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Bij en Mus

Feel-good
speelgoed!

VOOR HET ULTIEME

VERLANGLIJSTJE

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!



Winnen!
Los de kruiswoordpuzzel

op en lever je oplossing in

bij Bij  en Mus (in de winkel

of via instagram). De

woorden staan verticaal,

horizontaal en diagonaal in

de kruiswoordpuzzel. Kun

jij  alle woorden vinden die

we verstopt hebben? Doe

je best en maak kans op

een mooie prijs!

 

MAAK KANS OP EEN
CADEAUBON VAN € 20,-

Lever je antwoord in vóór 01-12-22.

Hierna maken wij de winnaar bekend!



Macarons geurgummen
Set van 6 stuks

€ 4,99

Heart to heart
Stapelbare waskrijtjes

€ 3,99

Moo & Baa
Houd op de kop en
weer andersom en

het geeft een
hilarisch koe- of

schaap geluid!
€ 6,99

Gelpennen
Set van 6

€ 7,50

Rubbabu mini rubberen 
speelbal voor baby's

€ 3,50 per stuk

6-kleuren pen
€ 3,50

Fijne cadeautjes
ONDER DE € 10 ,-

 
Glitter Bird stuiterbal

In diverse kleuren
Ø 4,2 cm

€ 7,00

Kknekki
Haarelastiek + armbandje in één. 
Meer dan 40 soorten op voorraad!

Slim Kknekki: € 2,50
Andere varianten: € 2,95

Kinder nagellak
Peel off. Geurvrij,

alcoholvrij, gifvrij.
Gewone kleuren: € 7,95

Met glitters: € 8,95

Ultimate Brick Maker
zakje met 57 gram kinetic 
sand en lego stenen maker

Blauw of roze
€ 9,99

Glitter Mouse stuiterbal
Ø 4,3 cm

diverse kleuren
€ 7,00

Fruit ring
Transparant, met leuke

fruit printjes
€ 5,00

Glitter viltstiften
Doosje met 6 stuks

Spaakkralen
Accessoires om in de

spaken van je fiets te doen!
Bliksem of sterren variant

€ 6,00

Holztiger Haas
€ 7,50

Bromtol
€ 9,99

Janod papieren waarzeggers
knutselpakket

€ 8,99

Zaklampboek
Schijn met de meegeleverde
kartonnen 'zaklamp' en er
verschijnt nog veel meer!

€ 9,99

Primo plakaatverf
Keuze uit 12 kleuren

per flesje € 1,70

Raad eens hoeveel
ik van je hou mini

€ 5,95



Vintage Chair micro
Set van 2 gouden stoelen

€ 28,00

€ 17,00

Mouse chair
Sofa rood

€ 13,00

€ 9,95

€ 8,95

Wipstoel
MY (baby muis) of micro (groot)

€ 25,00

Cooking set
Gasfornuis incl 

accessoires

Miniatuur
spiegel

€ 10,00

€ 14,00
Kerstboom

Miniatuur (8 cm)
€ 35,00

Badkamermeubel
Miniatuur 

Mint of Powder

€ 39,50

Koelkast 
metaal
22 cm

€ 24,00Baby muisjes box
Playpen MY

€ 85,00

Kasteel met keuken
FSC karton poppenhuis 
met drie verdiepingen

24 x 62 cm
Verwacht: Begin december

Staande lamp
Kan écht 
branden!

€ 14,00
Dance clothes Mira Belle
Kledingset grote zus muis

€ 32,50

MY baby muis wieg
Inclusief beddengoed

€ 19,95

€ 25,00

Tea & Biscuits for two
Thee servies incl 

miniatuur taartjes

€ 32,50

€ 42,50

Vintage bed
1-persoons of 2 persoons bed

voor muisjes. Incl beddengoed

Koelkast
Mouse
karton



€ 28,00

Maid of Waiter mouse
 

€ 25,00

Grote broer muis
in luciferdoosje

Grote zus muis
in luciferdoosje€ 18,50

Sleepy / wakey baby muis
Baby boy in doosje

Fee muis kleine zus
keuze uit: cream - 
peachy pink -mint

€ 17,00

€ 28,00
€ 55,95Opa & Oma muis 

in mega luciferdoos

Scan de QR code
en bekijk meer Maileg 

op onze website

€ 26,50

Christmas mouse
Grote broer of grote 
zus in luciferdoosje

€ 57,00

Papa & mama muis
in sigarendoosje

€ 249,50

Maileg Doll house
Poppenhuis of muizen, 

poppen of konijntjes
Hoogte: 80 cm



Royal Twins
Kleine broer + kleine zus 

met doosje

Houten wieg
Blauw of rose (exclusief muis)

