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Cadeautips voor de feestdagen

Nú

€ 6,50
korting

Bestel simpel en snel op Duckstadshop.nl

bij bestedin
g
vanaf € 50*

Hoera! De feestdagen komen er weer aan. Dat betekent verlanglijstjes maken!
In dit boekje zijn speciaal voor jou de vrolijkste Donald Duck artikelen verzameld.
Er is ook een speciale actie. Bij besteding vanaf € 50* ontvang je dit jubileumjaar
maar liefst € 6,50 korting en worden de artikelen gratis verzonden!
Daarnaast ontvangen abonnees altijd 10% korting op geselecteerde producten.
Ga snel naar Duckstadshop.nl en gebruik de kortingscode FEEST.
Blader maar snel verder en vul jouw verlanglijstje in op de achterzijde.
Fijne feestdagen!
Marketing Donald Duck Weekblad

✓ 90 dagen gratis retourgarantie

✓ Voor 22.00 uur besteld, morgen in huis

✓ Boven de € 50, gratis verzending

✓ Kies zelf een afleverdatum

Bestel snel op Duckstadshop.nl
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*Deze actie geldt t/m 31 december 2017 voor bestellingen met een afleveradres binnen Nederland.
De € 6,50 korting wordt automatisch verrekend in het winkelmandje wanneer de waarde minimaal € 50 bedraagt.
Abonnees van Donald Duck, Donald Duck Extra, Donald Duck Junior en Katrien Duck ontvangen 10%
zbonneekorting op geselecteerde producten. Als je je gegevens invult, weet het systeem aan de hand van je
postcode en huisnummer of je Duck-abonnee bent en wordt de korting verrekend. Ondanks zorgvuldige inkoop
kunnen producten uitverkocht raken. Voor de gepersonaliseerde producten en bestellingen uit België gelden
andere leveringsvoorwaarden.

De leukste cadeaukaart
feestdagen!
voor de feestdagen

• De vrolijkste cadeaukaart om te geven en
te krijgen!
• Keuze uit honderden
originele Donald Duck
cadeaus of een
abonnement
• Op te laden vanaf € 5
• Tel cadeaukaarten bij

elkaar op voor meer
voordeel

• Online in te wisselen via
DonaldDuck.nl/cadeau

© 2017 Disney

Al vanaf

€ 5!

Ook te koop bij Bruna, Primera & Intertoys!

LEKKER LEZEN
Beleef de avonturen uit Duckstad met de leukste uitgaven!

Pockets

267

Op Duckstadshop.nl vind je
heel veel leuke pockets. Neem
snel een kijkje voor het huidige
aanbod. Elke pocket bevat
een fragment op de rugzijde,
waardoor een kleurrijk beeld
ontstaat in de boekenkast.

Duistere bezoekers

€ 5,50

PREMIUM

267
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Premium pocket 9
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De spannendste avonturen lees
je in PREMIUM! In deze prachtige
pockets nemen SuperDonald en
Darkwing Duck het op tegen
buitenaardse indringers en
meedogenloze slechteriken...
met gevaar voor eigen leven!

€ 9,95

4

Dubbelpocket 61
Dubbelpockets bevatten twee
keer zoveel nieuwe avonturen van
Donald en Mickey als de gewone
pockets... Lekker veel waar voor
je geld dus! En ook deze pockets
hebben een tekening op de zijkant:
als je ze naast elkaar zet, verschijnt
er steeds een ander hoofd van
Donald op je plank!

€ 7,95

Themapocket

Eén keer in de 3 maanden mag
jij op DonaldDuck.nl kiezen
waar je een dubbeldikke pocket
over wilt lezen! Het Wilde
Westen, tijdreizen of toch
de boerderij? Breng je stem
uit en wie weet lees je straks
de Themapocket die jij hebt
gekozen!

28

€ 8,95
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IS DIT NOU KUNST?

Een vrolijke kerst
met Donald Duck

Kerstpocket
editie 268

€ 5,25

268

De kerstboom

€ 5,50
268

Donald Duck
kerstspecial
€ 4,75
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Adventspocket
24 cadeautjes in één! Scheur op 1 december de eerste
pagina’s open en begin met lezen. Op 2 december mag
je het volgende verhaal alweer openscheuren… en zo
door tot Kerstavond!

Aftellen naar Kerstmis was nog nooit zo leuk!
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Bestel snel op Duckstadshop.nl

€ 9,95

WINTERBOEK 2017
- 2018

Donald Duck Winterboek

Winterboek

Laat die sneeuw en kou maar komen!
Want met dit winterboek hoef jij de
deur voorlopig niet meer uit. Het staat
vol winterse stripverhalen, puzzels en
spelletjes met alle bekende figuren uit
Duckstad!

