
PAKJES!



Maak je eigen winterse sneeuwlandschap. 
Eerst knutselen, daarna eindeloos speelplezier. 

Maak de grappige popjes uit Fimo met  
de handige stap-voor-stapinstructies. 
Bak ze in de oven en laat ze daarna  

de wildste avonturen beleven.

Knutseltip!

FIMO Kids speelset 
Sneeuwprinses 4011793 €11,95
Antarctica 4011794 €11,95

De Banierwinkels 
Een overzicht van onze winkels en hun openingsuren vind je achteraan deze folder. 
Of check debanier.be/winkels voor jouw dichtstbijzijnde locatie.

debanier.be 
Alle artikelen uit deze folder reserveer je in enkele klikken in onze webshop. Geef het artikelnummer in in 
het zoekveld op debanier.be en laat je pakjes leveren bij jou thuis, of in één van onze winkels.

Alle (actie)prijzen uit deze folder zijn geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020, in onze winkels én op de webshop.

Creëren
Zelf dingen maken is een belangrijke meerwaarde 
in het dagelijkse bestaan, daarvan zijn wij 
 overtuigd. Met een enorm aanbod creativiteits-
materialen, kant-en-klare knutselpakketten, 
uitdagende workshops en een ruime voorraad 
inspiratie helpen we wensen omzetten in daden. 
Zo creëren mensen waarvan ze dromen.

Spelen
De Banier pakt uit ‒ behalve tijdens de feesten, 
dan pakken we ín ‒ met haar aanbod originele 
binnenspellen en buitenspeelgoed. 

Doen
Met een webshop en 11 winkels in Vlaanderen 
is De Banier toegankelijk voor iedereen! We 
willen je inspireren om zelf creatief aan de slag te 
gaan en aanmoedigen om tijd te maken voor een 
spelmoment.



* Actie geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020, in onze winkels én op de webshop.

FAT BRAIN Whirly Squigz 
Set van 3 spinners voor peuters

3180602 €24,95

APLI Kids Duwstiften 
8 onvernielbare kleurstiften met ronde punt

0552002 €3,50

Balanceerbord schildpad
Al spelend aan evenwicht en kracht werken

3020023 €29,95

SMARTMAX My First Dinosaurs
Magnetisch constructiespeelgoed

3131018 €19,95

MOLUK nigi + nagi + nogi 
Set van 3 bijtringen in primaire kleuren

3180603 €15,95

DJECO uitsteekvormpjes huisdieren
Vormpjes met stempels voor klei of plasticine.

0840560 €10,20

DJECO Little Action
Spel met actiekaarten, vanaf 2½ jaar

0843007 €16,95

HABA Dobbelwormpje
Mét glow-in-the-darkeffect, vanaf 2 jaar

2430577 €12,95

KIDO set van 3 badbootjes
Bootjes veranderen van kleur in het water

3180601 €19,95

DJECO kleurset babyvogels
4 kleurplaten met zacht fluweel, vanaf 18m

0840570 €6,80

HABA Bij de kinderarts
Leerrijk memospel, vanaf 2 jaar

2430596 €24,95

KIDO tuimelfiguur vos
Zonder PVC, BPA en Ftalaten

3180604 €9,95

Spelen is leren
Peuters leren door te spelen! Door kleine priegelwerkjes - kralen rijgen, blokkentorens 
bouwen, tekenen ... - trainen ze hun fijne motoriek. Buiten spelen en ravotten verbetert 
dan weer de grote motoriek. Tijdens het spel leren peuters hun hersens te gebruiken. 
En door samen te spelen leert een peuter een heel scala aan nieuwe sociale vaardigheden. 
Wij zetten het tofste speelgoed even op een rij.

0 tot 3 jaar

De bijtringen van Moluk verzachten de pijn bij doorkomende tandjes, en zijn 
nog eens mooi om naar te kijken ook! De kleurrijke ontwerpen zijn uitgevoerd 
in 100% voedselveilig silicone rubber, en makkelijk hanteerbaar door kleine 
kinderhandjes. Ook na de tandjes blijven ze interessant om mee te spelen!

leeftijdskorting!

- 3 euro € 12,95*

Foto: Janko Ferlic van Pexels



* Actie geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020, in onze winkels én op de webshop.

