
 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

                      Alles voor geschenken – bloemen – decoratie 
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Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

 

Nijntje bijtring om de eerste reactie van uw kindje te ontlokken.  

In blauwe en roze kleurstelling.  

Geschikt voor alle leeftijden. 

€ 6,95 

Pluche Nijntje met rinkelgeluidje. Hoogte 19 cm. Blauwe  

kleurstelling.Leeftijd: 6 mnd+ 

€ 5,95 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Sprekende nijntje: herken de cijfers 1 t/m 10, vormen en kleu-

ren. In roze uitvoering. Vanaf 6 maanden. Inclusief 2 AA–

batterijen. 

Samen leren en spelen; uw kindje leert samen met Nijntje.  

Op een eenvoudige, speelse manier wordt het herkennen van 

de cijfers 1 t/m 10, vormen en kleuren geleerd. De motorische 

vaardigheden worden gestimuleerd en gecoördineerd. Een goe-

de oefening voor de ontwikkeling van de spreekvaardigheid en 

het gehoor van uw kindje. In blauwgeruite uitvoering. Vanaf 6 

maanden. Inclusief batterijen (2 x AA 1,5 Volt) 

    € 25,95 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 
 

Opwindbare TV met melodie 

en bewegend beeld van  

Nijntje.  

Voor kinderen vanaf 1 jaar. 

€ 14,95 

Treintje van nijntje in zacht velours. Met piepje in de trein, bijtring 

en rammelaar in de wagons. De onderdelen kunnen gemakkelijk 

aan– en afgekoppeld worden door middel van klittenband.  

Wordt geleverd in windowbox. Vanaf 1 jaar. 

€ 19,90 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 Leuke Nijntje balram-

melaar met labels en 

ringen om goed vast te 

pakken, met geluid. In 

frisse kleurstelling. Ge-

schikt voor alle leeftij-

den. 

€ 7,95 
 

Nu ook thuis een ballenbak! Vrolijke nylon Nijntje ballenbak 

met 50 ballen. Leuk voor binnen en buiten! Met vier hoeksteu-

nen om eenvoudig op te zetten en draagtas om gemakkelijk 

mee te nemen. Afmeting 75 x 75 x 30 cm. Vanaf 6 maanden. 

Beschikbaar vanaf 15 november 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Fraaie Mepal kinderset met Nijntje op reis dessin.  

Bestaat uit een plat bord, schaaltje, mok en glas. 

 € 22,95 

Zeer sterk 16–delig kunststof theeserviesje  

Nijntje Beschikbaar vanaf 15 november 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Hardroze Nijntje poppenbuggy. Inklapbaar, dus gemakkelijk 

mee te nemen. 

 

€ 10,95 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

K3 kussen, uit het 'glitter' assortiment. Afmetingen: 39 x 27 cm. 

Het kussen is wasbaar op 30 graden. 

€ 7,95 
Drie longdrinkglazen uit de K3 'glitter' collectie.  

In handige kartonnen verpakking. 

€ 8,95 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

 

K3 creatief pakket, uit het 'glitter' assortiment. Met deze set 

maak je jouw eigen K3 tas! Met garen, lovertjes en stickers van 

de K3'tjes. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 

€ 9,90 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 
 

Ga je mee met K3 naar het winkelcentrum om lekker 

 te shoppen?  

Ze hebben zeven artikelen nodig en er zijn tien winkels.  

Drie van de winkels zijn gesloten maar dat kom je pas te weten 

wanneer je voor de deur staat. Wanneer je geluk hebt, mag je 

een winkel binnen gaan en de leuke spulletjes kopen. Wie als 

eerst in de winkel komt, heeft de leukste dingen. Wie als laatste 

komt, moet het doen met de afdankertjes... Berg de spulletjes 

meteen op in jouw K3–handtasje. 

 

€ 19,90 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Karen, Kristel en Josje zijn een onafscheidelijk trio. Gooi met 

de dobbelsteen, draai een kaartje om of schuif een ander over 

het bord en probeer de K3–tjes terug bij elkaar te krijgen. Wie 

drie kaartjes met daarop Karen, Kristel en Josje bij elkaar kan 

schuiven, roept luid « 1–2–K3 » en neemt de 3 kaartjes van 

het bord. Wie kan de meeste K3–trio's maken ? 

€ 19,90 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Dit leuke Hello Kitty vliegtuig brengt je naar elk Hello Kitty 

vliegveld! Dit van kunststof vervaardigde vliegtuig heeft 3 

rijfuncties en 2 frequentiekanalen. Met bewegende on-

derdelen, waaronder een draaiende propeller voorop het 

vliegtuig. Schaal 1:18. Incl. batterijen (4 x 1,5V AA en 1 x 

9V) Wordt in windowbox geleverd. 

