
HI BOUWER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Kapla Tomtect
521109
€ 59,96

Smartmax | 035107
€ 39,95

3D puzzel paard
A37170
€ 3,50

Papertrack | 681244
€ 51,95

Happy architect  
521150
€ 84,95

Consructor megaset
522123
€ 49,95

Bouwpakket knipper-
licht | 753019

€ 1,75

Ruimteschip
090504
€ 28,50

Dit is 
      gaaf!

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.

Makedo Toolkid
022958
€ 12,50

Waytoplay autobaan 
expressway | 097058

€ 44,00

Houten bouwstam-
metjes | 523439

€ 34,94
Join Clips | 577035

€ 79,00



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Klusser | 575269
€ 17,50

Clics eurobox XL
521160
€ 88,95

Kasteel | 090503
€ 19,95

Crazy Forts | 577029
€ 68,95

Poly-M dynamico 
mechanis | 512271

€ 65,95

K’NEX bouwset klassieke 
modellen | 098059

€ 54,95

Eenvoudige machines 
LEGO Education 

090190
€ 68,95

Sprookjes blokken 
526125
€ 27,50

Dit is 
cooool!

HI BOUWER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

LEGO® Education mind-
storms EV3 | 090701

€ 379,95

Werkbank Plantoys
526127
€ 68,95

Stick-Lets | 038024
€ 51,95

Houtbouwset gestanst 
vliegtuig | 756144 

€ 2,50

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Centimeter | 282121 
€ 1,95

Gereedschapskist 
Plantoys | 526128

€ 35,95
Gigo race car | 098306

€ 148,95

Twickto educatieve 
set L | 098301

€ 130,00

Mayka block tape 
2-nops | 090508

€ 8,95

HI BOUWER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

Bekijk al deze cadeautjes online. 
Scan de QR-code!

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.

Bouwpakket zenuw-
pezenpel | 753022

€ 4,50

Transport LEGO
090289

€ 128,95

Kapla set klein 
521120
€ 78,95

Vogel brikkon
090501
€ 8,49


