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WAT Z E T JIJ OP JE LIJS TJE?



Sinterklaas is zich weer klaar aan het maken voor zijn lange 
tocht vanuit Spanje, dus ook bij ons zijn de voorbereidingen voor 
de komst van de sint van start gegaan! Heb jij al op papier gezet 
wat je allemaal wilt vragen aan de goedheiligman? Nee? Dan is 
hier je kans! Ga er even lekker voor zitten, knip en knutsel erop 

los, en dan maak je zo je mooiste verlanglijstje ooit.  

Sinterklaas zal trots zijn! 



Maak fantastische Play-Doh-taarten in deze speelgoedbakoven. 

Plaats Play-Doh-klei in de bakvorm, zet ‘m in de oven en kijk hoe 

de taart rijst. Wanneer de taart klaar is, hoor je ‘ping’: nu kun je 

beginnen met decoreren! Voeg toefjes garnering toe met het 

decoratiegereedschap of allerlei kleurrijke Play-Doh-toppings 

met de vormpjes. Voor nog meer creatief speelplezier heeft elke 

Play-Doh-taart een geheime holte om een kleurrijke verrassing 

in te stoppen voor wanneer je de taart snijdt! 

PRACHTIGE
TAARTEN OVEN

Leeftijd: 3+€29,99

- Stop Play-Doh-deeg in de taartvorm, schuif   

 hem in de oven en trek aan de hendel om het   

 deeg te zien rijzen. 

- Het DING-geluid geeft aan dat het tijd is om   

 de taart te versieren!

- Met schaal om je decoratie te mixen.

- Geheime holletjes in de taarten om extra te   

 vullen met decoratie.

- Met spatel, drukker en vormpjes!

- Bevat: oven, taartpan, decoratiemaker,   

 mixschaal, taartplatform, vormpjesdrukker,  

 spatel, schep, bord, 2 blikken met Doh.



Leeftijd: 3+

 

- Een happende mond waarmee je de auto’s van  

 Doh kan opeten!

- Zie de overblijfselen van de auto’s uit het   

 motorblok van de Monster Truck komen.

- Gebruik het vormpje om auto’s te maken die   

 opgegeten of geplet gaan worden!

- Maak allerlei auto’s en extra obstakels voor de  

 Monster Truck.

- HAP!
- Pers alles uit via het motorblok en maak ze   

 opnieuw!
- Bevat: 4 kleuren boetseerklei (blauw, rood en

 oranje) + boetseerklei voor de    

 hindernissenbaan

Hier komt de happende monstertruck! Maak Play-Doh-auto’s met 

het vormpje en verpletter ze in de happende kaken van de truck of 

onder zijn grote banden. De speelgoed-monstertruck perst ook Play-

Doh-vlammen en -rook uit de uitlaat en de speelgoedmotor. Voeg 

extra obstakels toe aan de monstertruckrally met kegels en andere 

vormen die je kan maken met de halve vormpjes. De terreinklei is 

nóg leuker om te kneden en pletten dan de gewone Play-Doh-klei. 

WHEELS 
MONSTERTRUCK

€19,99



Naar de tandarts eng? Niet met deze superleuke Play-Doh-

set. Laat je patiënt zijn Play-Doh-tong uitsteken en maak met 

de tandenvorm een hele rij Play-Doh-tanden. Staan ze scheef? 

Dan maak je met de speciale zilverkleurige klei een beugel. 

Gaatje gespot? Even boren met de handmatig aangedreven 

speelgoedboor en je vult ‘m met de spuitpers vol goudkleurige 

klei. Naast het boortje bevat de set een speelgoedpincet, 

tandenstoker, spiegeltje, spuitpers, tandenvorm, tandenborstel, 

flos, beugelroller, speelgoedpatiënt én acht potjes klei. 

TOP TANDARTS

Leeftijd: 3+€19,99

- Een speelgoedpatiënt die je hulp nodig heeft

- Met speciale tandenvorm

- Inclusief spiegeltje om de tanden te bestuderen

- 8 potjes Play-Doh

- 6 tandartsaccessoires



Leeftijd: 3 +

PJ MASKS: SUPER
HOOFDKWARTIER

Vang slechteriken, fantaseer over spannende ontsnappingen 

met de geheime ontsnappingsparachute, lanceer projectielen 

met de blaster en lanceer Catboy’s auto met de voertuigen-

lanceerder. De PJ Masks Deluxe Battle HQ-speelset staat bol van 

de leuke features en acties en stimuleert de fantasie. Deze speelset 

herkent de met Hero ID compatibele PJ Masks-actiefiguren als helden 

of slechteriken en activeert karakter specifieke lichten en geluiden 

voor Catboy-, Romeo-, Owlette- en Gekko-figuren! 

