klein

Tringtring!
In mei en juni doen veel kinderen hun communie. Het ultieme
cadeau voor uw kersverse heilige spruit is natuurlijk een gloednieuwe
fiets. De allermooiste, kleurrijkste en coolste modellen vindt u
op ByXX.nl, dé internetsite voor stoere, hippe en sterke jongensen meisjesfietsen. Ook voor kleintjes die nog lang niet aan hun

Knuffelige

communie toe zijn, biedt de site volop leuks. Wat dacht u bijvoorbeeld
van de BikeFun Cars en Princess fietsen? Deze hippe modellen zijn

monstertjes

van oerdegelijke kwaliteit. De fietsen zijn onder andere voorzien
van gesloten kettingkast, bel, terugtraprem en reflectoren. Zo is uw
kleine prinses beschermd tegen draken op de weg en kan uw stoere
jongeman zonder kleerscheuren mee racen in de Piston-cup.

Als u op zoek bent naar een origineel
cadeau is een gekke Fluffel een uniek
idee. Fluffels zijn zachte handgemaakte
designer knuffels. Ze zijn allemaal
prettig gestoord en het zachte
materiaal maakt ze lekker knuffelig.

een kijkje op haar website. Hier vindt u

De monstertjes worden allemaal

allerlei leuke patronen en pakketten om

ontworpen en met de hand gemaakt

zelf een Fluffel te naaien.

door Mariska Vos-Bolman. Wilt u liever
zelf een leuke Fluffel maken? Neem dan

www.fluffels.nl

Blije pipo

Stoere gorilla
Hanno groot! Hanno sterk! Onverwoestbaar is hij, deze stoere gorilla genaamd Hanno.
Zijn krachtige hardhouten frame kan veel poses aannemen en zijn elastieken spieren

Op een grote paddenstoel, rood met

en beukenhouten ledematen zijn vrijwel onbreekbaar. Hij is dapper,

witte stippen... Wie kent het vrolijke

sterk en nieuwsgierig. Een geweldig mooi én duurzaam

kinderliedje over kabouter Spillebeen

object; een echte vriend voor uw kids.

niet? Voortaan is het echter niet de

www.buisjesenbeugels.nl

ondeugende kabouter die heen en weer

Afmeting: 30,5 x 16,5 x 9 cm
Prijs: € 54,95

zit te wippen, maar uw eigen kind! En
wel op deze gehaakte poef van Anne-

Koene RIDDERS

Claire Petit, die elke sprookjeskamer

zoen kan uw kleine kloontje naar hartenlust spelen, loungen, lachen, zingen, dansen,

compleet maakt. De poef heeft een

pannenkoeken eten en zelfs slapen. De luikjes kunnen met scharnieren worden

zacht paddenstoelenkussen van 100%

Ze zijn net echt, de hand- en vingerpoppen van Folkmanis. Speciaal voor Navenant

5 juni én tijdens Pinksteren op 12 en 13

geleverd, zodat deze open en dicht kunnen. Na het winnen van de Tuinidee Award voor

organisch katoen en een stevige houten

selecteerde poppenspecialist Wenzo twee lieve knuffelkonijntjes en een oranje ge-

juni organiseert Kasteel Hoensbroek het

‘Meest Innovatieve Product van 2010’ is er een ware run op het speelhuis ontstaan.

voet. De kans dat dit exemplaar ‘krak’

streept katje. Alle drie de diertjes hebben een beweegbare kop en voorpoten, wat het

jaarlijkse Riddertoernooi. Gehuld in blin-

Tegen een schappelijke prijs wordt de Pipowagen thuis gebracht en in elkaar gezet.

zegt, is dus nihil.

knuffelgehalte versterkt. Naast deze schatjes bestaat het immense assortiment van

kend harnas en gezeten op prachtig uit-

Wenzo uit zeedieren, bosdieren, beren, dinosaurussen, draken en nog veel meer!

gedoste paarden, proberen ridders hun

Stichting. Zo maakt u niet alleen uw eigen pipootje blij, maar ook een ander.

www.woonkeet.nl
kinderspecial

Prijs: vanaf € 147,50

Sapperdeflap, wat een geweldig speelhuis! In de fantastische Pipowagen van Zomer-

Voor ieder verkocht speelhuis doneert Zomerzoen een bedrag aan de Doe een Wens
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Lekker
wiebelen

www.ByXX.nl

Afmeting: 260x125 cm
Prijs: € 999,00

www.heppieenko.nl

Hoogte: ong. 40 cm | Prijs: € 89,95

In het weekend van Hemelvaart op 4 en

Puppets

www.wenzo.nl

Prijs bruin konijn: € 48,50;
kat: € 28,90; grijs konijn: € 49,90

lans op elkaars borst te breken. Maar
ook in spannende grondgevechten gaan
zij elkaar te lijf. In de weilanden is een
groot Middeleeuws kampement opgezet, compleet met kraampjes, spellen
en oude ambachten. Nieuw dit jaar zijn
een grote roofvogelarena en ponybaan,
waar de kleine schildknapen en jonkvrouwen hun kunsten kunnen oefenen.

www.kasteelhoensbroek.nl
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