
feest! Inspiratie voor 
een voorjaar vol
 

Lente- en feestcollectie  
       voor kids

#making
memories
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Eloïse organiseerde samen 
met de hele familie haar 
eigen communiefeest, 
 compleet met goochel - 
trucs van oma Rita.

Noah, Maxim 
en Janne 
speelden de 
hoofdrol in 
het huwelijk 
van Dorien  
en Jeroen.

Tweeling Naomi en Hailey 
denken niet over álles 
 hetzelfde, maar toch bijna. 
Hun verjaardag vieren ze  
altijd samen.

Vorige zomer namen Elaine en 
Christian hun kinderen Nizayli 
en Kendis voor het eerst mee 
naar Kameroen, het thuisland 
van hun papa.
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We denken allemaal met nostalgie terug aan de 
feesten uit onze kindertijd. Herinner je je nog dat 
verjaardagsfeestje, waarop je uren met je vriendjes 
en vriendinnetjes speelde in de tuin? Ongetwijfeld 
was je communiefeest wel onvergetelijk, want je 
 moeder en oma hadden alles dagenlang voorbereid. 
Of dat  huwelijk van je tante, toen je voorzichtig maar 
 glimmend van trots haar sleep mocht dragen?  
En  daarna waagde je je eerste pasjes op de dansvloer. 
Het zijn  heerlijke herinneringen aan memorabele 
 dagen,  waarop je ook je mooiste kleren mocht dragen. 
Je voelde je een echte prinses! 

Dat is precies waar we met C&A voor willen zorgen, 
dat je kinderen zich prinsen en prinsessen voelen op 
alle feesten die er dit voorjaar weer aankomen. Zodat 
zij op hun beurt later mooie herinneringen kunnen 
koesteren. Wij vinden het bovendien belangrijk dat zij 
zich goed voelen in hun feestkleren: vrij om te spelen, 
te dansen en te ravotten, in een prinsessenjurk of 
stoere outfit. Daarom blijft onze feestcollectie betaal-
baar én kan ze tegen een stootje. Laat die feesten 
dus maar komen.

Veel plezier! 

Communicatiemanager C&A BeLux

Liefs,
Eva

Jurk met riempje 

m. 104-164 - 22,90€

Jurk met riempje  

m. 104-164 - 22,90€

Op de backcover

Op de cover

Janne

Nizayli



Naomi en Hailey (10) lijken als twee  druppels 
water op elkaar. Toch verschillen ze soms 
meer van elkaar dan je zou  denken. Maar 
over hun elfde verjaardag in februari zijn ze 
unaniem: die vieren ze  zeker samen met 
véél muziek en véél eten.

Fuiven met tweeling Naomi en Hailey

Verjaardag met 
dj’s en een podium!”

“

Naomi en Hailey 
Wij willen een 
verjaardags-
feest waarover 
we nog lang 
zullen praten” 

“

Sweater  

m. 104-164 - 14,90€

Palazzo broek  

m. 104-164 - 17,90€

Cardigan m. 104-164 - 14,90€

Top m. 104-164 - 9,90€

Palazzo broek m. 104-164 - 14,90€

Jumpsuit  

m. 104-164 - 19,90€

Top  

m. 104-164 - 14,90€

Palazzo broek  

m. 104-164 - 14,90€

Naomi Naomi

Hailey

Naomi



Mama Janice: “Naomi en Hailey  hebben 
echt een speciale band. Ze kiezen 
 meestal dezelfde kleren, zelfs als ik aan-
dring op verschillen. Ook hun  interesses 
lopen gelijk: ze houden van dansen, 
zingen en musicals. Logisch dat mensen 
hen  moeilijk uit elkaar houden. Toch 
 kunnen ze daar niet goed tegen, want  
ze  hebben hun eigen karakter. Hailey 
houdt van dieren, is gevoeliger maar  
ook nonchalanter. Naomi is dan weer 
perfectionistischer, houdt meer van 
 ringen en oorbellen, en is soms wat 
 bazig. Maar als het erop aankomt, 
 nemen ze elkaar altijd in bescherming.  
Ook hun verjaardag willen ze altijd 
 samen vieren. Twee jaar geleden hielden 
we een boerderijfeestje: Hailey ging met 
de dieren op avontuur, Naomi zat vooral 
aan tafel te babbelen en pannenkoeken 
te eten. Voor hun elfde verjaardag willen 
ze graag iets speciaals: een feest met 
een podium en microfoon om zelf op te 
treden, een dj én veel eten - hamburgers, 
hotdogs en frisdrank!”
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Naomi en Hailey 
Geef ons maar een 
fuif met hamburgers, 
hotdogs en frisdrank”

