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1705364

Keukenmachine
1250 Watt • roestvrijstalen kom • inhoud 
4,5 liter • 6 snelheden en een pulseknop 
• incl. deeghaak en roestvrijstalen mixer.

69.99

 79.99   
NU

0717451

Afvalverzamelaar 
‘Touchbin’
Mat roestvrij staal 
• flattop • inhoud 30 liter 
• 10 jaar garantie.

69.99

 99.99   
NU

martinekrekelaar
Staarink



2

2 voor   

3.-
2 voor   

4.-
2 voor   

5.-
19 cm hoog.
per stuk 
2.99

13 cm hoog.
per stuk 
2.29

8 cm hoog.
per stuk 
1.59

Rustieke kaarsen
Diverse kleuren.

5.99

4805057

Geurverspreider
Diverse geuren • 45 ml.

 19.99     

14.99

 19.99     12.99

3388271

Day weerstation
Draadloos  
• 17 x 6 x 15 cm.

1749062

FM radio
Met aux-ingang • koptelefoon-
aansluiting • werkt op 
batterijen (niet meegeleverd)

0499189 - 0499190

Theelichten
6 branduren, zak 70 stuks of 
8 branduren, zak 50 stuks.

9.99

 15.99   
NU

1719530 - 1719531 

Batterijen 
‘Plus Power’
AA of AAA • 12-pak.

Per 2 stuks voordeliger!

3.99

per zak
 5.99   
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 7.99     5.99

5.99

3388051

Wandrek met 
kapstok
75 x 20 x 37 cm 
• incl. 6 haken.

3388351 - 3388352

Karpet
Grijs met witte lijnen of wit met 
grijs patroon • 60 x 90 cm.

3388219

Lantaarn 
Metaal • Ø 18 x 25 cm  
• excl. kaars.

13.99

 17.99   
NU

4805057

Letterbord 
met letters
Incl. 264 letters, 
nummers en sym-
bolen • 31 x 46 cm.

14.99

 24.99   
NU

De leukste 
sintcadeaus vinden. 
Net zo makkelijk.



Set 2 stuks

Set 2 stuks

Set 2 stuks
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 12.99     

9.99
1350313

Extra groot 
• 7,4 x 14 cm.

 8.99   5.99

1341661

6,5 x 10 cm.

 9.99   6.99

1341660

7,5 x 12,5 cm.

Serie ‘Campus‘
Turquoise of rood.
4100424 - 4100420

Beker.

Serie ‘Campus‘
'New Horses' of 'Star Wars'

4100426 - 4100422

Lunchbox midi.

4100423 - 4100419

Popup. Lunchbox midi. Drinkfles.

 5.99   4.79

 5.99   4.79

 7.99   6.39  8.99   7.19 6.99   5.59

0701412

Theepot ‘Clarity’
Roestvrij staal 
• dubbelwandig 

• inhoud 1,2 liter.

 39.99   19.99

op onderstaande 
‘Rosti Mepal’ artikelen

20% korting*
 

1705807

Waterkoker
Inhoud 1,7 liter 
• temperatuurinstelling 
van 40°C - 100°C 
• digitale LED display en 
blauwe verlichting 
• geluidssignaal als de
ingestelde temperatuur 
bereikt is.

34.99

 49.99   
NU

Dubbelwandige glazen
Set 2 stuks.
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Serviesonderdelen ‘Squito’ of ‘Squito Caro’

 6.99   5.24 5.99   4.49 2.99   2.24

 3.99   2.99

 3.99   2.99

 6.49   4.87

1132453 

Plat bord • 26 x 26 cm.
1132454 

Diep bord • 22 x 22 cm.
1132451 

Mok.

1251744 

Kom • 14 x 14 cm.

1251743 

Dessertbord • 18 x 18 cm.

1251742 

Diep bord • 22 x 22 cm.

Prijsvoorbeelden ‘Squito Caro’:

Prijsvoorbeelden ‘Squito’:

3.99

vanaf
 4.99   

op servies ‘Boerenbont’

op servies ‘Squito’

20% korting*
 

25% korting*
 

*Getoonde prijzen zijn incl. korting.

 4.99   3.99

1229197

Melkbeker
Stapelbaar.

 6.99   5.59

1229204

Dessertbord
Ø 21 cm.

 5.99   4.79

1229699

Gebaksbord

 8.99   7.19

1229198

Kop en schotel

 5.99   4.79

1229207

Kom
Ø 10 cm.

 11.99   7.99

1229203

Plat bord
Ø 27 cm.

Prijsvoorbeelden:



54.99

 59.99   
NU

79.99

 89.99   
NU

Zó!
Da’s voordelig!

1.-
 1.29   
NU
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1732358

Combimagnetron 
MW9722 • 45,8 x 40 x 26,5 cm • inhoud 20 liter 
• magnetron 800 Watt, oven 1350 Watt 
• 10 standen, met ontdooi- en grillstand 
• incl. 2 grillrekjes en glasplaat Ø 24,5 cm. 0149293 - 0149294

Handafwas
'Lemon' of 'Original' 
• inhoud 400 ml.

