
49.99
64.99

DUPLO Stoomtrein
Duwen en rijden maar: zo eenvoudig 
speel je met de LEGO DUPLO 
Stoomtrein!

v.a.
2+

Glam Goo Theme Pack - 
Confetti Pack / Fantasy Pack 
Maak slijm fashionable! met Glam Goo! Knutsel 
met slijm en versier het, en berg het vervolgens 
op in je coole mode-accessoires!

v.a.
6+ 12.99

16.99

   Oh, kom 
    er eens 

        kijken...
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Happy World 
Walvis speelset
Watermolen met
 accessoires!

Happy World 
Paradijs 
Badspeelset in 
opentouch doos
Leuke badspeelset met 
automatische fontein.

Happy World 
6 bootjes in 
vensterdoos
6 leuke vrolijke bootjes.

Happy World zachte bal
14cm. Verkrijgbaar in jongens of 
meisjes uitvoering.

Houten mondharmonica
Leer de leukste deuntjes op deze 
mondharmonica.

Houten sambabal
Leuk voor de allerkleinsten om 
kennis te maken met muziek.

Houten blokfluit
Fluit de leukste deuntjes.

Houten tamboerijn
Geef het juiste ritme aan met 
deze superleuke tamboerijn!

Happy World 
badboekje boerderij
Met het boerderij badboekje 
beleef je veel plezier in bad!

14.99

3.99

3.99

4.99

6.99

5.99

5.99

5.99

Voor de allerkleinsten... 

v.a.
0+

v.a.
6m+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
0+

v.a.
0+

v.a.
0+

v.a.
12m+

v.a.
12m+9.99

11.99

14.99

Happy World nachtlamp Maan 
met geluid 2 assorti
Val zachtjes in slaap met dit mooie leuke 
nachtlampje. Verkrijgbaar in jongens en 
meisjes uitvoering.
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Je favoriete houten speelgoed

v.a.
3+

v.a.
12m+

v.a.
18m+

v.a.
18m+

Rollende dieren met kralenbaan 
4 assorti
Deze vrolijke houten dieren met kralenbaan 
zijn een lust voor het oog. Er zijn 4 verschillende 
soorten; een leeuw, 
olifant, zebra en een 
nijlpaard. 

Dieren knopjespuzzel 
3 assorti
Keuze uit 3 verschillende 
uitvoeringen.

Vormenstoof schildpad
Vormenstoof en trekdier in een.

Vormenstoof 
brandweerauto
Met deze brandweerauto 
leert jouw kind vormen 
en kleuren herkennen.

Rijgset stad/boerderij
Rijg de vormpjes op de juiste volgorde aan het touw 
en haal de slinger langs het doolhof.

Vormenstoof
Uw kind leert verschillende vormen kennen op 
een speelse manier. Met deze vormenstoof en 
13 verschillende vormen is er genoeg om te 
ontdekken.

Kikker evenwichtspel 20-delig
Leg zoveel mogelijk onderdelen op de kikker 
zonder dat deze uit balans raakt.

Snijfruit
14-delig.

Salade set in 
houten tray
De uitgebreide saladeset 
van Jouéco bestaat uit 
29 accessoires.

24.99
29.99

7.99

12.99

24.99

24.99

12.99

5.99

19.99

v.a.
24m+

v.a.
3+

v.a.
12m+

v.a.
12m+

14.99

v.a.
3+
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DUPLO Mijn eerste 
racewagen
Bedenk je eigen race-
verhalen met deze kleur-
rijke auto in de hoofdrol!

DUPLO Boer-
derijdieren
Leer kleine 
boerderijdieren te 
verzorgen!

LEGO Juniors Reparatie-
truck
Pak je schop en ga aan de slag! 

LEGO Juniors Politieachtervolging in 
de bergen
Spring in de politiehelikopter voor een achtervol-
ging in de bergen!