“

Top  

m. 104-164  

9,90€

Palazzo broek  

m. 104-164 

17,90€

Jeansvest  

m. 104-176 - 24,90€

Top  

m. 104-164 - 12,90€

Sweater  

m. 104-164 - 14,90€

Palazzo broek  

m. 104-164 - 17,90€

Jeansvest  

m. 104-176 - 24,90€

Top  

m. 104-164 - 12,90€

Palazzo broek  

m. 104-164 - 17,90€

Hailey  
en Naomi

Hailey

Naomi

Hailey



Precies 12,5 jaar nadat ze elkaar leerden kennen, 
gaven Dorien en Jeroen elkaar het jawoord. Zoon 
Noah (5) mocht de akte mee ondertekenen. 
Daarna amuseerde hij zich, samen met broertje 
Maxim (2,5) en vriendinnetje Janne (5), op het 
funky themafeest.

Noah, Maxim en Janne trouwden ‘mee’ met Dorien

Een ereplaats 
voor de kids”

“

Jurk met riempje m. 104-164 - 22,90€ Hemd m. 92-128 - 12,90€  Broek met bretellen m. 92-128 - 17,90€  Strik - 6,90€

Janne Noah

Noah 
Ik zou willen dat mama en 
papa nog eens trouwen, 
want het feest met de 
 kinderdisco was zo cool!”

“

Hemd en gilet 

m. 92-128 - 24,90€

Short 

m. 92-128 - 14,90€

Sokken 

m. 24-33 - 3,90€

Strik - 6,90€

Maxim



Dorien (31) “Trouwen was 
voor ons geen prioriteit - 
onze kinderen zijn onze 
grootste commitment. Toch 
betekent dat niet dat we in 
stilte zijn getrouwd. Jeroen 
heeft me officieel ten huwe-
lijk gevraagd en we wilden 
onze zoon Noah absoluut 
bij de ceremonie betrekken: 
hij heeft de huwelijksakte 
mee ondertekend en denkt 
nu dat we met zijn vieren 
samen zijn getrouwd. Daarna 
hebben we een groot feest 
voor familie en vrienden 
georganiseerd. We vonden 
een fantastische locatie naast 
de weide van Rock Werchter, 
dus werd het thema ‘Festival 
chic’. Dat hebben we tot in 
de details uitgewerkt: toe-
gangstickets als uitnodiging, 
een aangeklede festivaltoog, 
grote glimmende barbecues, 
een buffet opgebouwd uit 
podiumelementen en een 
fotomuur met live snapshots 
van onze gasten. Voor de 
kinderen was er een grote 
hoek met buitenspeelgoed, 
opdrachtboekjes en een kin-
derdisco. Het is een geweldig 
trouwfeest geworden, precies 
wat we wilden. We zouden 
het zo opnieuw doen! 
Wedden dat we hier over 
twintig jaar nog over praten?”

Jurk met riempje

 m. 104-164 - 22,90€

Pet - 6,90€

Hemd m. 92-128 - 12,90€

Strik - 6,90€

Janne

Noah
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Aan 
tafel!
Een mooie feesttafel triggert de 
smaakpapillen. Goed nieuws: als 
het om tafeldecoratie gaat, dan 
mag eigenlijk alles! Kies je voor 
een tafellaken én een loper?  
Dat mag. Enkel placemats? 
Ook prima. Wil je stoefen met je 
prachtige houten tafel? Skip de 
stoffering dan gewoon en ga voor 
naturel.

Zorg wel voor een zeker even
wicht: kies liefst één hoofdkleur 
en twee accentkleuren. Zachte en 
warme kleuren voor een harmo
nieus gevoel, of contrasterende 
kleuren voor meer dynamiek. 

Ook met de vormen kan je 
 spelen: ga bijvoorbeeld voor 
 ronde borden, ronde placemats 
en ronde theelichthouders. 
 Creatief zijn mag, maar probeer 
rond niet met ovaal en recht
hoekig te mengen. 

Een vaas met bloemen is cool, 
maar zet nooit bloemstukken of 
kandelaars in het gezichtsveld 
van je gasten. En let op welke 
bloemen je precies op tafel zet: 
lelies en hyacinten hebben een 
sterke geur, en kunnen de eetlust 
misschien wel bederven. 

