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3+3 j.  32-6 kind. 
CATS IN HATS
Kattig zoekspel waar observatie en reactiesnelheid van belang zijn! 
Gooi de dobbelstenen en fiches en vind als eerste de juiste kat? 
Dan mag je een knoop uit het midden pakken en deze op de kat leggen. 
De speler die als eerste een kat met 7 knopen heeft is de winnaar.
Afmeting: Spelbord: Ø 60 cm. Kat hxb: 14 x 12 cm.

PZ1831   € 19,95

3+5  31-4 kind. 
MIJN EERSTE DOOLHOF
Kleine spoken opgelet!! In dit doolhof blijft niets zoals het was: steeds 
verschuiven de muren en gangen. Wie ontdekt de geheimen die achter 
de dikke muren verstopt zijn? Door de kaartjes te verschuiven ontstaan 
nieuwe wegen die naar de verborgen schatten leiden.  € 29,50
RAV21751    € 27,50

3+5 j.  32-4 kind. 
GLUTTONOUS
Kijk goed, wees snel en voer je gulzige monstertjes met de pincet 
met alles wat op tafel ligt.  € 29,95
AJ4752    € 27,95

3+5 j.  32-4 kind. 
TRIOMINOS JUNIOR
Triominos is er ook voor de kleintjes! Leuk, kleurig en spannend 
Triominos spelen. Wie zal de meeste fiches verdienen? Goed kijken en 
slim spelen door kleuren en cijfers juist te combineren.

GTH60627   € 24,95

3+9 j.  32-6 kind. 
DE BUURTPOLITIE
Met dit supertoffe bordspel herbeleef je de echte verhalen van 
De Buurtpolitie. Kraak zelf de moeilijkste dossiers aan de hand van 
verslagen die het politiekorps heeft gemaakt. Hoe meer dossiers je 
oplost, hoe meer punten je verdient.

RC9864   € 34,99

3+5 j.  32-5 kind. 
REGENWORMEN JR
In deze versie van Regenwormen hoef je niet meer te rekenen. Je telt 
gewoon het aantal gedobbelde symbolen. Zo kan iedereen, hoe oud je 
ook bent, dit populaire dobbelspel spelen.

GM10113   € 15,99




