
WEBSHOPDé winkel voor 
houten, verantwoord 

en leuk speelgoed
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Er was eens ...
herontdek deze klassiekers!

Pantoffeltjes
0-6 maand

e21,95

Omkeerbare 
handpop 
Roodkapje

e39,95

9  +m

Roodkapje boek

e49,95

Telkens wanneer je een 
centje in de spaarpot steekt, 
weerklinkt er een liedje.

e29,95/stuk

Spaarpot

18  +m

e34,95

Verkleed-
pakje wolf
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Pantoffeltjes
0-6 maand

e24,95/stuk

Toilettas

Zachte activiteiten 
vossin

e39,95

e59,95
Muzikale bal

e21,95

Activiteitenserpentine
e37,50

Muzikaal 
nachtlichtje
eenhoorn

e39,95

Louise
Turnzak

Rugzak
e34,95

e24,95/stuk Kleuterboekentas
e38,50

Pop en draagmandje
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e14,99

Bijtring uil

Knuffel koe
e29,99

Kleuter-
rugzak
hond of draak

e22,99/stuk

e42,99/stuk

e39,99
/stuk

Muzikale beer

e34,99

Knuffeldoek
e22,99

Aap & muis knuffel
50 cm

Sweety’s 
beer & 
leeuw



Zaklamp/
projector 
spokenuur & 
glimwormpje 

5

e24,95
/stuk

3+

Rijgspel vlinder & 
Tina’s huisje

e24,95
/stuk

18  +m

Opsteekspel
vlinder

e34,95

Deze magnetische labyrinten stimuleren 
de fijne motoriek & concentratie.

e24,95
/stuk

Magneetspel 
boom & stads-
labyrint

2+
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e20,95/stuk

Bootje
Met afneembare 
reddingsboei.

1+
Kleurrijke
vliegtuigjes

e20,95

Trekdiertje 
eekhoorn

e21,95/stuk

Vrolijke 
wiebeldiertjes

e10,95/stuk

Grote 
drijvende
eend
e15,95/stuk

1+

6  +m

Activiteiten-
center
Met 6 
activiteiten.

e19,95

18  +m

Hamerbank 
pop-up

e19,95

6  +m

Sunflower 
rammelaar

e6,95

Smile ...!

18  +m

e8,95

Lock-up garage
Garage met sleutel 
en 3 autootjes.

12  +m

e24,95

Focus Pocus
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e94,95

Loopfiets large
Verstelbare hoogte.
Met tasje en bel.

3+

Loopfiets small
Verstelbare hoogte. e89,95

e69,95

Tipi tent
Ø 130 cm,
hoogte 190 cm.

3+

Stapeltoren

e17,95

5+

Omkeerbaar 
magnetisch 

dartsspel
Met 6 pijltjes.

e25,95

1+ 4-wieler koe
e94,95

Loopkar koe
Met rem.

e89,95

Schommelpaard
Met afneembare beugel.

e109,95

2+



3+

Verhalenkoffer grote prijs
Een racebaan bestaande uit 21 puzzelstukken en 3 houten autootjes.

e47,95

8

3+

Constructiedoos
100-delig.

e47,95
Werktuigen-

koffer

1+

Trolley werkbank
Met 25 accessoires.

e79,95

e6,95/stuk

Mini racer

Vrachtwagen
Met 22 accessoires.

e35,95

Magnetische werkbank
Met 40 accessoires.
Verstelbare hoogte tot max. 50 cm.

e115

2+ 3+

1+

e39,95
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Aanvalstoren
Uit hout. 
Excl. figuren.

e29,95

Kasteel Camelot
Uit hout. Excl. figuren, 
afzonderlijk verkrijgbaar.

e79,95

Piratenboot
Excl. figuren, 
afzonderlijk 
verkrijgbaar.

e64,95

Luchthaven set

e17,50

3+ Verkeersset
e11,95

3 race-
     wagentjes
           Pull back.

e13,95

My First Town speelmat
80 x 120 cm. e34,95

Dino’s garage
Uit hout.

e74,95

Gevulde dokterstas 
Een vintage stijl dokterstas uit 
stof en hout, gevuld met houten 
medische instrumenten.

e49,95

Set 3 piraten
e23,95

3+

3+

3+
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Ontdek Stampo T-shirt, een leuke eigenzinnige 
manier om unieke t-shirts te maken. 
Tekening fixeren door te strijken.
T-shirt niet inbegrepen.

