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 5 X VROLIJKE 
WATERBAAN 
VAN PLAYMOBIL  
 Waterpret verzekerd met de Vrolijke 
waterbaan van Playmobil 1.2.3. Draait 
je peuter aan de hendel? Dan creëert 
hij of zij een waterkolk die de bootjes 
doet varen. Dit speelgoed bevordert de 
fijne motoriek en leert je kind oorzaak 
en  gevolg te begrijpen. Wij mogen van 
Playmobil vijf exemplaren weggeven. 
Stuur een mail naar birte.govarts@
dpgmedia.be met je gegevens en het 
antwoord op deze wedstrijdvraag: voor 
kinderen vanaf welke leeftijd is deze 
waterbaan geschikt? Succes!  

 Vrolijke waterbaan (€ 64,99)  Playmobil  
Info:  playmobil.be  

Win! Win! Win!

 LGBT+ OP DE 
VOORGROND  
 Met Querido Glow lanceert uitgeverij 
Querido een reeks voor lesbische, homo-
seksuele, biseksuele en transgenderjon-
geren.  Binnen de youngadultliteratuur 
is daar nood aan, vindt de Nederlandse 
auteur Edward van de Vendel. Er komen 
drie boeken uit:  Gloei , met interviews 
met lgbt+-jongeren,  Dit is best wel een 

episch liefdesverhaal 
 van Karen Callender, 
waarin twee jongens 
verliefd worden, en 
 Vuur  van Sara Löve-
stam, over de liefde 
tussen twee meisjes.  

’ S WERELDS 
MEEST COMPACTE 

AUTOZITJE  
D e hifold van de Israëlische start-up 

Carfoldio kan je opplooien tot hij 
in je handbagage past. Ideaal voor 

autovakanties (corona stak een 
stokje voor veel vliegplannen) en om 
te carpoolen. De hifold is het enige 
autozitje ter wereld dat je op vier 

plaatsen in de hoogte of breedte kan 
verstellen. En hij lijkt een beetje op 
een Transformer, ook aantrekkelijk 

voor de kids zelf!  

 Autostoel ‘hifold’ (€ 199)  Mifold  
Info:  mifold.com   

 VAN DE 
SAVANNE …  
 … naar de kinderkamer. 
Deze giraf van het Belgi-
sche merk Childhome is 
niet alleen de ideale blik-
vanger in de kinderkamer, 
maar is ook een geweldige 
 partner in crime  om spel-
letjes mee te spelen.  

 KOOP LOKAAL 
 Bijvoorbeeld bij Cos I Said 

So! Sinds 2016 maakt het 
Antwerpse merk, dat opge-

richt werd door So� e Ysewijn, 
kinderkleding uit biologisch 

katoen. De collectie van deze 
zomer is er  eentje vol kleur-

rijke basics met een knipoog. 
Ideaal om urenlang buiten te 

spelen en tal van vakantie-
avonturen te beleven!  

 Info:  cosisaidso.com  

Info: lmbooks.be

  Sweater (vanaf € 45)
Cos I Said So 

    
 

 Giraf (vanaf € 119) 
 Childhome 

 Info:  childhome.be  
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