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3+3 j.  32-4 kind. 
PARELFEESTJE
Parelfeestje op het koraalrif! De familie Mossel stelt hun mooiste parels ter beschikking 
voor de parelguirlandes! Met een beetje geluk met de dobbelsteen verzamelen spelers 
de parels en rijgen die aan hun snoer. Maar wees voorzichtig: ook de octopus is gek op 
parels en verzamelt driftig mee.

NA1407   € 19,99

3+4 j.  32-4 kind. 
HALLI GALLI JUNIOR
Spelers kijken uit naar glimlachende clowns van 
eenzelfde kleur. De speler die het eerst reageert op 
twee gelijke clowns door het slaan op een belletje, 
krijgt alle openliggende kaarten. Fout reageren 
wordt bestraft.

GM13000   € 16,95

 3+4 j. 
HAMSTERBENDE
De hamsters razen door hun hol, suizen met de lift op en af, rennen door 
het loopwiel en flitsen met de gondel en de lorrie heen en weer. Maar het 
is herfst en het is hoog tijd om een voorraad aan te leggen ... Slagen de 
hamsters erin alle wortels, klavers en korenaren in de juiste 
voorraadruimtes te brengen voor de bladeren van de boom gevallen zijn 
en de egel zich in zijn bladerenhoop verstopt?
Inhoud: 4 hamsters, 1 egel, 1 dobbelsteen, 12 voedselkaartjes 
(4 wortels, 4 klavers, 4 korenaren), 1 spelbord met 1 lift, 1 loopwiel, 
1 lorrie, 1 gondel, 14 boomblaadjes, 1 handleiding.
Kenmerken: uniek spelbord met bewegende elementen, bijzonder leuk: 
de hamster kan in het wagentje (en 3 andere bewegende elementen) 
van de ene ruimte naar de andere worden geschoven.  € 17,95
HA302389    € 14,99

3+4 j.  32-4 kind. 
RUMMIKUB JUNIOR
Dankzij de cijfers en vrolijke kleuren raken kleine kinderen vertrouwd 
met de wereld van cijfers, kleuren en series.

GTH50210   € 25,99

3+4 j.  32-4 kind. 
JAKKIEBAK! KIPPENKAK!
Dit is een erg dynamisch geheugenspel. Twee tot vier kippen lopen 
op een variabel eivormig pad en proberen elkaar daarbij in te halen.  
De kip die als eerste de vier staarten als trofeeën kan verzamelen wint.

GM10040   € 24,95




