
elfenbankje 
Je voelt je een elfje uit 
Droomvlucht op de prach-
tige schommels van Purple 
Frog, met een lekker zacht 
zitje. Stevig en waterdicht, 
ideaal buitenspeelgoed 
voor de mooie nazomer-
dagen. Verkrijgbaar via 
Purple-frog.nl.

formule mini 
Toet toet, hier komt Rob de Racewagen! De 
kleine Toet Toet autootjes van Vtech schie-
ten vanaf de lanceerbaan door de speel-
kamer. Precies groot genoeg voor kleine 
peuterhandjes die van stoer speelgoed hou-
den! Verkrijgbaar via o.a. Intertoys.nl.

zoete picknick 
Een paar boterhammetjes van mama, koekjes en limo en met 
de prachtige picknickset van Imaginarium ga je lekker naar 
buiten met je vriendinnen. Alles smaakt goed van zulke mooie 

zoete kleurtjes. Verkoopinfo: Imaginarium.nl.

d’r uit! 
De school is pas net weer 
begonnen of de herfstva-
kantie komt er alweer aan! 
De leukste dagjes uit vind 
je in Kidsproof Dagje 
Uit: weer zo’n handige 
Kidsproof gids die helemaal is toege-
sneden op avontuurlijke kinderen én 
hun ouders.
ISBN: 9789057676116

Je bedlampje kan uit met zo’n leuk glow in de dark speelkleed van 
Arte Espina. Walvissen, sterren of dolfijnen, dag en nacht plezier! 
Verkrijgbaar bij Littleone.nl.

schatjesditjes & datjes
voor kleine
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Het kussengevecht krijg een extra dimensie met deze grap-
pige bommetjes, raketjes en UFO kussentjes. Op de verpak-
king staan verschillende speltips, maar je kunt natuurlijk ook 
gewoon lekker hard gooien! Verkrijgbaar via Wereldmama.nl.n

snel schoon 
Het ouderwetse slabbetje wordt een tren-
dy accessoire. De zogenaamde ‘Muby’ 
is een stukje stof dat je met verborgen 
drukkertjes snel kunt verwisselen. Zo 
heb je snelweer een brandschoon shirtje 
of jurkje! Verkrijgbaar bij Mubys.com.
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move it
Na een heerlijke lange vakantie mag je 
weer naar school en elke dag boterhammen 
smeren. Die blijven lang lekker vers in de 
Nude Food Movers (NFM) lunchbox met 
handige verdeelvakken en lekvrije bakjes. 
Mini of large, voor de kleine of grote trek. 
Verkrijgbaar bij Lunchtassen.nl.

Ditjes & Datjes verloot tien leuke NFM 
lunchtassen! Stuur voor 24 september 
een kaartje met je naam en adres o.v.v. 
‘Lunchtas’ naar Ditjes & Datjes, Postbus 
11, 2170 AA Sassenheim. De winnaars krijgen 

thuis bericht. 

winnen

winnen
Dol op picknicken? Ditjes & Datjes verloot 
drie van deze mooi picknickmanden! Stuur 
voor 24 september een kaartje met je naam 
en adres o.v.v. ‘Picknickmand’ naar Ditjes & 
Datjes, Postbus 11, 2170 AA Sassenheim.
De winnaars krijgen bericht. 

gloeiend tapijtje helemaal de bom


