
1the baby’s corner

LEUK, EDUCATIEF 
EN DUURZAAM 
SPEELGOED VOOR 
BABY’S & KIDS

hippe musthaves voor 
een zalige speeltijd!

cadeautjestijd
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cosy corner

nobodinoz hemel amour

€99,99

nobodinoz poef oasis

€99,99

kid’s concept paviljoen

€193

quax schommelstoel 

volwassenen

€595

quax schommelstoel 

kinderen

€250

liewood nachtlampje winston

€35

done by deer speelmat

€130

Ahh, najaar = gezelligheid! Maak het lekker cosy in huis met deze 
hartverwarmende musthaves. Uren speelplezier? Check 

check check!

tales of glory droomhuisje

v.a. €129

nobodinoz

hemelbed vera 

(excl. matras & 

kussens)

€399
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eeveve puzzelmat

€109

done by deer speelmat

€130

liewood speelmat 

€130

quax speelboog

€133

Tummy tiiiime met deze mooie 
speelmatten. Kies voor stof of 

foam, beide lekker zacht.

nobodinoz

hemelbed vera 

(excl. matras & 

kussens)

€399
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Met deze balance sets ontwikkelen 

minimensjes hun motorische vaardigheden, 

sowieso gevold door: “Kijk, ikke kunnen!”. Dit 

speelgoed leert om out of the box te denken. 

Stapelstein richt zich dan ook op écht 

creatief speelgoed dat eindeloos de fantasie 

stimuleert. Van Stapelstein tot Einstein.

stapelstein

Zoals elk modulair speelgoed is ook 

Modu gericht op eindeloos combineren, 

bouwen en spelen. Een aanrader van 

formaat!

modu

spelen is alles

modu explorer kit

€159

stapelstenen basic

€159

De fantasie van onze kinderen, die is eindeloos! Net daarom zijn we 
zo’n fan van deze open ended play toppers. 
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Wobbelen, dat is speels experimenten. Met de 

Wobbel kan je in de woonkamer immers skaten, 

surfen, autoracen, bouwen, glijden, schommelen, 

mijmeren, … Eh? Wat kan je er eigenlijk niet mee?

wobbel

wobbel kussen voor original board

€24,99

wobbel matras voor original board

€59,99

wobbel balance board original

€119

wobbel balance board pro

€135
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PlanToys is een specialist op vlak van houten verantwoord 

speelgoed. Het speelgoed is gemaakt van duurzame materialen en is 

geproduceerd op een ecologische manier. Goed voor jarenlang

 speelplezier met je spruitje!

duurzaam spelen met plantoys

plantoys brood set

€41,99

plantoys doe-het-zelf set

€61,99

plantoys cupcake set

€61,99

plantoys scheer set

€61,99

plantoys sushi set

€43,99

plantoys operatie set

€53,99

plantoys mixer set

€64,99

plantoys verjaardagstaart

€33,99

plantoys puzzel dieren

€41,99
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Baby’s en kindjes ontdekken de wereld in het klein, een 
wereld vol zachtheid, kleur en uitdaging.

little dutch 

balansspel little goose

 €14,99

stapelaar little goose

 €16,99

regenboogstapelaar 

€24,99

regenboog telraam

 €14,99

vormenstoof

€9,99

gitaar

€26,99

houten auto

€5,99

station

€29,99

dokterstas

€26,99
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Lievelingsmerkje, leuk, lachen, leerrijk, ... 
dat is Liewood allemaal! 

