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Monopoly

39.95

LEGO City
politiebureau 60047
6-12 jaar
art.nr. 4500039

LEGO Friends  
paardrijclub 41126
6-12 jaar
art.nr. 4501459

LEGO Duplo
grote bouwplaats 10813
2-5 jaar
art.nr. 4501444

1. pluche Ty Beanie Boo 15 cm • diverse soorten • 3-12 jaar art.nr. 1543080 6.99 2. LEGO City 
ruimtevaart starterset 60077 5-12 jaar art.nr. 1569288 9.99 3. Monopoly vanaf 8 jaar 
art.nr. 1525264 39.95 4. SES plakkaatverf 6x45 ml • uitwasbaar • diverse kleuren • 3-14 jaar 
art.nr. 1525133 7.99 5. LEGO Friends veulenwas plaats 41123 5-12 jaar art.nr. 4501456 9.99 

cadeau

99.95

74.95

59.99

49.95

69.99

54.95

welkom bij de nieuwste
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2

3

vingerverf

8.99

doos met strijkkralen
8000 strijkkralen en 4 platen • om je 
eigen creaties mee te maken 
• vanaf 5 jaar
art.nr. 1537478

punnikset
incl. verschillende kleuren wol 
• vanaf 5 jaar
art.nr. 1547913

strijkkralen boerderij
vanaf 5 jaar
art.nr. 1542247

1. my first klei met vormpjes 3 vrolijke kleuren klei • incl. gereedschap • 1-4 jaar art.nr. 1542251 9.99  
2. figuurgieten diverse soorten • 5-12 jaar art.nr. 1537475 6.99 3. vingerverf basis of trendy kleuren • uitwasbaar • 3-6 jaar art.nr. 1578331 8.99

knutsel 

9.99 5.999.99
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ik leer knippen
knipt alleen papier • 16 knipvellen
• 3-6 jaar art.nr. 1532316

my first hamertje tik
sla de kunststof vormpjes in het 
legbord en maak de mooiste 
figuren • zonder spijkers
• 1-4 jaar art.nr. 1542252

funmais boerderij
plak de steentjes aan elkaar met 
een beetje water • 5-10 jaar
art.nr. 1542256

ik leer figuurzagen
speciale platen, sneller en veiliger 
dan hout • kan ook gebruikt 
worden met hout • vanaf 5 jaar
art.nr. 1542253

dino’s opgraven
graaf je eigen dino op • 8-12 jaar
art.nr. 1532126

edelstenen opgraven
graaf je eigen edelstenen op
• 4-10 jaar
art.nr. 1532125

5.9911.99 9.99

9.99

9.99

15.99

3schitterende feestdagen bij



maak je eigen 
bedelarmband

1.79
2.49

1

4

7

2

5

3

6

kortjakjes kleurpotloden
20 stuks • extra dikke, korte 
kleurpotloden speciaal voor 
knuistjes • vanaf 3 jaar
art.nr. 1532568

waskrijtjes
8 stuks • uitwasbaar • vanaf 2 jaar
art.nr. 1539144

viltstiften met dubbele punt
20 stuks • uitwasbaar • vanaf 5 jaar
art.nr. 1539149

viltstiften met extra dikke punt
20 stuks • incl. wisstift • vanaf 5 jaar
art.nr. 1539152

schildpadblik kleurpotloden
45 stuks • 5-12 jaar
art.nr. 1533628

1. maak je eigen bedelarmband vanaf 6 jaar art.nr. 1542315 adviesprijs 2.49 1.79 2. transparante sieraden versieren  
incl. 6 transparante ringen, 6 transparante armbanden, strass steentjes, verf in diverse kleuren en penseel • vanaf 4 jaar art.nr. 1536562 4.99  
3. magneten maken vanaf 4 jaar art.nr. 1542349 4.99 4. vriendschapsarmbandjes maken vanaf 3 jaar art.nr. 1542348 4.99  
5. maak je eigen ringen vanaf 4 jaar art.nr. 1542317 adviesprijs 2.49 1.79 6. maak je eigen strijkkralen paarden vanaf 5 jaar  
art.nr. 1542350 4.99 7. maak je eigen ketting vanaf 3 jaar art.nr. 1542316 adviesprijs 2.49 1.79

4.99 8.995.99

13.99

9.995.99
7.99
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make ‘n mix zoo
vanaf 3 jaar
art.nr. 1542013

ice cream treats
vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542014

4-delige set klei
diverse kleuren  
• vanaf 2 jaar
art.nr. 1568526

cijfers, letters ‘n fun
8 potjes klei • meer dan 35 
accessoires • vanaf 3 jaar
art.nr. 1536284

Friendship express trein en
Princess Twilight Sparkle pony
• grappige reisaccessoires
• incl. Play-Doh om
pony’s te decoreren
art.nr. 1542265

deluxe styler
complete deco knutselset • word een echte 
3D ontwerper • vanaf 6 jaar
art.nr. 1557929

knutsel
favorieten

mini projecten
complete knutselset • versier je 
eigen fotolijstje of deurhanger 
• vanaf 6 jaar art.nr. 1542264

44.99

39.95

14.99

4.99

9.99

9.99
12.99

9.99

8.99
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4
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11
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3

6

9

12

1.99

sleutel-
hanger

hang

1. sleutelhanger Snowball art.nr. 1543126 3.99 2. sleutelhanger Woezel art.nr. 1542208 4.99 3. sleutelhanger Max art.nr. 1543124 3.99
4. sleutelhanger Mel art.nr. 1543128 3.99 5. sleutelhanger Pip art.nr. 1542209 4.99 6. sleutelhanger Charlie art.nr. 1542210 4.99
7. sleutelhanger Buurpoes art.nr. 1542224 4.99 8. sleutelhanger Chloë art.nr. 1543127 3.99 9. sleutelhanger Duke art.nr. 1543125 3.99
10. sleutelhanger Gidget art.nr. 1543129 3.99 11. sleutelhanger emoji diverse soorten art.nr. 1543131 per stuk 4.99 1.99  
12. sleutelhanger Trolls capsule 6 verschillende sleutelhangers art.nr. 1543130 per stuk 3.99 alle vanaf 4 jaar

per stuk vanaf
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24-delige 
3D magic puzzel
vanaf 5 jaar 
art.nr. 1543091

Mickey mini puzzel
7 verschillende puzzels 
• 35 stukjes • vanaf 4 jaar
art.nr. 1543046

mini puzzel
7 verschillende puzzels  
• 35 stukjes • vanaf 4 jaar
art.nr. 1542331

