
HI NATUURLIEFHEBBER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Wereldkaart dieren 
049514
€ 35,30

Vogelfluitje eend 
085048
€ 9,95

Sjablonen dinosaurussen 
A36581
€ 5,25

Wilde dieren LEGO 
DUPLO  | 090208

€ 94,95

Bloemen namaken 
102357
€ 40,10

Origami onderwater-
wereld | 756258

€ 6,50

3D puzzel dino triplex 
A37169
€ 3,50

Trofee neushoorn van 
papier-maché | A35336 

€ 12,95

Hide & Seek Safari
035156
€ 18,95

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.

Mierenboerderij 
522156
€ 17,19

Ontdekbak | 522146
€ 16,70

Wortelhuis/Wormenhuis
522154
€ 28,80



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

MDF Vogelhuisje
054009
€ 4,60

Dierenbingo LEGO DUPLO 
090204
€ 44,95

Boerderij Educo 
522642
€ 97,50

Opblaasbare wereldbol 
dieren | 049519 

€ 16,95

Verkleedkleding ont-
dekker | 575264 

€ 19,95

Gigo Windturbine 
098311
€ 74,95

Wij waren hier eerst 
602080
€ 29,40

Gekke dieren, ze leven 
overal! | 602085

€ 13,10

Dit is 
cooool!

HI NATUURLIEFHEBBER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

De grote dierenatlas 
602124
€ 13,65

Zoek en telboek de 
dierentuin | 602121

€ 12,60

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.

Vogel brikkon
090501
€ 8,49

Bloem groot | A35343
€ 2,50



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

HI NATUURLIEFHEBBER! 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.

Foam dier vormen EVA 
A35552
€ 3,25


