
HI FANTASIESPELER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Politiepet | 575207
€ 8,49

Ruimteschip
090504
€ 28,50

Astronaut | 575267
€ 18,95

Boodschappenmandje 
gevuld | 522201

€ 9,95

Brandweerhelm 
575205
€ 4,50

Poppenhuis | 525016
€ 118,96

Speelmat boerderij en 
dierentuin | 523163

€ 25,95

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.

Waytoplay autobaan 
snelweg | 097050 

€ 63,00

Eetservies | 038222
€ 25,00

Recyclewagen | 119303
€ 44,95

Tractor met aanhanger
119270
€ 39,95

Piratenboot | 119269
€ 44,95



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Koffiezetapparaat 
Senseo | 523113

€ 29,95
Stethoscoop | 522595

€ 11,50
Flexi figuur | A35405

€ 6,50

LEGO® Education 
Scenarioset | 0901340

€ 108,95

Babypop jongen 
102312
€ 18,69

Indiaan incl. hoofdtooi 
575251 
€ 17,94

Dit is 
cooool!

HI FANTASIESPELER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

Boerderij Educo 
522642
€ 97,50

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.

Kartonnen figuren 
poppen | 530320

€ 4,95

Poppenkastpoppen 
522126 
€ 20,95

Euro imitatie biljetten 
042134
€ 5,95

Poppenluiertas met 
accessoires | 522133 

€ 19,50

Poppenhuis meubilair 
woonkamer | 525021

€ 19,95