5+

e14,95/set

Magische stiften
9 stuks e7,95

Metaalkleurpotloden
12 stuks

e6,95
6+

15-delige houten stempelset.

6+

e10,95

3D stiften
Creëer de mooiste reliëfeffecten op alle materialen, 
te fixeren met haardroger.

e13,95
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Schoolbord 
Krijt-, white- & 
magnetenbord.
Verstelbaar in 
hoogte 96-128 cm.
3-12 jaar.

e94,95

2+

Kneedpasta 
toebehoren

e10,95

Complete boetseerset
Met kneedmachine, veel toebehoren en 
5 potjes kneedpasta.

e34,95

e7,95/set

Kneedpasta
3 potjes.

10 super waskrijtjes e9,95

12 maxi kleur-
potloden
Met slijper.

2+

e14,95

Juwelenkistje
750-delige set.
Vanaf 5 jaar.

Een creatieve techniek waarbij 
men lapjes stof met een pen in de 
knuffel of kussen prikt.

e19,95

e14,95/stuk

Juwelendoosje
Om zelf te versieren 
met mozaïekjes.

e17,50

e22,95

12 maxi stiften
e11,95
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e6,50

Vogelfluit
Vanaf 3 jaar.

e10,95Xylofoon vis

Piano elektronisch
18 toetsen.

e74,95

Drum
e29,95

Tamboer met 
draaglint

e18,95

Tamboerijn

e12,95

Harmonica e6,95
e3,95

Castagnet
Maracas

Fluit

e9,95

Ukulele

e26,95

Puzzel
Croc-nut
Vanaf 1 jaar.

e14,50

Big boum
Vanaf 2 jaar.

e26,95

Pachy & co
Vanaf 1,5 jaar.

e20,95

Rijgdiertjes 
Sakaï
Vanaf 2 jaar.

e13,95

e5,50/stuk



Complete knikkerbaan met spannende bochten
Uitbreidbaar. Vanaf 3 jaar.

e49,95*
PROMO

Beperkte 
oplage
OP = OP

knikkerplezier 
voor klein en groot!

13

Rollebollen 
knikkerbaan

Berg- en dalbaan.
Met clicksysteem 

voor meer stevigheid 
en spannende effecten. 

Vanaf 2 jaar.

e119

Rollebollen 
knikkerbaan
Windmolenbaan.

e89,95
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Pop
Met cupcake en lepeltje.
30 cm

18  +m

e41,95/stuk

Pop
30 cm

Badcape en 
ondergoedsetje
Voor 30 cm poppen.

e21,95

Emma

Ik drink en plas daarna 
in mijn potje.

e49,95

Plooibare poussette
H63 x L28 x 45 cm e39,95

3+Verzorgingstas
Met 13 accessoires.

e37,95

e49,95

Pop
30 cm

e41,95/stuk

Slaapzakje

Draagmandje

Poppenbedje

e23,95

e49,95

e37,95

e23,95

e32,95

Eerste Corolle popjes voor de 
allerkleinsten vanaf de geboorte.

Les Chéries
Mannequinpoppen met 
trendy accessoires.
33 cm

e54,95/stuk

Kledingsetjes
Excl. pop

e27,95/stuk



15

Kledingsetjes
Excl. pop

Color poppenhuis
Excl. meubels en popjes.

40 x 40 x 39 cm.

e74,95

4+

Cubic poppenhuis
Excl. meubels en popjes.
48,5 x 31 x 32,5 cm.

e94,95

4+

Kamer Lolly

e19,95

Popjes met 
beweegbare 
ledematen.

e32,95/familie

Familie Thomas en Marion

Familie Gaspard en Romy

Familie Milo en Lila

Keuken

e32,95 Kamer ouders

e19,95

Badkamer e20,95 Eetkamer
e13,95
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2+

Meowsic
Keyboard incl. microfoon.

e49,95

Parum Pum Pum
Trommel met 7 vrolijke 
muziekinstrumentjes.

18  +m

e49,95

e79,95

e24,95

Okideoke
Versterken, opnemen 
en meezingen.