Er is absoluut niéts mis met 
naamkaartjes en een menukaart. 

Jurk met riempje

m. 104-140 - 22,90€

Vest  

m. 92-128 - 19,90€

T-shirt met lange mouwen 

m. 92-128 - 9,90€

Broek  

m. 92-128 - 19,90€

Janne

Noah
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zoeken 
speuren 
scoren

feestvarkentje
Welke twee varkentjes  
zijn hetzelfde?

in de lucht Waawh, met een ballon naar de zon.  
Zoek jij mee naar de vijf verschillen?

ballonnen
Hoeveel ballonnen vindt Lukas?

Emma trouwt vandaag. Help jij 
de weg zoeken naar de taart?bruidstaart

boeket
Bloemen voor de bruid! 
Welke schaduw is juist?

bubbels
Een glaasje 
drinken!  Zoek 
jij de weg 
door het glas 
en de fles? 
Start bij ‘In’.
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tweeling Allemaal meisjes. Welk meisje zie je tweemaal?

Welke camera zie je tweemaal?lachen!

lekker
Dessert! Welke schaduw is juist?



Eloïse
Ik heb veel met 
oma gedanst, mijn 
communiefeest 
duurde tot drie 
uur ’s nachts. Om 
nooit te vergeten!”

“

Rita (76) weet van thuis uit hoe je een hart-
verwarmend feest organiseert. Die kunst heeft 
ze aan haar dochters doorgegeven. Samen 
met de hele familie werkten ze een magisch 
 communiefeest uit voor haar kleindochter  
Eloïse (9). Vriendje Brent (11) was erbij.

Eloïse viert haar communie met oma Rita en Brent

Wij zijn een 
echte feestfamilie”

“
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Top m. 104-164 - 9,90€   

Rok met kant m. 104-164 - 17,90€

Jumpsuit m. 104-164 - 19,90€ Hemd m. 134-176 - 14,90€  

Broek m. 134-176 - 24,90€

Eloïse Eloïse Brent



Oma Rita: “Mijn ouders 
hadden 56 kleinkinderen en 
organiseerden memorabele 
sinterklaasfeesten rond een 
zelfbedacht thema: Vliegreis 
door Verschillende Landen, 
Fancy Fair.... Het unieke was 
dat alle gezinnen dit samen 
voorbereidden. Zo zijn mijn 
14 broers, zussen en ik altijd 
goede vrienden gebleven. Dat 
feestgevoel heb ik aan mijn 
drie dochters doorgegeven: 
ook wij vieren alle speciale 
gelegenheden samen. Familie 
gaat voor alles! 
Voor Eloïse hebben we een 
fantastisch communiefeest 
geregeld. Wekenlang hebben 
we ideeën verzameld rond 
het thema ‘Als ik kon tove-
ren’. Uiteindelijk hebben we 
alles in romantisch wit en 
goud aangekleed: bloemen, 
kaarsjes en ballonnen, van 
de oprit tot in de tuin. Eloïse 
kreeg een gouden stoel en de 
kinderen hadden hun eigen 
knusse plek met een spring-
kasteel, hapjes en drankjes. 
Na het dansoptreden van 
onze kleindochters kwam  
er een goochelaar, maar 
speciaal voor Eloïse heb ik 
zelf ook wat goocheltrucs 
gedemonstreerd.
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Eloïse
Oma haar 
goocheltrucs 
waren echt  
de max!”

“
Jumpsuit  

m. 104-164 - 19,90€ 

Top m. 104-164 - 9,90€ 

Rok met kant

m. 104-164 - 17,90€

Eloïse

Eloïse

Blazer (foto linksboven) 

m. 134-176 - 24,90€ 

Hemd

m. 134-176 - 14,90€

Broek

m. 134-176 - 24,90€

Brent

Top  

m. 104-164 - 9,90€

Palazzo broek  

m. 104-164 - 14,90€

Cardigan  

m. 104-164 - 14,90€

Eloïse



Vorige zomer namen  Elaine 
(33) en Christian (34) hun 
 kinderen Nizayli (8) en  
Kendis (5) mee naar papa’s 
thuisland Kameroen. Ze 
 kwamen terug met veel 
 warme herinneringen aan 
unieke familiebijeen komsten. 
Hun verhalen willen ze straks 
met hun vrienden delen op een 
feest met  Afrikaanse accenten.

