
HI SPELLETJESFANAAT! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Quiz it! junior terug in 
de tijd | 642535

€ 10,95

Schaakstukken
058006
€ 12,95

Sjoelbak | 058011
€ 37,50

Make ‘n break  
035168
€ 26,95

Scrabble junior
035096
€ 32,95

Canon bordspel
683030
€ 29,15

Roadblock | 035195
€ 21,95

Taalkwartet vreemde 
talen Engels | 683014

€ 10,45

Rekenpoker | 683038
€ 10,45

Het grote rekenspel  
683028
€ 34,61

Kleurentorentjes
035137
€ 9,95

Camelot jr. | 035155
€ 26,95

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.



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Malle getallen optellen 
en aftrekken tot 100

683054
€ 14,65

Halli Galli | 035109
€ 14,96

Het grote bassischool 
spel | 623062

€ 29,95

Weerwolven van 
Wakkerdam | 035037

€ 8,95
Qwirkle | 035029

€ 24,95

Regenwormen 
035001 
€ 11,94

Koehandel spel
035170
€ 8,95

Looky looky |  035028
€ 8,95

Speedcups | 035035
€ 12,95

Dit is 
cooool!

HI SPELLETJESFANAAT! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

Vriendjes van 10
035002
€ 15,95

30 Seconds junior
035023
€ 22,95

Rummikub The Original
035243
€ 29,50

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

HI SPELLETJESFANAAT! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

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

Bewegingsspel 
kleuruniversiteit 

524231
€ 18,95

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.

Rekenen met dobbel-
stenen | 577001 

€ 26,95