18  +m

e23,95

Pop-Arty!
300 unieke kralen.

Symphony No.2
Jij bent de dirigent! Plaats de instrumenten in de orkestbak en 
zorg voor leuke muzikale effecten, werkt op 6 bijgeleverde batterijen.

Turbo fighter
Inclusief 2 racewagens.

e69,95

Flash fighter
Inclusief 
1 racewagen.

Tornado 
Hunter
Inclusief 
1 racewagen.

e32,95

e49,95



e4,95

e10,95
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Pop-Arty!
300 unieke kralen.

Tornado 
Hunter
Inclusief 
1 racewagen.

Startset
Voor de winkel.

e23,95

Rieten
boodschappentasje

e6,95

e25,95

e54,95

Winkel
Uit stevig karton gevuld 
met 20 “Polly” miniaturen.
100% made in Germany.

Gevulde 
winkelkar

e2,95

10 wasknijpertjes
Winkel
Zeer stabiele, massief houten winkel. 
Afm. 90x90x106, werkhoogte 62 cm
Excl. toebehoren. e199,95

e32,95

Kassa

Speelgeld
e8,95

Schrobber

Straatveger

e11,95

Wasstandaard

e23,95

Vuilblik

e4,95

Handveger

Via deze app kan je 
de tablet gebruiken 
als kassa. 
Scan je Polly 
producten.
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Water Magic
Dinosaurus, Boerderij 
of Fairy Friends.
Vul de pen met 
water, er komt 
een tekening te 
voorschijn ... 
en verdwijnt.

e8,95
/stuk

3+

e19,95

Magic Gift Set

Shrinking jewellery
(krimpfolie) 
of Tattoo Studio

Mega Friendship Bracelets, 
Neon Charms of Nail Art Studio

e19,95/stuk

e15,95/stuk
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Nachtlampje
Met sensor, 
licht automatisch 
op in het donker.

e19,95
e9,95/stuk

Popjes

e14,95/stuk

Kamertjes

Poppenhuis
L62 x B20 x H44 cm
Excl. meubeltjes.

e119

Paard
e47,50

Pop
Excl. accessoires.

Lisbeth

Mali

e42,50

30 cm

Poppen-
draagtas

e67,50

Poppenwagen
Incl. bekleding.

e139

Milla
30 cm

e42,50

e39,95
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e12,95

Griffinridder

e12,95

Draakridder

Strijdarena
Met toebehoren.

e94,95

Vliegende draak
e17,50

Jagende
draak

e23,50

Strijdende
draak

e23,50

e48,95

Sporttas
Lunchbox

Drinkfles
400 ml

e16,95

e6,95

3D opwinddino
Om in elkaar 
te steken.

e4,95/stuk

Sjablonenset
e7,50

Opgraafset

TRICERATOPS

e3,50/stuk

Potlood
Met figuurtje.

e15,95



e12,95
Anhanguera

e12,95kentrosaurus

Dinosaurusset
Met grot.

e44,95

spinosaurus

e22,95

e27,95

giganotosaurus

21

e14,95

e19,95

e21,95

e9,95

Triceratops
• 3-5 jaar

• 6-8 jaar

e51,95
e54,95

Dinosaurus
• 1,5-3 jaar

• 4-8 jaar

e36,95
e39,95

Rode draak
• 1,5-3 jaar

• 4-8 jaar

e39,95
e42,50
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Monsterwas
Een razendsnel 
graai- en grijpspel.
7-99 jaar, 2-5 spelers.

e24,95

Titus Tentakel
Een grappig spel voor 
het hele gezin!
4-99 jaar, 2-4 spelers.

e29,95

Glibbergebibber
Een coöperatief 
geheugenspel.
5-99 jaar, 
1-4 spelers. e12,50

De klui-zen-kra-kers
Een spannend avontuur 
voor taaldetectives.
5-99 jaar, 2-4 spelers.

e17,95

Vliegenfestijn
Een spannend vliegenspel met 16 coole rubber-
vliegjes ... plaagplezier 
voor het hele gezin.
6-99 jaar, 2-4 spelers.

e17,95

Dier op dier
In blikken doos.

