
Babyshower
Alles wat je nodig hebt om de perfecte baby shower te organiseren.



Locatie: 

Tijd:

Data opties:   1.

    2.

    3.

    4.
        (maak online een afspraak via www.datumprikker.nl)



Gastenlijst
Naam    E-mail        Telefoonnummer                       Aanwezig?



Dagindeling

Welke activiteiten wil je graag doen en in welke volgorde? Vergeet niet om ook een pauze in te lassen!

Voorbeeld activiteiten

•	 Quiz
•	 Bowlen	met	babyflesjes
•	 Cupcakes versieren
•	 Rompertjes versieren
•	 Babyfoto raden
•	 Baby Bingo
•	 Baby Pictionary

•	 Buikomvang raden
•	 Baby’s van BN’ers raden
•	 Geblindoekt een luier om doen
•	 Kinderliedjes raden
•	 Geboorte kaartjes knippen en plakken
•	 Sieraden maken
•	 Wensballon loslaten

Tijd    Activiteit



Boodschappenlijst
Artikel            Aantal   Prijs



Hoe noemt men een luier in Zuid-Afrika?
A. Nappy
B. Dispenser
C. Disposable

Disposable (Een nappy is een diaper in Engeland, een 
disposable is een diaper in Zuid-Afrika) 

Hoe oud was de oudste vrouw die ooit zwanger 
werd (voor zover bekend)?
A. 78 jaar
B. 54 jaar
C. 66 jaar

66 Jaar

Kan een baby van 3 maanden zout proeven?

A. Ja
B. Nee

Een baby die jonger is dan 4 maanden kan geen zout 
proeven.

Gaat de voorkeur van een baby uit naar een 
mannen of een vrouwenstem? 

Baby’s hebben een voorkeur voor vrouwen 
stemmen. 

Wat zijn de top 10 meiden namen van 2014?
Het team dat de meeste namen kan opnoemen 
binnen 2 minuten wint. 

Antwoorden: 
http://www.jongensenmeisjesnamen.nl/top-10-babynamen-2014/

Welke kleur werd gebruikt voor jongetjes rond het 
jaar 1900?
A. Blauw
B. Roze
C. Geel

Roze (roze werd beschouwd als een sterke kleur en 
blauw werd beschouwd	als	fijne/delicate	kleur)

Wat is het grootste aantal kinderen gebaard door 
een vrouw?
A. 20
B. 42
C. 69

69 (In de 17e eeuw was er een vrouw in Rusland die 
kreeg 16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen)

Wanneer heeft een baby zijn of haar eerste lachje?
A. 4-6 weken
B. 8-10 weken
C. 12-14 weken

Het eerste lachje komt zo tussen de 4 en 6 weken na 
de geboorte.

Is de smaak van de baby ontwikkeld voor of na de 
geboorte?

De smaak van een baby is al lang voor de geboorte 
ontwikkelt.

KINOP BABYQUIZ!

Wanneer is het moederdag?

Op 10 mei is het moederdag



Raad de smaak!

In drie luiers zit een heerlijk potje… tja. 
Jullie mogen raden welke smaak er in de luier zit.

Angelina Jolie, bekend van Tomb Raider heeft 
meerdere kinderen met Brad Pitt. Hoeveel kinderen 
hebben zij?
A. 5
B. 6
C. 9

6 kinderen, en ze willen er nog meer! 

Wat betaal je gemiddeld per jaar voor zwemlessen?

A. € 50
B. € 200
C. € 800

45 weken per jaar x €12,50 = €562,50

Hoe heet het tweede kind van Prinses Kate 
en Prins William?

Charlotte Elizabeth Diana

Op welke leeftijd zijn kinderen zindelijk?
A. 2 jaar
B. 3 jaar
C. 4 jaar

Met drie jaar zijn de meeste kinderen zinderlijk. 
Meisjes worden over het algemeen iets eerder 
zindelijk dan jongens. 

Wat zijn de namen van de tweeling van Nicolette 
Kluijver (1984, BNN presentatrice) & Joost Staudt?

dochter   ANA-SOFIA ISABELLA 
en zoon   JESSE JOOST 

Wat is de gemiddelde lengte van een 
pasgeboren baby?

A. 30 cm
B. 50 cm
C. 70 cm

De pasgeboren baby is gemiddeld 50 centimeter 

Hoeveel woorden weet een kind van twee jaar?

A. 10-50  woorden
B. 200-300 woorden
C. meer dan 500 woorden

In principe hebben kinderen van 2 jaar een
actieve woordenschat van zo’n 250 à 300 woorden

Hoeveel luiers verbruikt een baby in het eerste jaar?
A. 600
B. 1000
C. Meer dan 2000

Het 1e jaar gebruikt je kindje 8 luiers per dag. 
Dit zijn er 2.555 per jaar

Hoe heet het eerste moedermelk:
A. Colostrum
B. Stuwing
C. Meconyum

Colostrum is de eerste moedermelk

KINOP BABYQUIZ!



Wat is een ooievaarsbeet ?

Een ooievaarsbeet is een rozerode vlek die een paar 
dagen na de geboorte duidelijk zichtbaar wordt. Meestal 
heeft je baby meerdere van deze vlekjes bij elkaar. Er 
kan een groepje vlekjes verschijnen op het voorhoofd 
van je kindje, op de bovenste oogleden, of in de 
haargrens op het achterhoofd. 

Zet de volgende kinderfases in juiste volgorde:
kleuter, schoolkind, dreumes, baby en peuter

baby	→	dreumes	→	peuter	→	kleuter	→	schoolkind

Wat betekend het Latijnse woord ‘severus’ 

A. Navelstreng
B. Luier
C. Speen

Navelstreng

Hoeveel vruchtwater heeft een vrouw gemiddeld?

A. 1000 ml
B. 300 ml

Gemiddeld heeft een zwangere vrouw 1000 ml 
vruchtwater. 

BIJ GELIJKSPEL:

Hoeveel woog de grootste baby ooit?
(Wie het dichtstbij zit wint!) 

De grootste baby ooit woog bij zijn geboorte 10.8 kilo.

Hoeveel uur slaapt een pasgeboren baby 
gemiddeld per dag?

Pasgeboren baby’s slapen gemiddeld 
16 tot 17 uur per dag.

Hoe groot moet de ontlsuiting zijn voordat de baby 
kan worden geboren?

A. 7 cm
B. 9 cm
C. 10 cm

10 cm

Waar staat de afkorting BSO voor?

Buiten Schoolse Opvang

Wat is de meest populaire jongensnaam van 2014?

A. Levi
B. Bram
C. Lucas

Lucas


