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langer 
achterwaarts is 

dé stap voorwaarts

2wayfamily
Pebble Plus
Achterwaarts
vervoer vanaf de
geboorte tot 75cm 
(ca. 12 maanden).

2waypearl
Achterwaarts
vervoer vanaf
70cm (ca. 6 maanden) 
tot 105cm (ca. 4jaar).

Voorwaarts vervoer 
mogelijk vanaf 15 
maanden.

2wayfix
Click & Go bevestigingssysteem 
met ISOFIX voor de bevestiging 
van de Pebble Plus en 2wayPearl.

De 2wayFamily voldoet aan de nieuwe Europese regelgeving en 
veiligheidsstandaard voor het nóg veiliger vervoer van kinderen in de auto 
(i-Size (R129)). Ontdek meer over deze wetgeving op www.maxi-cosi.nl/i-size.

www.maxi-cosi.com/2wayfamily Garantie voor het leven

Vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar achterwaarts 
vervoeren voor de beste bescherming
De 2wayFamily bestaat uit de 2wayFix base, de Pebble Plus 
baby autostoel en de 2wayPearl peuter autostoel. Deze 
set maakt het mogelijk om je kindje vanaf de geboorte 
tot ca. 4 jaar achterwaarts te vervoeren. Middels het click 
& go bevestigingssysteem van de 2wayFix base klik je de 
autostoel in één tel stevig vast. 

Zorgeloos genieten van een veilige autorit!

360°

www.maxi-cosi.com/axissfix-plus

axissfix plus   
Vervoer je kindje minimaal 15 maanden veilig achterwaarts. 
Groot genoeg? Draai het stoeltje simpelweg 180˚ voor 
voorwaarts vervoer. 

ALLES DRAAIT
OM VEILIGHEID

De AxissFix Plus is een autostoeltje dat vanaf de 
geboorte tot ca. 4 jaar te gebruiken is. Het biedt een 
unieke combinatie van i-Size veiligheid met 360˚ 
rotatie. Super veilig én handig dus. 

AxissFix Plus heeft het ISOFIX-systeem waarmee je 
het autostoeltje probleemloos stevig in de auto vast 
zet. Door het compacte design is het autostoeltje 
ook geschikt voor kleine auto’s.

axissfix plus
360° draaibare stoel vanaf geboorte

NIEUW! VANAF DE GEBOORTE

Garantie voor het leven
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A ls we eindelijk de afslag richting Mazeppa Bay 
op een klein bordje aangeduid zien, hebben we 
nog 60 km te doen, een kippeneindje eigenlijk. 

Hoe lang 60 km kunnen zijn, dat merken we pas als we 
na een half uur rijden maar een vijfde van de weg heb-
ben afgelegd. Deze weg verdient haar naam van “weg” 
geenszins. Kiezelzand met diepe putten, rotsblokken en 
volledig uitgeschuurd, nauwelijks te berijden met onze 
gehuurde Minivan die helemaal niet opgewassen is 
tegen dit traject. We hobbelen, glijden en worden door 
elkaar geschud richting hotel aan de afgelegen Wild 
Coast. We vragen ons af of deze weg ons wel dichter bij 
ons doel zal brengen. Geen wegwijzer meer te zien en 
des te meer zijwegen. De GPS heeft het al lang opgege-
ven en onze kaarten zijn niet gedetailleerd genoeg. 
Theo, onze zoon van drieënhalf, fluistert in de avond-
schemering: “vandaag komen we zeker niet meer op 
onze bestemming”. Benno, de kleinste van elf maand, 
jammert in zijn autozitje voor zich uit en heeft genoeg 
van het autorijden. 

Eerste twiijfels
Op dit moment zijn we met zijn vieren net vijf weken op 
reis door Zuid-Afrika. We hebben genoten van het com-
fort in de metropool die Kaapstad toch is en van de infra-
structuur van de Garden Route met de prachtige natio-
nale parken. Onze route heeft ons van vakantiehuis 
naar vakantiehuis gebracht. Alles was snel bereikbaar, 
er was altijd een supermarkt in de buurt. Een volgende 
attractie waar we met de kinderen naartoe trokken, het 
strand of de dieren, nooit was een afstand verder dan 
anderhalf uur rijden. Alles easy en geen enkel probleem. 
De bezwaren van de grootouders en van sommige vrien-

Meer dan Kaapstad en de tuinroute: een jong gezin met 
een baby en een kleuter hebben 7.000 km door Zuid-Afri-
ka getoerd en avonturen beleefd, ver weg van de klassieke 
toeristische centra. 

den dat we met kleine kinderen toch niet zo lang door 
Zuid-Afrika konden reizen, we hebben ze met een moedig 
glimlachje weggelachen. Maar hier, op deze ruige weg, 
twijfelen we voor het eerst aan onze beslissing ons ouder-
schapverlof te besteden aan deze trip. 