HABA In sneltreinvaart 
Legspel, vanaf 5 jaar

2430582 €12,95

DJECO mozaïek Millefiori 
Mozaïek maken met stickertjes, 3-6 jaar

0840541 €14,95

JOUÉCO Ontbijtset broodplankje
Speelset in hout

3350577 €12,50

3D puzzel Selfies huisdieren
63 puzzelstukjes, vanaf 4 jaar

3181103 €12,95

HABA Eenhoorn Flonkerglans 
Stapelwolken, vanaf 4 jaar

2430593 €17,95

DJECO puzzel Draakje Edmond
24 puzzelstukjes, vanaf 3 jaar

0844016 €10,95

Het Kleurenmonster
Coöperatief bordspel, vanaf 4 jaar

3370040 €29,95

Bewaarboek voor tekeningen
Plak- en tekenboek voor mooie herinneringen

7100118 €17,95

SMART GAMES Brain Train
Denkspel, vanaf 3 jaar

3130129 €27,95

MAKII turbo, onder water
Grote stickerplaat van 29 x 100 cm

1030602 €12,95

WAYTOPLAY King of the Road
40-delige rubberen autobaan

3520005 €104,95

KAPITEIN WINOKIO Pleisterliedjes
Boek + CD, vanaf 2 jaar

7682018 €22,95

Op ontdekking!
De kleuterperiode is de grote bloeiperiode van de fantasie. Je merkt het aan het 
fantasiespel van je kind, waarin alles mogelijk is! Een kleuter is een echte ontdekker 
en dat hoor je aan het overweldigende aantal ‘waarom?’-vragen op een dag. 
Maak je kleuter blij met speelgoed dat uitdaagt om te fantaseren 
en te ontdekken. Zo doen ze massa’s ervaringen op!

3 tot 6 jaar

leeftijdskorting!

- 6 euro € 21,95*

Train je brein met dit vormenspel! 
Deze trein is zowel een puzzel als een 
speelgoedtrein. Kan jij de vormen in de 
juiste volgorde in de wagons plaatsen?

Foto: Rene Terp van Pexels



* Actie geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020, in onze winkels én op de webshop.

Plopper eenhoorn 
Inclusief 6 ballen

3014004 €10,95

CARAN D’ACHE oliepastels
Wateroplosbare pastels, 15 stuks

0430252 €10,80

Mijn eerste Finse kegelspel
Indoor werpspel met cijfers, in rubber

3160002 €29,95

BS Indoor curling
In hout, vanaf 6 jaar

3270337 €29,95

Vlotte Geesten 2.0
Snelheidsspel, vanaf 6 jaar

3110095 €13,95

DJECO artistic patch, ruimte
Decoreren met metaalfolie, voor 6-10 jaar

0840593 €11,40

THE OFFBITS Flamingobit
3-in-1 zelfbouwset in roze, vanaf 6 jaar

3180943 €14,95

Catch the moon
Balanceerspel, vanaf 6 jaar

3120244 €24,95

Patagom in koffertje
Modelleer je eigen gom, 12 kleuren

1526015 €23,95

I AM Lil’ Flamingo
Puzzel in speciale vorm, 100 puzzelstukjes

3181111 €19,95

Lama briefpapierset
15 vellen briefpapier en 10 enveloppen

7741147 €14,95

Ik ben niet moe
Op school leert je kind lezen, schrijven en rekenen. Een grote sprong vooruit dus! 
Een schoolgaand kind gaat stilaan meer over zichzelf nadenken en spiegelt zich 
steeds minder aan zijn ouders maar meer aan leeftijdsgenootjes. En daar hoort 
ook een hele vergelijkende studie bij: Wat kan ik? En wat kan jij? 
Opgelet dus voor de eerste hartverscheurende verloren spelpartijtjes!

6 tot 9 jaar

leeftijdskorting!

- 9 euro 

Creatief, educatief, wasbaar én 100% ecologisch! 
Bouw alles wat je wilt met Bioblo. Het prijswinnende en 
kleurrijke constructiespeelgoed in honingraatstructuur. 

