
   
en nog eens

Pakjes
pakjes

Spelend Leren - 
DOC Educatieve Pratende Robot
DOC is het allereerste spel dat kinderen op een leuke 
en creatieve manier in aanraking brengt met 
educatieve robotica.

pakjes

v.a.
4jr.

LEGO Juniors Cars 3
Race naar de overwinning met Disney
Pixar’s Bliksem McQueen!

Volkswagen bus 
T1 3D puzzel
Dit is het ultieme 
cadeau voor avonturiers 
en autoliefhebbers. 
Een echte miniatuur 
Volkswagen T1 bulli, in 
162 stevige kunststof 
puzzelstukjes.

39.99
49.99

v.a.
5jr. 24.99

29.99

v.a.
10jr.

24.99
29.99

Ra
ve
ns
bu
rge
r



    Happy World 
Mega 
Stapeltoren
Met muziek.

Happy World Wilde Dieren
Verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

v.a.
12m+

v.a.
12m+

v.a.
18m+

2.999.99

kadootjes van Sint

Baby 
Afstandsbediening
Met licht en geluid, 
bevat 3 talen! (Engels, 
Nederlands en Duits)

Happy World Pop en 
Lock rups 8-delig.

Happy World zachte 
blokken
6 stuks.

Happy World Click en 
Matchblocks
Stapelen en bouwen voor de 
allerkleinste.

6.99

7.99

5.99 6.99

2

12.99

Happy World 
stapelemmers
6-delig. Ook leuk 
voor in bad!

Happy World 
muziekdoosje
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen.

Happy World Raceauto
Verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

7.99

9.99
12.99

3.99

Happy World 
Xylofoon

v.a.
12m+

v.a.
12m+

v.a.
0+

v.a.
0+

v.a.
24m+

v.a.
24m+

v.a.
10m+



    

Joueco Telraam
Op deze wijze leert uw kind op een 
eenvoudige en inzichtelijke
 manier tellen. 
Met metalen spijlen.

19.99

5.99

19.99

het leukste houten speelgoed

3

Joueco Dieren Puzzel 
Vrolijke puzzel, 
verkrijgbaar in 
verschillende 
dieren!

Joueco Houten 
koffieapparaat
s’ Morgens lekker 
wakker worden 
met een 
kopje koffie.

Joueco Rollende Dieren 
Echte houten rollende dieren in natuurlijke 
uitvoering voor de allerkleinste. Leeuw, giraffe, 
olifant & krokodil..

Joueco Rollende Kralenbaan 
Kruip maar lekker rond met deze 
kralenbaan! 9.99

12.99

v.a.
18m+

Joueco Autotransporter
Toet! Toet!! Daar komt de stoere 
autotransporter aangereden. Met zijn 
oplegger inclusief 3 auto’s zorgt hij 
voor zeer veel speelplezier.

19.99

v.a.
12m+

Joueco Houten Toaster
Maak je eigen heerlijke 
geroosterde boterhammen!

v.a.
12m+

v.a.
18m+

Joueco Boerderij 
Speelset Speel met alle 
dieren op de enige echte 
Joueco boerderij! 15-delig.

17.99
19.99

7.99

v.a.
6m+

Joueco Houten 
Knikkerbaan 
Bouw je eigen houten 
knikkerbaan. Bij deze set zijn 
6 knikkers en 27 stukken om je knikkerbaan te 
bouwen. 

24.99
29.99

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

19.99

v.a.
12m+



    
voor de bouw pietjes

DUPLO Mijn eerste draaimolen
Draai de kegel om de hele draaimolen 
in beweging te zetten!

DUPLO Kleuterklas
Speel en leer de hele dag door met de 
LEGO® DUPLO® Kleuterklas!

DUPLO Grote kermis
Beleef een dag vol 
familieplezier met deze grote 
LEGO® DUPLO® kermisset!

24.99
DUPLO Getallentrein
Maak kennis met getallen via deze 
eenvoudig te bouwen trein! 19.99

4

v.a.
2jr.

v.a.
2jr.

v.a.
2jr.

v.a.
1jr.

v.a.
1jr.

v.a.
2jr.

v.a.
2jr.