€ 28,00

Grote broer surfer
Inclusief surfboard

€ 28,00

€ 24,00 Gouden stoel
Per stuk

€ 14,00

€ 13,00
Diner tafel
metaal, wit

€ 24,00

€ 38,00

MY rabbit
Baby konijntje

Kleine broer Super Held
Inclusief doosje

€ 42,50

Kleine zus surferr
ook verkrijgbaar

als kleine broer surfer

€ 42,50

Kleine zus prinses
Inclusief doosje

€ 42,50
Micro pram

Kinderwagen metaal
keuze uit 3 kleuren



Open-
ended
play

Je kindje kan al zijn of haar creativiteit erin kwijt en
traint hiermee ook nog eens de fijne motoriek. Goed
voor het milieu én je kind.
Samenvattend kunnen kinderen met open ended play
dus op hun eigen manier ontdekken hoe iets voelt,
ruikt, beweegt en wat ermee gedaan kan worden.
Ofwel, ze hebben letterlijk vrij spel om zich te
ontwikkelen op een ongedwongen en ontspannen
manier :)

Je ziet en hoort de term ‘open ended play’ steeds
vaker, maar wat houdt het eigenlijk in? In dit artikel
leggen we je dit graag uit. Want wij houden er van!
Simpel gezegd betekent ‘open ended play’ dat iets
speelgoed is zonder specifieke voorbedachte
speelwijze of doel. Het speelgoed kan dan dus
werkelijk alles zijn en je kindje mag zelf bedenken wat
het is. Zo groeit speelgoed met kinderen mee en zal het
nooit vervelen. Hier tegenover staat made-for-purpose
toys (of close ended toys), zoals puzzels en
bordspellen. Hier is het van tevoren bekend wat de
bedoeling is en/of zijn er vaste regels.
Je kinderen op een open ended manier te laten spelen,
biedt verschillende voordelen. Een hiervan is dat ze
door het experimenteren tot mooie oplossingen en
ideeën komen, wat goed is voor hun persoonlijke
ontwikkeling. Fantasie de vrije loop laten kan
bijvoorbeeld bij het bouwen met blokken, maar ook het
combineren van kleuren en het doen van rollenspellen
zijn goede situaties. Hier zijn immers geen vaste scripts
voor.
Open ended play is ook een duurzame manier van
spelen, want je hoeft er in principe weinig voor aan te
schaffen. Ook toiletrollen, lege doosjes, glazen potten
en plastic flessen zijn bijvoorbeeld perfect om mee te
spelen. 

"speelgoed zonder
specifieke voorbedachte
speelwijze of doel"

SPEELGOED

DAT MET JE 

KIND MEE 

GROEIT



Set van 36 mandala
regenboog eieren

€ 15,20

Set van 36 mandala paddenstoelen

€ 9,95

€ 35,00

€ 39,80

€ 15,50

€ 13,95

€ 13,95

€ 45,95

€ 15,50

€ 32,50

Set van 12 houten ringen

Nins natural wood
Set met nins, ringen en schijfjes

Wonders speelset

Houten speelbak
Perfect voor sensory play

met kinetic sand of gekleurde rijst

Set van 36 mandala 
vuur elementen

Set van 36 roze
mandala bloemen

Speelset 'Hooray'

Nins Tomten speelset
42-delige set met nins en 

mandala elementen



€ 99,00

€ 47,50

€ 124,95

€ 49,95

€ 29,95
€ 89,95

€ 139,95

€ 47,50

€ 19,99

Te gek speelgoed met magneten.
Geschikt vanaf 3 jaar!

Scan de QR code
en bekijk meer Magna Tiles 

op onze website

Janod Magnetibook
Spelen met magneten. 

Diverse soorten



€ 17,99

€ 27,99

€ 19,95 € 9,99

€ 12,95€ 12,95

€ 47,99

€ 16,50

€ 12,99

Kinetic Sand
1 kg

Kinetic Sand
2,5 kg

Kinetic Sand
5 kg

Ultimate Brick Maker
zakje met 57 gram kinetic 
sand en lego stenen maker

Blauw of roze

Zelf slijm maken set!
Keuze uit Metallic set of Fluor set.