1732363

Blender ‘Blendforce’
BL310A • 1,5 liter glazen kan 
• 500 Watt • ice crush-functie 
• 2 snelheden en pulsestand.

1705471

Staafmixer
TM5580 • 400 Watt • 2 snelheden 
• roestvrijstalen messen • incl. 
hakmolen, garde en maatbeker.

 24.99     17.99
 49.99     44.99

4002405

Melkklopper
SM-3590 • zwart 
• werkt op batterijen 
(meegeleverd) 
• max. 11.500 toeren 
per min.

 17.99   12.99

1705502 - 1705503 - 1705504

SENSEO®

HD6553 • grijs, 
rood of blauw 
• excl. glazen.

Ook verkrijgbaar 1729902

SENSEO® 

ontkalker 
HD701.

7.49



op Kaiser bakvormen
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 per stuk 
 vanaf 
 6.49     5.19

 per stuk 
 vanaf 
 5.99     4.79

 7.49     

5.24

 13.99     

11.19

 9.99     

7.99

 8.99     

7.19
 

Tulbandvorm
Ø 22 cm.

Springvorm
Ø 26 cm.

Springvorm
Ø 20, 24 of 26 cm.

Bakvormen
Met anti-aanbaklaag.

 

Broodvorm
30 cm.

Muffinvorm
6-cups.

Cakevorm
Ø 25 of 30 cm.

2104611

4-delige pannenset ‘Mirage’
Ø 16, 18, 20 cm en steelpan Ø 16 cm
• geschikt voor alle warmtebronnen

49.-
 69.-   
NU

2104545

Soeppan  
Ø 24 cm • grijs • 8 liter • geschikt 
voor gas, elektrisch en keramisch, 
niet geschikt voor inductie.

 14.99     

12.99

0101300

Bakpapier
16 vellen.

 7.99     5.99
 6.99     4.99

2.99

4303464 

Brownievorm
28 x 18 cm.

4303448 

Boterkoekvorm
Ø 23 cm • met mes  
• antikleef. 

*Getoonde prijzen zijn incl. korting.

20% korting*



8-persoons
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Lekker tafelen. 
Net zo makkelijk.

 34.99   29.99

1705305

Multiplate
10.1012 • 56 x 30 cm bakoppervlak • grill, gourmet en teppanyaki 
• anti-aanbaklaag • regelbare thermostaat.
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T.W.V. ¤ 50,-

actievoorwaarden: www.bourgini.com

1705488

Bakplaat
TM-2 • 90 x 23 cm 
• afneembare thermostaat.

24.99

 29.99   
NU

29.99

 39.99   
NU

17.99

 19.99   
NU 1705268

Gourmet combi en steengrill
8-persoons • afneembare grillplaat 
• incl. pannetjes met antiaanbaklaag 
en spatels.

1706008

Buffet met warmhoudschalen
32 x 17 cm • roestvrijstalen buffetschalen 
met deksel • warmt op in enkele seconden 
• koelblijvende handgrepen.

39.99

1705373

Raclette
TM-2444 • 1200 Watt • 43 x 40 cm • grillplaat 
• antiaanbaklaag • regelbare thermostaat.



9

1729972

Airfryer
HD9220/20 • 1425 Watt 
• frietjes, snacks en 
maaltijden zonder olie 
• regelbare temperatuur 
• inhoud 2,2 liter 
• 2 jaar garantie.

119.-
 129.-   
NU

 Bij aankoop van Philips Airfryer 

GRATIS 
 MORA ovensnacks 
 t.w.v. 20 euro* via www.philips.nl/acties

*Alleen geldig op HD9220, actie loopt 

t/m 03-01-2018 via www.philips.nl/acties

34.99

 39.99   
NU

1705235

Dubbele friteuse
TM-5534 • 1 grotere en 2 kleinere mandjes, 
om 2 gerechten tegelijk te frituren • inhoud 5 liter.

1705319

Halogeenoven
Originele Low Fat Fryer • 1300 Watt • voor het 
bereiden van gezondere frituurmaaltijden met minder 
of helemaal geen olie • ook zeer geschikt voor bakken, 
roosteren, grillen en stomen • totale capaciteit 12 liter 
• incl. 12 recepten en accessoires.

34.99

 39.99   
NU

29.99

1706006

Vleesthermometer
Roestvrijstaal • meet snel 
en gemakkelijk de juiste 
temperatuur van het vlees.

 3.49     

2.99

0499676

Partypan 
Ø 40 cm • 1500 Watt • temperatuurregelaar 
• antiaanbaklaag. 

Inhoud 5 liter

1 grotere en 2 kleinere 
mandjes, om 2 gerechten 
tegelijk te frituren
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Energieklasse B

Bagless, geen 
stofzak nodig!