LEGO Juniors Mia’s biologische 
voedselmarkt
Koop heerlijke biologische lekkernijen bij Mia 
en Twister!

DUPLO Brand-
weertruck
Haast je naar het 
brandende huis in de 
LEGO DUPLO brand-
weertruck!

DUPLO Ponystal
Verzorg de pony’s in de ponystal 
op de boerderij!

4.99

9.99

9.99 19.99 19.99

26.99

24.99
29.99

Eindeloos speelplezier!
DUPLO Boeren-
markt
Koop vers fruit en verse 
groenten bij de markt-
kraam!

19.99

DUPLO Grote speeltuin - opbergdoos
Ontwikkel de creativiteit en fijne motoriek met deze leuke speeltuinset!

39.99
49.99

v.a.
4+

v.a.
4+

v.a.
4+

v.a.
12m+

v.a.
12m+

v.a.
2+

v.a.
2+

v.a.
2+

v.a.
2+

v.a.
2+
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Dierenvriendjes 
reuzenrad
Vrolijk rad met zuignap-
bevestiging, knipperende 
lichtjes en drie interactieve 
toetsen.

Zoef Zoef Dieren Kim Kip & Kuikentje
Ga samen met Kim Kip en haar kuikentje op avontuur!

Alfabet Lichtjeskever
Beweeg de kever, druk op de 
voelsprieten of de lettertoets 
en leer kleuren, letters en 
letterklanken door middel 
van gezongen liedjes én kijk 
naar de mooie lichtshow.

Kleur & Mix 
Cementwagen
Plaats de ballen 
bovenin en beweeg 
vervolgens de 
hendel omlaag 
om de ballen 
te mixen en 
nieuwe kleuren 
te ontdekken.

Zing & Leer Xylofoon
Pak het stokje en sla op de 
staven om je eigen muziek te 
maken of volg de knipperende 
lichtjes om 8 vrolijke melodietjes 
te leren spelen. Met trekkoord.

Vtech Bla Bla 
Blocks - Dieren
Bouwen wordt nóg 
leuker met deze 
interactieve 
blokken.

Baby’s Eerste Sleutelbos
Een rammelaar, een sleutel met 
kraaltjes en een bijtring die de pijn 
kan verlichten bij het doorkomen 
van tandjes.

10.99

15.99

12.99

13.99

19.99

13.99

14.99
17.99

Avonturen Vliegtuig
Druk op de knipperende toets om 
vrolijke reacties te horen en zie hoe 
de kralen stuiteren!

Spelen en leren...

Rammel en Speel 
Aapje
Druk op de knipperende 
toets om gezongen liedjes, 
vrolijke zinnetjes, melodietjes 
en grappige geluiden te 
horen. 

v.a.
6m+

v.a.
6m+

v.a.
9m+

v.a.
3m+

v.a.
3m+

v.a.
12m+

v.a.
12m+

v.a.
18m+

19.99

    
21.99
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3.993.992.99

5.994.994.99

7.99

5.99

5.99

2.99

Twizz Leer & ontdek prikkenTwizz strijkkralenset voor meisjesTwizz Vouw je eigen dieren

Twizz Creeër je dromenvangerTwizz Leer & ontdek plakkenTwizz Leer & ontdek knippen

Twizz 
Hamertje tik

Twizz Pom Pom mozaïekTwizz Foam Mais

Twizz Mijn 
eerste schaar

Leer en ontdek!

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
5+
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Crea Kids Crea putty
Maak de mooiste creaties! 
Incl. 8 kleuren en 3 figuren.

The Bead Factory kralen 
giftset 
Verkrijgbaar in 3 verschillende 
uitvoeringen.

Play-Doh 8-pack mini
Deze Play-Doh set zit 
boordevol boetseerplezier!

Play-Doh Mixer
Kleine bakkers kunnen allerlei 
kleurige lekkernijen maken met deze 
superleuke Play-Doh keukenmixer!