Geschikt vanaf 3 jaar.
Op waterbasis, vrij van oplosmiddelen. 

Uitwasbaar uit kleding.

Zakje met 283 gram
gekleurd kinetic sand

MadMattr
Burgers maken met 

kinetic sand

MadMattr
Sweet bakery set 
met  kinetic sand



€ 5,95

€ 9,50

€ 14,95

€ 1,70

€ 6,45

€ 5,50

€ 12,50

Metallic Potloden
Doosje met 6 stuks

€ 3,50

€ 4,50

Set met 8 flesjes plakaatverf
Fluor + metallic kleuren

Set met 6 flesjes plakaatverf

€ 9,95

Vingerverf
Doosje met vier 

kleuren

Glitter viltstiften
Doosje met 6 stuks

Plakaatverf flesje
Geen kwast nodig, lekker verven 
vanuit het flesje zonder gesmeer.

50 ml, prijs per flesje
keuze uit 12 kleuren

Driehoek waskrijtjes
Makkelijk vast te houden voor kids.

Doosje met 6 krijtjes.

Vingerverf Parelmoer
Box met 6  kleuren



kerststa
l

MAAK JE

EIGEN

MET HOLZTIGER

Houten dieren
Vanaf € 6,50



Rotan poppenwagen
diverse soorten
Vanaf € 69,95

Pop Anik lachend
Jongen of meisje

bloot
€ 16,95

Bonjour Little
Poppen onesie + bonnet

€ 34,95

Pop Feng of Beltran
Aziatisch jongen of meisje

blauwe of bruine ogen
€ 16,95

Pop Amparo of Bonifacio
Donker jongen of meisje

blauwe of bruine ogen
bloot

€ 16,95

Pop Alicia of Albert
Jongen of meisje

€ 16,95

Pop Olga
Inclusief outfit,

in mooie vensterdoos
€ 39,95

Poppen ondergoed
diverse kleuren 

€ 9,95
Poppen rompers
diverse kleuren 

€ 13,95

Diverse poppen outfits
inclusief hangertje

 vanaf € 16,95

Pop met ondergoed
in doos

jongen of meisje
diverse soorten

€ 24,95



€ 54,00
Draagmandje voor poppen 

Diverse kleuren

Doll Stroller Cherry
Poppen buggy De mooiste

accessoires
voor je pop

€ 39,95

Doll nursery set
Poppen verzorgingsset met mini 
hydrofieldoek, luier en slabbetje.

Diverse prints

€ 27,00

€ 135,00

€ 51,00

€ 47,00

Poppen draagzak 
Lemon

€ 47,00

Poppen dekbed + kussentje
Diverse prints

€ 14,00

Poppen draagzak 
Cherry 

Doll Table chair
Stoel voor poppen die je

aan een tafel kunt hangen

Doll Pram
Poppenrwagen met 

te gekke print

Scan de QR code
en bekijk alle poppen 

en accessoires 
op onze website



€ 13,95

Konges Slojd siliconen baby lepel 'Farm'
Diverse kleuren, verkoop per stuk

€ 6,50

Mushie stapeltorens
Diverse kleuren

Speelgoed om te stapelen, 
ook geschikt voor in bad

€ 13,95

€ 14,95

€ 9,95

€ 19,95

Lil' Atelier Lomi 
quilted speelmat Leaf

118 x 88 cm
 

€ 72,-

€ 79,99

Feel good
speelgoed

voor je baby

€ 13,99

€ 17,50

€ 20,00

€ 14,95

Liewood Grace 
Playgym speeltjes

Set van 3

€ 24,00

Wee Gallery badboekjes
Zwart-wit boekje dat kleur

krijgt wanneer deze in aanraking
komt met water. Diverse soorten.

Mushie swaddles
Hydrofiel doeken
diverse soorten

 

Moonie Humming knuffels
Knuffelkonijn -of beer met licht en 

rustgevende geluiden
zoals white noise en hartslag.
Beperkte voorraad! Prijs vanaf

Wee Gallery Art cards
Doosje zwart-wit kaarten

met prachtige prints. Door 
het hoge contrast geweldig

voor baby's om naar te kijken.
Diverse soorten.

Scan de QR code
en bekijk al ons baby 

speelgoed op de website

Pacifier case
Bewaardoosje voor fopspenen

Makkeljk te bevestigen aan 
kinderwagen of luiertas.

Mushie Bijtring
Hondje

Mini Racoon of 
Mini Unicorn

Knuffel rammelaar

Silly Silas
Maillot met bretels.