Energieklasse A

1706263

Stofzuiger
VE-108262.4 • actieradius 8 meter • snoerlengte 5 meter 
• combiborstel plinten/meubel • energieklasse B • 800 Watt.

1706348

Zakloze stofzuiger ‘PowerPro’
FC9528/09 • energieklasse A • stofuitstootklasse B
• bereik 9 meter • incl. 3-in-1 TriActive mondstuk.

39.-
 49.99   
NU

119.-
 129.99   

NU

5.99

0526014 

Bijpassende 
stofzuigerzak, 
AF12 • set 
4 stuks.

 9.99     8.99

 14.99     

12.99

1733035

Ventilatorkachel
TM-7500 • 2 warmtestanden en 
koudestand • regelbare thermostaat.

1733039

Elektrische deken
TM-7803 • 150 x 80 cm.

5.99

1729026

Rookmelder
Alarmsignaal van 85 db  
• testknop en autoreset  
• waarschuwingssignaal  
voor batterijvervanging 
• batterij meegeleverd. 19.99

1732368

Koolmonoxide-
meter
COA-26 • alarmsignaal
van 85 db bij gevaarlijke concentraties 
koolmonoxide • testknop en autoreset 
• waarschuwingssignaal 
voor batterijvervanging 
• batterij meegeleverd.

 44.99     

39.99

1733032

Mini elektrische kachel
Met glazen voorzetscherm.
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 14.99     

12.99

 26.99     23.99

1732637

Föhn ‘Expert 2300 D’
2300 Watt • incl. diffuser

4000692

Personenweegschaal 'PS 400'
Vier nauwkeurige sensoren voor exacte 
meetresulaten • weegt tot 150 kg • groot 
lcd-scherm • 'tap-on' inschakeltechniek.

1738597

Ladyshave
LS140 • oplaadbaar, dus draadloos 
• Wet & Dry, droog en onder de douche 
te gebruiken •  2 jaar garantie.

 26.99     21.99

1740184

Neushaartrimmer
NT115 • spatwaterdicht 
• incl. AA-batterij.

 14.99     

11.99

1732630 

Scheerapparaat ‘Aquatouch’
S1100/04 • gebruik met snoer • volgt 
de contouren van het gezicht • incl. 
reinigingsborsteltje en beschermkap.

1730111

Scheerapparaat 
met ‘Aquatec’
AT750 • voor droog en nat scheren 
• dubbele mesjes voor een extra glad 
scheerresultaat • meer dan 40 min. 
draadloos gebruik na volledig opladen 
• incl. reinigingsborsteltje en 
beschermkap • 2 jaar garantie.

57.99

 64.99   
NU

27.99

 31.99   
NU

1706021

Pluizentondeuse
Voor het eenvoudig 
verwijderen van 
pluizen en draadjes.

 7.99     4.99

 29.99     

27.99

4101473

Personen weegschaal
Analoog.
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0773392

Droogrek 'Herby'
Zilverkleur met zwart 
• drooglengte 20 meter.

 34.95     

24.99

0719421

Droogtoren 'Bonaire'
Drooglengte 25 meter 
• geheel of half open  
te gebruiken • afneembaar
rooster • inklapbaar.

0176173

Strijktafel 'Titan'
124 x 38 cm • geïntegreerde en 
hittebestendige 'parkeerzone' 
• framevergrendeling tegen ongewenst 
uitklappen • in hoogte verstelbaar.

29.99

 34.99   
NU

21.99

 29.99   
NU

0719467

Strijktafel 'Classic M' 
120 x 38 cm • verstelbaar 
in hoogte van 75 tot 88 cm.

59.99

 69.99   
NU

0105917 

Stoffer en blik

 8.49     

6.49
 8.99     

4.99

0913398

Ragebol
Met telescoop-
steel.0174681

Vloerwisserset 'Profi Compact'
Ideaal voor grotere vloeroppervlakken 
• deelbare steel • inhoud emmer 8 liter 
• met drukhevel en handige draagarm.

39.99

 49.99   
NU

20.99

0176710

Vloerwisser 
‘Ultramax’
2-in-1.

11.99

0176712

Emmer ‘Ultramax’
Met uitwringbakje.

setaanbieding

emmer ‘Ultramax’ 11.99
vloerwisser ‘Ultramax’   20.99
samen normaal 32.98

 nu voor   25.-

setaanbieding!
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 15.99     

9.99
0135626 - 0135627 - 01356278

Wasbox 'Knit'
In 3 kleuren • inhoud 57 liter.

0135622 - 0135623 - 0135624

Wasmand ‘Knit’
In 3 kleuren.

16.99

 24.99   
NU

Rollerbox

12.99

 14.99  13.999.996.99

0135323

Inhoud 70 liter 
• 39,5 x 59,5 x 37,8 cm.

0135599

Inhoud 50 liter.
0135600

Inhoud 70 liter.

6.99
vanaf

0150073

Inhoud 50 liter.9.99
  12.99

Afvalbak 'Twist'
0150071

Inhoud 10 liter.
0150072

Inhoud 25 liter.