Princess mini puzzel
7 verschillende puzzels 
• 35 stukjes • vanaf 4 jaar
art.nr. 1543045

stretch slang
tot 3 meter lang  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1543160

memoblok color scratch
door je tekeningen te krassen op  
het zwarte blaadje maak je de 
kleurrijkste tekeningen  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1539014

Cars 2 wheelies
spaar ze allemaal • vanaf 3 jaar
art.nr. 1536846

cadeaus
onder de

5.-

pony in zakje
verzamel alle 24 verschillende 
pony’s • vanaf 3 jaar
art.nr. 15369253.99

2.49

1.492.99

2.492.50

0.49

2.99

2.49

1.49

2.49

1.49

7schitterende feestdagen bij



Emma's  
atelier 41115

9.99

1

2
3

1. feesttrein 41111 5-12 jaar art.nr. 1569318 9.99 2. boogschieten 41120 6-12 jaar art.nr. 1569324 

9.99 3. Emma’s atelier 41115 5-12 jaar art.nr. 1569321 9.99

LEGO Friends 
achtbaan 41130
8-12 jaar 
art.nr. 4501463

LEGO Friends 
ruimtevlucht 41128
6-12 jaar
art. nr. 4501461

LEGO Friends 
hotdogwagen 41129
6-12 jaar
art. nr. 4501462

LEGO Juniors  
bat & super 10724
4-7 jaar
art. nr. 4501449

LEGO Duplo 
graaflaadmachine 10811
2-5 jaar
art. nr. 4501442

LEGO Juniors  
Emma’s ijscar 10727
4-7 jaar
art. nr. 4501451

LEGO Duplo 
duwtrein 10810
2-5 jaar
art. nr. 1569744

LEGO Duplo rupsband-
graafmachine 10812
2-5 jaar
art. nr. 4501443

84.95

19.99

14.99

19.9919.99

17.99 28.95

34.95

19.99

99.95

31.95

29.95
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rally auto
60113

9.99

1

4

2

5

3

1

4

2

3

1. vulkaan crawler 60122 6-12 jaar art.nr. 4501535 34.95 29.95 2. brandweer 60106 5-12 jaar art.nr. 1569330 9.99 3. vulkaan starter 
60120 5-12 jaar art.nr. 4501533 9.99 4. vulkaan 60121 5-12 jaar art.nr. 4501534 19.99 5. rallyauto 60113 5-12 jaar art.nr. 1569332 9.99

1. LEGO Star Wars Wookie Gunship 75129 6-12 jaar art.nr. 1569347

2. LEGO Star Wars  X-Wing Fighter 75125 6-12 jaar art.nr. 1569424

3. LEGO Creator helikoptertransport 31043 6-12 jaar art.nr. 1569314  

4. LEGO Technic team straaljager 42044 7-14 jaar art.nr. 1569325

per stuk

LEGO Nexo Knights Axl’s 
torentransport 70322
8-14 jaar
art.nr. 4501471

LEGO Nexo Knights lance 70337 
art. nr. 4501474 9.99
LEGO Nexo Knights general magmar 
70338 art. nr. 4501475 9.99
LEGO Nexo Knights flama 70339 
art. nr. 4501476 9.99 7-14 jaar 9.99

69.95
89.95

9schitterende feestdagen bij



koninklijk
paleis 6848

129.99
179.99

1

3

2

Playmobil City Life  
compleet ingericht 
kinderziekenhuis 6657
met echt werkende lift  
• incl. vele accessoires
• 4-10 jaar
art.nr. 4500871

Playmobil duopack 
uitvinder & robot 6844
4-10 jaar art.nr. 4500972

piraat & soldaat 6846 
4-10 jaar art.nr. 4500974 

1. Playmobil koninklijk paleis 6848 4-10 jaar art.nr. 4501560 179.99 129.99 BLOKKER.NL ONLY 2. Playmobil duopack prinses  
& dienstmeisje 6843 4-10 jaar art.nr. 4500487 7.99 3. Playmobil Princess prinses Rosalie met paard 6166 5-10 jaar art.nr. 1541140 11.99

Playmobil exotische piraat 6822 
4-10 jaar art.nr. 4500794

Playmobil Friends fee  
met ring 6829  
4-10 jaar art.nr. 4500954 

per setper stuk

Playmobil Princess 
slaapkamer van de prinses 6852  
4-10 jaarart.nr. 4501564 10.99
koninklijke stal met paard 6855
4-10 jaar art.nr. 4501567 adviesprijs 23.99 19.99
koninklijke koets met paard 6856
4-10 jaar art.nr. 450156 29.95 24.95

7.993.49

74.99
84.99
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Playmobil City Action 
brandweerman met 
blusmateriaal 5397
4-10 jaar 
art.nr. 4501552

Playmobil City Action 
starterset karting 6869
4-10 jaar 
art.nr. 1542062

Playmobil City Action 
politiebureau met 
gevangenis 6919
4-10 jaar 
art.nr. 4501072

Playmobil Family Fun  
cruiseschip 6978
6-12 jaar 
art.nr. 4501543

Playmobil Family Fun 
jetski met bananenboot 
6980
4-10 jaar 
art.nr. 4501545

Playmobil Family Fun surfer 
met strandbuggy 6982
6-12 jaar 
art.nr. 4501569

Playmobil Princess 
slaapkamer van de prinses 6852  
4-10 jaarart.nr. 4501564 10.99
koninklijke stal met paard 6855
4-10 jaar art.nr. 4501567 adviesprijs 23.99 19.99
koninklijke koets met paard 6856
4-10 jaar art.nr. 450156 29.95 24.95

25.95 19.99

22.99 79.99
84.99

89.95
109.99

19.99 12.99

9.99

11schitterende feestdagen bij
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2

4
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12.99

groot
magnetisch 
tekenbord

1. pop Elsa 17 cm • vanaf 3 jaar art.nr. 1557551 19.99 2. pop Anna 17 cm • vanaf 3 jaar art.nr. 1557552 19.99 3. mandala-designer vanaf 6 jaar  
art.nr. 1543134 6.99 4. sieraden maken vanaf 6 jaar art.nr. 1541397 per stuk 6.99 5. luxe kleurkoffer vanaf 3 jaar art.nr. 1542358 7.99 6. maak je 
eigen armband vanaf 5 jaar art.nr. 1541463 12.99 7. Jumbo puzzel 50 stukjes • vanaf 4 jaar art.nr. 1532693 7.99 4.99 8. groot magnetisch 
tekenbord vanaf 3 jaar art.nr. 1543015 12.99 9. gevuld pennenetui vanaf 3 jaar art.nr. 1542366 2.49 10. softbal 10 cm • vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542129 2.49