DUPLO Schiettent
Wie schiet het scherpst in de 
LEGO® DUPLO® schiettent? 24.99

DUPLO Politiepatrouille
Stop de dief en sluit hem op 
in het politiebusje! 14.99

DUPLO Verjaardagspicknick
Ga lekker spelen in het park en 
geniet van een leuke 
verjaardagspicknick! 14.99

19.99

64.99
79.99



    
speelgoed toppers

Vtech Zoef Zoef Pluche Diertjes Simone Schaap, 
Koko Konijn of Daan Dalmatiër
Ontdek het dierenrijk met deze knuffelzachte dierenvriendjes! 
Druk op het hoofdje om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en 
gezongen liedjes te horen. Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen.

9.99

Vtech Puppy 
Rammelaar
Druk op de muziektoets 
en schud de puppy 
om grappige geluiden, 
vrolijke zinnetjes, 
gezongen liedjes en 
melodietjes te horen.

Vtech Mijn 
Kleine Tamboerijn
Druk op de ster-toets om 
bekende melodietjes te horen.

Vtech 
Dierenvriendjes zaklamp
Maak kennis met kleuren, dieren en 
dierengeluiden. 9.99 16.99

Vtech Toet Toet Press and Go Brent 
Brandweer, Kai Kiepwagen of Ralph Raceauto
Druk op de auto om vrolijke reacties te horen en laat hem 
los om hem te zien rijden. Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen. 

9.99

5

v.a.
18m+

v.a.
3m+

v.a.
12m+

v.a.
3m+

v.a.
18m+

v.a.
18m+

9.99

34.99

Vtech Toet Toet Press and Go Stuntshow
Stuntliefhebbers opgelet! Deze Toet Toet Auto’s® Press 
& Go - Stuntshow laat voertuigen spectaculair stunten 
en racen over de baan!



    
voor de creatieve pietjes

Totum Little Creators vormen leren
Leer vormen en kleuren herkennen en
werk tegelijkertijd aan verbetering 
van de fijne motoriek.

Stabilo Power viltstift 
kunststof etui 24 stuks
Zo druk bezig, dat je vergeet 
de dop erop te doen? Geen 
ramp. De STABILO power 
droogt niet uit en kan tot wel 5 
weken zonder dop. 

Stabilo Jumbo Yippy Wax etui 12 kleuren
Met Stabilo Yippie-wax waskrijt komt elke tekening 
tot leven.

Totum Hammer Farm
De geprinte kurken ondergrond is aan 
twee kanten bruikbaar en bevat twee 
verschillende achtergronden. 9.99

Totum Magical Shrink
Maak mooie eenhoorn sieraden met krimpfolie. 
De armbandjes en ketting maak je met 
vrolijke en felle potloodjes en kralen. 

Stabilo pen 68  
Color Parade 20 stuks
Hoge kwaliteit viltstift met intense kleuren. 
Stijlvolle verpakking kan gebruikt worden 
als deskset. Perfect georganiseerd. 

Stabilo Color kunststof 
etui met 24 stuks 
kleurpotloden
Klassieke kleurpotloden.

Stabilo Trio Jumbo etui 
12 stuks
Viltstift met robuuste XL-punt 
en uitwasbare inkt. Met 
ergonomische gripzone en 
drukbestendige punt.

6.99 5.99

9.99

5.99

5.99

2.99
v.a.
3jr.

14.99
17.99

v.a.
5jr.

v.a.
5jr.

v.a.
5jr.

6

v.a.
4jr.

v.a.
6jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.



    
maak de mooiste creaties

Strijkkralen 3D dieren
Met strijkkralen van SES maak je de 
mooiste figuren door het leggen van 
de kraaltjes die je vervolgens met een 
strijkbout aan elkaar vastsmelt.

Klei - IJsjes kleien
IJsliefhebbers opgelet! Je maakt nu 
de leukste ijsjes van klei. In deze set 
van SES zitten vier kleuren klei, 
waarvan twee geurklei.

Crea Kids Crea putty pak 
van 10 kleuren
Maak de mooiste creaties!

Strijkkralenset uilen
Met deze strijkkralenset maak je 1 grote uil 
en 3 lieve, kleine uiltjes.

Borduren met veters
Rijg de veters door de voorbedrukte 
dieren: een eend, vlinder, olifant, leeuw, 
kat, hond, krokodil, schaap, slang en 
giraffe. 

