Datum van uitgifte april 2016

We gaan weer naar buiten...

Laat de zon
maar komen!

Tot
55%
korting!

Rennen, springen, vliegen,
duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan!
Verder het plein inrichten knutseltips Quest weetjes

Met een
mooie zomer
in het verschiet
begint het al
te kriebelen!
Overal is het al voelbaar: het voorjaar
komt er aan. Wiebelen op de stoelen,
naar buiten willen, stoeien, ravotten, fietsen,
rijden en klimmen: als het maar buiten is!
Ook dit jaar heeft Heutink flinke kortingen
op fietsen, karren, buitenspeelmateriaal
en meer! Ook in deze krant veel nieuw
knutsel- en spelmateriaal.

We gaan weer naar buiten!

Rijdend materiaal
van Winther

4

Rijdend materiaal
van Okido

9

Speciaal
rijdend materiaal

12
Op het plein

15
Hoofdvestiging
Nijverheidsstraat 45, 7461 AD Rijssen
T (0548) 53 66 66
E info@heutink.nl
Postadres
Postbus 242, 7460 AE Rijssen
Informatiecentrum Rijssen
Morsweg 10
T (0548) 53 67 66
Informatiecentrum Ede
Galvanistraat 12 - 1
T (0318) 64 04 42
www.heutink.nl
-

24/7 online bestellen.
Voor 13.00 uur besteld is de volgende dag geleverd.
Prijzen in de krant zijn netto inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Log in voor uw persoonlijke prijs.

De prijzen in deze krant zijn geldig tot 1 juli 2016 of zolang de voorraad strekt.
De korting geldt op de brutoprijzen. De prijzen gelden bij een minimum ordergrootte van € 175,00 incl. btw. Voor orders beneden € 175,00 incl. btw berekenen
wij u € 5,95 behandelingskosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Voorjaarsknallers!
Golfspel Educo
523.177

Met dit golfspel kunnen de kinderen zich
zowel binnen als buiten uren vermaken.
En omdat de lente in de lucht hangt een
extra grote voorjaarsknaller!
Inhoud: houten golfbaan, houten golfclub en
4 houten ballen. Formaat: 75 x 26 x 17 cm.

van 36,08

00
15,

In de zandbak

Mega
deal!

23

150.010

- Vermogen: 8,5/17 Watt.
- Formaat: 25 x 21,5 x 24 cm.
- Gewicht: 6,1 kilo.

249,00

26
30

CD-/MP3-/
USB-speler

van 466,99

Voor als
het regent

Buitenspelen
volgens Kompan

OP
=
OP

De allerleukste
knutseltips

32

Gratis helm
bij al ons rijdend
materiaal
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Rijdend
materiaal
LEARNING BY MOVING

Nieuwe
uitvoering,
vertrouwde
kwaliteit

Weetje...

Nieuw!

Kun je fietsen
verleren?

Vermoedelijk niet. Zelfs mensen die
veertig jaar niet op
een fiets hebben gezeten, en ervan
overtuigd zijn dat ze het fietsen
totaal verleerd zijn, blijken het in een
mum van tijd weer te pakken
te hebben. Als ze eenmaal op de
fiets zitten, herinnert hun lichaam
zich ineens weer hoe dat ging, bal
ans houden en sturen.
In het begin voelt het allemaal een
beetje eng en onwennig,
maar echt verleren doe je het noo
it.

Easy rider off-road
522.007
Zithoogte: 15 cm.
Leeftijd: 3-7 jaar.
Formaat: 82 x 59 x 63 cm.

Driewieler
off-road groot

van 289,04

Zithoogte: 43 cm.
Leeftijd: 4-8 jaar.
Formaat:
87 x 61 x 69 cm.

66
202,
Nieuw!

522.006

Bob kart
522.010

Nieuw!
Driewieler
off-road midi
522.001
Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 3-6 jaar.
Formaat: 79 x 56 x 62 cm.

w w w. h e u t i n k . n l

29
192,

Net als bij een echte zeepkistenrace is samenwerking
met de Bob kart nodig. Het ene kind stuurt terwijl de ander
al steppend snelheid maakt.

Zithoogte: 18 cm.
Leeftijd: 4-10 jaar.
Formaat:
121 x 67 x 67 cm.

van 404,52

07
275,

van 269,90

50
183,

Stevig en
stoer!
4

van 282,78

Dat geldt ook voor andere vaardig
heden, zoals zwemmen of
pianospelen die je na lange tijd wee
r probeert op te pikken.
Ons ‘spiergeheugen’ is veel robuus
ter dan ons geheugen voor
feiten en gebeurtenissen. Mensen
die dementeren weten vaak
niet meer met wie ze getrouwd zijn
of wat ze vanochtend voor
ontbijt hadden, maar als ze ooit kon
den golfen of viool spelen,
zullen ze dat nooit verleren. Sterke
r nog: ze zijn nog steeds
in staat om nieuwe vaardigheden
aan te leren.