12



Anna, Elsa of Olaf knuffel
17 cm
art.nr. 1542180

10-delige 
porseleinen 
speelgoed 
theeset
vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542336

inkleurtas 
incl. 6 watervaste 
stiften • vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542412

Jumbo magisch 
ijspaleisspel
vanaf 4 jaar 
art.nr. 1542381

per stuk

puzzel 2-in-1 
24 en 50 stukjes • vanaf 4 jaar
art.nr. 1542310

puzzel 4-in-1 
12, 16, 20 en 24 stukjes 
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1543048

vloerpuzzel 
24 stukjes • vanaf 3 jaar
art.nr. 1542313 
spellen en puzzel 3-in-1
vanaf 4 jaar art.nr. 1542392

mini pop-up spel
vanaf 4 jaar art.nr. 1542353

inklapbare telefoon
vanaf 3 jaar art.nr. 1542369

per stuk vanafper stuk vanaf

adviesprijs

per stuk

7.99

4.996.99

3.99

24.99

19.99

3.99

9.99

13schitterende feestdagen bij



fashion en accessoires 
vanaf 3 jaar art.nr. 1557571 per set 
3.99 complete look fashion 
vanaf 3 jaar art.nr. 1542234  

per set 7.99pop Rapunzel 27 cm  • vanaf 3 jaar  
art.nr. 1542283 pop Belle 27 cm • vanaf 
3 jaar art.nr. 1542284 pop Assepoester 
27 cm • vanaf 3 jaar art.nr. 1542285

interactieve pop
28 cm • druk op mijn buik en 
hoor 6 lieve geluidjes 
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1535068

lachende pop 
28 cm • lacht als ze haar speentje 
verliest • vanaf 3 jaar
art.nr. 1541202 

huilbaby 
38 cm • huilt als ze haar speentje 
verliest • vanaf 3 jaar
art.nr. 1530296 

babypop
40 cm • deze pop 
drinkt en plast echt  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1539409

per stuk

per stuk

vanaf

kinderstoeltje
art.nr. 1543169 18.99 
poppenbedje
art.nr. 1543168

winterprinses
50 cm • vanaf 3 jaar
art.nr. 1541312

9.99

14.99

9.99

14.9917.99

29.95

22.99
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per stuk

Disney
Finding Dory 
mini memory
vanaf 4 jaar 
art.nr. 1543141

Huisdiergeheimen
gevuld etui 
vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542368

Huisdiergeheimen
10-delige schrijfset
vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542335

kwartetspel art.nr. 1543895 5.99 sterrenstyling  
ontwerp en stel de nieuwe outfits samen voor de nieuwe 
K3 • vanaf 4 jaar art.nr. 1543899 14.99 4-in-1 spel puzzel, 
domino, memory en lotto • 3-10 jaar art.nr. 1543898 14.99

verkleedjurk 3-5 jaar art.nr. 1543767 

verkleedjurk 6-8 jaar art.nr. 1543768 

verkleedjurk 9-11 jaar  
BLOKKER.NL ONLY art.nr. 1543884

Huisdiergeheimen
kleur je eigen tas
incl. 6 watervaste stiften 
• vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542355

per stuk vanaf

girl

Disney
Finding Dory 
mandala-designer
vanaf 6 jaar 
art.nr. 1543133

7.99

5.99 2.49

5.99

7.99

19.99
5.99

7.99

6.99

15schitterende feestdagen bij



Poepspel
vanaf 6 jaar 
art.nr. 1541544

bodyshape kussen
diverse varianten 
• 4-10 jaar 
art.nr. 1543165

Magic Tracks
vanaf 3 jaar 
art.nr. 1543172

Playmobil panda’s met baby 6652 art.nr. 1541147 6.99 
Playmobil giraffe met kind 6640 art.nr. 1541143 10.99  
Playmobil Wild Life stroper met quad 6939 art.nr. 4501069 
15.99 Playmobil Country pony om te versieren 6969  
art.nr. 1542077 5.99 4-10 jaar

fietswielverlichting  
art.nr. 1541779 9.99
fietswielverlichting  
set van 2 art.nr. 1541780 17.99

maak je eigen  
klaparmbandjes
3 klaparmbandjes om te versieren 
 • vanaf 4 jaar art.nr. 1542339 6.99

boeken
lees- of kleurboek
art.nr. 1543180

Kolonisten van  
Catan junior
vanaf 6 jaar 
art.nr. 4500472

30 seconds
leg in 30 seconden 5 begrippen uit 
aan je team maar zonder de naam te 
noemen • vanaf 12 jaar art.nr. 1537534

verrassingszakje  
spaar ze alle 12 • vanaf 4 jaar 
art.nr. 1542276 3.99
verzamelfiguren 
art.nr. 1542277 8.99

per stuk vanaf

5.99

24.9914.99

9.95

24.99

34.95
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kleur je  
eigen figuur
vanaf 4 jaar
art.nr. 1542357

blaasstiften
creëer de mooiste Trolls tekeningen  
• vanaf 4 jaar art.nr. 1542338

mandala-designer mini
ontwerp de mooiste mini mandala’s  
• vanaf 6 jaar art.nr. 1543135

3-in-1 puzzel
25, 36 en 49 stukjes
art.nr. 1543079

Poppy’s kroning
de dansvloer geeft licht en draait rond 
 • met 2 figuren • 4-11 jaar art.nr. 4501595

haar-/fixatie 
spray
roze • maak je 
eigen Trolls kuif
art.nr. 1543153

kleur je eigen tas
incl. 6 watervaste stiften 
• vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542356

per stuk

versier je eigen schoudertas
incl. stiften, glitter en stickers 
• vanaf 4 jaar 
art.nr. 1542337

5.99

6.99

2.99

7.99

34.99
49.99

7.99

11.99

17schitterende feestdagen bij



3

4

1

2

metalen 
auto  
transporter

7.99

radiografisch bestuurbare politie 
monstertruck 
19 cm • met licht en geluid  
• 2 kanaalsbesturing  
• schaal 1:24 • vanaf 6 jaar
art.nr. 1541334

