
HI WETENSCHAPPER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Quiz loco planeten 
604319
€ 6,10

Experimenteren met 
buizen LEGO DUPLO

090040
€ 138,94

Bouwpakket karton 
raket speelhuis 

523345
€ 22,95

ZooBooKoo kubus 
menselijk lichaam

 683059
€ 9,40

Bouwpakket 
elektronische kaars  

753045
€ 5,51

Virtual reality 3D-bril 
022879
€ 29,95

Makey Makey | 022860 
€ 54,95

Bouwpakket 
thermoventialtor 

753017 
€ 9,50

3D puzzel dino triplex 
A37169
€ 3,50

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.

Zonnestelsel magnetische 
puzzel  | 602145 

€ 13,46

Elektronicaset 
577028
€ 64,95

Gigo solar power 2.0
098310
€ 74,95



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Laser Maze | 681307 
€ 34,94

K’NEX Educatief
tandwielen

098053
€ 44,95

Bee-Bot | 022800
€ 49,50

Bouwpakket licht-
kastje | 755620

€ 3,50
InO-Bot | 022831

€ 158,99
Vergrootglas | 522787

€ 3,94

Bouwpakket vochtmeter 
756952 
€ 3,50

Gigo elektriciteit en 
magnetisme | 098307

€ 98,95

Dit is 
cooool!

HI WETENSCHAPPER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

Gigo waterkracht
098312
€ 74,95

Gigo ontdek elektriciteit
098308
€ 74,95

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.

Ozobot | 022883
€ 69,95

Easy-scope | 022825
€ 57,95



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

HI WETENSCHAPPER! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

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

Was de aarde vroeger 
plat? | 602139

€ 18,90

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.

Groene energie
035075
€ 19,95