Nieuw!
Gratis helm
bij al ons
rijdend
materiaal

Samenwerken vereist
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Weetje... inderen met ADHD leren
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Gratis helm
bij al ons
rijdend
materiaal
van 258,11
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Driewieler midi

van 300,89

522.309

Driewieler mini
522.308

Tot
55%
korting!

204,61

Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Formaat:
79 x 52 x 69 cm.

Zithoogte: 28 cm. Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 67 x 45 x 51 cm.

Step
522.307

van 230,30

156,60

Step maxi
522.246

Stuurhoogte: 76 cm. Leeftijd: 4 - 6 jaar.
Formaat: 100 x 47 x 76 cm.

Step met
verhoogd
stuur

191,48

Stuurhoogte: 93 cm.
Leeftijd: 8 - 12 jaar.
Formaat: 122 x 47 x 93 cm.

van 255,65

173,84

van 292,75

199,07

Rije, rije, rije
in een
wagentje...

522.359
Zithoogte: 43 cm.
Leeftijd: 4 - 8 jaar.
Formaat: 87 x 58 x 69 cm.

van 300,66

204,45
Licht om te duwen maar
robuust van kwaliteit.
Kijk voor meer info, uitvoeringen
& accessoires op heutink.nl
522.829 Kiddy Bus 4-zits van 1.609,22
522.823 Kiddy Bus 6-zits van 1.843,97
522.828 Kiddy Bus de luxe van 2.719,93

Kijk op
heutink.nl
voor meer
informatie

Kiddy Bus 4-zits

1.094,27
Kiddy Bus 6-zits

Stuurhoogte: 86 cm.
Leeftijd: 7 - 10 jaar.
Formaat: 100 x 47 x 86 cm.

1.253,90
Driewielerstep
522.251

522.307
w w w. h e u t i n k . n l

Fitnessbal
De onderzoekers raden leraren en
ouders dan ook aan om kinderen
met ADHD te laten zitten op fitness
ballen of hometrainers. Zo presteren
ze
beter met taakjes in de klas, toetse
n of huiswerk. Of de rest van de klas
goed
presteert in de nabijheid van een fiet
sende of deinende medeleerling? Dat hebben de wetenscha
ppers dan weer niet onderzocht.

Driewieler maxi

van 281,59

522.306

6

ALERT
Met een high-speed camera maakt
en de onderzoekers beelden
van elke beweging. Tegelijkertijd ana
lyseerden ze de aandacht
van het kind voor de taak. De kindere
n met ADHD presteerden
aanzienlijk beter als ze met hun voe
t zaten te tikken, een been heen
en weer zwaaiden, of op een andere
manier bewogen. Het hield
ze alert. Voor de niet-ADHD’ers gol
d het omgekeerde.

522.306

522.246

Stuurhoogte: 76 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 88 x 50 x 76 cm.

Kiddy bus de luxe

1.849,56
Log in op www.heutink.nl om te bestellen

7

Weetje... Fietsen Nederlanders

Driewieler
522.453
Zithoogte: 31 cm.
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Lengte: 62 cm.

van 120,38

81,86
Tot
55%
korting!

echt zo veel?

Ja. Nederland telt meer fietsen dan
inwoners en dat is een unicum in de
wereld.
Bovendien worden die tweewielers
goed gebruikt. In een stad als Amste
rdam
reizen mensen vaker met de fiets
dan met de auto. In grote steden in
het buitenland is dat wel anders. Wa
ndel maar eens door New York.
Als je al fietsers ziet, dan moeten die
vaak de weg met auto’s en bussen
delen. Toch zorgen verkeersdrukte
en vervuiling ervoor dat ook in
het buitenland de fiets in opmars is.
Volgens de Fietsersbond worden
vooral Denemarken, Duitsland en
China steeds fietsvriendelijker.

Rijdend
materiaal

Driewieler
009.039
Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 72 x 52 x 61 cm.

Driewieler duo hoog

van 211,86

127,12

009.035

Driewieler met laag stuur

Vintage driewieler

009.040

524.139

Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat:
132 x 65 x 71 cm.

van 283,25

169,95

Zithoogte: 44 cm. Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 92 x 56 x 71 cm.

Zithoogte: 28 cm. Leeftijd: 1 - 4 jaar.
Lengte: 73 cm.