Strijkkralen emoticons
De leukste emoticons maak je zelf, van 
strijkkralen! Een lachend gezichtje, een 
vrolijke drol of een verliefde emoticon, 
welke vind jij het leukst?

Super klei - mega toolset met klei
Een complete kleiset van SES voor 
eindeloos speelplezier. Maak 5 
verschillende soorten kleislierten maken.

Play-Doh Ontbijt Speelset
Maak het kleurigste ontbijt met de 
wafelmaker en diverse accessoires. Maak 
wafels, namaaktoast, pannenkoeken en 
nog veel meer. 19.99

12.99

9.99

9.99 2.49

6.99

7.99 5.99

14.99

9.99

7

v.a.
5jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
5jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

Crea Kids waterverf
Bestaat uit 16 kleuren en 
penseel.

v.a.
5jr.

Play-Doh Kleuren en Vormen
Inspireer de ontwikkelende kindergeest
met de Kleuren & Vormen speelset!

v.a.
2jr.



    
voor de zorgzame pietjes

8

Princess Secret giftset 
Verkijgbaar in 2 uitvoeringen.

Baby Rose 
Poppenverzorging 
speelset
8-delig. 

Bella 
Make-up 
set
Maak je op 
als een echte 
prinses!

7.99

5.99

7.99

14.99 4.99Baby Rose Poppenbuggy 
Met Zonnescherm

Baby Rose poppenkleren 
Geschikt voor poppen van 45 cm. 
Verkijgbaar in 6 uitvoeringen.

Baby Rose Pop
30 cm.  incl. 3 accessoires. 
Verkijrgbaar in 
verschillende uitvoeringen.

v.a.
3jr.

GRATIS bij 
aankoop van  
een Princess 

Secret 
Giftset

v.a.
2jr.

v.a.
3jr.

9.99
12.99

v.a.
3jr.

Rose
BABY

v.a.
5jr.

Haar styling 
accessoires 
Deluxe

7.99

Rose
BABY

Rose
BABY

Baby Rose Plaspop
40 cm. Met drink en 
plasfunctie. Verkrijgbaar in 
jongen of meisje.

v.a.
2jr.

19.99
24.99

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.



    

Hatchimals collectible 
sleutelhanger
Spaar ze allemaal!

Maak je eigen Trendy 
LED fotolijst 2 assorti
Bevat 18 LED bulbs.

4.99 4.99

19.99

9

Style Me Up Nageldroger 
blauw incl. nagellak
Waarom simpelweg je nagels lakken als je met deze 
manicureset op eenvoudige wijze 
ware kunstwerkjes kunt 
maken op je nagels? 14.99

K3 Make up spiegel
Deze set bevat vele 
schminkbestanddelen
die je gemakkelijk met wat 
water kan verwijderen: 
gekleurde oogschaduw,
 lipgloss en blush.

v.a.
6jr.

speelgoed toppers

v.a.
3jr.29.99

34.99

Hair Colouring Studio
Kleur met verschillende doosjes 
krijt je haren! Bestaat uit 4 kleuren.

v.a.
5jr.

v.a.
8jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

Sing Along 
microfoon
Deze microfoon 
kun je aan 
sluiten op elke 
muziekspeler met 
een standaard 
koptelefoon 
aansluiting.

8.99

Medische 
onderzoeksset 
in koffer
20-delig.

v.a.
3jr. 9.99

v.a.
3jr.

Metalen 
Stethoscoop 4.99



    

LEGO Ninjago Spinjitzu 
training
Train je Spinjitzu vaardigheden 
met Kai en Zane!

LEGO Ninjago Achtervolging 
door de stad 
Stop een misdaad op de 
NINJAGO® City straatmarkt!

LEGO Friends Wintersport terreinwagen 
Cross door besneeuwde landschappen 
met deze coole wagen in SUV-stijl!

LEGO Nexo Knights De Heligoyle
Stuur Clay met zijn jetpack in de 
strijd tegen de angstaanjagende 
Heligoyle!

LEGO Nexo Knights 
Macy’s Bot Drop Draak
Neem het op tegen de Steenstamper 
met Macy en haar Bot Drop Draak!

LEGO Friends Mia’s strandscooter
Zet Mia en haar hondje op de 
scooter voor een zomerse 
rit naar het strand!

