
HI KUNSTENAAR! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Zelf kaarsen maken 
530435
€ 13,50

Foam Clay | A33615
€ 13,50

Mozaïekstenen 
752763
€ 19,95

Regenboogkarton
 083088
€ 9,95

Gelpennen Glitter 
756265
€ 3,94

Naaldvilten startersset 
A35678
€ 21,95

Waskrijt | 751315
€ 6,95

Hoofdjes van hout 
036214
€ 7,50

Verf-/klei rollers 
530403 
€ 7,95

Weefgetouw | A35693
€ 9,95

Watermake-up party pack 
schminkset | 177000 

€ 22,51

Kaartenset | A33724
€ 9,95

Dit is 
      gaaf!

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Houtbouwset gestanst 
vliegtuig | 756144 

€ 2,50

Ecoline brushpen 
040500
€ 19,95

Raamsitften | 080067
€ 26,95

Verfdoos Lamy Aqua-
plus | 040220

€ 5,95
Houtbrander | 750105 

€ 16,50

Krimpfolie piraten
530302
€ 2,90

Eenhoorn papier-
maché | 530301

€ 4,95

Draagtas katoen een-
hoorn | 530535

€ 3,15

Sculpture block dolfijn 
046158
€ 9,68

HI KUNSTENAAR! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

Kleurboek coloriage wild 
041011
€ 13,95

Crêpepapier paars
083111
€ 0,54

Klei chamotte grof zwart
046069
€ 7,95

Dit is 
cooool!

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.



MEER LEUKE DOWNLOADS? Kijk op heutinkvoorthuis.nl

Crêpepapier zilver
083172
€ 1,69

Ansichtkaarten kleurboek 
prinsen en prinsessen

530234
€ 5,02

Stempelset prinsessen  
530241
€ 11,12

Stempelset piraten 
530240
€ 11,12

Brushpen pigma
 A39231
€ 18,25

Plakkaatverf Primo 
040006
€ 9,95

HI KUNSTENAAR! WEET JIJ AL WAT JE VRAAGT?

Ontdekblokken 
523441
€ 49,95

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

Ben je binnenkort jarig, is het bijna sinterklaas of staat kerst alweer voor de deur? Dan is het tijd 
om een verlanglijstje te maken! Maar kiezen is moeilijk... Daarom hebben wij cadeautjes uitgezocht 
voor tien verschillende types kinderen. Want een taalliefhebber maak je nu eenmaal met iets 
anders blij dan een bouwer, actieveling of spelletjesfanaat. Knip je wensen uit, download het lege 
verlanglijstje en plak daar je wensen op.