€ 6,95
144 PAGINA’S
KOELE VERHALEN,
STRIPS, PUZZELS
EN SPELLETJES

DuckTales Winterboek
Met dit winterboek van DuckTales hoeft
niemand zich te vervelen deze winter!
Oom Dagobert, Turbo en Lizzy vermaken
je 96 pagina’s lang met verhalen, strips,
puzzels en spelletjes!

€ 5,99

WINTERBOEK

Met dit vrolijke boek boordevol spelletjes, puzzels en kleurplaten kom
je de koude winter wel door. Bliksem McQueen en Takel beleven een
spannend avontuur in Londen, Anna uit Frozen wordt achtervolgd door
een sneeuwman en je vriendjes uit Finding Dory en Toy Story hebben
leuke spelletjes voor je bedacht! Leuk voor alle kinderen van 4 tot 7 jaar!
Speel, puzzel en kleur maar weer mee! Veel plezier!

Spelen, puzzelen en kleuren
DISNEY WINTERB

€ 5,99
OEK 2017

Disney Winterboek
© 2017 Disney

© 2017 Disney/Pix

ar

De winter wordt nog leuker met het
Disney Winterboek! Hiermee kunnen de
kleinsten lekker op avontuur met hun
bekende Disney vriendjes. Het Disney
Winterboek: spelen, puzzelen en
kleuren voor kinderen van 4 tot 7 jaar!
AP

Specialreeksnr.:
25 1/2017
Prijs: € 5,99

Cover.indd 1,3

FROZEN – FIN
DING DORY
– CARS
21-09-17 10:22
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Dagobert
Jubileumalbum
De rijkste eend ter
wereld word je niet
zomaar. Daar gaan
vele schattenjachten,
ontdekkingsreizen en
keiharde zakentransacties
aan vooraf. En dan moet
je ook nog uitkijken dat
je niet wordt beroofd. Al
zeventig jaar lang beleeft
hij de spannendste
avonturen. Een aantal
van oom Dagoberts
kostbaarste herinneringen
is verzameld in dit
jubileumalbum.

€ 6,95
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Vrolijke
stripverhalen
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Je zou het door zijn constante
gemopper bijna vergeten, maar
het leven van Donald Duck is
eigenlijk best heel leuk! Want
hoewel hij soms pech heeft,
wordt er ook genoeg gelachen
tijdens alle avonturen die hij
beleeft met zijn familie en
vrienden.
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VROLIJ

Het levensverhaal en de reisavonturen
van oom Dagobert
€ 64,95
per box

Bestel de twee boxen als bundel met € 10 korting
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Jouw eigen Donald Duck!
Speel zelf een rol in Donald Duck.
Je kunt kiezen uit allerlei vrolijke thema’s!

Junior
Speciaal
voor jou,
Kay
de Graaf

€ 12,50
per stuk

Voor de gepersonaliseerde uitgave gelden andere leveringsvoorwaarden.
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Bestel snel op Duckstadshop.nl

Vrolijk lezen en spelen

Gepersonaliseerde boekjes
Speel een rol in een van deze
gepersonaliseerde boeken!

Vanaf

€ 17,50
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Voor de gepersonaliseerde uitgave gelden andere leveringsvoorwaarden.
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1128

betoverenD MOOI
de beroemdste Disney Prinsessen
en Frozen sprookjes

Wil je de magie van het voorlezen beleven?
Droom weg en beleef de verhalen van de beroemdste
Disney Prinsessen en Frozen sprookjes. Ga mee op reis
naar de wondere wereld en laat je betoveren. Bezoek
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, vlieg met Jasmine mee
op Aladdin’s tapijt en ontdek het koninkrijk van Elsa en Anna.

€24,95*
voor

abonn

+

ees

gratis
thuis
bezor
gd

Disney prinsessen voorleescollectie
Luxe verzamelbox
7 prachtige sprookjesboeken:
Assepoester, Sneeuwwitje,
Doornroosje, Rapunzel,
Aladdin, Frozen,
CADEAU!
Belle en het beest
Prachtige illustraties
Nu met boekje
‘Olaf’s Frozen
avontuur’ cadeau
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Bestel nu via donaldduck.nl/disneyboeken
* Speciale abonneekorting. Als abonnee betaal je maar €24,95.
Geen abonnee? Dan betaal je €34,95. Inclusief verzendkosten.