Wild Coast
De Wild Coast is weliswaar een betoverend reisdoel. 
Zijn naam staat voor de moeilijk toegankelijke kust van 
het toenmalig Transkei, dat tot 1994 zelfstandig was. 
Toeristen hebben altijd deze regio gemeden en hebben 
honderden kilometers omweg afgelegd om Durban in 
het Oosten te bezoeken. Ondertussen zijn veel vooroorde-
len weggenomen en hebben reizigers Transkei als onge-
rept natuurparadijs ontdekt. Het gebied is zo groot als 
Zwitserland. 

Net in het rondtrekken in die ongereptheid van dat 
stukje Zuid-Afrika lag voor ons de bekoring. Het idee was 
om halverwege onze reis vijf dagen door te brengen in 
een afgelegen hotel aan het strand. Geen inkopen doen, 
niet koken, niet met de auto rijden, eenvoudig alles even 
uitschakelen. 

Nog 30 kilometer. De Minivan blijft dapper ploeteren 
in het lieflijk licht van de laatste zonnestralen, stapvoets 
rijden we voorbij de diepgroene weiden met de typische 
felgekleurde huizen van het fiere Xhosa volk. Het lijkt 
alsof God vanuit de hemel gele, roze, groen, rode en 
blauwe huisjes met strooien daken uit het hemel heeft 
laten neerkomen, zo willekeurig zijn de huizen gerang-
schikt. En daar schittert voor ons plots de zee in de laatste 
zonnestralen en komen we aan bij het hotel. We jubelen 
van vreugde en opluchting. 

Om 19 uur wordt het avondeten opgediend. We zitten 
in een grote zaal met een groepje sportvissers 
uit Johannesburg. Ze tonen ons foto’s van hun 
“vangst van de dag”, een haai van 240 kg. “Waar 
hebben jullie die gevangen” willen we weten. 
“Hier vlakbij, in de bocht voor het hotelstrand”. 
Daarmee is de vraag of we met de kinderen de 
zee in kunnen ook beantwoord! 

Er even gewoon “zijn”
In Mazeppa Bay doen we gedurende vijf dagen... 
niets! Theo sluit vriendschap met Zeth, een jon-
gentje uit East Londen, Zuid-Afrika. Ondanks 
de taalbarrière begrijpen ze elkaar verbazend 
goed en wisselen hun domste tricks uit. Benno 
is blij, hij moet niet meer de auto in. Met zijn 

Met de kids 
aan de Kaap
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C H E C K - L I S T  VO O R  G R O T E  R E I Z E N 
Crèche en school 
Op tijd verwittigen en de plaatsen behouden tot na de reis. Voor schoolkin-
deren een bewijs van gezondheid en een vrijstelling van scholing indienen, 
onderwijs voor op reis afspreken en eventueel een crèche/school op het 
reisdoel zoeken. 

Gezondheid
Vaccinaties laten controleren en actualiseren door een kinderarts. Reisapo-
theek laten samenstellen en onderzoeken die moeten gebeuren bespreken 
met de kinderarts en met de mutualiteit. Ziekteverzekering voor het buiten-
land afsluiten voor het hele gezin. 

Reisorganisatie
Reisdoel en -routes controleren op haalbaarheid (vluchtverbindingen, visa, 
reistijden, veiligheid), reisbudget bepalen, geldigheid van de reispassen con-
troleren, tijdig met een benodigdhedenlijstje starten, vooraf een onderkomen 
voor de eerste dagen boeken, eventueel de eigen woning verhuren gedurende 
de reisperiode. 

blond haar is hij de Darling van de andere gasten en 
van het personeel, iedereen wil hem door het haar strij-
ken. Het doet deugd even niet meer de latente druk van 
de Garden Route te voelen en van het éne spektakel in 
het andere te donderden. Hier gewoon “zijn” is voor ons 
genoeg. Nu hebben we veel tijd voor ons zelf op een heer-
lijk mooi stukje van de wereld.              