Een wankel stapelspel.
4-99 jaar, 

2-4 spelers.

e19,9510 jaar!
JUBILEUMEDITIE
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Vanaf e5,95/stuk

Handige 
meeneemspelletjes

Speel je mee?

Puzzels
48 stukken

e11,95

Puzzels
24 stukken e11,95

Puzzels
12, 15 & 
18 stukken

e11,95
De Boomgaard 

nu tijdelijk 
met GRATIS

puzzel
Actie geldig zolang de 

voorraad strekt.

Speelpret
Kabouterfeest
Een boordevolle doos om 
samen te spelen en 
avontuur te beleven, 
met 3 voorleesverhalen, 
4 spelideeën en 5 puzzels.

e37,50

Boomgaard
Een coöperatief 

gezelschapsspel.
Vanaf 3 jaar.
2-4 spelers.

e37,50
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Houten 
poppenkar

18  +m

e54,95

Houten trekdier
e12,95

Keuken
Met digitale display, timer 
en uitneembaar wasbakje. 
breedte 60 cm
hoogte 59 cm

e124,95

e19,95

e23,95

e19,95

Combi poppenwagen
Met verstelbaar handvat 
en uitneembare 
draagmand.

e99,95*

3+

1+e31,95

Kraantje

3+

Set met 
schort, 
koksmuts & 
pannenlapje

Set keukenaccessoires

Set kookpotten en 
toebehoren



e42,95

e31,95
25

Welkom op de Brio manège!

Mijn eerste 
treincircuit

18  +m

e37,95
Uitgebreide jumpingset

3+
Speelset
Countryside

e64,95

Speelset
paardenstalling

e64,95

3+

Verkeerslicht
Druk op de knop om het signaal te activeren, het licht 

gaat automatisch over van rood, oranje naar groen.

e10,95

e229,95*
PROMO

Beperkte 
editie

OP = OP

Treinspeelset
Complete 87-delige set in opbergkoffer.
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Handpoppen

e19,95
/stuk

Nachtlampje
Met sensor, licht automatisch 
op in het donker.

e19,95

Ophang-
poppenkast

e64,95

Poppenkast 2 in 1
Omvormbaar tot winkeltje.

e99,95

e99,95

Speeltent Toverbos
Ø 120, H 125 cm.
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Paytan 
verkleedset
3-4 jaar

5-7 jaar

e54,95

e57,95

Anoki Indiaan 
hoofdtooi

e11,95

Ituha Chief 
Indiaan 

hoofdtooi
Verstelbaar

e36,50

Lillina
3-4 jaar

5-7 jaar

8-10 jaar

e54,95

e57,95

e59,95 e23,95

Slippers
Maat 24 tot 31

Elisabeth
3-4 jaar

5-7 jaar

8-10 jaar

e62,95

e64,95

e64,95

Kroon
e12,95

Schoentjes
Maat 25 tot 36

e46,95

3-4 jaar

5-7 jaar

8-10 jaar

e54,95

e57,95

e59,95

Rosalyn

Sihu 
verkleedset
3-4 jaar

5-7 jaar
e42,95

e44,95

Accessoires 
apart 

verkrijgbaar.
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e22,95
Zonnecelwagen

8+

e17,50

5+
e17,50

7+
5+

5+
e13,95

Cristal Science
Bevat 1 zakje met basissamenstelling 
van wit kristal, 1 zakje gekleurd zaad 
(blauw), stolp transparant vierkant 
en zeshoekig, bakje, lepel, ... en 
gedetailleerde 
instructies.

Opwind-dinosaurussen
Bevat materiaal om 4 opwind-dinosaurussen te 
maken; 4 motor mechanismes, gekleurde sjablonen, 
bewegende oogjes en gedetailleerde instructies.

Venstermozaïek
Bevat 800 gekleurde herbruikbare 
mozaïekstukjes, 1 sjabloon, 1 transparante 
ondergrond, 4 zuignapjes en uitgebreide 
instructies.