Samen is
alles leuker!

van 241,49

144,90

van 102,95

70,00
Jong
geleerd
is oud
gedaan!

Driewieler met
verhoogd stuur
009.041
Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 10 jaar.
Formaat: 92 x 56 x 86 cm.

Tot
55%
korting!

van 256,14

Trio loopvierwieler
522.358
Zithoogte: 24 cm. Leeftijd: 1 - 3 jaar.
Lengte: 100 cm.
van 147,31

100,17
8
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Gratis helm

bij al ons
rijdend materiaal

153,69
Taxi maxi
009.071

van 321,63

192,98

Zithoogte: 44 cm. Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 122 x 58 x 71 cm.

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Gratis helm

Driewieler Gladiator

bij al ons rijdend materiaal

Stuurhoogte: 43 cm.
Totale lengte: 84 cm.
Leeftijd: 1 - 3 jaar.

van 191,35

114,81

Driewieler
009.073
Zithoogte: 23 cm.
Stuurhoogte: 43 cm.
Leeftijd: 1 - 3 jaar.

Weetje...

009.074

Tot
55%
korting!

van 301,57

180,94

van 214,39

128,63

Strijdwagen
009.046

Kar met stuur groot

Zithoogte: 43 cm. Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 120 x 64 x 71 cm.

009.054

Waarom hadden
de fietsen vroeger
zo’n groot voorwiel?

w w w. h e u t i n k . n l
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Vloeroppervlakte: 51 x 110 cm.
Formaat: 115 x 65 cm.

van 309,70

Boerenkar

wiel harder kan.
Omdat je met een groot
g niet bestond,
Toen de fietsketting no
t aan het wiel vast.
zaten de trappers direc

stop lanceerde
vaarlijk: een plotselinge
Het hoge zadel bleek ge
meter tussen
Het voorwiel mat een dia
berijders over het stuur.
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vinding van de fietskett
uit
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maakt.
zijn ze bijna niet meer ge

Tot
55%
korting!

Loopfiets Gladiator
009.062

van 239,19

143,52

Zithoogte: 23 cm.
Stuurhoogte: 43 cm.
Totale lengte: 88 cm.
Leeftijd: 1 - 3 jaar.

009.047

van 399,88

239,93

Zithoogte: 21 cm.
Formaat: 126 x 56 cm (h x b).

Hoe kan het dat
Weetje... na een poosje injedehaknden
ou,
opeens weer war
m aanvoelen?
Ga je bij kou naar buiten,
dan ve
rnauwen na verloop van
tijd je haarvaten zich.
De bloedsomloop conc
entreert zich dan op je rom
p en je vitale delen
om de temperatuur van
je lichaam niet te ver te
verlagen. Daardoor daalt
wel de temperatuur van
je huid en je vingers. Ga
at dat door, dan kunnen
je vingers te koud worde
n en zelfs afsterven. Als
dat dreigt te gebeuren,
verwijdt je lichaam tijdeli
jk de haarvaten, zodat je
vingers
blijven leven. En dat geef
t tintelende warmte.

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Gratis helm
bij al ons
rijdend materiaal!

Bobby car

Skelter Buzzy

522.257

009.110

Leeftijd:
vanaf 1 jaar.
Formaat:
58 x 29 x 38 cm.

Formaat:
83 x 49 x 50 cm.
Leeftijd: 2 - 5 jaar.
van 64,34

van 450,69

306,47

Scheuren
maar!
Triker Pro 50

Triker Pro 100
009.102
Zithoogte: 26 cm. Leeftijd: vanaf 9 jaar.
Formaat: 140 x 70 x 74 cm.

Tot
55%
korting!

009.098

43,75
Leeftijd: vanaf 1 jaar.
Formaat:
61 x 30 x 41 cm.

van 344,63

234,35

Met je lichaam kantel je de Triker, waardoor
je elke bocht scherp kan aansnijden en
je extreem wendbaar wordt. Terugtraprem
met vrijloop. Luchtbanden.

van 67,64

45,99
522.506

359,20

Leeftijd: vanaf 2 jaar. Formaat: 142 x 44 x 51,5 cm.
van 104,57

71,11
Tot
55%
korting!

Zithoogte: 40 cm. Leeftijd: 4 - 12 jaar.
Formaat: 131x 79 x 80 cm.
Gewicht: 46 kg.

12

w w w. h e u t i n k . n l

Weetje...

522.501

van 528,24

009.095

80,79

Loopauto Dumper

Tractor Rollykid met aanhanger

Skelter Sunrise AF

van 118,81

Skelter Sunrise
AF aanhanger
009.104
van 216,52

147,23

HALT!

Politie!