In Kameroen 
smeedden 
de kinderen 
 onvergetelijke 
banden”

“

Nizayli 
Ik lees nog vaak in mijn 
vakantiedagboek. En mijn 
broer haalt dan de pet boven 
die hij van zijn oom kreeg”

“

Fotofeest over de tweede thuis  
van Elaine, Christian & kids

Jurk met riempje  

m. 104-164 - 22,90€

Hemd m. 92-128 - 9,90€

Broek m. 92-128 - 19,90€

Nizayli

Kendis



Elaine: “Voor het eerst zijn 
we met ons vieren voor 
drie weken naar Kameroen 
gereisd. We hebben gewacht 
tot de kinderen groter waren, 
zodat ze zich de reis bewust 
zouden kunnen herinneren. 
We logeerden bij Christians 
familie, waar we meteen 
verwelkomd werden met een 
grootse familiebijeenkomst: 
Christians oma Jacqueline kon 
eindelijk haar achterklein-
kinderen uit het buitenland 
ontmoeten. Nizayli heeft ook 
haar verjaardag in Kame-
roen gevierd. Ze vond het 
fantastisch dat ze met zoveel 
neven, nichtjes en kindjes 
uit de buurt kon spelen, haar 
eigen traditionele Kameroen-
se outfit kreeg en gebakken 
banaan heeft geproefd. En 
Kendis? Die danste overal 
met iedereen mee, helemaal 
in het moment. Voor de 
kinderen is de reis een heel 
bijzondere ervaring geworden. 
Nizayli heeft zoveel mensen 
leren kennen die van haar 
houden, thuis herleest ze nog 
regelmatig haar vakantie-
dagboek. Soms dansen we 
op muziek uit Kameroen en 
haalt Kendis de pet boven 
die hij van zijn oom kreeg. 
Ik kook nu ook vaker met 
Afrikaanse accenten. Als het 
weer bij ons beter wordt, wil-
len we een groot feest voor 
onze vrienden geven, om 
hen met ‘ons’ Afrika te laten 
kennismaken.”

Knalfeest!
1. Schep op voorhand hoge 
verwachtingen met een uitnodiging 
die net dat tikkeltje meer heeft. Een 
hint naar een leuk familiespel in het 
bos,  bijvoorbeeld. Of maak een 
kaartje dat helemaal in lijn ligt met 
het thema. 

2. Zorg voor een streepje muziek: 
heerlijke 90’s hits, een liveband of 
nummers die helemaal in het thema 
passen van het feest. Het zet de 
deur open naar een leuk gesprek 
én het schudt de benen wakker.

3. Goeie sfeer en groepsgevoel 
gaan hand in hand. Stel gasten die 
elkaar nog niet kennen aan elkaar 
voor. Zo staat niemand alleen in 
een hoekje. 

4. Laat je gasten bewegen: zet de 
drankjes in de keuken, de hapjes in 
de woonkamer, … .

5. Vergeet je outfit niet! Niets geeft 
je meer zelfvertrouwen dan er ge
woon leuk uitzien. Laat die jurk voor 
een keer in de kast hangen en trek 
een jumpsuit aan. Of doe iets leuks 
met je haren: een strakke dot, een 
nonchalante vlecht of leg er een 
sexy krul in.

#
m

ak
in

gm
em

or
ie

s 
/ 2

0

Top m. 104-164 - 12,90€

Salopette met bandana 

m. 104-164 - 22,90€

T-shirt m. 92-128 - 7,90€

Broek met bretellen 

m. 92-128 - 17,90€

Nizayli

Kendis

Jurk met riempje  

m. 104-164 - 22,90€

Hemd m. 92-128 - 9,90€

Broek m. 92-128 - 19,90€

Strik - 6,90€

Nizayli

Kendis



de inventieve invitatie

Speel mee en maak kans op

een springkasteel  
of te gek fotocadeau

 

Zo doe je mee
Koop een item met  
aanhanglabel uit de  
feestelijke lentecollectie  
voor kids van C&A. Aan  
de kassa ruil je dit speciale  
label in voor een wedstrijd- 
flyer: daarop vind je een  
unieke code. Surf hiermee  
naar  canda-communie2020.be, 
beantwoord de  wedstrijd - 
vragen en geef deze code in. Meer 
details vind je op de  
wedstrijdflyer.