Cupcake bedeltjes
Bak en krimp je eigen cupcake bedeltje, 
bevat 1 cupcake display en voldoende 
materiaal om 20 bedeltjes te maken, 
2 kralenkettingen, kralen, oorhangertjes 
en gedetailleerde instructies inbegrepen.

e13,95

Onderzoekersloep

e24,95

e11,95

Onderzoekersriem

Radio-
zaklamp

e17,50

Verrekijker
Met opbergtas.

e24,95

Schep/vlinder-
net

e14,95

Onderzoekerstasje
Zakmes met 6 functies, ledlamp, 
vergrootglas & kompas.

e19,95
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Laser Pegs is werelds eerste constructiespeelgoed 
waarbij de onderdelen een LED-lichtje bevatten en 

zelf zorgen voor de stroomoverdracht naar het 
volgende onderdeel. 

Met Laser Pegs bouw je alles wat je wilt; 
alle onderdelen passen op elkaar. 

Je kan vanaf het batterijpack 
bouwen waardoor elk onderdeel wat je 

aansluit gaat branden. 
Verschillende bouwmogelijkheden per doos.

Combineerbaar met andere bouwstenen.
Vanaf 5 jaar.

Space Fighter

Dragster

Plane

Scout Helicopter

Truck

Opwind-dinosaurussen
Bevat materiaal om 4 opwind-dinosaurussen te 
maken; 4 motor mechanismes, gekleurde sjablonen, 
bewegende oogjes en gedetailleerde instructies.

e21,99Prijzen vanaf
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Feeënvleugels

e15,95

Mini commode
e15,95

Kralenset
e18,50

Voetspringbal

e12,50

Zaklamp
e14,95

Etui doos
e24,50

Reisset, 4-delig e15,95

Sporttas e48,95

Hardcase
trolley

e99,95



de nieuwe fantastische
schleich paardenwereld.

e5,50/stuk

Paarden
Vanaf

e23,50

Wasplaats
Incl. paard, verzorgster 
en toebehoren.

31

e57,95*

Grote paardenwedstrijd
Grote speelset met veel 
speelmogelijkheden. 
Eenvoudig in elkaar te zetten.
Incl. 1 paard met ruiter en accessoires.

e23,50

Paddock
Complete set met paarden 
en accessoires.

e39,95

Paardenarena
Complete set met paard, ruiter 
en accessoires.

e89,95*
Paardenstal
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Led light 
diabolo
Incl. aluminium 
handstokken.

e24,95

Diabolo en 
aluminium stokken
Verschillende kleuren.

e17,95

3 jongleerballen
e6,95 3 jongleer-

ringen
Ø 24 cm

e5,95

3 jongleerclubs
42 cm

e18,95

Flower stick
Incl handstokken.

e18,95

Magicam
Koffer met 30 tricks.

e49,95

8+

Sacra Scarab
Verdwijntrick met insect.

e10,95

6+

Mirabile Magus
Koffer met 20 tricks.

e25,958+

Malicious Magus
Koffer met 20 tricks.

e31,95
6+

Ik kan toveren!
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Led light 
diabolo
Incl. aluminium 
handstokken.

18  +m

1+

1+

Racewagen

e21,95/stuk

Animal puzzel
e21,95

Uil sorteerder
e22,95

e149,95*PROMO

setprijs

stoel + 

tafel

Stoel
e44,95

Tafel
e119,95

e19,95

e25,95

e37,95

e18,95

e19,95

e21,95

Muziek- en juwelendoosjes
e18,95
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Restaurant

Boomhut

e69,95

e79,95

e69,95
Chalet

Auto

e32,95

Bosschool
e69,95

Supermarkt e69,95

Huis
Met 3 verdiepingen.

e74,95

e89,95

Cruiseboot

Welkom nieuwe bewoners!
e28,95

Familie Otter
e28,95

Familie IJsbeer

e28,95
Familie Geit
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IQ-candy
Een denkpuzzel om van 
te snoepen. Vanaf 7 jaar.

e14,95

3 kleine biggetjes
Een sprookjesachtig 
logisch denkspel. 
Vanaf 3 jaar.

e24,95

Butterflies
Spreid je vleugels 
en vlieg erin, 
een wonderlijke 
schuifpuzzel met 
48 opdrachten.
Vanaf 6 jaar.

e14,95

IQ-blox
Een compacte denkpuzzel 
met 120 opdrachten. 
Vanaf 6 jaar.

e10,95

Penguins Parade
De bekende pinguins in een compleet 
nieuw spel. Magnetisch en compact.
Vanaf 5 jaar.

e10,95

e15,95

Bee Alert
Een razendsnel geheugenspel 
voor bezige bijtjes. 2-5 spelers. 
Vanaf 4 jaar.