LEGO Friends Heartlake surfshop
Zoek alles bij elkaar voor een 
dagje op het water in de 
Heartlake surfshop! 9.9919.99

19.9917.99

9.99 34.99

LEGO Friends Sunshine 
catamaran
Maak heerlijke zeiltochtjes met 
vrienden aan boord van de luxe 
Sunshine catamaran!

10

    pakjes pakjes en...

14.99
17.99

v.a.
5jr.

v.a.
6jr.

v.a.
7jr.

v.a.
8jr.

v.a.
7jr.

v.a.
7jr.

v.a.
6jr.

59.99
79.99

v.a.
6jr.

LEGO Friends 
Wintersport chalet
Verblijf gezellig en warm 
in de mooie blokhut!

v.a.
7jr.

39.99
44.99



    
...nog  eens pakjes!

LEGO City Politie starterset 
Stop de boeven voordat ze de 
geldautomaat leeghalen!

LEGO City Pizza 
bestelwagen
Bestel een pizza om 
mee te nemen!

LEGO City Politie 
Sleeptruck probleem
Vang de boef voordat hij 
de brandkast wegsleept!

LEGO City Politie Snelle achtervolging
Help Chase McCain en de politieagenten de boef te vangen!

LEGO CREATOR Strandvakantie
Geniet van het strandleven met 
de 3-in-1 Strandvakantie-set!

LEGO Technic 
Verreiker
Maak gebruik van de 
kracht en het grote
bereik van deze
fraaie verreiker!

LEGO Technic 
Stuntmotor
Ga vol gas tegen de 
springschans op met 
deze machtige 
stuntmotor!

19.99 34.99

19.99

29.9934.99

9.99

19.9929.99

11

v.a.
6jr.

v.a.
5jr.

v.a.
7jr.

v.a.
5jr.

v.a.
5jr.

v.a.
5jr.

v.a.
7jr.

14.99
19.99

v.a.
6jr.

LEGO City Jungle vrachthelikopter
Vlieg diep de jungle in en
onderzoek de verborgen
tempel!

LEGO City 4x4 met 
catamaran 
Ga een heerlijk dagje zeilen!

LEGO City Jungle missie met 
halfrupsvoertuig
Doe wat je kunt om de schat veilig 
naar de basis terug te brengen!

14.99
19.99

v.a.
5jr.

v.a.
9jr.



    

Big Foot Monster truck
Verkijgbaar in 2 uitvoeringen.

All-terrain Mega buggy
+/- 30cm verkrijgbaar in 3 
uitvoeringen. Met Die-Cast plating.

Off-road stunt racers
Verkijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

v.a.
5jr.

12

5.99 12.9914.99

Race Masters 
Racebaan
Wie is de snelste?

Politie speelset Deluxe
6-delig.

Action 
Fighters set
Bestaat uit 4 
pull-back die-cast 
straaljagers

7.99 9.99

9.99

7.99

v.a.
3jr.

Bouw je 
brandweerkazerne
67-delig.

17.99
19.99

v.a.
3jr.

kadootjes van Sint
Bouw je 
politiebureau
67-delig.

17.99
19.99

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

F1 Raceauto
Met licht en geluid, 
verkrijgbaar in 
3 verschillende 
uitvoeringen.
± 35cm.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.



    
het stoerste speelgoed

Farm Master tractor speelset
Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen. +/- 45cm.

Crystalbricks voertuigen
Incl. speciale light brick! 
Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen.

Nerf Nitro Longshot Smash
Schiet in een hogere versnelling met Nerf Nitro sets! 
Inhoud: Blaster, lange springschans, 2 foam auto’s 
met plastic wielen, 4 obstakels en handleiding.

Crystalbricks 
startset
Verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen. 2.49

v.a.
6jr.

13

9.99

7.99

Farm Master Die-Cast Tractor
Verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, met pull 
back functie. +/- 20cm. 4.99

7.99

v.a.
3jr.

24.99
29.99

v.a.
5jr.

19.99
24.99

v.a.
5jr.

Serve and Protect Rotating 
Shooter
Schiet tot wel 15 m! Lengte 45 cm.

v.a.
5jr.

Serve and 
Protect 
Shooter 
Starter
Schiet tot wel 
15 m! 
Incl. 6 darts.