De wedstrijd loopt van  
13.02.20 tot 18.03.20.

100 springkastelen voor één dag  
+ 50 cadeaubonnen van Smartphoto  
(ter waarde van 100€) 

Doe mee aan de C&Afeestwedstrijd en maak kans  
op één van deze prijzen. Winnen doe je in elk geval, 
want elke deelnemer krijgt een pakketje van 30 
 retroprints cadeau.

Heb je een bijzonder familiefeest of spetterende party 
gepland? Met een supercool springkasteel van C&A 
wordt jullie samenzijn nog leuker. En dankzij geperso-
naliseerde fotocadeaus (album, canvas, shirt, beker, 
smartphonehoesje...) van Smartphoto blijf je straks nog 
heel lang nagenieten van die onvergetelijke feestdag.

de perfecte 
familiefoto 
Vier scherpe tips

leve de mocktail
Makkelijk, lekker én alcoholvrij:  

deze drankjes vallen in de smaak  
bij jong en oud.

1. Met je camera of telefoon 
kun je tientallen foto’s in één 
klik maken. Maak daar handig 
gebruik van, én durf te bewegen. 
Stijfjes naast elkaar staan, dat 
is maar gewoon. Zak eens door 
je knieën of spring eens op 
iemands rug.

2. Vele fotografen vermijden 
hard zonlicht, maar het kan je 
foto ook net dat tikkeltje meer 
geven. Een mooie regenboog of 
een prachtige lichtbol. Wacht tot 
de zon wat lager staat, richt je 
camera op de zon en klaar! 

3. Durf filters te gebruiken. De 
kleuren aanpassen kan een 
beeld zelfs warmer en zachter 
maken, of net lichter. Op Insta
gram heb je keuze genoeg! 

4. Neem eens een kijkje naar 
hoe anderen het aanpakken. 
Misschien volg je een fotograaf 
op Instagram, of zag je een 
prachtig familiekiekje van één 
van je vrienden? Copy, paste & 
klaar!

Virgin Mojito: plet een in vier gesneden limoen op de 
bodem van het glas, samen met een koffielepel rietsuiker en 
de blaadjes van vijf takjes munt. Voeg 8 cl appelsap toe, wat 
schilferijs en vul de glazen bij met tonic. Werk af met twee 
limoenschijfjes en… tchintchin!

Homemade icetea: 
breng anderhalve liter water 
aan de kook en voeg drie zak
jes van je favoriete thee toe. 
Laat even trekken en breng 
op smaak met een beetje ho
ning, agave of esdoornsap en 
eventueel stukjes fruit of verse 
kruiden. Goed laten afkoelen 
en serveren maar. 

Supersangria: vul een 
kom met ijsblokjes, 750 ml 
druivensap, 500 ml sinaas
appelsap, 60 ml citroensap 
en 30 ml limoensap en je 
favoriete fruit in stukjes. Om 
te serveren versier je het 
glas met een takje munt en 
een rietje. 

Elk feestje 
 begint met … 

de uitnodiging. 
Om meteen  

de juiste toon  
te zetten:  

drie creatieve  
tips! 

1. Kies een foto! Ga je trouwen, is je 
zoontje jarig of doet je dochter haar com
munie? Maak een grappig of schattig kiekje 
en zet alle praktische info op de achterkant. 

2. Een kinderfeestje op de agenda?  
Laat je kind een mooie tekening maken. 
Iedereen is er dol op, en het is later een  
mooi aandenken. Winwin! 

3. Helemaal origineel is de invitatievideo! 
Met gratis apps zoals VideoFX puzzel je 
leuke filmpjes en foto’s uit je telefoon bij 
elkaar, je zet er een leuk muziekje onder, en 
in één klik heb je iedereen gevraagd die je 
maar wilt. 



#making
memories

Klaar voor een 
  memorabel feest?

Shop nu 
je   outfit 
online  
of in de 
winkel. 

Alle outfits in dit magazine zijn van C&A. Juwelen Six van C&A, schoenen zijn van C&A, vanHaren en Torfs.  
V.U.: Eva Van Elst, Jean Monnetlaan 1, B-1804 Vilvoorde. Geldig vanaf 13 februari 2020 in Belgische en Luxemburgse 
filialen alsook op www.c-a.com tot uitputting van de voorraad. 
Aanbod en beschikbaarheid van goederen kunnen variëren per winkel. Prijzen en aanbiedingen onder voorbehoud.
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