Foto: Sander Weeteling van Unsplash

€ 55,95*
BIOBLO Fun box multimix
200 bouwstenen uit gerecycleerd materiaal

3286248 €64,95



Actie, reactie!
Je kind krijgt steeds meer behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening 
en eigen verantwoordelijkheid. De oog-handcoördinatie van je kind is op deze 
leeftijd goed ontwikkeld, misschien zelfs beter dan die van mama en papa?
Wat hij nu goed kan, is bijvoorbeeld heel snel reageren, makkelijk in 
hutten of bomen klimmen, een nieuwe sport leren en ... prutsen!

9 tot 12 jaar

TERRA KIDS multitool
Gereedschap voor de ontdekker

2431121 €8,95

AH!HA Utopia
Logisch denkspel, vanaf 8 jaar

0052104 €19,95

I AM Tiger
Puzzel in speciale vorm, 550 puzzelstukjes

3181121 €19,95

EITECH graafmachine
Metalen constructiespeelgoed, 340 stukjes

3540009 €39,95

BRAVO Flowerstick pro
Balanceerstok, silicone uitvoering

3010722 €25,95

DJECO Factory e-textil Bunny Girl
Maak een lichtgevende broche, vanaf 9 jaar

0848007 €25,30

LAQ Basic 511, 650 + 30 stuks
Bouw de wereld met 7 bouwstenen

3287511 €60,00

Schaakmat
Alles wat je moet weten over het schaakspel

7101430 €16,95

3D Architecture bouwen met buisjes
230 buisjes en 170 connectoren met boek 

3020025 €25,95

Diamond painting XL Maankat
‘Schilderen’ met diamanten op hout

0870301 €11,95

Guardians of Legends
Een bordspel dat je doet reizen, vanaf 8 jaar

3400023 €34,95

GELUIDSHUIS Koning Odysseus
Heerlijk hoorspel vanaf 10 jaar

7590013 €24,95

leeftijdskorting!

- 12 euro € 48,00*

LaQ bestaat uit 7 verschillende steentjes in 12 kleuren 
waarmee je de hele wereld kan bouwen. Maak rechte en 
ronde vormen met het unieke kliksysteem dat je aan het 
denken zet.

Foto: Annie Spratt van Unsplash

* Actie geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020, in onze winkels én op de webshop.



GRAINE CREATIVE Punchneedle set
Eenvoudig starten met punchneedling

1525002 €23,95

VAN GOGH aquarelverf metallic
12 metallic kleuren in een pocketbox

0422410 €34,85

Hockeystick
In zeer sterke en slijtvaste kunststof, 92 cm

3040053 €11,50

Kleine kersttruien breien
Leer zelf de zachtste kerstversiering breien

7521446 €12,95

Escape Room Achter het gordijn
Compact én spannend ontsnappingsspel

3110606 €10,95

Doodle Clay set met bewaarzakje
Gereedschap, letterstempels, uitsteekvormpje

1376001 €14,95

STAEDLER pastel set
12 stuks met stickers om in te kleuren

4010395 €15,95

Het ultieme brushpenboek
Tekenen met brushpennen in simpele stappen

7521451 €16,95

Black Stories Christmas edition
50 raadsels rondom duistere kerstdagen

3280317 €8,95

SAKURA Koi brushpennen
12 penseelpennen die makkelijk blenden

1431001 €24,90

Het bucketlist boek
150 to do’s voor een groene wereld

7101429 €12,95

ECOlunchbox 3-in-1
Milieuvriendelijke set RVS bewaardozen

8580102 €35,95

Later wil ik...
12 jaar, dat is stevig op weg naar jongvolwassenheid. Vele 12-jarigen denken al 
ernstig na over de toekomst en over keuzes maken die het leven beïnvloeden. 
De ene bijt zich vast in het halen van goede schoolresultaten, de ander piekert over 
het klimaat, of traint de benen van zijn lijf op de voetbaltraining. Maar kinderen 
blijven kinderen: moedig ze aan om te blijven spelen, creëren en doen! 

+12 jaar

leeftijdskorting!

+ gratis zwart aquarelpapier* 

t.w.v.  € 13,65

Een pocketbox met 12 napjes aquarelverf van Van Gogh, 
een ideale set voor onderweg. De kleuren dekken goed 
op het gratis zwart aquarelpapier en geven hierop een 
prachtig, bijna lichtgevend effect! 

