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                                        dig into fun!

600012 - Croquet
Uit hout, voor 4 pers.

€ 31,95

600015
Giant Wooden 

4 op een rij
Afm. 58 x 42,5 x 5 cm

€ 49,95
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600010 - Bowlingspel
Uit hout.

€ 39,95

570134
Houten schaakspel
Klassiek houten schaakspel, 
afm. bord 37 x 17 x 4 cm

€ 19,95

571009
Pietjesbak

Ø 32 cm

€ 24,95

570521
Muzikaal juwelenkoffertje
Met lade, ideaal om je 
juweeltjes op te bergen.

het 
perfecte 

cadeautje!

318032
Wekker Pauw

318029
Wekker IJsbeer

€ 21,95/stuk

De wekker maakt geen luid 
tikkend lawaai, maar het klassieke 
belgeluid maakt wel dat je je bed 

uit moet! Dankzij het kleine lichtje 
aan de zijkant kan je het uur lezen, 

ook in het donker.

€ 19,95

600498
Koffer Ontdekkingsreiziger

Voor de nieuwsgierige kleine ontdekkingsreiziger 
zit in dit koffertje, met leuke insectenopdruk, 

alles wat nodig is om de wijde wereld te 
verkennen: een echte verrekijker, vergrootglas, 

kompas, insectendoosje & 
een zaklamp met dynamo.

€ 34,95

€ 21,95
31386
Beginnersstudio

5535
Familie picknick auto

€ 37,95

5531
Vrolijk Pasen 

set

€ 13,95

€ 34,95

5303
Het Starters-

huisje

Maak schitterende parelcreaties! 
Geen strijkijzer nodig, enkel besproeien met water.

Deze complete set bevat alles wat je nodig 
hebt om te kunnen startenInclusief 

konijntje en 
meubeltjes.

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009388
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008602
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009389
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008603
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00006924
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009384
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009384
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009384
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007937
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009430
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009429
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007941
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007937


Quut, duurzaam, inspirerend strand-, tuin- en waterspeelgoed

                                            
      

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

      
                                        dig into fun!

GRATIS*

MAGIC SHAPER 
b.a.v. 2 QUUT producten

*t/m 30/06/2021 & 
zolang de voorraad 

strekt

170808
Scoppi Ocean
Uniek design! 
Instant super-
kracht met deze 
stevige schop.

€ 23,50

170013
Triplet Cherry 
Met de “Triplet” kun je zeven, 
harken, scheppen & decoreren.

€ 8,99
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570521
Muzikaal juwelenkoffertje
Met lade, ideaal om je 
juweeltjes op te bergen. 171966

Flying Disc & 
zandzeef

Vintage Blue
2 in 1

€ 9,99

170983
Beach Set 2
Ballo + Cuppi + Shaper

€ 24,99

171393
Alto Lagoon

set

€ 18,50

171379
Ballo  Cherry

€ 18,50

DD00420
Uurwerk Paarden

€ 22,95

DD00423
Uurwerk
Piraten

€ 22,95

DD04701
Paraplu 

Lentetuin

DD04808
Paraplu Kikkers

€ 8,95/paraplu

DJ07945
Do it yourself - Waaiertjes

€ 7,95

DJ07920
Do it yourself

Windmolentjes

€ 10,95

DJ07906
Do it yourself

Geheime doosjes

€ 11,95

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008660
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009435
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009431
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009432
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007761
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009434
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009433
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009436
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009440
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008630
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009441
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009437
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009438
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J03182 - Setje tuingereedschap