De terugtocht naar de hoofdstraat is weer geklod-
der maar helemaal niet zo erg als tijdens de heenreis; 
tijdens ons verblijf in Mazeppa Bay heeft men blijkbaar 
de piste vlak gemaakt met zwaar geschut. We rijden door 
Transkei en bereiken het meest oostelijke punt van onze 
reis om dan terug naar Kaapstad af te zakken.   

Sunshine Coast    
Aan de Sunshine Coast, in december en januari de lieve-
lingsbestemming van de inwoners, hebben we kilome-
terslange kindvriendelijke stranden voor ons alleen. In 
november zijn de stranden zoals deze van Kenton on Sea 
echt uitgestorven. In Addo Elephant Park, waar men met 
de eigen wagen op safari kan gaan, zitten we geboeid te 
kijken naar een kudde olifanten die de straat oversteken. 
Op een struisvogelboerderij in Oudtshoorn vieren we 
Benno’s eerste verjaardag. Van onze gastheer en -vrouw 
krijgt hij een kleine rugbybal en mag hij net uitgekomen 
struisvogelkuikentjes strelen. 

Herinneringen
Na tien weken en 15 verschillende adressen hebben we bijna 
7.000 kilometers afgelegd. Dat kan klinken alsof we eindeloze 
autoritten hebben gemaakt maar als we erop terugkijken, zijn 
het heel wat andere herinneringen die ons bijblijven. Hoe Theo 
in Boulders Beach bij Kaapstad tussen de pinguïns in de zee 
zwom, hoe Benno in het Natuurreservaat De Hoop al kruipend 
op de vlucht sloeg voor een reuzenschildpad, hoe ze beiden de 
attractie waren op de speelplaats van een schooltje omdat ze uit 
Europa kwamen en geen Engels spraken. En hoe Theo met zijn 
vingertje wees op een slang die uit onze wandelschoenen kroop 
op het terras van onze vakantiewoning nabij Port Alfred.

Vandaag nog, lang na deze onvergetelijke reis, bladeren de kin-
deren nog graag door het groot fotoalbum en komt er steevast de 
vraag: “Papa, kunnen we daar nog eens naartoe?” Misschien wel 
over veel, veel jaren maar het uitstapje naar Mazeppa Bay hoeft 
voor mij in elk geval niet meer. 

Een fantastische reisgenoot, 
ontworpen voor je kind van 0 tot 7 jaar

• Universeel, compatibel met isofix en niet-isofix systemen.
• Isofix systeem voor groep 1.
• Evolutief, groeit met je kind mee, van 0 tot 7 jaar.

Ontdek de volledige collectie op www.chicco.be

Oasys 2-3 FixPlus, voor kinderen van 15 tot 36 kg (Groep 2 en 3). De FixPlus connectoren 
zorgen voor een optimale stabiliteit in de wagen. Hoogte en breedte zijn onafhankelijk 
regelbaar, zodat de stoel zich optimaal kan aanpassen aan het lichaam van je kind.  
Ontdek de volledige collectie op www.chicco.be

FixPlus connectoren voor een optimale stabiliteit 

in de wagen. Ook beschikbaar in versie non-Isofix.

Hoogte en breedte ONAFHANKELIJK regelbaar, om zich 

optimaal aan te passen aan de grootte van het kind.

Groeit je kind snel? 
Zijn autostoel groeit moeiteloos mee!

SAFE PAD 
vermindert de 

druk op de nek 
van het kind 

tot 30%*

O N  T H E  M O V E  

M e t  d e  k i d s  a a n  d e  K a a p
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ADVANSAFIX III SICT
Groep 1/2/3 
(9 maand - 12 jaar | 9 kg - 36 kg)
Vooruistrevende bescherming en comfort 
voor je opgroeiend kind tot 36 kg: vanaf 9 
kg te gebruiken met de vijfpuntsgordel en 
voor je groter kind met de driepuntsgordel 
van de auto. Als extra veiligheid is er een 
4e contactpunt, de Secure Guard waarmee 
de heupgordel in de juiste positie wordt 
gehouden. Het autostoeltje heeft een 
uitneembare SICT voor extra zijwaartse 
botsbescherming en meerdere meegroei-
ende standen.

KIDFIX II XP
Groep 2/3, van circa 4 
tot 12 jaar, 15-36 kg.
Beschikt over de 
XP-PAD-standaard 
en het Isofit-systeem. De 
hoofdsteun en de gordelgeleider 
zijn met één hand verstelbaar. Zo 
groeit de stoel met je kind mee 
van 4 tot 12 jaar.

