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Nostalgisch=speelgoed

Dokterstas

Telraam

Trekfiguur=soldaat

Trekfiguur=pinokkio

Houten soldaat die op de trommel speelt als 
hij vooruit getrokken wordt. Vanaf 1 jaar.

Houten pinokkio die op de xylofoon speelt als 
hij vooruit getrokken wordt. Vanaf 1 jaar.

Retro dokterstas met 
 8 instrumenten. Vanaf 3 jaar.

Houten telraam met 10 rijen van 10 
plastic kralen, 17 x 5 x 16,5 cm.

Bromtol=retro

Blikken=vliegtuig

Metalen bromtol met kunststof 
voet in rood, geel en blauw,
18,5 x 21 cm. Vanaf 1 jaar.

Retro vliegtuigjes van metaal met 
frictie, 11,5 x 7 x 3 cm. Vanaf 3 jaar.

10.95

Race=auto
Opwindbaar met behulp van 
elastiek. In nostalgische verpakking, 
12 x 3 x 2 cm. Vanaf 6 jaar.

8.99

7.99

7.95

14.95

14.95

15.99

a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.

Traploper
Zet de traploper boven aan de 
trap en hij loopt naar beneden. 
7 cm doorsnede. Vanaf 3 jaar.

6.95
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Fisher=Price=Dr.=Duck
Deze waggelende eend verscheen in 1931 in de 
winkels. Als je hem voorttrekt, dan schommelt hij 
met zijn hoofd knikkend heen en weer. Zijn snavel 
gaat open en dicht en hij kwaakt vrolijk. 21,5 cm 
hoog. Vanaf 1 jaar.

19.95

Fisher=Price=Bouncy=Bee
Als je de Bouncy Bee rondtrekt, dan rolt hij 
met fladderende vleugels heen en weer. Zijn 
voelsprieten veren op en neer en hij zoemt 
vrolijk rond. 23 x 14,2 x 19 cm. Vanaf 1 jaar.

19.95

Bellenblaas=pijp
Pijpje om mee bellen te blazen. Doe het sop 
in de pijp, wip de bellenblaasring omhoog en 
blaas maar door de pijp. Vanaf 4 jaar.

4.95

Caleidoscoop
Houd deze blikken caleidoscoop 
tegen het licht en zie de mooiste 
kleuren en weerspiegelingen.
18 cm lang. Vanaf 3 jaar.

7.99

9.95

Glow=in=the=
Dark=Stars
Maak een echte sterrenhemel van 
je plafond met deze retro Glow in 
the Dark sterren. Keuze uit glitter-
sterren of normale sterren.

glitter
sterren

normale 
sterren

6.99

Mondharmonica
Speel een leuk melodietje op deze 
retro mondharmonica. 16 tonen, 12,7 
cm, in doosje. Vanaf 3 jaar.

Lolobal
Back to the eighties met 
de lolobal. Deze dubbele 
bal met een schijf in het 
midden was een enorme 
rage in de jaren tachtig. 
Vanaf ongeveer 8 jaar.

17.95
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Een stoer vliegtuig 
om aan je fietsstuur 
te bevestigen. Als je 
fietst, dan gaat de 
propeller draaien.

15.99

5.99

4.99

Monchhichi

Fietsvliegtuig

Fietslintjes

Heerlijk zacht Monchhichi aapje 
van 20 cm hoog. Nostalgie uit de 
jaren ‘80. Het duimpje kan in de 
mond gedaan worden.

Maak deze kleurrijke lintjes vast aan 
de handvaten van je fiets. Als je gaat 
fietsen waaien ze vrolijk in de wind.

Pippi=portemonnee
Een vrolijke portemonnee van Pippi 
Langkous. Inhoud: groot vak voor 
briefgeld, vak voor foto, 2 vakjes en  vak 
met ritssluiting. 12,5 x 8,5 cm. Vanaf 3 jaar.

6.95

Regenboog
windmolen
Laat de wind maar waaien 
en steek deze regenboog 
windmolen de lucht in. 
Ook leuk in de zandbak. De 
hoogte is maar liefst 58 cm! 
Diameter 21 cm.

4.99

14.99

Gereedschapskist
Voor de kleine klusjesmannen of -vrouwen 
is er deze retro metalen gereedschapskist. 
Met hamer, zaag, bijl, schroevendraaier, 
moersleutel en tang van hout en rubber.
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Retro=trekdieren
Leuke plastic trekdieren aan een 
koordje. Zodra ze gaan rijden, gaat 
het hoofdje heen en weer.  Vanaf 
1 jaar.

9.95

uil grijs ijsbeeruil geel

Sneeuwbol=sprookje
Even schudden en de sneeuw in de bol 
dwarrelt langzaam naar beneden op het 
sprookjestafereel. Pure nostalgie! 6 cm hoog, 
verkrijgbaar in 3 verschillende sprookjes.

8.95

Hans en Grietje Roodkapje

De Kikkerkoning

Kenana=Knitter=Critters
De zachte, wollen Fairtrade knuffels zijn met de hand 
geknoopt door plattelandsvrouwen in Kenia. De wol 
wordt biologisch geteeld en gekleurd met natuurlijke 
grondstoffen. Door het handwerk is iedere knuffel uniek.