Vtech DigiArt - 
Kleuren met Lichtjes 
Kinderen leren stap voor 
stap vormen, voorwerpen 
en dieren tekenen door de 
lichtjes te volgen. 

Crea Kids 
krijtbord
29x21cm. 
Incl. krijtjes.

Ludos Startset 
Pixel de leukste pla-
tjes met deze Ludos 
Jungle startset.

Ludos K3 set
Pixel de alle K3 
attributen bij 
elkaar!

Vingerverf 
set
Bevat 6 tubes.

7.99

4.99

4.99

2.99

19.99 12.99

6.99

Twizz Leer & ontdek prikken

29.99

Voor de creatieve pietjes

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

19.99
22.99

v.a.
3+
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Baby Rose babypotje
Incl. zuigflesje.

Babybad met accessoires
Babybad met bijbehorende 
accessoires. Babies willen graag 
in bad en vinden het leuk om 
met badspeeltjes te spelen. Met 
dit speelgoed zullen zij zich dus 
goed vermaken en niet eens nat 
worden!

Baby Rose Etenstijd speelset
Deze 4-delige set bevat alles om je 
Baby Rose te voeden.

Isabella make-up set 
Deluxe in vensterdoos
Deze luxe set bestaat uit 24 
kleuren!

3.99

4.99

12.99

Baby Rose drink- en 
plaspop
32cm. Inclusief een leuk 
hondje!

Baby Rose babyzitje 3 in 1
Incl. pop van 30cm!

24.99
29.99

17.99
19.99

Isabella rouge lipgloss 
en nagellakset in doos

4.99

Voor de meisjes... 
v.a.
3+

v.a.
2+

v.a.
2+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
5+

6.99

Baby Rose Pop
30cm. Verkrijgbaar in 
2 uitvoeringen. 9.99

v.a.
3+

v.a.
5+
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Home and Shopping kassa
Met licht en geluid.

Paarden speelset groot

3.99

4.99

2.49

7.99

5.99

Home and Shopping 
euro speelgeld
Incl. kassalade.

Home and Shopping 
Supermarkt accessoires
18-delig!

Home and Kitchen 
sandwich

Home and Kitchen 
hamburger

Home and Shopping 
pinapparaat
Uiteraard  moet er ook gepind 
worden aan de kassa!

Home and Kitchen 
theeset
Voor een gezellig theekransje! 
Bestaat uit 20 accessoires.

9.99
12.99

Lekker binnen spelen

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

4.99Paarden starter 
speelset 2 assorti

v.a.
3+

9.99
12.99

2.49

v.a.
3+
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LEGO Friends 
Go-kart diner
Ga met Andrea’s 
kart langs de 
diner en bekijk de 
nieuwste film!

LEGO Friends 
Emma’s luxe 
slaapkamer
Maak samen met 
Emma een mees-
terwerk in haar 
slaapkamer die 
ook dienst doet als 
atelier!

LEGO Friends 
Emma’s 
kunstkraam
Schilder een dag 
in het park met 
Emma en Chico!

LEGO CREATOR 
Avonturen in de 
wildernis
Ga de natuur in met de 
3-in-1 set Avonturen in de 
wildernis!

LEGO Ninjago 
Katana V11
Achtervolg Luke 
Cunningham met Kai’s 
Katana V11!

LEGO Ninjago 
Drakenmeester - Kai
Vlieg hoog door de lucht met Kai!

LEGO CREATOR 
Modulaire winter-
vakantie
Ga de piste op met de 
3-in-1 set Modulaire 
wintervakantie!

LEGO Friends 
Mia’s camper
Ga kamperen met 
Mia’s luxueuze 
camper!

14.99

19.99

19.99

19.9914.99

29.99
34.99

29.99
34.99

LEGO Ninjago Straatrace 
van de slangenjaguar
Organiseer een supersnelle 
motorstrijd!