Driewieler
politie

Wat kost de minste
energie bij tegenwind:

stevig doortrappen en snel
thuis zij n
of rustig fietsen en er la
nger over doen?
Do

e vooral rustig aan. Dat
scheelt niet alleen zwee
t maar
bovendien energie. Jos
de Koning is inspanning
sfysioloog aan
de Vrije Universiteit en
rekent voor waarom lan
gzame fietsers
in het voordeel zijn. Stel
dat je op een windstille
dag 10 kilometer
moet afleggen. Dan ko
st dat met 30 km/u 4 ke
er zo veel energie
als met een gangetje va
n 15 km/u. De snelle fie
tser heeft namelijk
te maken met een luchtw
eerstand die meer is da
n het dubbele.

Fietsen met een tegen
wind van 20 km/u, dat is
gelijk aan
windkracht 3 tot 4, kost
bij een snelheid van 15
km/u meer dan 5 keer
zo veel energie dan op
een windstille dag. En wi
l je met 30 km/u naar
huis, dan verbrand je 10
keer zo veel. Rustig rijd
en
scheelt bij tegenwind
dus een hoop moeite. To
ch is dat niet de beste str
ategie. ‘De kunst
is om je inspanning zo co
nstant mogelijk te houd
en’, stelt De Koning.
Gaat de wind even ligge
n, dan fiets je harder. Zo
dra die opsteekt,
houd je je tempo weer in.
Een slimme fietser hang
t ook met
zijn neus boven zijn stu
ur zodat hij minder wind
vangt. ‘Maar de fout
die veel mensen dan ma
ken, is dat ze hard gaan
trappen.
Niet doen, want snelheid
maken kost energie.’

Plasma car
522352

522.244

Leeftijd:
vanaf 3 jaar.

Zithoogte: 34 cm.
Lengte: 101 cm
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
van 366,79

van 93,84

249,42 63,81

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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van 100,21

Loopfiets
vierwieler

68,14

Weetje...

523.104
Zithoogte 23 cm.
Formaat:
50 x 25 cm.

van 151,67

103,14

Tot
55%
korting!

Kruiwagen
522.302
Hoogte: 44 cm.

Geen vuisten
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Formaat (ingeklapt): 27,5 x 13 cm.
Gebaseerd op het alom bekende paaltjesvoetbal. Wanneer je de Striker omver schiet,
klapt hij in en laat hij een fluitsignaal horen.
Personaliseer de Striker met meegeleverde
stickers.
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Angry Birds.

Zithoogte: 25 cm.
Lengte: 58 cm.

13,49

van 45,73

31,09
522.657

Exclusief batterijen (3x AA).
Lengte: 75 cm.

Verkeersbordenset
522.589

Nieuw!

van 17,63

van 292,95

224,11

Deze waterspeelbaan bestaat uit meerdere
bakken en sluizen. Door het hoogteverschil
stroomt het water als een echte rivier naar
beneden en eindigt het met een waterval in
de opvangbak. Inclusief pomp en slang.

522.374

Verkeerslicht

Op het
plein

Waterspeelbaan

Loopscooter

Klein
maar
fijn!

Striker streetsoccer 038.069

Eindeloos veel
speelplezier

Nieuw!

579.046

Waterspeelbaan hout, M

579.046
Formaat:

van 44,14

30,02

Waterspeelbaan hout, L

6 staanders met voet, 6 borden, 12 losse
verkeersstickers. Hoogte: 67 cm.

579.047
Formaat:

van 22,25

15,13
14
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- Waterreservoir 44 x 44 x 10 cm
- Waterbak 1 120 x 25,5 x 10 cm
- Waterbak 2 116 x 25,5 x 10 cm
- Opvangbak 48 x 48 x 10 cm

van 410,60

314,11
579.047

- Waterreservoir 44 x 44 x 10 cm
- Waterbak 1 120 x 25,5 x 10 cm
- Waterbak 2 116 x 25,5 x 10 cm
- Waterbak 3 110 x 25,5 x 10 cm
- Waterbak 4 105 x 25,5 x 10 cm
- Opvangbak 48 x 48 x 10 cm
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Weetje... Kan een insect tijdens
de vlucht een stofje
in zij n oog krijgen?