1. metalen pull back politiebus met licht en geluid • vanaf 3 jaar art.nr. 1535123 6.99 2. politiehelikopter vanaf 3 jaar art. nr. 1541226 7.99  
3. metalen pull back brandweerbus met licht en geluid • vanaf 3 jaarart.nr. 1535122 6.99 4. metalen auto transporter  
incl. 4 auto’s • vanaf 3 jaar art.nr. 1530093 vanaf 12.99 7.99

race

tractor
met aanhanger
40 cm • vanaf 3 jaar
art.nr. 1543058

politiespeelgarage
3 verdiepingen • met lift • 2 metalen 
politieauto’s en accessoires  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1539604

12.99

19.99
21.99

12.49

9.99
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GRATIS RECHT BAANVERLENGSTUK BIJ BESTEDING
VANAF 5.- AAN HOT WHEELS ARTIKELENOP=OP

flip over auto
vanaf 3 jaar 
art.nr. 1536806

mega jump
vanaf 3 jaar art.nr. 1538430

mutant machines 
druk op de knop en de mutant machine 
beweegt zichzelf voort • geeft geluid  
en heeft gloeiende ogen 
• vanaf 6 jaar
Commander Croc art.nr. 1543112 
Skullface art.nr. 1543113

kleine speelset
diverse soorten • incl. 1 auto 
• vanaf 4 jaar
art.nr. 1541198

auto 3-pak
in cadeauverpakking  
• diverse soorten 
• vanaf 3 jaar 
art.nr. 1567232 

1.99

metalen auto
diverse soorten  

• vanaf 3 jaar 
art.nr. 1526798

per stuk

per stuk

9.99 4.99

7.99

19.99

7.99
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10 N-STRIKE ELITE DARTS T.W.V. 9.99 
BIJ AANKOOP VAN EEN ELITE STRONGARM XD

OP=OP
Elite retaliator XD
60 cm lang • incl. 12 darts • vier 
blasters in één • schiet tot wel 
27 meter ver • vanaf 8 jaar
art.nr. 1542023

Elite firestrike XD
17 cm • incl. 3 darts • ideaal in donkere 
omstandigheden • schiet tot  
wel 27 meter ver • vanaf 8 jaar
art.nr. 1559680

N-Strike Elite Jolt
10 cm • incl. 2 darts  
• mini formaat met mega 
power • vanaf 8 jaar
art.nr. 1568551

Elite strongarm XD
31 cm lang • incl. 6 darts • door het  
draaiende magazijn vuur je  
razendsnel 6 darts achter elkaar af 
• schiet tot wel 27 meter ver  
• vanaf 8 jaar
art.nr. 1559681

Elite triad Ex-3
klein lichtgewicht handpistool  
• incl. 3 elite darts • schiet 3 darts 
achter elkaar tot wel
22 meter ver • vanaf 8 jaar
art.nr. 1559665

N-Strike Elite darts
30 stuks • navulling voor  
elke N-Strike Elite Blaster 
 • vanaf 8 jaar
art.nr. 1538306

17.99

42.99 

36.95

8.99

24.99

12.99

14.99
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Star Wars  
episode 7 masker
Stormtrooper of Kylo Ren 
• vanaf 5 jaar
art.nr. 1559821 per stuk 14.99
lichtzwaard
vanaf 5 jaar 
art.nr. 1543791 per stuk 14.99

Captain America civil war 
hero masker
ook als Iron Man, Captain America, 
Marvel’s war machine en Black 
Panther • vanaf 5 jaar
art.nr. 1542269

radiografisch bestuurbare Zeros
truck met full function  
besturing • bereik tot  
40 meter • vanaf 8 jaar
art.nr. 1543111

radiografisch bestuurbare 
Nano VaporizR
vanaf 8 jaar
art.nr. 1538770

Star Wars episode 7 blind bag met 
voertuig vanaf 4 jaar art.nr. 1542271 3.49 
Avenger Marvel blind bag 
vanaf 4 jaar
art.nr. 1542270

radiografisch bestuurbare 
SlammeR
actievoertuig met een  
3-weg spilactie 
• vanaf 8 jaar
art.nr. 1543110

race 
favorieten

Star Wars  
episode 7 masker 
en lichtzwaard

14.99

24.99

27.95

24.99

19.99
29.98

3.49

SETPRIJS
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apollo drone
Ø 8 cm • beschikt over 
4 kanalen •  ingebouwde 
gyrotor (extra stabiliteit) 
•  geschikt voor vliegen
binnenshuis • vanaf  
14 jaar
art.nr. 1543116

Yo-Kai watch
verzamel alle personages  
• iedere medaille ontsluit 
een nieuw personage 
• incl. 2 medailles 
• vanaf 4 jaar
art.nr. 1543957 

3doodler starterset
maak je eigen 3D figuren 
met de 3doodler pen  
• incl. sjablonen en  
48 eco-plastic strengen in  
8 kleuren • vanaf 8 jaar
art.nr. 4501596

3doodler 
navulling
set 4 verschillende 
kleuren 
• vanaf 8 jaar
art.nr. 1543114

Yo-Kai watch medal 
moments uitbreiding
diverse soorten • vanaf 4 jaar
art.nr. 1542273

Yo-Kai 
verrassingszakje
3 verzamelmedailles  
• met de Yo-Kai watch 
kun je de verborgen 
Yo-Kai opsporen  
• meer dan  
200 verschillende 
medailles 
• vanaf 4 jaar
art.nr. 1542272

wanna

11.99

7.99

9.99

4.9944.99

34.9924.99
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Disney Cars puzzelbox 4-in-1 12, 16, 20 en 24 stukjes 
• vanaf 4 jaar art.nr. 1566923 9.99 7.99 

Disney Cars puzzel 2-in-1 24 en 50 stukjes • vanaf 4 jaar  
art.nr. 1542311 adviesprijs 5.49 4.99  
Brandweerman Sam puzzel 3-in-1 25, 36 en 49 stukjes  
• vanaf 4 jaarart.nr. 1543136 7.99  
Brandweerman Sam puzzel 3-in-1 6, 12 en 24 stukjes 
• vanaf 4 jaar art.nr. 1542319 4.99 3.99

Cars mini 
memory
geschikt voor  
de allerkleinsten  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1537185