Speel jij mee?

liewood love

liewood 

stapeltoren dag

€30

liewood puzzeldoos midas

€43

liewood 

speeltje david

€37

liewood knuffel barty the bear

€35

liewood stempels earl

€23
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kid’s concept gereedschapskist

€29,99

kid’s concept gereedschapskoffer 

€49,99

Gaatje boren? Jouw kleine handige 
Harry helpt je in no time! 

to the rescue!

kid’s concept werkbank

€130

little dutch werkbank

€110
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de liefste popjes

lilliputiens pop rose

€36,99

lilliputiens mijn 

eerste pop 

€15,99

little dutch poppenhuis

€110
little dutch uitbreiding poppenhuis 

(keuken)

€14

little dutch babypop rosa

€36,99
little dutch poppenbuggy

€39,99

Het allerliefste wat kleutertjes doen? Dat is genieten van mommy 
& daddy time en... nadien deze leuke momentjes naspelen met hun 

eigen popjes. Flesje geven, wandelingetje met de buggy, knuffelen en 
kusjes geven. Sweet!
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In deze wereld vol kleine wondertjes straalt elk stuk speelgoed zijn eigen, vrolijk 
verhaal uit. De talrijke mascottes spelen de hoofdrol in een magisch universum dat 
jouw spruitje uitdaagt om mee te duiken in sages en legenden. De heerlijk zachte 

stoffen en de ontwapenende personages in tal van vormen, kleuren en zelfs geluiden 
staan garant voor plezier, kwaliteit en 100% veilig spelend leren.

lilliputiens

lilliputiens dokterstas 

€45,99

lilliputiens grendelhuis 

€45,99

lilliputiens knuffeldier 

€26,99

lilliputiens stapelpiramide 

€19,99

lilliputiens doeboek

 €39,99

lilliputiens multi-activiteiten toekan

 €39,99

lilliputiens speeltapijt

 €130

lilliputiens boten jungle

 €19,99

lilliputiens multi-activiteiten kip

 €27,99
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De schattige muisjes in luciferdoosjes en 
miniatuurmeubeltjes bezorgen je kleintje uren 

speelplezier! En o, deze staan bovendien beeldig 
in je interieur!

nieuw: maileg

poppenkeuken

€69,99

poppenwipstoel

€9,99

poppenwieg

€32,99

poppenwasmachine

€27,99

poppenkasteel

€84,99

poppenstrijkplank

€84,99
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Met deze balance sets ontwikkelen minimensjes 

hun motorische vaardigheden, sowieso gevold door: 

“Kijk, ikke kunnen!”. Dit speelgoed leert om out of 

the box te denken. Stapelstein richt zich dan ook op 

écht creatief speelgoed dat eindeloos de fantasie 

stimuleert. Van Stapelstein tot Einstein.

wheelybug
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Yay, Timio is een interactieve en educatieve 
audio- en muziekspeler dat de fantasie stimuleert 
en de woordenschat vergroot. Eindeloos luisteren 

en ontdekken. Geschikt voor kindjes van 
2 tot 6 jaar.

timio

Timio audiospeler

€89,99
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Weg zijn wij! Kleine racepiloot in huis? 
Zoef doorheen de kamer met een snelle auto 

of stoere trein. 

vroemmm!

baghera loopauto rider

€149

waytoplay auobaan highway

€64,99

baghera 

loopauto racer

€89,99

little dutch treinbaan stad

€79,99

little dutch station

€29,99

little dutch 

blokkentrein

€24,99
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Heb jij ook zo’n kleine chef die graag meekijkt 
of helpt bij het koken? Leuk toch als je kleine 

spruit lekker houdt van kokerellen. En proeven? 
Dat mag jij doen, mama!

komen eeeeten!

kid’s concept picknick set

€59,99

kid’s concept salade set

€19,99

little dutch keukentje roze

€108

liewood 

thee set Ophelia

€50
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doolhof kralen

€11,99

telpuzzel hout

€14,99

dierenvormpuzzel

€11,99

stapeltoren

€19,99

Hoe leuk is het houten speelgoed van Trixie? 
Je kleintje leert de diertjes op de planeet kennen, het stimuleert 

de ontwikkeling én het is super leuk. Check, check, check!

trixie
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Haba is een naam die in steen gebeiteld staat voor educatief en dromend spelen. 