Funcars, 12 stuks
097.032
Formaat: 9-13 cm.

van 25,48

19,57

‘De kans dat een insect tijdens zijn vlucht een stofje in zijn oog krijgt is
ontzettend klein’, legt entomoloog Matty Berg van de Vrije Universiteit
Amsterdam uit. ‘Wanneer een insect vliegt ontstaan er allerlei luchtstromen
om het insect heen. Net als bij een vliegtuig. Stofjes en vuiltjes in de lucht zijn
zo licht dat ze door die luchtstromen worden meegesleurd en dus niet snel
tegen het vliegje aan zullen komen. Je kunt het vergelijken met een auto.
Wanneer die rijdt zullen er ook niet snel kleine deeltjes aan blijven plakken.
Dat gebeurt pas wanneer de auto stilstaat. Bij insecten is dat precies zo.’

Parachutes

Gemaakt van sterke parachutestof
(brandvertragend polyester).
524.006 parachute S, 1,75 m ø
van 24,56

18,97
524.004 parachute L, 5 m ø

Nieuw!

van 96,45

73,78

Funcars autogarage met 12 fun cars
097.033
Formaat:
35 x 28 x 12 cm.

Tot
55%
korting!
Chalkpaint
Creëer je eigen fantasiedier en spuit deze
met krijtspray op het schoolplein. Elke set
bevat 4 sjabloen die dienen als lagen om je
eigen fantasiedier op te bouwen. De sjablonen
zijn gemakkelijk over elkaar te leggen
doordat ze transparant zijn. Levering vanaf
september.

524.005 boekje lesideeën (Engelstalig)
van 8,47

6,48

van 38,49

29,44

Meer
parachutes?
Kijk op
heutink.nl

Wist u dat we via Heutink Academie
een e-learningmodule
‘het Groene Spelen’ aanbieden?
Het Groene Spelen - basisonderwijs 818.037
Het Groene Spelen - kinderopvang 818.225

Zomerski’s tweepersoons

Nieuw!

524.003

Zomerski’s driepersoons
524.089
van 42,98

32,88

Inclusief
vrolijke sjablonen
van 202,65

038.022
038.023
038.024
038.025
038.026

set rood/blauw
set geel/groen
set paars/oranje/groen
set geel/rood/blauw
set à 6 losse kleuren
vanaf

4,12
16
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Kleurrijke
creaties voor
op het plein!

155,03
Zand-watertafel
524.072
Inclusief deksel. Leeftijd: vanaf 2 jaar.
Formaat: 75 x 50 cm (Ø x hoogte).

van 40,50

30,98
Oefen speels de motoriek de motoriek.
Houten ski’s rubberen blokjes
aan de onderkant. Leeftijd: 5+.
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Ringbalanceerset

Waterpretsproeier

Go Go Roller

524.105

522.247

524.084

Softrubberen activiteitenringen voor talloze
activiteiten. Set à 6 stuks in 6 kleuren.
Formaat: 16,4 cm ø.
van 14,58

11,15
Extra
sterk!

Plastic wielen en
pedalen, stalen as
(ø 14 mm) en rubberen
banden. Maximaal
gewicht: 50 kg. Formaat:
36 x 48 x 16 cm (lxbxh).
Leeftijd: 4-15 jaar.

Voetbaldoelen EXIT
Een onverwoestbare combinatie
van design en kwaliteit.
Het net is fijnmazig endus extra sterk.

Sluit de clown aan
op de waterslang en hij
spuit zijn hoed omhoog.
Formaat: 27 x 27 x 45 cm.

140,80

12,41

58,98

Scoren in stijl
met de
voetbaldoelen
van Exit!

Kickback Rebounder 038.018

van 184,05

van 16,23

van 77,10

Passen, schieten, aannemen, keepen,
gooien en koppen; het kan allemaal met
de Rebounder, met 10 verschillende standen.
Wordt geleverd inclusief 2 ankers om
de Rebounder mee vast te zetten.
Gewicht: 15,5 kg. Formaat: 124 x 124 cm.

143,62

van 124,75

95,43

Voetbaldoelen Coppa 038.066

Voetbaldoel Maestro 038.065

Inclusief trainingsscherm en verankeringssysteem.
Gewicht: 17 kg. Formaat:170 x 220 x 80 cm.

Inclusief verankeringssysteem.
Formaat:120 x 180 x 60 cm

18
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038.041
van 17,24

13,19
4 kleurrijke springzakken met cijfers, een
start- en finishlijn en 4 plastic grondharingen.
De springzakken zijn wasbaar. Gebruiken in
de gymzaal of buiten op een ondergrond van
zand of gras. Leeftijd: van 3 - 7 jaar.

Waterbaan Amsterdam
579.048

van 109,00

83,38

Waterbaanset bestaande
uit diverse elementen zoals
sluizen en waterkeringen.
Leeftijd: 3+.
Formaat: 175 x 143 x 27 cm.

Tot
55%
korting!

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Weetje...
Waarom is de lengte
van de marathon
precies 42,195 kilometer?