0150135

Afvalscheider
Grijs kunststof 
• inhoud 2x 20 liter.

19.99

0112202

Opstapje 
Wit.

 8.99     

6.39

0105813

Inklapbaar 
trapje

 29.99     

21.59

0105726 

Inhoud 11 liter 
• 39,5 x 26,5 x 15,6 cm.

3.99

4.99

0105786

Inhoud 18 liter 
• 39,5 x 34 x 19,1 cm.

Opbergbox 'Clear box'
Kunststof • transparant 
• stapelbaar.

Prijsvoorbeelden:

 8.99     

4.99

0913398

Ragebol
Met telescoop-
steel.
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2930439

Kerstkaartknijpers
Set 36 stuks • incl. lint.

2935914

Kerstverlichting ‘Sneeuwvlok’
Met zuignap • incl. batterij.

0499180

Kerstkaarten
Zakje 10 stuks 
• 2 dessins per zakje.

2936262

Kaarshouder ‘Berk’
Met glas.

2975105 

Paddenstoel met clip
Glas • 6 x 8 cm.

2975285 - 2975288

Theelicht led ‘Glitter’
Met ledlicht • Ø 5,5 cm • set 2 stuks 
• zilver of rood • incl. batterij.

2975309

Theelicht led 
met zakje ‘Ster’
Met ledlicht • zakje van papier 
• 12 x 12 cm • incl. batterij.

2975182 - 2975183 - 2975184

Deco hout
‘Vos’, ‘Rendier’ of ‘Kerstbomen’ 
• 14,5 x 6,5 x 6,5 cm.

1€

1€

1€

1€

1€

1€

1€

1€

Ook verkrijgbaar 2936077

Kerstkaarten
Doos 14 stuks • 2 dessins 
per doos.

0499181

Kerstkaarten
Doos 10 stuks • 2 dessins  
per doos • 11,5 x 16,2 cm.

2.99

1.99

2975444

Kunstkerstboom 
met lampjes
198 tips 
• 60 ledlampjes 
• Ø 58 x 120 cm.

39.99

2975129

Deco padden-
stoel slinger
Met 20 ledlampjes 
• werkt op 3 AA 
batterijen (niet 
meegeleverd).

4.99
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2.99

2975425

48 lampjes.
4.99

Kerstverlichting op batterijen
Met timer • werkt op AA batterijen
 (niet meegeleverd).

2975426

96 lampjes.
8.99

2975446

Kunst-
kerstboom 
500 tips 
• Ø 93 x 185 cm.

34.99

2975213

Decotakken 
Goud glitter • met
 24 ledlampjes 
• 100 cm • set 8 stuks.

10.99

2975205

Kerstbal ‘Frost’
Met ledlicht 
• Ø 10 cm 
• incl. batterij.

2975211

Berkenboom
Met 12 ledlampjes 
• 30 cm hoog • werkt 
op 3 AA batterijen (niet 
meegeleverd).

5.997.99

2975126

Plastic stolp met huis
Met ledlicht • werkt 
op 3 AA batterijen 
(niet meegeleverd). 5.99

2975180

Deco metaal ‘Noel’
Zwart • 31 x 15 x 4 cm. 3.99

Alvast in 
kerstsfeer 
komen. 
Net zo 
makkelijk.



 22.95 

14.92
 

 24.99 

16.24
 

 23.98 

15.59
 

 31.99 

20.79
 

 17.99 

11.69
 

TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN 

 24.99 

16.24
 

 16.99 

11.04
 

 15.99 

10.39
 

 29.99 

19.49
 

 54.99 

35.74
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op speelgoedartikelen 
VAN TOPMERKEN

PAK DIE

Met 2 spaarpunten  
PAK JE AL 35% KORTING 
op 1 van de 11 speelgoed  
artikelen van topmerken!
Bij elke besteding van €10.- bij Marskramer, 
Toys2Play, Novy, Prima en aangesloten leden 
krijg je 1 spaarpunt cadeau.

De spaarpunten ontvang je t/m 5 december en 
kun je bij alle deelnemende winkels inleveren t/m 
31 december 2017. Zolang de voorraad strekt.  
Vraag naar de voorwaarden.

 48.99 

31.84
 

0499574

Speelgoedkist
Ruim al het speelgoed mooi op in deze speelgoedkist 
• 48,6 x 25,8 x 31,5 cm (lxbxh) 
• keuze uit twee soorten.

0499572

Kiekeboe baby
Speel kiekeboe met je baby • maak kennis 
met de lichaamsdelen, tellen, cijfers of luister naar  
1 van de gezongen 
liedjes • van 1-6 jaar.

0499589 + 0499626 

Dokterset met pluche Nijntje*
Help Nijntje beter maken • 8-delige set samen met 
een pluche Nijntje • vanaf 3 jaar.

0499590

Rummikub ‘Revolution’
De nieuwste versie van Rummikub • de nieuwe 
soorten jokers, zoals de veranderjoker, maken het 
spel nog spannender • 2-4 spelers • vanaf 6 jaar.  *Artikelen niet 

  individueel 
  verkrijgbaar.