In bad met de waterbaan, rond de tafel met hun gezelschapsspelen of op de vloer 

met de knikkerbaan. Bij Haba werken alleen speelvogels.

haba’s klassiekers

Terra Kids lanceert jouw spruitje voor een droomvlucht 

over heuvels, door de duinen en in de tuin. Dat is de 

ontdekking van het vliegen, dat is heel actief rennen van 

landingsplek tot landingsplek.

waterspeelmat

€54,99

werpvliegtuig

€15,99

bouwstenen hond en kat

€37,99
knikkerbaan badplezier 

watertrechter

€54,99

pop cari 30cm

€29,99

dier op dier junior

€24,99

jubileumuitgave boomgaard

€37,99
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Wat maakt een echte speel-of kinderkamer helemaal af? 

Een zalig ballenbadje! Nog meer speelplezier? Dat kan met 

een super coole hindernissenbaan!

kidkii

miiimi

junior schommel

€115

tipi tent

€125

zitzak poof

€99,99

hindernissenbaan

€230

ballenblad bloem incl. ballen

€179

kussenset bloemen (4 stuks)

€139

Mooie, speelse deco voor in de 

kinderkamer of de woonkamer! 

Ballenbadjes, schommels of tipi tenten. 

Combineren is ook leuk!
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tip: door het schommelen traint je 

kindje vanaf 18 maanden z’n motoriek 

en evenwichtsgevoel op een heerlijke 

manier!

Van voor naar achter, ... Heerlijk schommelen 

en wiegen op deze schommelpaardjes. Ze zijn 

extra zacht, hebben veiligheidsriempjes en 

stevige houten handgrepen.

schommelplezier

liewood schommelpaard lina

€115

kid’s concept schommelpaard mammoet

€139

nattou schommelpaard olifant

€139

kid’s concept schommelpaard vos

€139

pinolino schommelpaard

€159
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De tijd dat we spelen zagen als louter tijdverdrijf om de kinderen te sussen en stil te 
houden, die ligt gelukkig al ver achter ons. Spelen is een heel serieuze zaak, spelen is leren, 
echt leren. Het is hand-oogcoördinatie trainen, materialen en kleuren leren onderscheiden, 

vormen leren passen en evenwicht voelen. Maar wél met een grote lach en puur genot.

eerste
stappertjes

Zet de eerste stapjes in de wereld van 

dieren, kleuren, vormen, muziek en nog 

veel meer met de baby 

walker van Vtech!

vtech

Met de 4 zwenkwieltjes die in 360° om hun as 

draaien, kan je kindje soepel alle richtingen uit. De 

duwbeugel geeft voldoende houvast, waardoor je 

kindje klaar is voor veilige ritjes! 

wheelybug

little dutch loopwagen

€64,99 vtech baby walker

€46,99

wheelybug loopwagen

€69,99
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vtech baby walker

€46,99

Dat is pas een loopje nemen met het leven. Deze 2-in-1 rijdt eerst zittend tussen 

de eettafel en sofa om later staand de straat in te nemen. Dag mama met de krant, 

dag papa op de oprit, dag wereld!

scoot & ride

scoot & ride

highwaykick 1

€99,99
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Deze coole loopfiets biedt veel stabiliteit voor kleintjes vanaf circa 15 
maanden. Eenmaal je peutertje het lopen goed onder de knie heeft, kan je ‘m 
omvormen tot een tweewieler. Vervang de lange achteras door een korte as 

met 1 wiel en je kindje leert balanceren op twee wielen. 
En dit tot 6 jaar, handig!

trybike

trybike 2 in 1 loopfiets

€139

bobbin fiets 12”

€269

bobbin fiets 20”

€369
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kinderfietsen

bobbin fiets 12”

€269

bobbin fiets 16”

€299

bobbin fiets 20”

€369

bobbin fiets 24”

€439

Voor fietsjes groot en klein, moet je bij the baby’s 
corner zijn. Van loopfiets tot echte kinderfiets met 
steunwieltjes en na eventjes oefenen, ook zonder. 