112821 Disney Prinsessenboek Voorleescollectie - DD Verlanglijstboekje 130x185.indd 1
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De aller-aller-all
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HOERA! Donald Duck
Weekblad bestaat 65 jaar!
En dat wordt gevierd met
dit extra dikke, vrolijke
jubileumalbum! En het
is ook nog eens een heel
bijzonder album, want
de lievelingsverhalen
van de lezers zelf zijn
hierin gebundeld. Ook
benieuwd welke verhalen
gekozen zijn? Mis dit
album dan niet!

Keuze
van de
lezers!

€ 6,95

© Disney
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Spannendste
Avonturen

endste
De Spannuren
Avont

Spannendste avonturen
Donald ligt het liefst de
hele dag in z’n hangmat.
Maar daar heeft hij bijna
nooit tijd voor, want er
is altijd wel ergens een
avontuur waarin hij wordt
meegesleurd door zijn
familie en vrienden.
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€ 4,50
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DE TIJD VLIEGT
Oma Duck: Lees elke dag een grap!

Donald Duck scheurkalender 2018
De allerleukste
scheurkalender is
er weer! Dat wordt
snaterlachen met
deze superdikke
scheurkalender! Hang
‘m op waar je wilt en
begin elke dag met
een grappig stripje.
Op de achterkant
van de stripjes staan
honderden mopjes,
waanzinnige
weetjes,
De allerleukste
scheurkalender is er
recepten
speeltips.
weer! Daten
wordt
snaterlachen met
Als
2018
nu geenscheurkalender!
deze
superdikke
vrolijk
jaar
Hang ‘m
opwordt,
waar je wilt en
dan
eet
Donald
begin
elke
dag met een grappig
zijn
petOp
op!de
Veel
stripje.
achterkant van de
scheurplezier!
stripjes staan honderden mopjes,
waanzinnige weetjes, recepten en
speeltips. Als 2018 nu geen vrolijk
jaar wordt, dan eet Donald zijn pet
95
op! Veel scheurplezier!

€ 14,

€ 12,99

15

Bestel snel op Duckstadshop.nl

Donald Duck scheurkalender 2017

HEERLIJK SLAPEN

Donald Duck scheurkalender 2017

Gijs Gans: “Na elke maaltijd doe ik een tukje. Zo blijf ik fris en fruitig!”

Dekbedovertrekken

€ 39,95

Formaat 140 x 200 cm.

per stuk

Nachtkastje
€ 109

€ 89

Niet leverbaar in België. Retourtermijn van 14 dagen.
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Opbergkast kluis

€ 489

€ 399

€ 299

€ 249

Bed met lade

Exclusief matras en beddengoed.
Niet leverbaar in België. Retourtermijn van 14 dagen.
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Nu in prijs verlaagd!
Meubels van hoogwaardig
grenen in kleur staalgrijs.

’N STUKJE DUCKSTAD
Woonexpert Katrien weet wel hoe je je kamer leuk moet inrichten!

Zitzakken

Formaat 165 x 135 cm.

€ 149
per stuk

Opbergkist

€ 149

€ 119

€ 39,95

€ 24,95 Kussen
op kist

Niet leverbaar in België. Retourtermijn van 14 dagen.
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Muursticker

Raamstickers

€ 29,95

€ 19,95

per stuk

per stuk

Behang

€ 19
per rol

Deurstickers

€ 59,95
Bestel snel op Duckstadshop.nl

per stuk

Levertijd onder voorbehoud.

19

Speeltapijten
Aan elkaar te koppelen.
Formaat 133 x 95 cm.

€ 24,95
per stuk

Verzamelband
Berg je Donald Ducks op in deze vrolijke
verzamelbanden. Zo heb je alles netjes bij elkaar!

g
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€ 9,95

2 voor

€ 18,95
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Rugzak
Met handig
laptopvak.

€ 24,95
per stuk

Levertijd onder voorbehoud.

Etui
Je kunt deze etui ook
als toilettas gebruiken!
Handig als je een keer
uit logeren gaat!

Bestel snel op Duckstadshop.nl

€ 12,95

21

De vrolijkste typecursus
van Nederland
DuckTypen is dé leukste online typecursus!
Als verslaggever van de Duckstadkrant leer
je blind typen met tien vingers. Binnen een
halfjaar kun je je diploma al halen!

© 2017 Disney

ng voor
25% korti
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Duck abon

Speel s
n
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Ga voor meer informatie en
de gratis proefgame naar DuckTypen.nl

Feestdagentip

Geef een abonnement cadeau!

© 2017 Disney
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