Diverse kleuren soorten.
Vanaf € 20,00

Tikiri 
Bad- en bijtspeeltje
diverse diersoorten

Konges Slojd Ki Keys
siliconen bijt sleutelbos

€ 24,50 

Konges Slojd Activity Ring
Diverse soorten

€ 33,50 - € 47,00 



€ 16,00

Batwings verkleedset
Cape en masker

€ 40,00

€ 7,00
€ 6,00

€ 23,00

€ 5,00

€ 35,00

€ 48,00

€ 22,00

Glitter bal
15 cm of 22 cm € 28,00

€ 6,00

€ 13,00

€ 25,00

Glow in the dark
Owl stuiterbal

Ø 5,7 cm
diverse kleuren

 

€ 7,00

€ 18,00

Sparkling Rainbow cape
Verkleedcape met pailletten

€ 7,00

€ 4,50

Jongleer ballen
Set van 3 stuks

Baby sheep ball
Ø 10 cm

Glitter Mouse stuiterbal
Ø 4,3 cm

diverse kleuren
 

Armbandjes
Diverse soorten

Fruit ring
Transparant, met leuke

fruit printjes

Swirling skirt
Metallic rokje, perfect

om in te draaien!
Paars of goud

Gouden voetbal
Ø 22 cm

Diabolo
Bunny diabolo

New brand!

Spaakkralen
Accessoires om in de

spaken van je fiets te doen!
Bliksem of sterren variant

Handbal
in katoenen tasje

Ø 14 cm 
Glitter Bird stuiterbal

Ø 4,2 cm

Mini toverstaf
27 cm



€ 45,00

€ 13,95
nieuwnieuw

nieuwnieuw
nieuwnieuw
nieuwnieuw

€ 49,00

Schmink potloden
Set van 6 in doosje

€ 5,50

€ 25,95

Opvouwbare koptelefoon
Draadloos. Inclusief tasje.
Max volume van 85DB ter
bescherming van de oren.

Kids Camera
Met oplaadbare batterij en

USB kabel. 32 GB
geheugenkaart apart

verkrijgbaar.
Inclusief onderwater case

voor onderwater FUN!

Schmink set
Op water basis,  organic

en hypoallergeen.
Diverse soorten

Schmink potloden
Ook los verkrijgbaar,

prijs per stuk: 

Rubbabu dier op wielen
Rubberen diertje velours, veilig

 voor  kids en baby's
€ 6,99



€ 13,50

€ 2,95

€ 29,95

€ 7,50

Nail kit
Setje met tenenspreiders,

nagelvijl, tattoo's en
nagelstickertjes. 

€ 9,95

Kknekki
Haarelastiek + armbandje in één. 
Meer dan 40 soorten op voorraad!

Slim Kknekki: € 2,50
Andere varianten:

Alles voor
de mooiste
looks

Essentials make-up gift set
Canvas tas + nail kit +

oogschaduw + lipbalm +
nagellak + kwastjesset

Haarmascara
Op water basis,  organic

en hypoallergeen.
Diverse soorten, per stuk:

Kinder nagellak
Peel off. Geurvrij,

alcoholvrij, gifvrij.
Gewone kleuren: € 7,95

Met glitters: € 8,95

Brush set
5-delige set kwastjes

€ 6,95

Oogschaduw duo
Diverse uitvoeringen.

Vegan, veilig voor kinderen.

Lip Balm XL
Diverse kleuren

€ 6,95

Blush
Vegan, veilig voor kinderen.

€ 7,50

Kinder parfum
Roller. In twee verschillende 

uitvoeringen / geuren.
€ 15,50



Houten
speelgoed

Liewood Jolene playhouse
Houten poppenhuis

Rose of Sandy
€ 87,00

Kid's Concept
Draagbaar keukentje

€ 63,95

 Janod Sweet Cocoon 
speeltafel

€ 64,99 

Houten Tap Tap xylofoon
met hamertje en ballen

€ 29,99

Kid's Concept
Houten buggy voor de pop

€ 47,95

Janod Knoppuzzel
Diverse soorten. 6 stukjes.