Beentjes in de lucht en hup!
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Een driewieler, dat is trappen en sturen zonder te vallen. De woonkamer en 
de straat zijn op slag een parcours vol vreugde. Beentjes moe? Dan duwen 

mama of papa je toch met de duwstang ergens naartoe.

banwood

banwood trike

€149

banwood step scooter

€129

banwood loopfiets 

first go

€149
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wat is jouw 

lievelingsdier? 
Knort-ie, is-ie lekker fluffy, is-ie 

stoer? Eén ding weten we wel zeker, 
jouw favorietje ligt hoopvol in onze 
winkel te wachten om samen met 

jou de warme nacht in te duiken, te 
dromen en een leven lang over je te 

waken.

Wie heeft er geen herinnering vol troost aan zijn eigen bedknuffel, je allereerste 
boezemvriend en bestie. Wij mensen, wij zijn groepsdieren en we willen samen zijn en 

samen slapen. Spring dan ook onze dierentuin binnen voor een groepsbezoek en neem 
jouw favoriete diertje mee naar huis.

hug me forever

knuffel kwal

€21,99

knuffel draak

€28,99

knuffel leeuw

€28,99

knuffel kreeft

€31,99

knuffel olifant

€24,99

knuffel vos

€28,99

knuffel ijsbeer

€23,99

knuffel octopus little

€29,99

knuffel large mr. fox

€34,99
knuffel small mr. fox

€24,99



33the baby’s corner

dimpel

Deze superzachte Moonies strelen met 5 zachte en kalmerende geluiden het oor en laten het licht 
gloeien op 5 verschillende manieren. De rustgevende stralen voeren je ukje terug naar hun tijd in de 
baarmoeder. Wanneer je baby zou huilen, hervatten ze gewoon hun troostend geluid en licht. Dank-

jewel Smart Cry Detector want deze kleine beschermengel hebben we allemaal nodig.

moonie

€69,99

olfant oscar pancake

€34,99

doudou konijn

€35,99

olfant oscar pancake

€34,99

alpaca lulu pancake

€34,99

knuffel konijn

€69,99



34



35the baby’s corner

Bon Ton Toys brengt blijdschap naar je kleintje met zijn prachtige Nijntje 
knuffels in verschillende kleurtjes en stoffen. Gemaakt van de beste kwaliteit 

en beste materialen.

bon ton toys

knuffel nijntje 23cm

€18,99

knuffel nijntje 23cm

€18,99

knuffel nijntje 23cm

€18,99

knuffel nijntje 33cm

€23,99

knuffel nijntje 33cm

€31,99

knuffel nijntje 70cm

€119

knuffel nijntje 23cm

€24,99

knuffel nijntje 23cm

€24,99

knuffel nijntje 23cm

€16,99
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Steenweg Deinze 33

9810 Nazareth

Tel: 09 / 381 12 70

customerservice@babyscorner.be

www.thebabyscorner.be

Openingsuren

maandag t.e.m. zaterdag: 10u - 18u

zon- & feestdagen: gesloten

Shop online 24/7

voor baby’s
hebben we echt alles 

in huis

Dag nieuw leven in ons leven. Van 
geboortelijst tot wondermooie col-
lecties babyartikelen en babykle-

ding met een oog voor schoonheid, 
veiligheid en pure liefde. Inspiratie 
is een schitterend uitstapje waard 

richting the baby’s corner!

voor kinderen
kleding, schoolgerief & 

speelgoed 

Aloha speelvogels. In onze 
kid’s corner speel je heerlijk 

verstoppertje tot 16 jaar en dat 
tussen kinderkamers, boeken-

tassen en coole outfits en vind je 
bovendien alles voor je communie- 

en verjaardagsfeest!

voor mama’s
zwangerschaps- & 
voedingskleding 

Welkom lieve mama. Je straalt 
tijdens én na je zwangerschap. Bij 
ons winkel je in alle rust en kan je 
discreet bh’s, broeken & zwanger-
schapskleding passen, we hullen 
je in kreetjes van verwondering en 

geven alle raad die je zoekt.

gedrukt  
op duurzaam 
vervaardigd 

papier

C021878C021878