18.95

gele eend met 
rode wielen

roze paard met 
groene wielen

rood paard met 
groene wielen

zwart paard met 
witte wielen

rode hond met 
gele wielen

zwarte hond met 
rode wielen

Sophie=de=Giraf
Een speeltje waarmee je baby al zijn zintuigen
ontwikkelt. De grootte en de vorm zijn ideaal
voor de grijpreflexen en dankzij het grappige
piepje wordt het gehoor gestimuleerd. Het is
een 100% natuurlijk speelgoed. Phthalates,
PBA en PVC vrij. Vanaf 0 jaar.

15.99

Trommel
Mooie, retro trommel met soldaatjes. 
Regelbare stoffen bespanning. Hoogte 
is 14 cm, diameter 22 cm. Vanaf 3 jaar.

18.95
5.99

Fluitende=tol
Deze kleurrijke, opwindbare tol 
verandert van kleur tijdens het 
spinnen. Gemaakt van metaal. 
Vanaf 5 jaar
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Volkswagen=bus
Metalen volkswagenbus met pull-back motor. 
De zijdeuren kunnen open. 11,5 cm lang. 
Vanaf 3 jaar.

6.95

rood

Ziekenwagen

grijs groen

Brandweer

geel

Politie

Flower Power oranjeFlower Power geelFlower Power blauw

Fiat=Nuova=500

Volkswagen=kever

Superior=Trabant

Citroen=2CV

Metalen Fiat 500 met pull-back motor. 
De zijdeuren kunnen open. 10,8 cm lang. 
Vanaf 3 jaar.

Metalen kever met pull-back motor. 
De zijdeuren kunnen open. 
13 cm lang. Vanaf 3 jaar.

Metalen Trabant met pull-back motor. 
De zijdeuren kunnen open. 12 cm lang. 
Vanaf 3 jaar.

Metalen Citroen 2CV ‘lelijk eendje’ met pull-back 
motor. De zijdeuren kunnen open. 11,7 cm lang. 
Vanaf 3 jaar.

6.95

6.95

6.95

6.95

Oldtimers
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Puzzels=en=spellen

Hoedje=Wip
Wip de hoedjes met je hand in 
het speelnet om zoveel mogelijk 
punten te scoren. Vanaf 4 jaar.

11.95

Knikkers
Deze knikkers zijn verpakt in een 
prachtige nostalgische doos. Bevat 
ongeveer 50 knikkers. Vanaf 5 jaar.

4.95

Vlooienspel
Flip de muntjes op het scorebord 
en probeer zo hoog mogelijk te 
scoren. Vanaf 4 jaar.

4.95

Blokpuzzel
Puzzel met 12 blokjes, om aan iedere zijde 
van het blokje weer een andere puzzel  
te kunnen maken. Verkrijgbaar als  
Sneeuwwitje of Dieren puzzel. Vanaf 3 jaar.

9.95

Racewagen=3D=puzzel
Maak een 3D racewagen die echt rijdt! 
Verpakt in een nostalgische envelop. 
Diverse kleuren. Vanaf 5 jaar.

7.95

Elastieken
Dit prachtige, retro elastiek is maar 
liefst 4 meter lang en heeft een 
prachtige nostalgische verpakking. 
Diverse kleuren. Vanaf ongeveer 5 jaar.

6.95

Touwfiguren
Met een stuk touw en je vingers kun je 
touwfiguren maken. Het doosje bevat een 
touw en 18 kaartjes met touwfiguren. 
Daarop staat hoe je de figuren precies 
kan maken. De teksten staan in het 
Frans. Er staan ook duidelijke plaatjes 
bij. Vanaf ongeveer 5 jaar.

5.95

Ezeltje=Prik
Een leuk familiespel gebaseerd op de klassieker uit 
de jaren ‘30. Probeer geblinddoekt de staart van de 
ezel op de juiste plaats te prikken. Vanaf 3 jaar.

4.95
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Boeken

De=poes=die=
dacht=dat=hij=
een=muis=was

Het=eigenwijze=
eendje

Konijntje=
Woelwater

De=Gele=Taxi Dunkie

Een poes groeit op bij een 
muizenfamilie, hij doet alles 
net zoals de muizen doen. 
Maar dan wordt hij ontdekt 
door de mensen. Wat is hij nu 
een poes of een muis?

Het eendje is op zoek naar 
iemand die met hem wil 
wandelen. Maar niemand wil 
met hem wandelen. Dan is het 
etenstijd en is het eigenwijze 
eendje de weg kwijt.

Het verhaal van het donzige 
Konijntje Woelwater gaat over 
vrienden en een gezamenlijke 
vijand, de wezel, die het 
allerliefst konijntjes eet 
voor het ontbijt.

Vuur en rook. Rook en vuur!
’t Is al bijna zeven uur. 
Rook en vuur. Vuur en rook!
Wij gaan slapen en jij ook.
Er kwam een hele lange spuit
En die spoot dit verhaaltje uit!