Cars mini pop-upspel
vanaf 4 jaar 
art.nr. 1542354

Blaze gevulde etui
vanaf 3 jaar
art.nr. 1542367

Blaze en de monsterwielen
transforming turbo  
launcher  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1543144

brandweerman Sam
walkietalkie
bereik 80 meter • vanaf 3 jaar
art.nr. 1543042

brandweerman Sam en 
Brandweerwagen Jupiter
vanaf 3 jaar • incl. 2 figuren
art.nr. 4501592

per stuk vanaf

Blaze groot magnetisch 
tekenbord
vanaf 3 jaar
art.nr. 1542362

race 
favorieten

3.99 5.99

12.99

2.49

14.99

17.99 24.99

3.99

23schitterende feestdagen bij



14.99
houten 
trein

1. 13-delig speelgoed theeservies tin • vanaf 3 jaar art.nr. 1537363 14.99 2. pratende en lopende Pip 21 cm • Pip loopt, blaft, praat en 
kwispelt • vanaf 18 maanden art.nr. 1543094 22.99 3. korte dikke potloden 16 stuks • vanaf 3 jaar art.nr. 1543021 5.99 4. houten trein  
46 cm • incl. 14 blokjes om zelf de trein te bouwen • vanaf 12 maanden art. nr. 1539411 14.99 5. pratende en lopende Woezel 21 cm • Woezel loopt,  
blaft, praat en kwispelt • vanaf 18 maanden art. nr. 1543093 22.99 6. blokkenton 50 stuks • hout • vanaf 1 jaar art.nr. 1538767 14.99 11.99  

7. houten hamerbankje 50 stuks • vanaf 1 jaar art.nr. 1539709 9.99 8. elektronisch vlinderboek leuke verhaaltjes, opdrachten en liedjes  
• vanaf 10 maanden art.nr. 1543143 17.99

1

3

8

2

6
7

4
5
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1. kerstballen set van 3 art.nr. 3387704 per set 4.99 2. sneeuwbol  
kleur je eigen sneeuwbol, vul deze met water en glitters en schudden maar  
art.nr. 1542232 7.99 3. inkleurmok deze beker kan je zelf inkleuren en daarna 
je lekkerste drankje eruit drinken art.nr. 1542230 4.99 4. figuurkaars  
art.nr. 3387708 per stuk 4.99 

knuffel 
25 cm • ook als Charlie of Buurpoes  
• met gratis cadeautasje 
art.nr. 1542289

cadeaupapier
set van 2
art.nr. 3387496

stempelset
vanaf 3 jaar
art.nr. 1542233

stickerdoos
vanaf 3 jaar
art.nr. 1542231

doeboek
art.nr. 1543150

per stuk

softbal
10 cm
art.nr. 1538924

babyroller
opblaasbaar 
• vanaf 12 maanden
art.nr. 1536802

nachtlampje
schakelt automatisch 
uit na 12 minuten  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1542041

per stuk

per stuk

10.99
2.99

2.49 

9.99

6.99 

1.99

5.99

2.49

4.99

1

32

4

7.99
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Bumba pluche
20 cm • diverse  
varianten
art.nr. 1529608

per stuk

Finding Dory
25 cm • vanaf 3 jaar
art.nr. 1542182

knuffel
25 cm • vanaf 3 jaar
art.nr. 1543166

pluche beer
90 cm • 2 kleuren 
• alle leeftijden
art.nr. 1537281  

19.99 14.99  
pluche beer
25 cm • 3 kleuren  
• alle leeftijden
art.nr. 1537271

lullaby
Laa-Laa, 
Winky of Po
diverse maten 
• geeft licht 
en speelt een 
liedje • alle 
leeftijden
art.nr. 4501590

pluche Ty 
Beanie Boo
15 cm  
• diverse soorten 
• alle leeftijden
art.nr. 1543082

per stuk vanaf

per stuk
*Bij aankoop van een Bumba pluche 

Bumba  
knuffeldoekje
art.nr. 1544697 9.99 12.99

9.99

6.99

10.99

10.99

4.99

GRATIS  
KNUFFELDOEKJE*
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make-up setje met spiegeltje 
• opvouwbaar • vanaf 3 jaar art. nr. 1543138 

3.49 make-up beautycase in handig 
koffertje • incl. oogschaduw, rouge en 
lippenstift • vanaf 3 jaar art. nr. 1543137 4.99

metalen pull back
vanaf 3 jaar
art.nr. 1540503

emoji bal
11 cm • diverse soorten 
• alle leeftijden
art.nr. 1543132

kleine letter magneten
40 stuks • vanaf 4 jaar
art.nr. 1543098

Tiny Tins regenwormen spel
om overal mee naartoe te nemen 
• vanaf 8 jaar
art.nr. 1543145

stapelvoertuigen
4 leuke voertuigen die op elkaar 
gestapeld kunnen worden 
• vanaf 6 maanden
art.nr. 1543076

beweegbare My Little Pony
incl. diverse accessoires 
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1542274

cadeaus
onder de

10.-

metalen rescue team
ambulance en politieauto  
• set van 2 • vanaf 3 jaar
art.nr. 1543159 4.99

3.99

12.99

9.99

4.99

4.99

9.99

4.99
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5.-  10.- OF 15.-  RETOUR BIJ AANKOOP VAN CHICCO ARTIKELEN

babywalker
met activiteitencentrum, licht en 
grappige geluidseffecten 
• vanaf 
9 maanden
art.nr. 1530028

sprekende 
activiteiten -
tafel
vanaf 1 jaar
art.nr. 1543101

Billy big wheels
bestuurbare auto  
• vanaf 2 jaar
art.nr. 4500146

Bij besteding vanaf 20 euro, 5 euro retour. Bij besteding vanaf 30 euro, 10 euro retour. Bij besteding vanaf 40 euro, 15 euro retour. Binnen 10 dagen na aankoopdatum met kassabon.
Kijk voor de actievoorwaarden op chicco.nl

sleutel- en 
vormenhuis
vanaf 12 maanden
art.nr. 1538049

1. nijntje dansende blokjes als de blokjes stoppen met dansen, pak dan de plaatjes • vanaf 3 jaar art.nr. 4501619 19.99 2. nijntje 
muziekdoosje vanaf 0 maanden art.nr. 1543038 16.99 9.99 3. nijntje bal denim of roze • vanaf 0 maanden art.nr. 1543151 3.49 4. nijntje quizzy  
24 verschillende speelkaarten • wat hoort bij elkaar? • vanaf 3 jaar art.nr. 1543069 7.99 5. nijntje mini memory art.nr. 1537185 5.99

babywalker happy shopping
vanaf 1 jaar
art.nr. 1543102

29.95

29.95 39.95

14.99

39.95

1

3

2

4

5
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dierenvriendjes reuzenrad vanaf 6 maanden art.nr. 1541224 14.99 schud & leer olifant  
vanaf 3 maanden art.nr. 4501270 9.99 twiet twiet rammelaar vanaf 3 maanden art.nr. 4501273 12.99