 

€ 29,95 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Hello Kitty miniset, 3 as-

sorti en 6–delig.  

Grappige Hello Kitty 

bouwblokken voor de 

leukste creaties.. Ges-

chikt voor kinderen van 

1,5 tot 5 jaar. 

€ 5 

Hello Kitty 26–delige bouwblokkenset. Thema: Koets met 

paard.Past op meest bekende bouwstenenmerk.  

Leeftijd: 1,5–5 jaar.    €15,95 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 
Hello Kitty knuffel 

gekleed in rode 

overall. Grootte ca. 

15 cm. 

 

€ 15,95 

Leer de getallen en hoe-

veelheden in het gezel-

schap van Hello Kitty. Het 

kind kan steeds een puzzel-

stuk met een getal combi-

neren met een puzzelstuk 

met een corresponderende 

afbeelding. Inhoud: 24 puz-

zelstukken om 12 paren te 

vormen. Geschikt voor kin-

deren van 3 tot 5 jaar. 

€ 8,95 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 
Hello Kitty stem-

pelset in doos, 12–

delig. Inhoud: 7 

stempels, 1 stempel-

kussen, 1 blocnote 

met vloeipapier en 3 

viltstiften. Vanaf 3 

jaar. 

 

€ 9,90 

Hello Kitty stempelset 

op blisterkaart. Inhoud: 

3 stempels, 1 stempel-

doos en 3 kleurpotlo-

den. Vanaf 3 jaar. 

€  3 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Educatieve PDA in de vorm van en echt dagboek! Met sleutel-

kaart voor toegang tot een geheim deel! Met vele activiteiten, 

zoals berichten, shop– en kookactiviteiten, verjaardagskalender, 

adresboek, liefdesplek, horoscoop, notitieboek en wekker. Met 

speciale pen om te klikken en schrijven op het scherm. Geschikt 

vanaf 5 jaar.  

Beschikbaar vanaf 15 november 

 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

 

Zachte en stoere Cars Lightning McQueen knuffel van 20 cm. 

Ook beschikbaar in 45 cm. 
 

€ 7,50 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

De Cars Quizzy: een mooie 

combinatie van amusement en 

educatie! Het werkt volgens 

het principe 'wat hoort bij el-

kaar', er moet steeds een com-

binatie gemaakt worden van 

vraag met de juiste oplossing. 

Met 24 activiteiten! Geschikt 

voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 

€10,95 

Cars 2 spel verkeersles. 

Leer in de fantastische 

wereld van Cars de be-

langrijkste verkeersbor-

den en –regels. Geschikt 

voor kinderen van 4–7 

jaar. 

 

€ 9,90 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

12–delige Cars stempelset. Inhoud: 7 stempels, 1 stempelkussen, 1 

blocnote met vloeipapier en 3 viltstiften. Vanaf 3 jaar. 

€ 9,90 

Set om 6 Cars raam-

posters te kleuren. 

De posters zijn door-

zichtig en de inge-

kleurde tekeningen 

steken mooi af tegen 

het raam. Inhoud: 6 

raamposters en 6 vit-

stiften. In doos met 

Eurolock. 

€ 5 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Puzzel 104 stukjes met stoere Cars afbeelding.  

2 Assorti afbeeldingen. 

€ 8,95 

Leuke Cars 2 blok-

puzzel in koffertje. 

Bestaat uit 12 stuk-

jes. Geschikt voor 

kinderen vanaf 3 

jaar. 

€ 9,50 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

4–in–1 Puzzel met Bumba afbeel-

dingen in verschillende landen. 

Bestaat uit 4 puzzles: 4–6 –9–16 

stukjes. 

 

€ 7,95 

Bumba vormenkubus met 9 vorm-

pjes: letters, cijfers en vormen. 

Geïllustreerd met afbeeldingen 

van Bumba en zijn vriendjes. De 

bovenkant kan worden openge-

klapt zodat je opnieuw kunt be-

ginnen met alle vormpjes! 

€ 13,95 

Bumba spel 'De Bumbatrein'. Ga je mee op 

reis met de Bumbatrein? Het spel begint 

meteen al bij het maken van het spelbord. 

Puzzel de wagonnetjes aan elkaar en maak 

elke keer opnieuw een nieuw spelbord. 

Dobbel je een weg door de Bumbatrein. 

Met de kleurendobbelsteen weet je meteen 

naar welk vakje je mag springen. De eerste 

speler die bij Bumba komt is de winnaar van 

het spel. 