TRIFIX
Groep 1, van 9 maand tot 
circa 4 jaar, 9-18 kg.
De Trifix heeft een 
hoger beschermings-
niveau dankzij zijn 
innovatief instal latie-
systeem ISOFIX+. Hij 
beschikt over geavanceerde beveiligings-
functies om de zijdelingse en frontale 
impact bij een botsing te verminderen. De 
Trifix helpt ouders om elke dag en elke rit 
zorgeloos te beleven.

KING II ATS
Groep 1, van 9 maand tot 
circa 4 jaar, 9-18 kg.
Het Active Tensioning 
System helpt je met 
licht en geluid de gordel 
van je kind correct aan 
te spannen. De gordel-
spanner spant de gordel tijdens de reis 
dynamisch aan om hem op de juiste 
spanning te brengen en te houden, 
ongeacht de dikte van de kledij 
van je kind. Het systeem waar-
schuwt je wanneer de gordel 
om welke reden dan ook niet 
meer correct is gespannen.

DUALFIX
Groep 0+ /1, van 0 tot 
circa 4 jaar, 0-18 kg.
De bekroonde DUALFIX 
combineert een opval-
lend mooi ontwerp met 
modernste veilig-
heidstechnologie. Het 360° draaibare 
systeem betekent dat ouders kunnen 
veranderen van achterwaarts naar 
voorwaarts gericht. De veiligheidsvoor-
zieningen zorgen voor een veilige reis 
van pasgeboren tot vier jaar.

BABY-SAFE i-SIZE
Geboorte tot 83 cm (circa 15 maanden/13 kg)
I-Size veiligheid zonder compromissen voor 
jouw opgroeiende baby. Het autostoeltje biedt 
veiligheid en comfort voor pasgeboren baby’s tot 
15 maanden. Het stoeltje beschermt jouw kind en 
is verstelbaar naarmate het kind groeit en ontwik-
kelt tot een lengte van 83 cm.
 

De BABY-SAFE i-SIZE is te combineren met de 
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Met de BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE kun je de hoek 
van de base aanpassen zodat je baby in een ergono-
mische, vlakkere positie ligt die comfortabel en veilig is. 
De base is eenvoudig verstelbaar in 4 standen voor zijn 
comfort. Hij is voorzien van een handige indicator die 
aangeeft wanneer de hoek te vlak is.

Achterzetel organiser 
Een stijlvolle manier om de ruimte 
op de achterbank te ordenen en 
te maximaliseren! Deze organiser 
is even handig als hij eruit ziet en 
bovendien in een mooi visgraat-
motief met modieuze details van 
kunstleer. www.hebeco.be

Reer Babyview
Veiligheidsspiegel in de wagen voor reboard - achterwaarts 

gerichte – autozitjes. Groot spiegelvlak voor maximale zichtra-
dius. Met een kogelscharnier te bevestigen aan de hoofsteun, 
dat maakt dat  BabyView flexibel en individueel instelbaar is.

Benbat Oly Active Car Mirror
Op vakantie met Oly de elektronische autospiegel. Entertaint en 
kalmeert de baby onderweg, en laat de ouders focussen op de 
weg. Oly is hét onmisbare reisgezelschap dankzij zijn knipperende 
ogen, lichteffecten, glimlach en rustgevende geluiden. Zijn brede 
en holle hoekspiegel helpt om je baby te bekijken vanuit alle hoe-
ken. Oly bezit een handige afstandsbediening, een ingebouwde 
bewegingssensor, en is eenvoudig te monteren.  
www.mercatortrading.be

Activiteitenbord 
Een ingenieus uitgedacht concept voor een 
veelzijdig bord in een mooi visgraatmotief 

met modieuze details van kunstleer. Urenlang 
speelplezier in de auto! www.hebeco.be

Cocobelt, 
een echte musthave!

