
HI DENKER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

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

Anti-virus | 035190
€ 21,95

Breintrein | 611289
€ 8,85

Chocolate Fix | 681176
€ 23,66

Escape boek | 602117 
€ 11,55

IQ fit | 035151
€ 9,95

IQ link | 035172
€ 9,95

Octablox | 090650
€ 19,95

Reuze schaak-
spel | 038192

€ 59,96

Schaak- en
 dambord | 058005 

€ 11,95

Dit is       gaaf!

Rekenen met dobbel-
stenen | 577001 

€ 26,95

Rekenspelletjes Dolfje 
Weerwolfje | 662852

€ 6,85

Woordspelletjes Dolfje 
Weerwolfje | 624310

€ 6,85



HI DENKER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Roadblocks | 035195 
€ 21,95

Castle Logix | 035154
€ 26,95

La Strada | 681180
€ 42,96

Gravity maze | 681241 
€ 34,94

Was de aarde vroeger 
plat? | 602139

€ 18,90

Rubiks kubus 
Junior | 035242

€ 9,50

Dit is 
cooool!

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.

Hide & Seek Safari
035156
€ 18,95

Trucky 3 | 035198
€ 27,50

Colour code | 035189
€ 21,95