0499573

Step ‘Emoji’
Aluminium • inklapbaar, stuur 
instelbaar • massieve wielen 
voorzien van lagers 
• vanaf 3 jaar.

0499591

Hotel de luxe
Word vastgoedmagnaat en laat je tegenspelers  
de rekening betalen • 2-4 spelers • vanaf 8 jaar.

0499592 - 0499593

Puzzel ‘Windmolen’ of ‘Rond-
vaart in Amsterdam’
1000 stukjes.

0499597

Kleurbox ‘Kever’ 
60-delig • inhoud 
44 kleurpotloden, 
12 metallic 
kleurpotloden, 
2 grafietpotloden, 
gum en punten-
slijper.

0499576

Air Nano Drone
Super wendbaar met robuuste constructie • instelbaar 
voor beginner of gevorderde • door druk op de knop 
maakt drone 360 graden flip • incl. 4 AAA batterijen 
• vanaf 12 jaar.

0499595

Houten schaakspel
Inklapbaar bord, waarin de schaakstukken opgeborgen 
kunnen worden • incl. stenen 
om Checkers te kunnen spelen.

0499596 

Spyrograph ‘Cyclex’
Maak de mooiste spiraalvormige ontwerpen • de schijven  
zitten vast in de cyclex, waardoor ze niet kunnen verschui- 
ven • incl. 6 stiften en 20 design vellen.

TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN 

TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN 

TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN 

TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN TEGEN INLEVERING VAN 2 SPAARPUNTEN 



Da’s voordelig!

Zó!
9.99

1461431

Thomas Adventures metalen voertuigen
Beleef de spannendste avonturen met deze 
duurzame, metalen Thomas & Friends locomo-
tieven en voertuigen • diverse uitvoeringen.

9.99

1307430

Mijn eerste TV
Laat je kindje genieten van de rustgevende 
muziek en schattige afbeelding van deze 
‘Mijn eerste tv’.

12.99

1479743

Playgo Activiteitenrol
Met deze schattige activiteiten- 
rol van Playgo kan je allerkleinste 
veel ontdekken.

0558318

Abrick Trekwagen  
met 60 blokken
In deze Abrick trekwagen 
zitten 60 blokken • je kindje 
kan de blokken gemakkelijk 
verplaatsen in de wagen en 
na gebruik weer opbergen 
in de bak van de trekwagen  
• vanaf 18 maanden.

11.-
NU
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0594704 - 0594705 - 0594706

Pluchen Winnie, Iejoor  
of Teigetje
35 cm (h) • deze knuffels zijn 
lekker zacht en houden heel  
erg van knuffelen.

8.-
NU

21.99

0588637

Tiptoi mysterie van  
het getalleneiland
Los rekenopgaven op en  
verdien waardevolle schatten  
• door vrolijke minispellen  
te spelen oefen je al spelender- 
wijs het hoofdrekenen en  
eenvoudige sommen. 

Bekend van 

TV

49.99

1507736

Tiptoi Starterset  
wereldatlas
Maak een reis rond de wereld  
en ontdek continenten, zeeën, 
landen en hoofdsteden met 
deze leuke Tiptoi-starterset  
van Ravensburger.

NIEUW!

0607161

Power Truck
Deze Gele Power Truck is in  
2 varianten te verkrijgen • deze 
speelgoed truck kan grond 
opgraven en verplaatsen.

 5.99  

3.99

5.99

0566228

Badeendjes set
Je allerkleinste heeft veel badpret 
met deze badeendjes • de eendjes 
kunnen lekker drijven of zet de 
kleinere badeendjes op de rug van 
de moeder • vanaf 18 maanden.

16.99

1461444

Thomas Adventures baanonderdelen
Met de Thomas & Friends Avonturen baanonder-
delen sets bouw jij de vetste treinbaan en beleef 
je de leukste avonturen.



Zó!
Da’s voordelig!
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1310052

Disney Frozen wandklok
Als deze Disney Frozen wandklok in 
jouw slaapkamer hangt, weet jij altijd 
hoe laat het is • de klok heeft een  
roze rand, een doorsnede van 25 cen-
timeter en bevat een afbeelding van 
de zusjes Anna en Elsa van Frozen.

0576057

Pizza speelset
Met deze leuke speelset 
kun jij net doen alsof jij 
een eigen pizzeria hebt! 

1311292
Princess luxe make-up koffer
Deze Princess luxe make-up koffer bevat 
alles wat je nodig hebt voor een complete 
make-over.

8.-
NU2.99

 6.99   
NU

 12.99   
NU

3.98

7.99
0600957

Poppendraagzak Sweetheart
Je pop is eenvoudig te plaatsen in de tas 
en dankzij de handige draagbanden neem 
je haar overal mee naartoe • excl. pop.