In 1896 waren de organisatoren van de eerste moderne
Olympische Spelen op zoek naar een groots evenement dat de Spelen
kleur kon geven, en dat tegelijkertijd herinnerde aan de glorie van het
oude Griekenland. De Fransman Michel Breal stelde voor om
een loopwedstrijd te houden ter ere van Pheidippides. Volgens de
on
legende rende deze Griekse boodschapper vanuit het stadje Marath
naar de hoofdstad Athene om het nieuws van een militaire overwinning
op de Perzen over te brengen.

van 187,74

Springzakken

De loopwedstrijd werd ingepland en kreeg de naam ‘Marathon’. De lengte
d
van het parcours werd vastgesteld op 40 kilometer, de geschatte afstan
die Pheidippides meer dan 1400 jaar eerder aflegde.
Pas bij de Spelen van 1908 in Londen werd de afstand die marathonl
renners nu nog lopen vastgelegd. De race begon buiten Londen, bij kastee
isch
Windsor, en de finishlijn van de Londense marathon lag in het Olymp
stadion. Zo geschiedde, en daarmee werd de totale lengte van
het parcours precies 42 kilometer en 195 meter. Na de Londense
Spelen van 1908 is die afstand nooit meer aangepast. En dus lopen
atleten nu nog steeds een marathon van 42 kilometer en 195 meter.

Reuze
buitenspeelpakket
038.109

van 322,45

254,32

Een pakket van 7 spellen, stuk voor stuk
bewezen speelgoedklassiekers, maar nu in
een speciale reuze uitvoering van kwalitatief
weerbestendig materiaal. Leeftijd: vanaf 4 jaar.
Inhoud: reuze domino, reuze toren, blikgooien, coördinatiespel, kamertje verhuren, girafpuzzel en alfabetzakjes.
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Reuze vier op een rij

van 52,64

40,27

038.171

Reuze domino
038.004

van 24,12

Inhoud: 28 houten stenen.
Formaat stenen: 18 x 7,5 x 1,5 cm.

18,45

Tot
55%
korting!

Het ouderwetse spel
in een extra grote
houten uitvoering.
Formaat: 57 x 39 cm.

Disc Deluxe

van 15,31

038.194
van 18,38

Speel darts door
discs op het doek
te laten landen.
Inclusief 3 discs.
Ø 200 cm.

14,06

Weetje...

Loop blij, word blij!

Dat bewegen goed is voor je mentale toestand is al lang
bekend. Onderzoekers aan de Queen’s University in
Canada waren benieuwd of de manier waarop je beweegt ook
invloed heeft. Daarom analyseerden ze de manier van
wandelen van proefpersonen op een loopband.

De proefpersonen zagen een meter die naar links of naar
rechts uitsloeg. Deze richtingen stonden voor een meer terneer-

Reuze bal
038.199

van 10,90

8,34
20
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11,71

Grote bal met
zachte stoffen
buitenkant.
Ø 50 cm.

geslagen houding
(schouders naar
voren) of een blije
lopen). Dit wisten
houding (springerig
de proefpersone
n
ni
et
.
Er
werd hen alleen ge
de meter naar ofw
vraagd of ze
el de rechterkant,
ofwel de linkerkan
t konden laten be
wegen.
Terwijl de proefper
sonen aan het lope
n
w
ar
en, kregen ze zow
als negatieve woo
el positieve
rden te horen. Na
he
t
lo
pe
n moesten ze zo
woorden opschrijv
veel mogelijk
en die ze zich herin
nerden. Wat bleek?
‘somber’ hadden
De mensen die
gelopen herinnerd
en zich veel meer
negatieve woorden
dan de blije lopers
. Die schreven vo
ornamelijk blije w
oorden op.
Het resultaat uit de
ze test laat zien da
t je houding tijdens
ook invloed heeft
het bewegen
op deze herinnerin
gen. Een positieve
houding zorgt
voor een beter ge
heugen voor posi
tieve dingen!

van 32,92

25,19
Touwtrekken
038.008
Lengte: 10 m Inhoud: touw met vlag, midellijn,
2 haringen en opbergzak.

Knikkeren
038.012
Houten knikkerpot (ø 19 cm) met uitneembaar
scoredeel. Inclusief 12 knikkers (Ø 15 mm)
en opbergzakje.

van 26,32

20,13

Reuze
damspel
038.193
Dit extra grote damspel bestaat uit
een bord met houten damschijven.
Wordt geleverd in opbergzak. Formaten:
bord 85 x 85 cm, stenen 7 x 0,8 cm.

van 51,64

39,51

Reuze toren
038.189
Inhoud: 60 blokken,
katoenen opbergzak.
Formaat blokken:
20 x 4,5 x 2,5 cm.