SPECS
-  Met Hero ID

-  Meer dan 10 verschillende speelmogelijkheden

-  Speelset, 2 speelfiguren (7,5 cm), 1 auto (11 cm) en meer!

€74,99

Exclusief 3 AA-batterijen van 1,5 V



Alle prinsessen verzamelen in het Disney Princess Het Ultieme Feestkasteel! Met een 

grootte van zo’n 122 cm, onderverdeeld in drie verdiepingen, zes kamers en met 

complete inrichting is dit speelhuis een droom voor elk kind dat graag met 

poppen speelt. Het kasteel is uitgerust met een set van 29 accessoires, 

inclusief vorken, lepels, een theepot, theekopjes, borden, een kam, een 

spiegel, … genoeg om je fantasie helemaal de vrije loop te laten. 

Bovendien lichten de bovenste raampjes op met vuurwerk 

en klinkt er tegelijk muziek. Spektakel gegarandeerd.

- 360° speelruimte
- 6 kamers met inrichting
- Met 29 accessoires
- Speel met meerdere prinsessen tegelijk
- Vuurwerkshow met licht en geluid
- 3 verdiepingen om op te spelen!
- Met bank die ook transformeert tot 
 schommel om buiten te spelen!

Het Ultieme Feestkasteel

Leeftijd: 3+

SPECS

Exclusie
f 3

 AAA-batte
rije

n

€179,99



Inclusief batterij

GLAMALOTS
Geef jij je huisdier ook graag de gekste outfit, maar is de hond of kat het daar 
niet helemaal mee eens? Voor de FurReal GLAMALOTS van Hasbro kan het 
niet gek genoeg! Je GLAMALOT blijft keurig stilzitten terwijl jij ‘m verzorgt 
en verkleedt. En vervolgens loopt ‘ie braaf met je mee tijdens een zonnige 
wandeling in het park of in je tuin. 

SPECS:
-  Het ultieme huisdier waarmee je wandelt
 in stijl. Maak je klaar voor de catwalk!
- Wandelaccessoires
- Verzorgingsaccessoires
- Regenboog-eenhoorn hoofdband
- Haar dat je kan verzorgen
- Haarextensions voor huisdier en kind
- Rokje is ook een scrunchie
- Borstel + haarklipjes
- Schattige geluidseffecten 
- Verwijderbare halsband

€ 29,99

LEEFTIJD: 4+



DIMPLES - MIJN SPEELSE DOLFIJN
Dolle pret met Dimples de dolfijn. Dimples kan meer dan tachtig geluiden maken 
en is gek op haar bijgeleverde vishapje. Daarnaast wordt ze graag geborsteld. 
Als je haar aait, kwispelt ze zachtjes met haar vin. En rol je haar bal naar haar 
toe? Dan probeert ze ‘m terug te slaan! Deze interactieve dierenknuffel is binnen 
de kortste keren je nieuwe beste vriend.

SPECS:
-  Liefde geven: Geef een kus op haar neus en ze straalt van liefde
 ze kan ook zachte muziek spelen en ’s nachts lichtjes gloeien
- Voeren: Ze knikt enthousiast en vraagt om een hapje. Ze opent
 en sluit haar mond om met haar eten te spelen
- Spelen: Aai haar voor een staartslag of kietel haar voor vrolijke
 vinbewegingen – ze schudt haar lichaam en wiegt om met je te   
 ‘zwemmen’ en spelen
- 100+ geluids- en bewegingsreacties
- Levensechte zwem- en schudbewegingen
- Reageert op aanraking met een blije staartslag of een knikje 
 van de kop
- Vis- en balaccessoires
- Gloeireacties geven stemming weer
- Geef een kus op haar neus, dan geeft ze er eentje terug en   
 straalt ze van liefde
- Kalmerende stand met oceaangeluiden
- Grootte: 33 cm (h) – 45 cm (b) 

€ 109,99

LEEFTIJD: 4+

Inclusief batterij



Monopoly voor kinderen vanaf 5 jaar

Met Peppa Pig en haar familie

Spelen en leren tegelijk

Oefenen met tellen 

Wat is nóg leuker dan in modderpoelen springen? 
Juist: spelletjes spelen! Peppa Pig doet het allebei 
maar al te graag – en met de Peppa Pig-editie van 
Monopoly doe je gezellig met haar mee. Met Peppa, 
George, Mama of Papa Big als pion koop je Peppa’s 
huis, de tuin van Opa Big of Sneeuwberg. Plus, je 
oefent ook gelijk je telvaardigheden met het tellen 
van het Monopoly-geld. Superleuk voor tijdens je 
volgende playdate.