magisch droompopje vanaf 0 maanden art.nr. 4501282 17.99 toet toet auto’s Timo 
Tankwagen vanaf 1 jaar art.nr. 1541220 11.99 kiekeboe boerderij vanaf 6 maanden 
art.nr. 1568050 11.99

toet toet auto’s 
ruimtestation
vanaf 1 jaar
art.nr. 4501583

zoef zoef dieren
druk op het hoofdje om 
geluidseffecten, vrolijke  
zinnetjes en liedjes te horen  
• diverse soorten • 1-5 jaar
art.nr. 1539598

vrolijke vriendjes
komt tot leven d.m.v. vrolijke 
zinnetjes, liedjes en knipperende 
lichtjes • diverse soorten • 1-5 jaar 
art.nr. 1541288 9.99 
babytelefoon vanaf  
6 maanden art.nr. 1539726

vrolijke 
favorieten

per stuk

toet toet auto
8 cm • vrolijk sprekende auto 
met liedjes en melodietjes 
• diverse soorten  • 1-5 jaar
art.nr. 1568055

7.99

16.9939.99

7.99
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speelbal pyramide
stapelen of maak er 
ballen van  
• 6-36 maanden
art.nr. 1567128

speelgoed theeset 
spelenderwijs leren
pratend en zingend theeservies  
• met bijtbare koekjes  
• 6-36 maanden 
art.nr. 1533722

co-de-rups
9 delen • koppel de 
delen aan elkaar en 
laat co-de-rups lopen 
• gemotoriseerde kop 
met lichtjes, geluidjes en 
knipperende ogen
• 3-6 jaar
art.nr. 4501598

sleutels
• vanaf 6 maanden
art.nr. 1542241

leerplezier puppy piano
meer dan 30 meezingliedjes, 
melodietjes en zinnetjes en 2 
speelstanden • 6-36 maanden
art.nr. 1543853

stapelbekers
vanaf 6 maanden
art.nr. 1593673

per stuk vanaf

trekhondje Snoopy
draait, flappert, blaft en kwispelt met  
de staart • geen batterijen
nodig • 12-36 maanden
art.nr. 1543171

27.95

19.99 7.9919.99

3.99
7.99

12.9969.99

12.99
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Paw Patrol 
opblaasballenbak
86,3x86,3x85 cm  
• 20 ballen • vanaf 2 jaar
art.nr. 1542352

Paw Patrol uitkijktoren speelset
licht- en geluidseffecten  
• incl. chase- en politiewagen 
• vanaf 3 jaar
art.nr. 4500837

Paw Patrol tekendoos 
tekenen, kleuren en schilderen en 
meten, verbeteren en knippen 
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1542359

Paw Patrol schilder je eigen figuur  

3 verschillende poppetjes 
• vanaf 4 jaar 
art.nr. 1542304

Paw Patrol 3-delige puzzel gumset  
3 verschillende gummetjes die je  
uit elkaar kan halen en weer in  
elkaar kan zetten • vanaf 3 jaar
art.nr. 1542302 

hobbykoker 
128-delig • diverse soorten
art.nr. 1542133 

Paw Patrol inklapbare telefoon  
vanaf 3 jaar art.nr. 1542370 3.99
Paw Patrol autosleutels  
vanaf 3 jaar art.nr. 1542360 2.99

Paw Patrol  
puzzel 3-in-1
25, 36 en 49 stukjes • vanaf 4 jaar
art.nr. 1543139 7.99

3.998.99

7.99

49.99

24.99

12.99
14.99
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staande microfoon
zing mee met 4 
fragmenten van K3 
liedjes • vanaf 3 jaar
art.nr. 4501622

dansmat
dans mee met 4 swingende 
fragmenten van K3  
liedjes • vanaf 3 jaar
art.nr. 4501623

microfoon met 
stemopname
zing mee met 4 
fragmenten van K3 
liedjes of neem je  
eigen liedje op
• vanaf 3 jaar
art.nr. 4501621

rijdende schildpad
licht en geluid • vanaf 18 maanden
art.nr. 1568638

babygitaar
gitaar met 40 
verschillende deuntjes 
• vanaf 18 maanden
art.nr. 1538802 9.99
dierenpiano
8 liedjes, 6 
dierengeluiden of 
neem je eigen liedje op 
• vanaf 18 maanden
art.nr. 1539111

muzikale trein
vanaf 18 maanden art.nr. 1538799 14.99
muzikale boerderij
16 liedjes en 10 dierengeluiden • vanaf 18 
maanden art.nr. 1537269 19.99

interactieve dino
zingt, spreekt en beweegt  
• vanaf 10 maanden
art.nr. 1543078

muziek 
favorieten

alfabet pad
interactief sprekende touchpad  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1543072

34.99

19.99

29.99

4.99

19.99

14.99

39.99

14.99
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1

2

3

4

5

6

7

8910

11

1. speelgoed keuken hoogte 89 cm • incl. o.a. pannen, borden, bestek, oven en afwasmachine • vanaf 3 jaar art.nr. 1538791 39.95  
2. speelgoed accu schroefboormachine met licht en geluid • vanaf 3 jaar art.nr. 1522213 17.99 3. speelgoed gereedschapsriem
vanaf 3 jaar art.nr. 1541342 24.99 4. speelgoed mini gereedschapskoffer incl. o.a. accuschroeven draaier, hamer en schroefsleutel  
• vanaf 3 jaar art.nr. 1543156 24.99 5. car tuning set zet je eigen auto in elkaar met het gereedschap van Bosch • vanaf 3 jaar art.nr. 1538786 14.99
6. speelgoed dokterskoffer incl. o.a. stethoscoop, oorspiegel, thermometer, pincet, spuit en 2 scharen • vanaf 3 jaar art.nr. 4501604 14.99
7. nijntje speelgoed kookset 12-delig vanaf 3 jaar art.nr. 1543092 17.99 8. speelgoed blender met licht en geluid • vanaf 3 jaar  
art.nr. 1542237 vanaf 5.99 9. speelgoed koffiemachine met licht en geluid • vanaf 3 jaar art.nr. 1542244 9.99 10. speelgoed magnetron 
met licht en geluid • vanaf 3 jaar art.nr. 1542236 14.99 12.99 11. speelgoed pannenset incl. o.a. snelkookpan en fluitketel  
• vanaf 3 jaar art.nr. 4501649 14.99

later 

39.95

17.99

14.99
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1

2

3

3

15.99

Party & Co 
Junior
17.99

Disney ganzenbord 
vloerspel
het oud-Hollandse spel  
Ganzenbord in Disney uitvoering
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1542219