14.99

1099763 

Pratende Pop
25 cm (h) • wil jij de poppenmoeder 
worden van deze lieve pop? 
• wanneer je op haar buikje 
drukt maakt ze wel 4 verschillende 
geluidjes!

0601246

Kaphoofd
Maak de mooiste kapsels 
met deze Styling Head 
• was het haar en zet de 
mooiste kapsels in elkaar, 
met de kraaltjes, elastiekjes 
en andere haaraccessoires.

11.-
NU
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9.99

1558709

My Little Pony Pluchen knuffel
25 cm (h) • deze pluche My Little Pony   
is ongeveer 25 cm groot • ze is een  
vrolijke knuffel om overal mee naar  
toe te nemen.

44.99
NU

7.99
1512074

Barbie Complete Look Fashions
Kleed Barbie in de meest modieuze 
jurken • incl. een juweel en een tas.

14.99

1640354

Design studio 
Ontwerp met sjablonen, stickers 
en patronen allerlei kleding voor 
de meisjes van K3.

19.99

1388548

Microfoon met stem 
opname
Zing vrolijk mee met de 
vier fragmenten van de 
K3-liedjes • of neem je 
eigen hit op. 

4.99
1485717 
LED Kristal bal met ster
Deze lamp met LED-licht zorgt  
voor prachtig licht in huis.

1557297

Lenco draagbare radio
De veelzijdige afspeelmogelijkheden en eenvoudige 
bediening maken de zilverkleurige SCD-330 van 
Lenco een zeer gebruiksvriendelijke radio.

19.99

1621289

Op naar de Top
Breng de K3’tjes naar de top  
van de hitparade en win dit 
leuke spel • op nummer 1 komen 
is veel moeilijker dan het lijkt  
• jouw tegenspelers zullen er  
alles aan doen om je te dwars-
bomen • 2-4 spelers • vanaf 
4 jaar.

7.-
 14.98   
NU

1005924

Opbergkluis
Berg je geld en juwelen 
veilig op in deze kluis  
• niemand kan bij je 
spullen met deze safe  
met cijfercode.
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10.-
NU

3.-0600139

Kleurpotloden 
24 stuks.

1390025

Totum Frozen 
2-in-1 knutselset
Deze creatieve 2-in-1
set van Totum bevat 
een set strijkkralen 
en een set spraypens 
om de Frozen prinsessen 
na te maken.

1485496

Magnetisch tekenbord
Op dit magnetische 
tekenbord maak je de 
mooiste tekeningen 
• het bord is helemaal
 compleet met een 
magnetische pen en 
stempels.

8.-

Bekend van 

TV

44.99
0588044

Xoomy 
Xoomy is een koffer met daarin  
een complete tekenstudio.

2.490600141

Viltstiften 
24 stuks.

7.-
 13.99   
NU

1580815

Colorize Bag
Een tas om zelf in  
te kleuren met  
speciale permanente 
textielstiften.

0579847 
3-in-1 Schilderen  
op nummer
Laat jouw schilder-
kunsten zien met 
deze leuke set  
van Ravensburger 
die wel 3 tekeningen 
bevat die jij kleur 
kunt geven.

15.99
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1476251

Super Color Pack
Play Doh super verpakking met 
maar liefst 20 potjes Play-Doh in 
verschillende kleuren! 

1314463

Mega Paardenbox
Beleef urenlang plezier met deze megapaardenbox  
van SES • met verschillende knutseltechnieken.

15.-
NU

8.-
 12.99   
NU

 16.99   
NU

9.99

0579847 
3-in-1 Schilderen  
op nummer
Laat jouw schilder-
kunsten zien met 
deze leuke set  
van Ravensburger 
die wel 3 tekeningen 
bevat die jij kleur 
kunt geven.

6.99

1003621

Craft Dough kapsalon
Met 6 potjes klei • met de 
vrolijk gekleurde klei bezorg  
je de Craft Dough poppetjes  
de meest unieke kapsels.

1483885

Kid’s Dough Cupcake 
Station Set
Met deze knutselset kun  
je kleurrijke cupcakes van 
klei maken • bovendien 
bevat de set alles wat je 
nodig hebt om je cupcakes 
te versieren.

2.49

0663328 - 0663310

Das klei
Pak klei in wit of terra 
cotta van 500 gram  
• deze klei wordt hard 
zonder een oven te 
hoeven gebruiken.
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12.99
1486833

Haarversiering maken
Deze set bevat alles wat je nodig hebt om de  
gaafste haarversieringen te maken • zo kun je een  
leuk elastiekje en andere haar accessoires maken.7.99

1106467

Kralen armband maken
Ontwerp je eigen sieradencollectie 
en maak je eigen armbanden, 
kettingen en ringen.14.99

1486832

Kaarsen maken
Deze set bevat alles wat je nodig hebt om 
je eigen kaarsen te maken • geef je kaarsen 
een unieke vorm en een mooie kleur.