J03188 - Emmer

J03189 - Veegborstel - Lengte 75 cm

J03190 - Hark - Lengte 72,5 cm

J03191 - Gieter

J03192 - Schop - Lengte 72 cm

J03193 - Tuinhandschoentjes - 3-8 jaar

J03194 - Metalen kruiwagen - 3-8 jaar € 43,95

€  8,95
€  7,95
€  9,95
€  9,95
€ 13,95
€  9,95
€  7,95

€ 29,99

6182118
Disker Game Magnetisch

Dino

4869858
XXL-Bubbles + 1 L fles

€ 19,99

4869580
Multi-Bubbler

Met 2 grote 
bellenblaasringen, 

een bord & 250 ml fles

€ 14,95
5603926

Science In Action
Crystal Growing

Dino

€ 22,99

5603923
Science In Action
Crystal Growing
Eenhoorn

€ 17,99

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009442
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007751
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009443
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00002700
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007752
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007753
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009444
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00002695
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00003021
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009428
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009427
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00006588
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009426
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€ 43,95

€  8,95
€  7,95
€  9,95
€  9,95
€ 13,95
€  9,95
€  7,95

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009445
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009446
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009447
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009448
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009449
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009450
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009451
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009452
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009453
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009454
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009455
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009455
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009457
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009458
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009459


Rond 244/300/360 diepte 76 cm --> vanaf € 149*
Rond 360/427/450 diepte 122 cm --> vanaf € 429*
Rechthoekig 220 x 150 / 300 x 200 diepte 65 cm --> vanaf € 179*
Rechthoekig 400 x 200 / 540 x 250 diepte 100 of 122 cm --> vanaf € 619*

52.05.01.05
Aksent houten zandbak 
(FSC 100%)
Inclusief 2 uitneembare bakken & 
afsluitbaar met een deksel.
94 x 77 cm

€ 89*
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52.05.10.45
Aksent

Zand-, water- 
& picknicktafel L

2 bankjes (FSC 100%)
Met parasol & tuingereedschap, strak 

design, multifunctioneel inzetbaar.

promo

€ 119*
€ 139

30.23.32.00
Frame Pool Stone Grey (12V Cartridge filter)
Het EXIT Stone zwembad 300 x 200 x 65 cm is een rechthoekig 
grijskleurig frame zwembad. Dit compacte zwembad is 
standaard voorzien van een filterpomp en schaduwdoek, 
die je op zomerdagen beschermt tegen de zon. 
Ontdek hoe stevig een rechthoekig opzetzwembad kan zijn: 
het gepoedercoate stalen frame en de sterke hoekpunten van 
het EXIT Stone zwembad zorgen ervoor dat het bad altijd 
stabiel staat en jarenlang meegaat.

€ 319*

30.47.15.10
Frame Pool Timber Style (12V Zandfilter)

Het EXIT Timber Style zwembad ø 450 x 122 cm is een rond 
houtkleurig frame zwembad met overkapping. Het zwembad is 
standaard voorzien van een zandfilterpomp en een zwembad-

trap, waarmee je veilig het zwembad in en uit kunt stappen. 
Door de royale diameter van het zwembad is er genoeg ruimte 

om heerlijk op een luchtbed te dobberen.

€ 949*

30.47.53.20
Frame Pool Black Leather 
Style (12V Zandfilter)
Het EXIT Black Leather zwembad 
540 x 250 x 122 cm is een rechthoekig frame zwembad met 
een zwarte leren print en overkapping. Dit grote zwembad is 
standaard voorzien van een zandfilterpomp en een zwembad-
trap, waarmee je veilig het zwembad in en uit kunt stappen.

€ 1.299*

verschillende 
opties & 
kleuren 
mogelijk 

(overkapping/
filters)

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009461
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009460
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009464
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009463
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009462


41.03.10.00
Maestro Soccer Goal
Het zwart stalen voetbaldoel is stevig, 
praktisch en mooi vormgegeven. Train je voetbal 
skills met dit hoogwaardige voetbaldoel, 
dat dankzij de praktische afmetingen uitstekend 
in de tuin past. Bij het Maestro voetbaldoel 
wordt standaard een schietwand met 2 gaten  
& een verankeringsset, bestaande uit grond-
ankers en ankerbuizen, meegeleverd. 
180 x 120 cm

