
kikker trakteert 
Leuk om te lezen, leuk om te 
trakteren. De kleine Kikker uit-
deelboekjes zijn ideale present-

jes voor op de crèche of bij een feestje. In 
een pak zitten tien boekjes met twee verschillende 
titels. Verkrijgbaar bij ECI.nl.

Dolfje Weerwolfje vindt pesten stom! Jullie toch ook? Dolfje 
voert al een tijdje campagne tegen pesten. Deze sluit hij af met 
de Dolfje Weerwolfjeweek van 19 t/m 27 april. En op 21 april 
is in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn de Dolfje Weerwolfje 
Dag voor de grootste fans. Dolfjeweerwolfje.nl �
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opbergletter
Dit bijzondere meubel is een parel in elke kinderka-
mer. Op maat gemaakt in de vorm van de eerste letter 
van je naam, in verschillende kleur- en design varia-

ties. Iets om altijd te bewaren! Verkrijgbaar 
bij Kindermeubeltjes.com.

hop schaapje hop
Hobbel vrolijk de lente in op dit lieve, 
zachte lammetje van J.I.P. Als je in zijn oor 

knijpt, gaat hij blaten! Voor kleine boefjes 
is er ook een zwarte versie. Verkrijgbaar 

bij LiL.nl.
poppenavontuur
0RĴHO, Piertje en Arie van het 
bekende kindertelevisiepro-
gramma Koekeloere beleven nu 
een spannend avontuur in het 
theater! Een vrolijke voorstel-
ling van Theater Terra over in de 
steek gelaten worden en gevaar, 
maar ook over anderen helpen, 
dapper zijn en verliefdheid. 
Vanaf 4 jaar, Theaterterra.nl. 

creatief met karton
Huizen, speeltuinen, benzinestations, bomen 
en bussen zet je allemaal zelf in elkaar met 

de leuke Paper Town-pakketten van 
Papierowe Miasto. De sets zijn gemaakt 
van 100% gerecycled karton en verkrijg-
baar bij Grasonderjevoeten.nl.

zuiglam 
De allerkleinsten kunnen lek-
NHU� NQXĴHOHQ� PHW� GH]H� VFKDW-
WLJH� VSHHQ�NQXĴHO� FRPEL�� +HW�
nieuwe kuikentje, lammetje 
en konijntje van Snoozebaby 
zijn helemaal Paas proof! 
Verkrijgbaar bij Snoozebaby.nl.

Een leuke cadeautje win-
nen voor de kleine? Ditjes & 
Datjes verloot 10 speenknuf-
fels Mak. Stuur voor 23 april 
een kaartje met je naam en 
adres o.v.v. ‘Mak’ naar Ditjes 
& Datjes, postbus 11, 2170 AA 
Sassenheim. De winnaars krij-
gen thuis bericht. 

schatjesditjes & datjes
voor kleine

winnen

verboden
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fris en stoer
Strak design voor stoere meiden. De 
jurkjes van Bobbi Ravioli zijn opval-
lend in hun eenvoud en frisse, vrolijke 
kleuren. Voor meisjes van 2 tot 8 jaar. 
Verkrijgbaar bij Bobbiravioli.nl.