Dunkie voelt zich alleen. Op 
een dag ziet hij Familie Konijn 
met allemaal lekkere dingen 
in de weer. Ze bouwen een 
feestje. Och, mocht Dunkie 
maar komen. Dan was hij niet 
meer zo verdrietig en alleen. 

6.50

6.506.50

6.50
6.50

Het=
Koekemannetje
Op een dag bakt het oude 
vrouwtje een heerlijk koeke-
mannetje. Het koekemannetje 
bedenkt zich geen moment 
en neemt de benen! Hopla, de 
grote wijde wereld in.

6.50

Kabouterstad Het=Muizenboek Oude=rijmpjes=
en=versjesEen leuk voorleesboek van 42 

bladzijdes over kabouters 
die van alles beleven in 
Kabouterstad. Auteur en 
illustrator Nans van Leeuwen.

Een nostalgisch kinderboek 
uit 1950, waarvan het verhaal 
geheel in rijm wordt verteld.

Een heel boek vol met 
oude rijmpjes en versjes. 
Ondersteund door prachtige 
illustraties van Rie Cramer.

4.95

4.95

6.95

ABC=klein ABC=groot Ken=jij=Pippi=
LangkousHet ABC leren was nog 

nooit zo leuk! Het boek heeft 
kartonnen bladzijden en is 
super stevig. De illustraties 
zijn van Rie Cramer. 

Het ABC leren was nog 
nooit zo leuk! Het boek heeft 
kartonnen bladzijden en is 
super stevig. De illustraties 
zijn van Rie Cramer.

Nu, voor het eerst in de 
Nederlandse taal, is er 
een charmant prentenboek 
van Pippi ... het sterkste 
meisje van de hele wereld!3.50 4.95

12.95
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Creatief

The=Wise=Guys

Makedo=free=play

Punnikpop

Autoruitplakkers

Spyrograaf

The=Wild=Bunch

Forest=Friends

The=Yolk=Folk

The=Carrot=Crew

The Wise Guys zijn stoere uilen genaamd 
Pip, Wallace, Murtle en Dot. Elk dier kost 
ongeveer 10 tot 15 minuten om in elkaar 
te knutselen. Vanaf 5 jaar.

Maak van alledaagse materialen steeds weer 
nieuwe objecten. Makedo moedigt je aan om je 
fantasie te gebruiken en creatief te zijn met de 
materialen om je heen. De set bevat 29 plastic 
pennen, 6 scharnieren, zaagje om karton mee te 
zagen en een poster met voorbeelden. Vanaf 5 jaar.

Naast de leuke punnikpop, is de 
gekleurde wol en houten naald 
inbegrepen in deze nostalgische 
verpakking. Vanaf 6 jaar.

De échte ouderwetse autoruitplakkers. 
Mooie silhouetfiguurtjes voor op de 
autoruit of andere gladde oppervlakken. 
Vanaf 3 jaar.

Maak de mooiste figuren met 
deze spyrograaf. Vanaf 3 jaar.

The Wild Bunch bestaat uit Agnes 
de olifant, Glenda de giraf, Louis de 
leeuw en Maurice de aap. Elk dier 
kost ongeveer 10 tot 15 minuten om 
in elkaar te knutselen. Vanaf 5 jaar.

De Forest Friends komen zo uit 
het bos wandelen. Ze heten Fru 
Fox, Bibi Badger, Signore Squirrel 
en Herra Hedgehog. Elk dier kost 
ongeveer 10 tot 15 minuten om in 
elkaar te knutselen. Vanaf 5 jaar.

The Yolk Folk zijn grappige kuikens genaamd 
Sophia Le Hen, Eggory Peck en Cluck Gable.
Elk dier kost ongeveer 10 tot 15 minuten om 
in elkaar te knutselen. Vanaf 5 jaar.

The Carrot Crew bestaat uit 3 hippe konijnen 
genaamd Hop, Skip en Jump. Elk dier kost 
ongeveer 10 tot 15 minuten om in elkaar te 
knutselen. Vanaf 5 jaar.

9.95

19.95

5.95

5.95

6.95

9.95

9.95

8.95

8.95
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Maak een kunstwerk van je muur met de mini stickers van 
Love Mae. Ze zijn gemaakt van textiel, waardoor ze 100% 
herbruikbaar en uitwasbaar zijn. Makkelijk te verwijderen, 
zonder de muur te beschadigen en opnieuw te gebruiken. 
Blijft plakken op vrijwel elke ondergrond. Je kunt er zo vaak 
mee spelen als je wilt. 

Naast het gebruik op de muur, kun je ze ook gebruiken op 
planken, computers, telefoons, deuren, lichtschakelaars of 
spiegels. Je kunt het zo gek niet bedenken! Formaat stickervel 
is 16 x 23 cm.

14.95=per=vel

Love=Mae=
muurstickers

Branches

Dinosaurs

Here Birdy

Forest Critters earthy

Up, up and Away

Dress up doll

Forest Critters girly

Australiana

Makin’ Monsters



Dit=Sint=Nicolaas=boek=is=een=uitgave=van=De=Oude=Speelkamer.=
Kijk=voor=meer=informatie=op=www.deoudespeelkamer.nl