Met de Cocobelt loop je zonder 
pijn of kramp met je babyauto-

stoeltje. De Cocobelt is getest op 
veiligheid, eenvoudig in gebruik en 
ziet er fantastisch uit! Een onmis-
baar accessoire en perfect cadeau 

dat niet voor niets de Consumer 
Award 2016 heeft gewonnen!  

www.cocobelt.com 

O N  T H E  M O V E  

A c c e s s o i r e s  i n  d e  w a g e n
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Mini Sportsbag
Bouncing Bob
LMSP1193

Mini Sportsbag
Mad Mabel
LMSP1192

Mini Backpack
Mad Mabel
LMBP1192

Mini Backpack
Bouncing Bob
LMBP1193

Mini Stringbag
Bouncing Bob
LMST1193

Mini Stringbag
Mad Mabel
LMST1192

Mini Washbag
Bouncing Bob
LMWB1193

Mini Washbag
Mad Mabel
LMWB1192

Trolley
Mad Mabel
LMTR1192

Trolley
Bouncing Bob
LMTR1193

WWW.LAESSIG-FASHION.DE

Katalogseiten_EK_060217.indd   4 09.02.17   15:56

www.recaro-cs.com

Zero.1 i-Size
Groep 0+ / I · tot 105 cm
tot  4,5 jaar 

Optia / Optiafi x
Groep I · 9 -18 kg  
van 9 maanden to 4,5 jaar

Milano / Seatfi x
Groep II - III · 15 -36 kg
van 3 tot 12 jaar

Monza Nova 2 /Seatfi x
Groep II - III · 15 -36 kg
van 3 tot 12 jaar

Monza Nova IS
Groep I - III · 0 -36 kg
van 9 maanden tot 12 jaar

Young Sport HERO
Groep I - III · 0 -36 kg
van 9 maanden tot 12 jaar

Zero.1 Elite
Groep 0+ / I · tot 105 cm
tot  4,5 jaar 

Guardia
Groep 0+ / I · 0 -13 kg 
tot 15 maanden

Performance 
Black

Carbon 
Black

Aluminium
Grey

Dakar 
Sand

Xenon 
Blue

Power 
Berry

Indy 
Red

Racing 
Red

RECARO KINDERAUTOSTOELEN 
Defi nitely the best choice



Een geboortelijst samenstellen: er komt 
meer bij kijken dan je denkt. Wil je je lijst 
bij Babyworld leggen? Maak dan 3 à 4 
maanden voor je uitgerekende bevallings-
datum een afspraak bij ons.

Laat ons 
helpen!

Je compleet
geboortelijstje

Beautiful Mom 
 o Badpak

 o Borstcompressen

 o Buikband

 o Buiksteungordel

 o Dagboek/Notitieboek

 o Fotoalbum

 o Lectuur

 o Mijlpaalkaarten voor fotografie

 o Verzorgingsproducten

 o Verzorgingstas met luiermatje

 o Voedings-/zwangerschapskussen

 o Voedingsbeha

 o Voedingsstola

 o Zwangerschapsbelletje

 o Zwangerschapsjuwelen

 o Zwangerschapskledij

 o Zwangerschapslingerie

Sleepytime
 o Bed

 o Bedomrander

 o Body met korte mouwen 

 (2 stuks maat 56) 

 (4 stuks maat 62-68)

 o Body met lange mouwen

 o Body zonder mouwen

 o Commode

 o Cosleepbedje

 o Cosy Nest/bedverkleiner

 o Donsdekentje voor bed

 o Donsdekentje voor wieg

 o Donsovertrekje of lakentje 

 voor bed (2 stuks)

 o Donsovertrekje of lakentje 

 voor wieg (2 stuks)

 o Fysiologisch hoofdkussentje

 o Hoeslakens voor bed (2 stuks)

 o Hoeslakens voor wieg (2 stuks)

 o Hoofdkussen (vanaf 12 maand)

 o Hoofdkussentje voor afgeplat hoofd

 o Inslaapbeertje, -mobiel

 o Kamerdecoratie

 o Kamerthermometer

 o Kleerhangers

 o Kleerkast

 o Linnenmand

 o Matras voor bed

 o Matras voor wieg

 o Matrasbeschermers 

 voor bed (2 stuks)

 o Matrasbeschermers 

 voor wieg (2 stuks)

 o Muggennet of vapo-nachtlampje

 o Nachtlampje

 o Opbergmanden

 o Parkwiegbekleding

 o Pyjama (4 stuks)

 o Slaapsteun

 o Slaapzakje

 o Tapijt

 o Wandrekje

 o Warmtekussentje

 o Wieg of parkwieg

Soft & Clean
 o Antislipmatje

 o Babyolie

 o Babyshampoo

 o Babyweegschaal

 o Babyzalf

 o Babyzeep

 o Badcape (2 stuks)

 o Badhanddoek (2 stuks)