Foto: Daria Shevtsova van Pexels

* Actie geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 5 januari 2020, in onze winkels én op de webshop.



Kleur de kleurplaat in, vul je gegevens in en geef deze af in één van onze winkels. (**) 
Per winkel is er een waardebon van €30 te winnen. Je deelname verdient alvast een klein cadeautje.

(*) Bezorg ons je kleurplaat uiterlijk op 31.12.2019. In januari 2020 worden de winnaars bekend gemaakt.  
(**) Adressen van onze winkels vind je achteraan op deze pagina. Lees ook debanier.be/wedstrijdreglement.

Kleurwedstrijd!

Je naam  ............................................................................................................................... 

Telefoonnummer .......................................................................   Leeftijd  .............................

Geef je kleurplaat af (*) en ontvang een leuk cadeautje. 
Maak kans op een waardebon van 30 euro!

CREATIEVE KINDERFEESTJES ORGANISEREN ...

MET FEEST-IN EEN-DOOS!
Feest-in een-doos is een knutselpakket voor een origineel 
kinderfeestje waarmee je direct aan de slag kunt. Aan de hand  
van de duidelijke stap-voor-staphandleiding begeleid je  
zelf de kinderen tijdens het knutselen. 

HEB JE TWEE LINKERHANDEN? WIJ DE RECHTER!
Zie je het niet zitten om het feestje zelf in handen te nemen? 
De Banier helpt je graag! We organiseren  
het feestje in een van onze winkels, of we  
begeleiden de feestneuzen bij jou thuis.

MEER INFO? 
Vraag meer info in de winkel
of check debanier.be/verjaardagsfeestjes.



VERKOOP & DISTRIBUTIE: 
Langstraat 124, 2140 Borgerhout. 
debanier@debanier.be, 03-270 04 44

AALST | Molenstraat 65, 053-701 380
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

ANTWERPEN | Kipdorp 30, 03-202 24 71
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 17 uur

BRUGGE | Katelijnestraat 67, 050-338 651
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

GENT | Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87
ma-vrij: 9.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 18 uur

HASSELT | Vaartstraat 14, 011-231 489
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 17 uur

HEIST-OP-DEN-BERG | Bergstraat 34, 015-369 359
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

LEUVEN | J.P. Minckelersstraat 29, 016-299 784
ma-vrij: 9.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 18 uur

MECHELEN | O.L. Vrouwestraat 34, 015-410 234
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

ROESELARE | Delaerestraat 16, 051-243 511
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

SINT-NIKLAAS | Stationsstraat 77, 03-766 07 66
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

TURNHOUT | Sint-Antoniusstraat 37, 014-421 513
ma-vrij: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur 
zat: 9.30 - 13 uur, 13.30 - 18 uur

WORKSHOPS
Zelf maken, iets voor jou? Schrijf je dan snel in voor een workshop die je creativiteit een  extra boost geeft. Dit kan alleen, in groep of samen met je kind. Misschien ook een leuk cadeau-idee?

Bekijk ons aanbod op  debanier.be/workshops.html

DE BANIER DENKT 
BEWUST

Papier-maché van oude kranten, stempelen 
met wijnkurken, of simpelweg aan de slag 

met natuurvriendelijk materiaal! De Banier 
voelt zich mee verantwoordelijk voor het 
milieu en zoekt voortdurend oplossingen 

om haar voetafdruk te verkleinen. 

Op debanier.be/ecologisch-materiaal.html 
vind je een overzicht van ons eco-gamma.

INSPIRATIE
De Banier is specialist in 
creativiteit. We leveren niet enkel 
de materialen, maar ook inspiratie! 
Hou onze blog in de gaten en 
ga zelf aan het DIY’en met onze 
duidelijke knutseltips:

debanier.be/inspiratie
of schrijf je in op

de nieuwsbrief 

Onze winkels:
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DeBanierCreatief 
baniercreatief

de.banier

Maak je iets leuk met onze materialen, 
fleurt De Banier mee je feest(dagen) op, 
of haalde je inspiratie uit onze pakjesfolder? 

Wij zijn benieuwd! 
Deel jouw verhaal met #debanier.