€24,99

SPECS

MONOPOLY
JUNIOR PEPPA PIG

Leeftijd: 5+



Het Monopoly-spel met een strategische twist dat tot leven komt op Monopoly Eiland, 
in het midden van het bord. Met dit strategische spel koop je eigendommen, ontvang 
je huurinkomsten en verzamel je bouwmiddelen om je eilandstad te bouwen. Hoe 
meer je bouwt, hoe meer punten je verzamelt. En heb je het penthouse gebouwd? 
Dan is het spel afgelopen. Degene met de meeste punten wint. 

Monopoly
Bouwen

€34,99
LEEFTIJD: 8+

Specs:
• Bouw met grondstoffen zoals in andere  
 strategiespellen

• Bouw het gouden penthouse en krijg de  
 meeste punten!

• Iedereen kan overal bouwen

• Spelers maken hun bouwbeslissingen
 op basis van strategie



c Het vastgoedspel voor snelle onderhandelaars c

BRAN
D

VALS
VALSGELD

GELD

In Monopoly Vals Geld zijn dingen niet altijd zoals ze lijken. Er zijn namelijk vals geld en 
valse Kanskaarten in het spel! Gelukkig deelt Mr. Monopoly zijn decoder met je, zodat 
je de nepitems kunt identificeren en nog steeds flink geld kunt verdienen. Daarnaast 
krijg je ‘beschuldigingsmunten’ waarmee je je tegenstanders kunt uitdagen. De speler 
met het meeste geld aan het eind van het spel – echt óf vals – wint! 

Monopoly
Vals Geld

€29,99
LEEFTIJD: 8+

Specs:
• Niks is wat het lijkt

• Ontdek vals geld en de valse Kanskaarten   
 met de decoder van Mr. Monopoly



• SELECTIEKNOP VOOR AFSTAND OF NAUWKEURIGHEID
• EERSTE GEMOTORISEERDE ULTRA-BLASTER
• 2 VERWIJDERBARE MAGAZIJNEN MET 10 DARTS
• MET 10 X NIEUWE PINPOINT ULTRA DARTS & 10 X ULTRA DARTS
• MET 20 X PINPOINT RELOADEN F2311
• LENGTE: 68 CM

Darts die verder én nauwkeuriger schieten, daar zorgt de NERF Ultra 
Select-blaster wel voor. Deze blaster heeft ruimte voor in totaal twintig 
darts. Tien van de inbegrepen darts zijn ontworpen voor afstanden (tot 
wel 36 meter!) en de andere tien voor nauwkeurigheid. Met een knop 
op de blaster selecteer je welke darts je wilt afvuren en kom je, als je 
het slim speelt, als winnaar uit de strijd! 

LEEFTIJD: 8+

SPECS

Exclusief 6 C-batterijen van 1,5 volt

€79,99



• GEINSPIREERD OP FORTNITE
• GEMOTORISEERDE NERF BLASTER
• MET VERSNELLINGSKNOP
• INCLUSIEF 10 OFFICIËLE NERF ELITE-DARTS
• MAXIMALE SCHIETAFSTAND 27 METER

De Nerf Fortnite B-AR blaster is geïnspireerd op de Fortnite game en 
maakt je klaar voor actie met gemotoriseerde dart-blasting! De blaster is 
voorzien van de Converge Wrap uit de game en heeft een verwijderbare 
clip voor tien darts en komt met tien officiële Nerf Elite-darts. Alles 
dat je hoeft te doen om een dart af te vuren, is de blaster laden, de 
versnellingsknop vasthouden en de trekker overhalen. Vuur de darts 
een voor een of vuur ze allemaal snel achter elkaar af! De darts zijn 
gemaakt van schuim, dus zowel geschikt voor binnen als voor buiten.

LEEFTIJD: 8+
Exclusief batterij

NERF FORTNITE B-AR

SPECS

€57,99 Exclusief 6 C-batterijen van 1,5 volt



Kleur en 

knip maar 

raak en maak 

het mooiste 

verlangl i jstje 

ooit!

DI T IS HE T VERLANGLIJS TJE VAN