43.01.10.00
Kickback Rebounder M
De Kickback mutlisport rebounder is 
het perfecte trainingsmiddel 
om je baltechniek te verbeteren. 
De rebounders van EXIT Toys 
kunnen in verschillende hoeken 
worden ingesteld, zodat je zelf 
bepaalt op welke manier de bal 
terug wordt gekaatst, de hoek is 
in te stellen tussen de 35° en 90°, in meer dan 10 stappen.
84 x 84 cm€ 99*

€ 99*

GRATIS*

EXIT VOETBAL 
t.w.v. €19,95 

b.a.v. een voetbalgoal
of rebounder

*t/m 30/06/2021 & 
zolang de voorraad 

strekt
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10.00.75.00
Tiggy Junior trampoline

Ø 140 cm
Uniek & stoer design. 

Elastieken voor een soepele 
bounce, beugel voor extra balans, 
geschikt voor binnen én buiten.

3-5 jaar

€ 79*

08.20.12.00
Elegant Premium 366 (12 ft)
De EXIT Elegant Premium trampoline met Deluxe veilig-
heidsnet is een trampoline van zeer goede kwaliteit. 
De Elegant trampoline van EXIT Toys heeft het meest 
stabiele frame ter wereld, is duurzaam, van goede kwaliteit 
én zeer eenvoudig te monteren.

09.10.72.60
Elegant Rect. 214 x 366 (7 x 12 ft)

De EXIT Elegant trampoline met 
Economy veiligheidsnet is een tram-

poline van goede kwaliteit. De Elegant 
trampoline van EXIT Toys heeft het 
meest stabiele frame ter wereld, is 
duurzaam, van goede kwaliteit én 

zeer eenvoudig te monteren.

08.40.84.40
Elegant Ground Premium 
Rect. 244 x 427 (8 x 14 ft)
De EXIT Elegant Premium inground trampoline 
met Deluxe veiligheidsnet is een rechthoekige 
trampoline van zeer goede kwaliteit. 
Deze trampoline graaf je deels in de grond, wat niet 
alleen extra veilig is maar ook mooi oogt in de tuin.

09.30.10.20
Elegant Ground 305 (10 ft)

De EXIT Elegant inground trampoline
met Economy veiligheidsnet is een 

ingraaftrampoline van goede kwaliteit. 
Deze trampoline graaf je deels in de grond, 

wat niet alleen extra veilig is 
maar ook mooi oogt in de tuin.GRATIS*

EXIT TRAMPOLINE 
BASKET MET FOAM 

BAL t.w.v. €39,95 
b.a.v. een EXIT Elegant 

trampoline
*t/m 30/06/2021 & 
zolang de voorraad 

strekt

€ 719*

€ 679*

€ 999*

€ 489*

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009465
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009466
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009469
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009470
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009468
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009472
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009471
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009471
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Inline skate Fast Girl
36174 - Maat L 38-41
36175 - Maat M 34-37
36176 - Maat S 30-33

€ 59,95/paar

Inline skate Fast Boy
36177 - Maat L 38-41
36178 - Maat M 34-37
36179 - Maat S 30-33

€ 59,95/paar

Old School 
Retro Board 22’’
36180 - Roze
36181 - Blauw
36182 - Lichtblauw
36183 - Zwart

€ 34,95/board

992131
Skateboard 31’’ 

Legend

€ 39,95

9921031
Skateboard 31’’ 

Cube

€ 39,95

2218
Driewieler Ceety Blauw
Kan met als zonder de 
verstelbare duwbeugel 
(van 90-109 cm) 
gebruikt worden.

2+

€ 109,95

3027
Wutsch - My first Puky
Panda

€ 74,95

18 +m

4095
Loopfiets LR M Classic pastel blue
De lage instap zorgt voor het veilig 
op- en afstappen.

2+

€ 99,95

DJ00181
Jumpo Diego

Springbal Ø 45 cm

€ 14,95

DJ02015
Soft pétanque

€ 17,95

DJ02001
Golfset met 

knikkers

€ 25,95

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009474
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009475
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009476
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009477
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009421
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009420
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009422
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009423
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009424
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009425
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009479
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009478
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009480
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009419
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009481
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008652
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008652
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00002515


TW02
Herlaadbare 
Walkie Talkie

KTD2000
Metaaldetector Digital - Expert
Het LCD scherm vertelt je welk metaal je gevonden hebt: ijzer, staal, 
koper, aluminium, zilver of goud! Vanaf 9 jaar.