Schetenjacht
wie heeft er een scheet gelaten?  
• wijs met de neus naar diegene  
die jij verdenkt • vanaf 5 jaar
art.nr. 4501593

1. Party & Co Junior 8-13 jaar art.nr. 1501567 17.99 15.99 2. Terra spel 10-99 jaar  art.nr. 4501582 29.99 27.99
3. Stratego pirates vanaf 5 jaar art.nr. 1542229 34.95

spelletjes

24.99
29.9919.99

34 KIJK OP BLOKKER.NL VOOR EEN WINKEL MET SPEELGOEDAFDELING BIJ JOU IN DE BUURT



leerspellen
spelenderwijs leren kinderen 
met deze spellen:  
ABC spel • 4-7 jaar,  
De seizoenen • vanaf 3 jaar  
en Hoe laat is het? • 4-9 jaar
art.nr. 1566979

ontdekkingen met de 
microscoop
vanaf 4 jaar
art.nr. 1543075

mijn eerste 
scheikundedoos
vanaf 8 jaar
art.nr. 1568184

archeospel triceratops
graaf het skelet van deze 
machtige planten- 
etende dinosaurus  
op • glow in the dark 
• vanaf 7 jaar
art.nr. 1543074

wetenschapsspel kweek je eigen triops
ontdek zo eeuwenoude water- 
diertjes en bestudeer ze 
• vanaf 7 jaar 
art.nr. 1568086

bouw zelf jouw eerste 
microscoop
vanaf 8 jaar 
art.nr. 1538944

per stuk

Tam Tam lezen niveau 1 
vanaf 7 jaar art.nr. 1542212 
optellen 
vanaf 6 jaar art.nr. 1542213 
eerste woordjes 
vanaf 6 jaar 
art.nr. 1542211  
Engelse woordjes 
vanaf 8 jaar 
art.nr. 1542199 

per stuk vanaf

19.99
19.99

14.99

7.99 7.99

7.99
9.99

9.99

7.99
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Triominos challenge
speciale Triominos 
challengetimer • luxe 
uitvoering • in metalen 
verpakking • vanaf 6 jaar
art.nr. 1536458

Bluffen spel
wie als eerst zijn kaarten kwijt is 
heeft gewonnen • vanaf 8 jaar
art.nr. 1542387

Tik tak boem
verzin woorden… voordat de 
bom barst • vanaf 8 jaar
art.nr. 1533507

La Cucaracha loop spel
weet jij op tijd weg te komen  
voordat de kakkerlak komt?
• vanaf 5 jaar 
art.nr. 4500748

Rubik’s junior 
bear
vanaf 4 jaar
art.nr. 1542196

familie 

Keezenspel
combinatie bord- en kaartspel 
van Pesten en Mens erger je niet 
• ook met teams te spelen 
• vanaf 8 jaar art.nr. 15404218.99

21.99

19.99

24.99
32.95

32.95

8.99

9.99
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1

4

7 8 9 10

5 6

2 3

spellen
top
10.

Pie Face
als je pech hebt heb jij een 
volle hand slagroom in je 
gezicht • vanaf 5 jaar 
art.nr. 1543794

Monopoly junior 
vanaf 5 jaar 
art.nr. 1539580

Dokter Bibber 
vanaf 4 jaar 
art.nr. 1597204 

Knibbel Knabbel 
Knuisje
vanaf 4 jaar 
art.nr. 1542380

Twister  
vanaf 6 jaar  
art.nr. 1589955

200 spellendoos
vanaf 6 jaar 
art.nr. 1539086

24 Kitchen battle of 
the chefs
vanaf 12 jaar 
art.nr. 1542345

Vier op ‘n rij vanaf 6 jaar art.nr. 1539436 19.99 100 kaart- & dobbelspellen  
vanaf 6 jaar art.nr. 1543090 7.99 Weetjes kwartet diverse soorten • vanaf 6 jaar  
art.nr. 1534892 5.99

24.9924.99 16.99

12.99

9.99

22.99
29.99

24.99 32.95
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OP=OP

extra blokker.nl only artikelen

interactief huisdier Kidipet Touch
verzorg jouw eigen huisdiertje, 
geef hem eten, wandel, speel 
en leer hem trucjes  
• verkrijgbaar in hond,  
kat of paard
art.nr. 4501333

interactief huisdier 
Robot
je eigen dinosaurus  
• 28 cm • loopt en 
versplintert zijn bot
art.nr. 4500841

kindercamera  
Kidizoom Duo
maak foto’s en video’s en bewerk 
ze met effecten • luister muziek of 
speel spellen • ook in roze
art.nr. 4501341

kinderspel voor Storio beleef het avontuur met je vrienden  
van Paw Patrol of Frozen • geschikt voor storio 2 of Max art.nr. 4501351  

per stuk 24.95 kindertablet Storio Max lees verhalen, speel 
spellen, luister naar muziek of maak foto’s art.nr. 4501346

per stuk

van robot tot 
schilderkunst, alles 
waar je blij van wordt

24.95

119.95 59.99

34.95

64.99

38
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OP=OP

extra blokker.nl only artikelen

boerderij
maak je eigen boerderij met super sand 
• incl. vormen en tractor
art.nr. 4500946

Crazy Cuts
maak de meest kleurrijke en 
creatieve kapsels
art.nr. 1542018

schilderen op nummer 
dieren
incl. verstelbaar schildersezel
art.nr. 4500319

deco mandala designer
creëer de mooiste mandala’s  
• incl. sjablonen en tekengerei
art.nr. 4500321

Xoomy tekenmachine
de LED lamp projecteert 
de sjablonen op jouw 
tekenpapier
art.nr. 4500320

29.99

41.99

23.99

41.99

39.99

19.99

39



luxe speelkeuken
jij bent de chefkok in deze 
keuken • met echt kookgeluid
art.nr. 4501614

speelkeuken
incl. oven, vaatwasser, 
fornuis, magnetron, 
koffiemachine en 
gootsteen
art.nr. 4501615

speelkeuken Bosch
zet de taart in de oven 
en de pannen op het 
fornuis • incl. recepten 
en veel accessoires
art.nr. 4501617

speelwerkbank 
x-benen
76 cm hoog • incl. 
gereedschap en 
bankschroef
art.nr. 4501648

speelwerkbank nr. 1
100 cm hoog • word 
professional met deze 
150-delige werkbank
art.nr. 4501609

speelwerkbank 
groot
1 meter hoog en 
met gereedschap
art.nr. 4501610

extra blokker.nl only artikelen

119.99

99.99

69.99

49.99

109.99

69.99
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puzzel olifanten
500 stukjes • tover de doos  
om tot lijst, fixeer de puzzel  
en hang hem aan de muur
art.nr. 1539174