1534569

Ik leer knippen,  
mozaïken en prikken
Deze set van SES is perfect voor jonge kinderen om allerlei 
basisvaardigheden te leren • leer op een leuke en veilige 
manier knippen, prikken en mozaïeken • vanaf 3 jaar.

12.99

1381189

My First Hamertje Tik
Lekker veilig hameren zonder 
spijkers • dat kan met deze 
leuke set van SES My First 
hamertje tik.

1534587

SES Strijkkralen megagrote set
Voor alle strijkkralen liefhebbers heeft SES nu een 
éxtra grote set met 9000 strijkkralen • met al deze 
kralen en verschillende legbordjes kun je uren 
creatief bezig zijn. 

7.99

1498663

Dromenvanger sieraden
Je eigen dromenvanger-  
sieraden ontwerpen doe  
je met deze fantastische 
set van SES • gebruik het 
gekleurde draad, de ringen, 
de kralen en de veter.

8.-
 10.99   
NU

 19.99   
NU

16.-



Zó!

Da’s voordelig!
23

29.99

1441526

LEGO CITY 60152 Veeg- 
en Graafmachine
De stad blijft schoon met 
een beurt van deze LEGO 
City-veeg- en graafmachine.

 21.99  19.99

1498757

41315 Heartlake Surfshop
Ga met Mia vakantie-inkopen doen in 
de LEGO Friends Heartlake surfshop.

26.99

1498762

41322 Wintersport IJsbaan
Kom een dagje heerlijk schaatsen 
op de LEGO Friends-wintersport- 
ijsbaan • wie heeft er zin in een 
potje ijshockey? 

 20.99  

17.99

1441524

60150 Pizza Bestelwagen
Je klanten zullen genieten van de over-
heerlijke pizza’s die je klaarmaakt in deze 
LEGO City-pizzabestelwagen.

1441489

41300 Puppy Kampioenschap
Doe met Mia en haar twee schattige pups 
mee aan de LEGO Friends-hondenshow. 

17.-
NU

1441522

60148 ATV Raceteam
Deze LEGO CITY ATV raceteamspeelset bevat een 
pick-uptruck en aanhanger met verstelbare helling-
banen, twee quads en twee minifiguren.

17.-
NU

1441429

41313 Heartlake Zwembad
Ga lekker chillen bij het Heartlake zwembad inclusief superleuke glijbaan, zwembadbar, 
jacuzzi, ligbank, douche, badmeesterspost, toiletgebouw en twee minipoppetjes.

39.99
NU
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26.99

1388790

Karel Koekoek
Bij het Karel Koekoek 
spel draait de koekoek  
als een bezetene rond 
in het nest om alle  
jonkies eruit te werken 
• 2-4 spelers • vanaf 
4 jaar.

26.99

1558582

Mr. Bucket
Kijk hoe Mr. Bucket met 
z’n armen zwaait en bal-
len uit zijn mond blaast 
• pak een gekleurd 
schepje en ga achter de 
ballen aan • 2-4 spelers 
• vanaf 3 jaar.

15.99

0611876

Poepspel
Raak zoveel mogelijk kaarten 
kwijt door deze af te leggen  
• leg zo snel mogelijk de goede 
kaart met de juiste kleur neer  
• wat komt er na WC-papier?  
• handen wassen • 2 of meer 
spelers • vanaf 6 jaar.

0607611

Spiraal spel
Speel het spannende 
spiraalspel met veel  
geduld • zorg dat je  
aan de overkant komt 
zonder de spiraal aan  
te raken, want anders  
ben je af.

Bekend van 

TV

Bekend van 

TV

Bekend van 

TV

Bekend van 

TV

20.99

0597503

Holle Bolle Big
De dikke veelvraat die op  
knappen staat • gulzig  
eet hij de hamburgers en  
wordt zijn buik dikker  
en dikker • 2-6 spelers  
• vanaf 4 jaar.

5.-
 7.99   
NU

22.99

0631418

Twister
De speler die het 
langst op zijn handen 
en voeten blijft staan, 
wint het spel • 2 of 
meer spelers • vanaf 
6 jaar.
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Bekend van 

TV

24.99

1540081 

Soggy Doggy
Race voorbij Soggy Doggy, maar kijk uit, 
want hij houdt ervan om zichzelf droog  
te schudden • blijf je droog na een 
rondje gemaakt te hebben om de  
mand, dan ben je de winnaar van  
het spel • excl. 3 AA-batterijen  
• 2-4 spelers • vanaf 4 jaar.

24.99

1507739

Stoopido  
Probeer als eerste met je hand op het gegooide 
symbool te slaan • in Stoopido dragen de spelers 
een bril waaraan je de gekste accessoires kunt  
hangen • 2-4 spelers • vanaf 6 jaar.

24.99

1502679

Who’s the Dude?
In dit hilarische spel is de levensgrote dude je beste 
vriend • beeld samen met hem zo veel mogelijk  
situaties uit • de andere spelers proberen binnen  
de tijd te raden wat jij allemaal met de dude uitbeeldt  
• 3-8 spelers • vanaf 16 jaar.