€ 15,95 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Bumba clemmy start, 4 assorti; Bumba, Bumbalu, Tumba en 

 Nanadu. Koker met een aantal zachte bouwblokken en een 

Bumba figuurtje. geschikt voor kinderen vanaf 9 maanden. 

 

€ 9,99 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Leuke Bumba houten knopjespuzzel, met een afbeelding van Bumba in de na-

tuur! Aantal stukjes: 7. Voor kinderen vanaf 1 jaar. 

€ 7,95 

Bumba blokpuzzel, met de 6 blokken kan je maar liefst 6 leuke Bumba puzzels 

maken! Verpakt in handig koffertje. 

€ 8,95 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Het is een heerlijke dag: de Lego 

Duplo agent wandelt door de 

stad met zijn politiehond aan de 

lijn. Hij houdt goed in de gaten 

wat er om hem heen gebeurt. 

Geschikt voor kinderen van 1½–

5 jaar. 
 

€ 6,95 

De Lego Duplo motoragent heeft 

het druk: op zijn politiemotor rijdt 

hij door de hele stad en zorgt er-

voor dat het verkeer door kan rij-

den en dat de stad veilig blijft. Hij 

houdt ook in de gaten of iedereen 

stopt voor het rode licht! Geschikt 

voor kinderen van 2–5 jaar. 

€ 12,95 

De brandweercommandant 

houdt alles in de gaten vanuit 

zijn speciale Lego voertuig! Als 

hij gevaar bespeurt, is hij er al-

tijd als eerste bij, klaar om te 

helpen! Inclusief LEGO DUPLO 

brandweercommandant figuur. 

Geschikt voor kinderen van 1,5 

tot 5 jaar. 

€ 12,95 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Leer het alfabet samen met Dora en Boots! Op de puzzelkaart staat een plaatje met daaronder de 

benaming. 

Plaats de juiste letter bij het plaatje en zo leer je gemakkelijk het alfabet. Inhoud: 48 puzzelkaarten 

en 24 letters. Geschikt voor kinderen van 3 tot 5 jaar. 

€ 7,95 

Leer de cijfers en het rekenen samen met Dora! Tel de hoeveelheid op het plaatje 

en plaats het juiste puzzelstukje met het aantal aan de puzzelkaart. Inhoud: 24 

kaarten (die 12 afbeeldingen vormen). Geschikt voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 

€ 7,95 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Plop 4–in–1 spellendoos. Speel samen met kabouter Plop de leukste 

spelletjes! Met deze spellendoos kun je Memo, Lotto, Domino spelen en 

ook nog eens een puzzel maken. Verpakt in vrolijke full– colour doos. 

€ 15,95 

Leer de vormen met dit leuke dobbelspel. Twee spellen in een doos zorgen voor 

uren kleuterpret. Dobbel de juiste vorm en probeer als eerste de aankomst te be-

reiken. Klaar met dit spel? Draai het bord meteen om en probeer zoveel mogelijk 

kaartjes te verzamelen! Wie de meeste kaartjes heeft, wint! 

€ 15,95 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 
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€ 45,90 

 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

Aan onze Sinterklaaswedstrijd en 

win een mooie prijs ! 

Haal je tekening bij Kadora , kleur ze 

in en kom ze  

binnenbrengen uiterlijk voor 6 de-

cember ! 

Zeker doen ! 

 

Dé klassieker, om héél 

veel pakjes in te bewa-

ren! Afmetingen: 80 x 

50 cm. Beschikbaar 

vanaf 15 november 



 

Kadora’s klanten zijn meer waard! 

 

Kom zeker eens de kerstsfeer 

opsnuiven op 1 van de 4 ad-

ventszondagen en laat je ver-

wennen met een natje en 

droogje in een omgeving vol  

decoratie , cadeautjes en gezel-

ligheid. 

Iedereen van harte welkom ! 

Onze eindejaarsfolder vind je 

alvast op : 

Www.kadora.be 

Bestellingen voor verse bloem-

stukken kan je steeds doorge-

ven via  

bestellingen@kadora.be 
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Kadora’s klanten zijn meer waard! 

                      Alles voor geschenken – bloemen – decoratie 

Ligging van de winkel 

        Kadora is gevestigd  op de Nederenamestraat 10    9700 in oudenaarde 

 

   

 

  Openingsuren                                    Contact 

  Maandag  - vrijdag:   9u –12u30    14u –19u                 Kadora 

  Donderdag:   Gesloten                                                 Nederenamestraat 10 

  Zaterdag :  9u -  18u                                                   9700 Oudenaarde 

  Zondag :   9u - 13u                                                      Tel: 055/610.691 

                 E-mail: Info@kadora.be  

                 www.kadora.be  

   