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Ze worden er zelfs

Barbecueset 522.486
Heerlijk barbecueën met deze uitgebreide
barbecueset. Inhoud: 79 onderdelen. Vanaf 2 jaar.

53,69

097.050

Flexibele, slijtvaste autobaan waarbij de
baandelen gemaakt zijn van soepel rubber.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.
Inhoud: 8 rechte stukken, 12 bochten,
2 kruisingen en 2 rotondes.

van 283,29

216,71

Evacuatiekoord
in handige rugtas

Kijk op
heutink.nl
voor reviewfilmpjes

577.020
Een perfecte oplossing om
veilig met z’n allen het pand
te verlaten in geval van nood.
Het koord is verwerkt in
een rugzak, zodat beide
handen vrij zijn!
TIP:
Lengte per koord:
4,5 meter (2x).
12 handgrepen
per koord.
van 46,13

33,21
w w w. h e u t i n k . n l

Gezellig
picknicken!

van 70,18

Waytoplay autobaan

Veilig en handig!
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In de
zandbak

41,63

Weetje...

Oefen regelmatig de
evacuatie!

MARIT: BEELD
VRIJSTAAND MAKEN

van 54,41

Swinxs
educatieve spelcomputer

038.169

Spelletjesconsole voor actieve spelletjes
die je binnen en buiten kunt spelen.
Het unieke XS-polsbandje geeft je toegang tot een
wereld waar je spelletjes speelt, muziek luistert
en spannende avonturen beleeft. De Swinxs console
praat, herkent, moedigt aan en legt spelletjes uit.
Meer info? Kijk op heutink.nl.

Barbecue Educo
523.116
Houten barbecue, eenvoudig te verplaatsen
door het handvat en de zachte wielen.
Wordt geleverd als
bouwpakket,
(exclusief
accessoires
523.136).

Lunchset 522.479
Inhoud:
63 onderdelen.
Vanaf 2 jaar.

Formaat:
75 x 32 x 66 cm.

van 32,59

van 311,58

24,93
Welke hardldope er
t
ik
u
r
b
r
e
v
Weetje...
meeste energie:
iemand van 1,58 meter
of iemand van
1,90 meter lang?

238,35
Smart. Laat beide
Neem een dure sportauto met een zware motor en een
het brandstofverbruik.
100 kilometer rijden met een constante snelheid en meet
. Logisch: de zware
Dan zul je zien dat de sportauto veel meer heeft opgeslokt
om hard te kunnen rijden.
motor weegt meer en heeft grote ingebouwde reserves
man gebruikt veel
Bij mensen is hetzelfde aan de hand. Een grote atletische
beenspieren) is zwaarder
meer energie dan een kleine vrouw. Zijn motor (hart en
een rondje joggen.
en vergt de verbranding van veel meer kilocalorieën voor
elijk ‘afvallen’.
Door hetzelfde principe kunnen bodybuilders relatief makk
bewegingen
Omdat hun spiermassa zo groot is, verbruiken ze bij hun
met
veel meer energie dan een mager ventje dat net begint
gewichtheffen. Het gevolg is dat een bodybuilder al snel
zijn laatste vet heeft verbrand.

Log in op www.heutink.nl om te bestellen

23

Emmer kleur
522.771

Emmer transparant
522.776

van 10,39

7,95
7,95

van 10,39

Met elastisch handvat en brede randgreep.

Zand- en waterschep

Zeef

522.765

Nieuw!

Makkelijk hanteerbare kinderschep. Kunststof
uitvoering, assorti kleuren. Lengte: 23,5 cm.

van 101,79

77,87

Zandwaterset

van 3,76

Tot
55%
korting!

154.005
Inhoud: 50 onderdelen.

2,88

van 155,01

van 4,26

118,59

Schep groot

w w w. h e u t i n k . n l

Slapen
insecten ook?

522.848

Ja, ook insecten zoals vlie
gen en bijen hebben
nachtrust nodig. Maar hu
n slaapproces is moeilijk
te
vergelijken met dat van me
nsen. Zo blijven hun ogen
open
als ze een dutje doen, wa
nt ze hebben geen oogle
den.
Ook maken ze niet dezelfd
e slaaphormonen aan als
wij.
Wel vertonen fruitvliegjes
bijvoorbeeld ‘s nachts we
inig
activiteit en blijven ze soms
urenlang op een plek zitten
.

van 6,18

4,73

Dat ontdekten wetenscha
ppers van de Universiteit
van Pennsylvannia in 2000
. Om te testen of de insec
ten
echt sliepen, tikten de on
derzoekers ‘s nachts
regelmatig op hun verblijf.
De vliegjes namen de dag
daarna meer rustperiode
s dan normaal, alsof ze
de verloren slaap probeerd
en in te halen.