€ 11,99

Janod
Houten brandweerkazerne

€ 71,99

Janod
Wegwerker vrachtwagen

43-delig
€ 41,99

Janod
Keukenmachine bakset 

€ 29,99

Liewood Amanda slaapkamer
meubeltjes voor poppenhuis

Rose of Sandy
€ 26,00

Liewood Gillian woonkamer
meubeltjes voor poppenhuis

Rose of Sandy
€ 26,00

Liewood Lotta dolls family
voor poppenhuis

€ 26,00

Kid's Concept
Bistro kookset

€ 29,95

Janod regenkoker
€ 11,99

Janod houten rupsje
Verkrijgbaar in 3 kleuren

€ 3,99

Janod houten stempel
Verkrijgbaar in 3 kleuren

€ 3,99

Janod houten jojo
Verkrijgbaar in 4 soorten

€ 3,99



€ 24,95

€ 23,95

€ 27,95

€ 44,95

€ 21,95

Bashful Unicorn

€ 18,50

€ 22,50

€ 22,95

€ 34,95

Clippy Clop Palomino Pony

Hugs &
Cuddles

Scan de QR code
en bekijk alle fluffy

knuffels op de website

Huddles Bunny
Konijn met baby

Bashfull Bunny Blush
Small: € 18,50

Medium: € 26,50
Fun Guy Robbie

Percy Pinguin
Tiny: € 17,95

Little: € 24,95

Napping Nipper Dog
inclusief mandje

Odell Octopus

Beatrice Butterfly
€ 32,95

Oberon Owl

Amuseable Watermelon
small 

Fleury Gerbera
 

Fabulous Fruit Cherry
€ 13,95



4.

Boeken
Diverse muziekboeken

€ 22,95

Scan de QR code
en bekijk alle te gekke

boeken op onze website

Gewoon zoals je bent
€ 15,99

1.

De Neehoorn
€ 14,99

2.
De Neehoorn en de 

Slangzaam
€ 15,99

3.

Het boek van de evolutie
€ 15,99

Twee vechtende eekhoorntjes
€ 15,99

5.

Het licht dat door het donker danst
€ 15,95

6.

Samen hier
€ 14,99

7.

8. Het nog grotere Fiep kijkboek
€ 16,99

9.
10.Van Klein tot Groots

Diverse soorten
€ 22,95

Het dikke boek van ons 
bijzondere heelal

€ 22,9911.
Ik wil de maan

€ 10,99

12.

Waar ben je? flapjesboeken
Diverse soorten

€ 10,99

13.

Stoere sprookjes over
avontuurlijke meisjes

€ 17,50

14.

15.

Stoere sprookjes over
Super Helden

€ 17,50

16.
Zaklamp boek

diverse soorten
€ 9,99 17. De leeuw

in de muis 
€ 15,99

18. Iets wat 
sneeuw heet

€ 15,95



:Lieve Sint,dit is mijnverlanglijstje. Ikben super liefgeweest (meestal!)dit jaar.
 van:         



Sinds februari 2020 kun je Bij en Mus vinden in het
centrum van het gezellige historische stadje Meppel.
De winkel is opgezet door schoonzusjes Jessica en
Susan. De belangrijkste kernwaarde van de winkel is
de duurzaamheid van de producten die wij verkopen.
Het moet onder goede omstandigheden gemaakt zijn,
van materialen die veilig zijn voor jou en je kindje. Dat
geldt voor zowel de kleding als al ons speelgoed. In
onze winkel vind je babykleding vanaf maat 44 t/m
kinderkleding in maat 152. Maar naast kleding houden
we ook enorm van het zoeken naar superleuke merken
kinderspeelgoed. Net even anders! Dus voor een leuk
cadeautje voor een verjaardag kun je zeker bij ons
terecht. Maar ook hebben we een breed assortiment
prachtige kinderboeken. En natuurlijk slaag je bij ons
ook heel makkelijk voor een kraamcadeau, want we
hebben een uitgebreide baby afdeling met de mooiste
kleertjes, speelgoed en lifestyle artikelen. 

De leukste 
kinderwinkel
van Drenthe!
Duurzame merken in een prachtig oud
apothekerspand, in het centrum van Meppel.

"materialen die veilig
zijn voor jou en je kindje"

We hopen dat je veel inspiratie hebt opgedaan in
deze speelgoed gids, die met veel liefde is gemaakt. 
En natuurlijk zouden we het super leuk vinden om je
in de winkel te mogen begroeten. Wij en ons liefste
team staan graag voor je klaar!

ps: In de winkel is natuurlijk ook een leuke speelhoek
voor vermaak terwijl papa en mama winkelen.

Liefs, Jessica & Susan
schoonzusjes Benjamins