€ 49,95

€ 69,95

40268

Mölkky
Geleverd in een stevige houten kist.

€ 39,99

56388

Kubb
Geleverd in een stevige 
houten kist.

€ 39,99
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502166
Rocket Science

Schiet tot 15m hoog.

€ 19,95

8+

BL033
Explorer kit insecten

Ontdek het insectenleven.

€ 25,95

8+

26846
Maxi verrekijker

8 x 50 mm

€ 25,95

56333
Blikken gooien

€ 13,99

56327
Hink stap 

sprong

€ 18,99

Buitenspellen zijn een ideale manier om actief bezig te zijn en 
plezier te hebben met vrienden en familie! Samen actief spelen 
is goed voor lichaam en geest! Het geeft nieuwe 
energie en verbetert je concentratie- 
en leervermogen.

Bouwen, mikken en gooien maar!
Stapel de blikjes op tot een piramide en 
probeer ze om te gooien met de bonenzakjes.
Wie de meeste omgooit, is de winnaar!
Inhoud: 10 blikjes & 3 bonenzakjes.

3+

Zes uitwisbare bordjes leiden de piraten bordje voor bordje 
naar de schat. Op de bordjes geeft een volwassene aan 

waar de piraten naar moeten zoeken. In deze spannende doos
zit alles wat je nodig hebt voor een echte schattenzoektocht. 

24 uitwisbare bordjes met aanwijzingen, 
100 kleurkaarten, 6 jute zakken en een glanzende 

gouden munt die dient als schat. Met de duidelijke 
stap-voor-stap instructie ontwerp je een 

spannende speurtocht voor BINNEN OF BUITEN !

5+

Hinkelen, een klassiek spel met 
kleurrijke en duurzame 
onderdelen van foam.

56573
Piraten speurtocht

€ 19,99

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009483
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009416
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009416
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009484
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009418
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00006797
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009412
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009413
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009414
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009415


303520
Werpvliegtuig

Met uitstekende vliegcapaciteiten.

5+

€ 15,95

304244
Bouwpakket 
kurken boot

Zeer eenvoudig in 
elkaar te steken, 

milieuvriendelijk materiaal, 
optimale drijfeigenschappen.

€ 19,95

€ 12,95VERZAMELEN, ZAGEN, BOREN, 
IN ELKAAR STEKEN, MET DE 

TERRA KIDS CONNECTORS KUNNEN 
VEEL BOEIENDE FIGUREN GEMAAKT WORDEN.

305341
Connectors starter set
Incl. handboor, stukjes hout & 59 connectoren.

8+

€ 29,95

301512
Onderzoekersloep
Met 2 handvatten, 
observeer objecten 
van onder & boven.

10

304152
Campinglamp

€ 11,95

€ 16,95

303529
Kinderloep

€ 199

305393
Tipi

Hoogte binnen 
in de tent: 1m70. 

Ø 1,82 meter.
Met vloermat & deurflap.

304425
Softdart
Incl. 6 pijltjes.

€ 32,50

306016
Vlieger

Lichte vlieger, 
éénlijner met een 

spanwijdte van 161 cm

€ 29,95

8+

https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007554
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00006335
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00000540
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007547
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00006338
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008576
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00008576
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009614
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009614
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00009614
https://www.vrolijkspeelgoed.be/product/productzoeker/00007555
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nutcase helmen hebben een leuk 
design voor elke unieke persoonlijkheid.