5.99

v.a.
5jr.

Nerf Nitro Throttleshot Blitz
Schiet in een hogere versnelling 
met Nerf Nitro sets! Inhoud: Blaster, foam 
auto met plastic wielen, 
2 obstakels 
en handleiding.

Space 
shuttle
Met licht en 
geluid.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

14.99

v.a.
6jr.



Science X Elektro Inbraakalarm
Psst, geheim! Met dit zelfbouw 
inbraakalarm beveilig je belangrijke 
documenten en waardevolle spullen!

7.99

v.a.
8jr.

    Wetenschap en Spel Mijn eerste 
scheikundedoos
Een modern laboratorium voor meer 
dan 100 leuke en veilige proeven.

Batterij van Volt en Elektriciteit
Bouw Alessandro’s batterij van Volt,  
de eerste generator van elektrische 
energie in de geschiedenis!

Wetenschap 
en Spel 
Fluorescerende 
Kristallen
Creëer originele 
fluorescerende 
kristallen in mooie 
vormen. Bevat: gips, 
gietvormen, zakjes 
met aluminiumsulfaat 
en kalium om mooie 
kristallen te creëren 
en een stof om je 
creaties fluorescerend 
te maken.

Doolhofspel
Met joystick.

Goocheldoos
Bevat 12 goocheltrucs.

Memory spel
Met licht en geluid.

14.99 7.99

7.99

Sinterklaas trakteert!

14

9.99 6.99

5.99

Pinball spel
Met licht en 
geluid.

v.a.
4jr.

19.99
24.99

v.a.
8jr.

v.a.
8jr.

v.a.
8jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

Cosmeticalaboratorium
Vermaak je en ontdek de 
wetenschap van cosmetica met 
de productie van veilige 
schoonheidsmiddelen!

v.a.
8jr.

19.99
24.99



    
Halli Galli 
Party
Feestelijke 
variant op 
het populaire 
“spel met de 
bel”, waarbij 
de deksel van 
de verpakking 
tevens als bel 
dient.

Vier op een rij Original
Scoor als eerste 4 op ’n rij! Val aan 
vanuit elke mogelijke hoek en zorg 
dat jij als eerste 4 op ’n rij hebt

14.99

heerlijk avondje is gekomen

Wie is het?
Het klassieke spel van de grote 
onbekende. Stel de goede vragen 
en ontdek als eerste wie het is!

Spelend leren  
‘Het alfabet’  
‘Het menselijk lichaam’
‘De cijfers’

Cars 3 Pocketspel Geef gas McQueen
Speel dit spannende spel en help Bliksem 
McQueen bij de training voor het nieuwe 
raceseizoen.

Spelend leren 
‘Interactieve quiz’ 
Bevat meer dan 350 
geïllustreerde vragen!

Leo moet naar 
de kapper
Elke dag staat Leo om 
8 uur ’s morgens op. Als 
hij uiterlijk om 8 uur ’s 
avonds bij de kapper is, 
winnen jullie het spel.

15

v.a.
6jr.

v.a.
6jr.

19.99

19.99

19.99 14.99

v.a.
8jr.

9.99

4.99 9.99

Speed Colors
Wie heeft het beste geheugen, 
kleurt het snelst en houd zijn 
hoofd koel?

v.a.
5jr.

v.a.
6jr.

v.a.
2jr.

v.a.
3jr.

v.a.
4jr.

v.a.
5jr. v.a.

5jr.
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1.99

1.99

Dinosaurussen in kooi
10-delig. 2.99 Scheet slijm

In billenpotje.

Serve and  
Protect startset
Incl. 6 darts.

1.99

1.99 2.49

Funny face bal
Met stretchy tong.

Opblaasbaar dier
Verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen. Dino groei ei

Spiraal regenboog krasset
Verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

Tumbling stick
Met licht. Verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen.1.99

Geheimschrift pen
In verschillende 
uitvoeringen. 2.99

Jolly Jokes 
scheetkussen XL
Extra groot scheetkussen!2.99

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

Dinosaurus 
slijm ei
Incl. mini dino. 1.99

v.a.
3jr.

1.99

v.a.
3jr.

v.a.
5jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

v.a.
3jr.

3.99

Mobiele telefoon
Incl. batterijen.