24.99

1540082

Silly Sausage 
Silly Sausage is een 
grappig spel voor 
het hele gezin waar-
bij je zo snel moge-
lijk de instructies 
van de worst moet 
opvolgen • excl.  
2 AA-batterijen  
• 1 of meer spelers  
• vanaf 6 jaar.

Bekend van 

TV

Bekend van 

TV

24.99

1364984

Triominos Deluxe
De Triominos Deluxe is de meest  
fascinerende variant van domino  
• behaal de meest punten door  
je stenen van je plankje passend  
aan te leggen • 2-4 spelers  
• vanaf 6 jaar.

NIEUW!

NIEUW!

Bekend van 

TV

29.99

1507741

Break Free
Lukt het jou om als 
topagent je als eerste 
van je handboeien te 
bevrijden? • break free 
is een spannend bord-
spel • 2-4 spelers
• vanaf 6 jaar.

Bekend van 

TV

NIEUW!
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1464630

Heli bal met licht
Bestuur de Flash Heli Bal 
met de palm van je hand  
en zie hoe hij uit zichzelf 
vliegt • ontdek ook de 
prachtige lichteffecten. 10.-

NU

Bekend van 

TV

17.99

1395282

Stikbot Studio
Maak met de Stikbots je eigen 
stopmotion video • de Stikbot 
studio bevat twee Stikbots en 
een statief voor je smartphone.

10.99

1579808 - 1579807 

Stikbot uitbreidingsset
Kies uit haarstijl of wapens.

7.99

1444471

Verrekijker
Met deze gave  
verrekijker kun  
je veel leuke  
dingen ontdekken.

7.99

0601346

Archeospel Prehistorische Piranha
Ga als een echte onderzoeker te werk met 
een beitel en hamer en graaf de fossielresten 
op van de gevreesde prehistorische piranha. 

7.99

0609844

Archeospel T-Rex
Dit Archeospel T-Rex bevat een fluorescerend 
skelet, wat oplicht in het donker • met dit  
spel kan je terugreizen door de tijd en de  
‘fossiele’ resten van de T-rex opgraven.

Bekend van 

TV

19.99

1636317

Race Truck - 10 Modellen
Bouw met deze set een van  
de 10 off road voertuigen  
en trucks • ben je helemaal  
uitgebouwd, geef dan vorm 
aan je eigen fantasie en bouw 
er op los.

1310314

Ridderset 4-delig
Met deze ridderset ben je net een 
echte ridder uit de Middeleeuwen  
• de set bestaat uit een schild, 
zwaard, helm en harnas.10.-

NU

Bekend van 

TV
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17.99

1498645 - 1487690

Avengers Thor  
of Spiderman figuur
30 cm (h).

16.99
1040844

Formula Challenger autobaan
Stoere autobaan met 2,3 meter 
baan • incl. 2 sportauto’s en  
2 bedieningen.

14.99

1485709

Happy Rescue politie auto
Deze politiewagen is gemaakt  
van stevig materiaal en heeft  
een stoere uitstraling.

8.99

1017262

Helicopter met licht en geluid
Deze gele helikopter is gemaakt op  
een schaal van 1:48 en is voorzien van  
licht en geluid.

34.99

1538615

Nikko Nano VaporizR 2 RC
De Nikko Nano VaporizR is een op afstand  
bestuurbare raceauto die volledig amfibisch is  
• hij rijdt dus op het land en vaart over het water.

1489865

Autotransporter voor 8 auto’s
Transporteer je auto’s op een veilige manier 
met deze transportwagen • de wagen kan 
maar liefst acht auto’s vervoeren.

12.99

 16.99   
NU

Bekend van 

TV

1107214

Brandweerauto met licht en geluid
Met de zwaailichten en sirenes komt de stoere  
brandweerauto aanrijden • incl 2 AA-batterijen.

9.99

 12.99   
NU

14.99

1555523

Stretch Mini Justice 
League Superman
Dit speelfiguur rekt tot  
wel vijf keer z’n normale  
grootte uit • trek aan  
zijn lichaam en zie hoe  
hij weer tot z’n normale  
lengte inkrimpt wanneer  
je hem loslaat.
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5.-
adviesprijs

 8.99 

met deze 
bon

0499614 - 0499615

Puzzel ‘City’ of ‘Illustrate’
2x 1000 stukjes.

3378514

Sint etiketten op rol
Set 50 stuks.

0945177

Sinterklaas jutezak
Opdruk zwart-rood 
• 61 x 104 cm.

1.49

0.79
3388398

Cadeaupapier 
‘Sint’
Diverse dessins.

3 voor   

1.-
per rol 0.39

5.99
0152224

Bamboo kinderset ‘Giraffe’
5-delig

Alle aanbiedingen gelden t/m woensdag 6 december zolang de voorraad strekt. Alle in deze folder vermelde prijzen zijn slechts adviesprijzen. Afwijkingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden. 47-2017

0.79

3387791

Jutezakje met 
Sint opdruk