 o Badjas

 o Badje, bademmer

 o Badmeubel

 o Badring/badzitje

 o Badspeeltjes + opbergkit

 o Badspons/washandje

 o Badthermometer

 o Badverkleiner

 o Borstel en kam

 o Hydrofiele doeken

 o Kamerthermometer

 o Koortsthermometer

 o Krabwantjes

 o Luierdoeken

 o Luieremmer + navullingen

 o Luiers

 o Luiertafel

 o Monddoekjes

 o Nagelschaartje

 o Neussnuiter

 o Opbergmandje voor luiers

 o Reinigingsdoekjes

 o Shampoohoed

 o Slofjes

 o Sokjes

 o Toiletpotje/opstapje

 o Verzorgingskussen + hoes (2 stuks)

 o Verzorgingsset

 o Vochtige doekjes

 o Wattenstaafjes

Mealtime
 o Anti-lekbeker met harde tuit

 o Anti-lekbeker met zachte tuit

 o Bestekje

 o Bewaarpotjes

 o Bijtring

 o Blender

 o Borstcompressen

 o Borstkolf

 o Doseerdoosjes voor melkpoeder

 o Druiprekje voor flessen en spenen

 o Eetset

 o Eetstoel + verkleinkussen

 o Ergonomische lepels

 o Fles- en potjesverwarmer

 o Flessenborstel

 o Flessenrekje

 o Flesspenen

 o Fopspeen

 o Fopspeenhouder

 o Fopspeenketting

 o Fopspeensteriliser

 o Hoge stoel

 o Keukenrobot

 o Oefenkom

 o Relaxzitje + hoes

 o Slabbetjes

 o Sterilisator + tang

 o Stoomkoker

 o Thermos

 o Warmwaterbord

 o Zuigfles groot (6 stuks)

 o Zuigfles klein (2 stuks)

Playtime
 o Activiteitencenter

 o Babyboekjes

 o Blokken

 o Buggyspeeltje

 o Knuffels

 o Looptrainer

 o Muziekmobiel

 o Opbergmand, -tas voor speelgoed

 o Parklegger en -omtrek

 o Puzzel

 o Rammelaar

 o Sabbelpopje, -doekje

 o Schommelstoeltje

 o Speelgoed

 o Speelgoed voor in de wagen

 o Speelgoedboog

 o Speelpark

 o Speeltapijt

 o Stapelkubussen

 o Speelketting voor buggy

 o Spiegel

 o Tafeltje en stoeltjes

 o Zonnecrème

 o Zonnenbril

Safe & Secure
 o Ademhalingsmonitor

 o Antimugapparaat

 o Babyfoon/-camera

 o Balkonnet

 o Bedrail, bedverkleiner

 o Beschermend babymutsje

 o Blokkeersystemen voor

 o kast, frigo, vensters

 o Deur-, traphekje

 o Fornuisbeveiliging

 o Hifi-beveiliging

 o Hot ‘n Coldpack

 o Luchtbevochtiger

 o Nachtlampje

 o Pleisters

 o Stopcontactbeveiliging

 o Tafelhoekbeschermers

On the Move
 o Adaptor voor autostoel

 o Achteruitkijkspiegel

 o Autostoel + veiligheidsbasis

 o Babyreismand

 o Bekerhouder voor buggy

 o Beschermhoes voor autozetel

 o Buggy

 o Buik-, rugdrager/draagdoek

 o Donsdekentje voor kinderwagen

 o Donsovertrek kinderwagen

 o Draagmand voor kinderwagen

 o Fietskar

 o Flesverwarmer voor wagen

 o Gordelgeleiders

 o Halssteuntje

 o Hoeslaken kinderwagen

 o Hoeslaken voor reisbedje

 o Inlayer voor buggy en autostoel

 o Kinderwagen

 o Looptrainer

 o Matras voor kinderwagen

 o Matras voor reisbedje

 o Meerijplankje en -zadel

 o Mutsje

 o Opbergtas voor wagen

 o Parasol

 o Regenbekleding voor kinderwagen

 o Reisbedje

 o Reiskoffer

 o Toilettas voor op reis

 o Universeel muggennet

 o Universele regenbekleding

 o Verkleinkussen voor autostoeltje

 o Voetenzak voor buggy

 o Voetenzak voor autostoel

 o Wikkeldeken

 o Zonbescherming voor kinderwagen

 o Zonnekapje voor autostoel

 o Zonnescherm voor wagen
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Feel free to visit our  
Babyworld Partner Shops! 

www.baby-world.be
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Shark ocean
LBOR127

Little Tree Fawn
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Crocodile granny
LBOR108

Wildlife Turtle
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