Story Cubes
Prikkelt je fantasie en zet je aan 
tot denken, spreekt tot je 
verbeelding en verbetert je 
gespreksvaardigheden.
2-12 spelers. Vanaf 8 jaar.

Dixit
Een geheimzinnig vertelspel 
voor jong en oud.
3-5 spelers. Vanaf 8 jaar.

e29,95
SOS Pirates
Een grote achter-
volging voor kleine 
zeevaarders.
2-4 spelers. 
Vanaf 5 jaar.

e25,95

e10,95

Jungle Speed Safari
Beestachtige variant 
op Jungle Speed. 
2-6 spelers. Vanaf 5 jaar.

e22,95
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e16,99

Make a Zoo blokpuzzel
9 blokken.
Vanaf 3 jaar.

Mini vormenpuzzel
Vanaf 3 jaar.

e9,99
/puzzel

12

e19,99
/puzzel

200

36

Vormenpuzzel
Vanaf 3 jaar.

Puzzel met poster
Vanaf 6 jaar. e15,99

/puzzel

Vormenpuzzel
Vanaf 6 jaar.

e14,99
/puzzel

72
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Schilderen met sponsjes
Vanaf 3 jaar.

Creatief met 
waxdraad
Vanaf 3 jaar.

e23,95

e16,95

Creatief met stempels
Vanaf 6 jaar.

e16,95

Complete set om jouw 
persoonlijke zijden 
sjaal te schilderen. 
                   Vanaf 9 jaar.

e29,95/stuk

100
King’s Party
Vanaf 5 jaar.

e13,95

Fantasy 
Orchestra
Vanaf 8 jaar.

e13,95

500

Nachtlamp
Fantastisch sneeuwballicht met timer,
verschillende soorten verkrijgbaar.
Werkt op batterijen, 3xAAA.

e41,95/stuk
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T-shirt
Living Puppets 65 cm e10,95

Gestreepte pyjama
Living Puppets 65 cm

e19,95

Jas
Living Puppets 65 cm e19,95

Gregor
Draakje in een ei.

e43,95

Lilabell
65 cm

Silvius
65 cm

e91,95

e91,95

Nonkel Ulf
e39,95

Frix
e46,95

Eulalie
e48,95

65 cm

Lou

e91,95



Vanaf

e9,95
/puzzel
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Prikkel 
je brein 

met deze 
unieke 

V-Cubes!

Strategisch spel voor twee spelers.
Het doel? Ontsnap uit de file voor je 
tegenstander.
Vanaf 8 jaar. 

e10,99

Vanaf 8-99 jaar.

Logicaspel met 
vallende knikkers.
Eén speler. 
Vanaf 8 jaar.

Modelbouw uit hout
Vanaf 8 jaar.

Vanaf

Laserdoolhof 
met spiegels en 
lasersplitsers. 
Vanaf 6 jaar.

e27,50

e32,50

e32,50

3D puzzels uit metaal.
Vanaf 14 jaar.

e19,95

e5,95

Vanaf

e3,95
/doos



Prijzen geldig onder voorbehoud en 
tot eind december 2015

Verantw. uitg.: Dhr. Vannerom Peter

• Léo de Bethunelaan 68, 9300 AALST, 053/75 04 25
• Gaversesteenweg 81, 9800 DEINZE, 09/388 86 49 (NIEUW ADRES)

*Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Ruime keuze aan degelijk speelgoed en 
originele geschenkartikelen Nieuwsgierig? ... 

Kom dan zeker eens langs of bekijk alle artikelen 
op de speelgoedshop

Van dinsdag t.e.m. zaterdag doorlopend van 10u tot 18u

Extra openingsuren winkel Aalst 
Zondag 08/11 van 14-18u • Maandag 09/11 van 10-18u
Zondag 20/12 van 14-18u • Maandag 21/12 van 10-18u

Extra openingsuren winkel Deinze 
Zondag 29/11 van 10-18u • Maandag 30/11 van 14-18u
Zondag 20/12 van 10-18u • Maandag 21/12 van 14-18u

Like us on facebook