29.99
34.99

39.99
59.99

Lego Ninjago, creator, friends... 

v.a.
8+

v.a.
7+

v.a.
7+

v.a.
7+

v.a.
7+

v.a.
6+

v.a.
6+

v.a.
6+

v.a.
7+
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LEGO City Politie 
Bergachtervolging
Arresteer de boeven en 
haal de verstopte buit 
terug!

LEGO City Krachtige 
mijnbouwsplitter
Breek de rotsblokken in 
stukken en ontdek de 
schat!

LEGO City Politie Snelle 
achtervolging
Help Chase McCain en de politie-
agenten de boef te vangen!

LEGO Technic 
Haaklader
Verzamel en vervoer 
zware vracht met de 
haaklader!

LEGO Technic 
BASH!
Bereid je voor op 
supersnelle actie en 
harde botsingen met 
de BASH!

LEGO City 
Monstertruck
Spring over het vuur 
en geef het publiek 
een spannende 
show!

LEGO City 
Politie Berg-
arrestatie
Spring in de heli-
kopter en verras 
de boeven in 
hun schuilplaats!

LEGO City Zware mijnbouwboor
Kruip achter het stuur van de zware mijnbouwboor 
en ga in de grot op zoek naar goud!

LEGO City Zware-vracht-
transporteerder
Gebruik de helikopter om de 
zware vracht te vervoeren!

9.99

14.99

29.99

9.99
19.99

19.99

39.99
49.99

24.99
29.99

29.99
39.99

Lego Technic, city...

v.a.
5+

v.a.
5+

v.a.
7+

v.a.
7+

v.a.
5+ v.a.

6+

v.a.
5+

v.a.
5+

v.a.
5+
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Crystalbricks Powerset met licht-
blokje 3 in 1 set 5 assorti
Incl. Light Brick. 
Verkrijgbaar in  
5 verschillende 
uitvoeringen.

Hoge snelheids-
trein
50-delig. Verkrijgbaar 
in 2 uitvoeringen.

Race Masters Racebaan
Met looping! Incl. 4 auto’s.

Crystalbricks met 
lichtblokje 3 in 1 set 
6 assorti
Incl. Light Brick. Verkrijgbaar in 
6 verschillende uitvoeringen.

RC auto 
Ready to Run! 1:24 Verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen.

Super Cars Autotransporter
Incl. 3 auto’s.

Super Cars Cadeauset
Bevat 5 auto’s.

Road masters 1-1-2 auto 
met licht en geluid
Met licht en geluid. Verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen.

Super Cars die-cast truck
Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen.

7.99

12.99

9.99

6.99

6.99

5.99

17.99
19.99

14.99
19.99

De allerleukste auto’s

9.99
14.99

v.a.
6+

v.a.
6+

v.a.
6+

v.a.
6+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+
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Crystalbricks met 
lichtblokje 3 in 1 set 
6 assorti
Incl. Light Brick. Verkrijgbaar in 
6 verschillende uitvoeringen.

Super Cars Cadeauset
Bevat 5 auto’s.

Politie 
speelset
6-delig.Brandweer speelset

6-delig.

Politie walkie talkie
Bereik +/- 80 meter.

Brandweerjas
Met echte 
reflectie strepen!

Build and Play 
constructie voertuig 
Verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

Autobaan met licht 
Maak je verlichte autobaan van 155cm! 
133-delige set.

Tack Pro refill kit 20 darts

Tack Pro Attack 1 met 10 darts 45 cm

Tack Pro Pocket duo met 14 darts 
11cm en target ball

9.999.99

9.99

9.99

5.99

2.49

9.99

Leuke verkleedspellen

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

19.99
24.99

9.99
14.99

v.a.
3+
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Visspel
Klassiek visspel. Wie vangt er 
de meeste vissen?

Memory spel XL
Druk op de knop en 
volg de kleuren! Hoe 
ver kom jij?Magische kubus

Lukt het jou om de populaire 
breinbreker op te lossen?