3D puzzel Eiffeltoren
44 cm hoog
art.nr. 1537630

familiespel Ticket to Ride 
Europa
verbind heel Europa met de 
juiste treinroutes • 2-5 spelers
art.nr. 1535655

familiespel De Kolonisten 
van Catan Big Box
basisspel met uitbreiding 
kooplieden & barbaren en 
extra speelborden
art.nr. 4500475

kinderspel Monopoly 
verschrikkelijke ikke
speel monopoly met de Minions 
• met draaischijf en bananen-
biljetten
art.nr. 4500694

familiespel Dominion
maak het beste kaartendeck 
en win • honderden 
spelvarianten
art.nr. 4500084

extra blokker.nl only artikelen

16.95

43.99

29.99

32.99

59.99

26.99

19.95
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1 42 3 5 6

1. Jan van Haasteren puzzel chocoladefabriek 1000 stukjes • vanaf 12 jaar art.nr. 1539352 16.99 9.99 2. Jan van Haasteren puzzel 
zeebanket en taartentoernooi 2x 1000 stukjes • vanaf 12 jaar art.nr. 1540663 17.99 14.99 3. Jan van Haasteren puzzel 500 stukjes • 
vanaf 12 jaar art.nr. 1539310 9.99 4. Jan van Haasteren puzzel de artiesten 150 stukjes • vanaf 6 jaar art.nr. 1542222 5.99 
5. Jan van Haasteren puzzel zee school 150 stukjes • vanaf 6 jaar art.nr. 1542223 5.99 6. Jan van Haasteren puzzel tall ship chaos 
1000 stukjes • vanaf 12 jaar art.nr. 1542227 16.99

per stuk vanaf

animal world  
artic life puzzel 
1000 stukjes • vanaf 3 jaar
art.nr. 1542320

Amsterdam puzzel 
1000 stukjes  
• vanaf 3 jaar 
art.nr. 1542321

Disney puzzel 
diverse varianten  
• 24, 50 of 99 stukjes 
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1534812

Bumba puzzelboek  
met 5 puzzels  
• vanaf 3 jaar 
art.nr. 1541019

Disney happy  
birthday puzzel 
1000 stukjes  
• vanaf 3 jaar
art.nr. 1542309

puzzel

9.99

7.99
5.99 4.99

4.49 2.995.99 4.99

5.99
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DVD De Club  
van Sinterklaas &  
de Verdwenen  
Schoentjes
art.nr. 1795909

CD met boek 2 Kleine 
Kleutertjes 
- deel 2
art.nr. 1795907

CD’s De leukste 
kids hits van 
2016
art.nr. 1795908

muziekspel
Kinderen voor  
Kinderen
• incl. DVD
art.nr. 1539739

Disney theatre puzzel 
1500 stukjes • vanaf 3 jaar art.nr. 1542293 
Disney art gallery puzzel 
1500 stukjes • vanaf 3 jaar art.nr. 1542294 

puzzelmat en street gallery puzzel 
1000 stukjes • vanaf 3 jaar art.nr. 1543065

puzzelmat en outdoor guys puzzel 
1000 stukjes • vanaf 3 jaar art.nr. 1543066  

getting to know mother & foal puzzel 
100 stukjes • vanaf 5 jaar art.nr. 1542330

a gallop in the meadow puzzel  
100 stukjes • vanaf 5 jaar art.nr. 1542329

per stuk

per stuk

per stuk

CD+DVD Kinderen 
Voor Kinderen - 37
art.nr. 1795893

welkom
bij de  
nieuwste

wij openen nóg meer  
nieuwste blokker winkels:

17.99 9.99 7.99

8.99

3.99

10.99 10.99

11.99 8.-

14.99

Week 44, aanbiedingen gelden van 31-10 t/m 05-12-2016, 
zolang de voorraad strekt. De in deze folder vermelde 
prijzen zijn adviesprijzen. Afwijkingen in prijzen, teksten en 
afbeeldingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn zonder 
accessoires, tenzij anders vermeld. Uitgave Blokker BV, 
postbus 94072, 1090 GB Amsterdam. 
Ook als eerste de folder ontvangen? Ga naar blokker.nl

Blokker Den Haag
Waldorpstraat 162 
Opent woensdag 2 nov 

Blokker Utrecht 
Doornburglaan 9 
Opent woensdag 2 nov 

Blokker Weert 
Langstraat 20C 
Opent woensdag 2 nov 

Blokker Hoogezand 
Gorecht-Oost 153H 
Opent donderdag 3 nov

Blokker Purmerend 
Burg. D. Kooimanweg 16E 
Opent donderdag 3 nov 

Blokker Tilburg 
Heyhoefpromenade 101 
Opent donderdag 3 nov

zaterdag open tot 
18.00 uur en veel 
zondagsopeningen
het speelgoed assortiment  
kan per winkel variëren. 
Kijk op blokker.nl voor de  
winkels met een speelgoed 
afdeling en de openingstijden.

43schitterende feestdagen bij



Rummikub XXL
vanaf 6 jaar 
art.nr. 1536459

per stuk

LEGO Classic basisstenen 
aanvulset 10693  
303-delig • voor het maken van ruimteschepen, 
robots, dinosaurussen en haaien • 4-99 jaar 
art.nr. 1569235 19.99 

LEGO Duplo basisstenen 
deluxe 6176 
80-delig • 1½-5 jaar
art.nr. 1569099 22.99

bouw

Playmobil City Action 
politiepatrouille 6920
4-10 jaar 
art.nr. 4501301

ontdek al het
speelgoed op

Wat zijn de voordelen? 
• meer keuze
•  gratis geleverd in meer dan 575 winkels
• gratis thuisbezorgd vanaf 25.-
•  op werkdagen voor 22.00 uur besteld,  

volgende dag thuisbezorgd
• 30 dagen bedenktijd en gratis retour

24.99
34.95

17.99

32.95

speelgoed theeservies 
13-delig
tin • vanaf 3 jaar
art.nr. 1537363

14.99

schitterende feestdagen bij