SAO190
Micro MX Ramp Black

Stuntstep vanaf 5 jaar.

life is 
a journey, 

enjoy 
the cruise!

Verkrijgbaar in verschillende maten en designs.

NTG4-1827 maat S
Street Onyx 
Solid Satin

MMD102
Micro Mini Deluxe

Ocean Blue plooibaar
Vanaf 2 jaar.

Diverse kleuren mogelijk.

€ 109,95

€ 89,90

€ 79,90

pimp je micro step 
met dit leuk 
accessoire
Enkel geschikt 

voor mini & maxi 
Micro modellen

AC4628
Micro 
Ribbons 
Neon

SA0183
Micro step Sprite

Pink Stripe
De veelzijdige Sprite is een 

klassieke tweewiel-step. 
De Sprite is opgebouwd om 

kinderen vanaf 5 jaar 
het rijplezier van een 

klassieke step mee te geven.
Lichtgewicht, verstelbaar 

stuur, plooibaar.

€ 109,95
€ 109,95

Micro steps 
zijn verkrijgbaar 
in verschillende 

maten, 
modellen en 

véél kleurtjes!

LNG4-1784 maat XS
LNG4-1832 maat S
Little Nutty 
Lightnin’ Gloss

MMD101
Micro Mini Deluxe

Ruby Red plooibaar

€ 109,95

€ 12,95

€ 79,90

LNG4-1796 maat XS
LNG4-1844 maat S
Little Nutty 
Doh Gloss

BNG4-1782 maat XXS
Baby Nutty 
Very Berry Gloss

€ 69,90

Rubberen Diabolo
Set diabolo met 

aluminium handstokken, 
verkrijgbaar in 

verschillende kleuren.

Spin & Fly Juggling Frisbee
Oefen je hand- en oogcoördinatie, gooi, vang- 
en jongleer skills met de Spin & Fly frisbee. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

€ 17,95/set

€ 9,95/stuk

Junior Jongleerset
Diabolo, jongleerbord & 3 ballen. € 17,95

Jongleerballen
3 stuks (120 g)

€ 8,95

Jongleerbord
met handstok

€ 6,95/set
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90215
Mr. Crocodile

90218
Mrs. Flamingo

90219
Mr. Monkey

€ 39,95
/rugzak

€ 39,95
/boekentas

91210
Mr. Fox

91213
Mr. Lion

91220
Mr. Hippo

Drinkfles
350 ml

€ 20,95/stuk

40202
Mr. Polar Bear

40210
Mr. Fox

40213
Mr. Lion

40214
Mrs. Elephant

40215
Mr. Crocodile

40217
Mrs. Rabbit

40218
Mrs. Flamingo

90214
Mrs. Elephant

Drinkfles
500 ml

€ 24,95/stuk

41202
Mr. Polar Bear

41210
Mr. Fox

41213
Mr. Lion

41214
Mrs. Elephant

41215
Mr. Crocodile

41217
Mrs. Rabbit

41218
Mrs. Flamingo

Prijzen geldig onder voorbehoud en tot 31/08/2021. Zolang de voorraad strekt en afgezien van eventuele drukfouten.
Verantw. uitg.: Conny Snoeck *Nettoprijzen, niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Herentalsstraat 17/19, 2300 Turnhout
Tel. 014 74 93 64 - info@vrolijkspeelgoed.be

Shop online of in de winkel: 
www.vrolijkspeelgoed.be

Openingsuren:
Dinsdag - Vrijdag: 10u00 - 13u00 & 13u30 - 18u00
Zaterdag: 10u00 - 18u00

Prijzen geldig onder voorbehoud en tot eind december 2018, verantw.uitg.: Conny Snoeck *niet cumuleerbaar met andere kortingen

Welkom in de vrolijkste winkel
vol avontuurlijk speelgoed en spannende verhalen!

Like us on

welkom@vrolijkspeelgoed.be

www.vrolijkspeelgoed.be
Shop online of in de winkel:
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