Bingo spel
Speel samen met je familie of 
vriendjes dit leuke Bingospel. 
Bevat 90 nummers.

Spelend Leren - Inter-
active Quiz Junior
12 educatieve activiteiten. 
Meer dan 100 geïllustreerde 
quizvragen.

Spelend Leren - 
Mijn eerste memory
Mijn eerste memory bevat grote, 
plastic,kleurrijke tokens die een-
voudig te begrijpen zijn.

Spelend Leren - 
Vormen en Kleuren
Puzzelstukken speciaal 
ontworpen voor kleine 
kinderen: geplastificeerd, 
groot en sterk.

Spelend Leren - 
Kleuterschool
Een volledige set 
met educatieve 
spellen en met een 
heleboel kleuter-
activiteiten.

Spelend Leren - De Cijfers
Cijfers en hoeveelheden met elkaar leren 
te associëren. Leer ook Engels.

14.99

4.99

11.999.99

4.99

4.99

14.99

4.99

7.99
9.99

Samen spelletjes doen...
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Saboteur   
Schatgravers en saboteurs zitten 
elkaar dwars in dit rollenkaartspel. 
De vraag is alleen wie aan welke 
kant staat!

Jenga Classic
Bouw de toren en haal om 
de beurten blokjes uit de 
stapel. Lukt het jou om het 
blok uit de toren te halen 
zonder hem teveel te doen 
wankelen?

Wie is het?
Is hij kaal? Heeft hij bruine 
ogen? Wie is het?! Probeer 
als eerste te achterhalen wie 
jouw tegenstander is.

Boom boom balloon
Bij wie knalt de ballon? Een nieuw, 
ingenieus kinderspel. Voorkom dat 
de ballon uit elkaar knalt. 

Regenwormen
Dit snelle compacte dob-
belspelletje kun je op elk 
moment en overal spelen. 

Skip-bo
Bij het kaartspel Skip-Bo dien je 
al je kaarten weg te spelen in de 
chronologische volgorde van 1 tot 
12. Ben jij als eerste leeg? Dan win 
jij het spel!

Uno
Het kaartspel UNO lijkt sprekend 
op het kaartspel Pesten. De speler 
die als eerste zijn kaarten weg-
speelt wint het spel.

19.99

22.99

14.99

14.99

11.99 9.99

...met de hele familie!

v.a.
3+

v.a.
6+

v.a.
7+

v.a.
6+

v.a.
7+

v.a.
6+

Het Poepspel
Het spel waarbij iedereen 
win(d)t! Raak zoveel mogelijk 
kaarten kwijt door kaarten 
af te leggen. Wat komt er na 
WC-papier? Handen wassen!

14.99

v.a.
8+

9.99
11.99

v.a.
8+

Classic Line Rummy
Klassiek combineerspel. 
Vorm rijen van dezelfde 
kleur of cijfers en probeer 
je stenen kwijt te raken. 19.99

24.99

v.a.
8+
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Glow in the 
dark Dino Ei
Verkrijgbaar in 6 
uitvoeringen.

Kaleidoscoop
Verkrijgbaar in 4 
uitvoeringen.

Magische 
toverstaf
Met licht, verkrijgbaar 
in 2 uitvoeringen.

Dobbelsteen
EVA 7,5cm verkrijgbaar 
in 4 kleuren.

Maak je eigen slime
Verkrijgbaar in 3 uivoeringen.

Maak je eigen 
stuiterbal
Bevat 4 kleuren.

Girls World 
ringen
Set bevat 
10 stuks.

Slijm in reageerbuis
Met insect.

Galaxy Slime 
Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen.

Groeiende Eenhoorn Ei 
Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen.

Smart Putty
Vloeibaar “ glas”.

Crazy Sound-
machine
Bevat 12 geluiden.

2.99

2.99

2.99

1.99

3.99
1.99

1.99

0.99

1.99

1.99

3.99

4.99

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
3+

v.a.
8+

v.a.
8+