Zandvormen met verschillende
geometrische figuren.
Inhoud: 8 stuks. Lengte: 11 cm.

Van soepel en
sterk materiaal.
Assorti kleuren.
Lengte: 23 cm.

Afmeting: 100 x 60 x 105 cm.
Gegalvaniseerd buismateriaal
met 4 zware zwenkwielen.
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Weetje...

Zand erover!

512.053

Ergonomisch
ontwerp

3,42

Past op de emmers
522.771 en 522.776.
Assorti kleuren.
Formaat: 14,5 cm (Ø).

Zandschep

009.057

van 4,48

Geometrische zandvormen

3,26

Verrijdbaar
scheppenrek

522.772

Tot
55%
korting!

522.773
Lengte: 80 cm.

8,01

Schep klein

van 8,87

522.774
Lengte: 65 cm.

6,79

Hark

van 12,51

522.775
Lengte: 75 cm.

Emmer 512.088

van 10,47

9,57

Van soepel en sterk materiaal.
Assorti
kleuren.

van 9,87

25
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7,55

Zeef 512.057
Van soepel en sterk
materiaal. Passend
op emmer 512.088.
Assorti kleuren.
van 5,08

3,89

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Voor als
het regent

Verbrand je
meer calorieën
in de zomer
of in de winter?

Robo board

Nieuw!

524.054

Met het Robo board oefen
je gewichtsverdeling en
dynamische balans.
Leeftijd: vanaf 4 jaar.
Formaat: 50 x 16,5 x 8,5 cm.
Niet buiten gebruiken i.v.m.
slijtage aan de wielen.
Meer info? Kijk op heutink.nl
van 74,94

57,33

In de zomer verbrand
je meer calorieën dan
in de winter.
Je lichaam vindt het ge
makkelijker om warm
te
vast te houden
als het koud is, dan om
warmte kwijt te raken
als
er oververhitting
dreigt. Dat komt door
dat je lichaam bijna alt
ijd
een overschot
aan warmte heeft. Wa
rmte is namelijk een re
st
pr
oduct van allerlei
processen in je lijf, zo
als de vertering van vo
ed
se
l. Als het koud is,
dan houdt je lichaam
simpelweg die warmte
va
st. Maar als het
buiten warm is, dan mo
et het lichaam warmte
kwijt. Dat gaat
vooral via de zweetklie
ren in de huid. Hoe wa
rmer het is,
des te meer bloed je
hart naar je huid moet
pompen om de warm
te af te leveren.
Dat pompen kost het
lichaam energie
en dus verbrand je me
er calorieën.

524.073
Leeftijd: vanaf 7 jaar.
Formaat: 35,5 x 29,5 cm.

van 90,88

69,53
26

w w w. h e u t i n k . n l

523.194
Bedrukt.
Formaat:
88 x 88 x 72 cm.

Marktwagen
530.711
Bedrukt. Formaat: 22 x 10 x 12 cm.
Inclusief 6 viltstiften.

Boerderij
530.713

van 4,45

3,20

Tot
55%
korting!

van 20,69

14,90

Bedrukt. Formaat: 36 x 29 x 13,3 cm.
Inclusief 12 viltstiften.

Poppenhuis
530.712

van 10,10

7,25

Onbedrukt. Formaat:
38,5 x 18,5 x 40 cm.
van 13,35

9,60
Schip

530.715

van 13,35

9,60
van 90,88

Roller zonder zand

Speelhuis

Weetje...

Balanceren
moet je leren...
Nieuw!

Bouw en
versier je eigen
kartonnen
creatie!

69,53
Nieuw!

Onbedrukt.
Formaat:
46,5 x 18,5
x 45,5 cm.

van 54,57

39,30

Roller met zand
524.068
Leeftijd: vanaf 4 jaar.
Formaat:
35,5 x 29,5 cm.

Kasteel 530.706

Onbedrukt. Formaat: 105 x 105 x 125 cm.

Weetje...

Verbrand je meer
calorieën in je slaap
als je droomt
dat je sport?

Nee. Met een gemiddelde nachtrust
van 8 uur verbrandt
een Nederlander zo tussen de 400
en 700 kilocalorieën, afhankelijk
van allerlei factoren. Het soort dro
men heeft weinig effect op het
caloriegebruik. Of je moet in je dro
om wild bewegen omdat je in paniek
bent. Niet dat de activiteit van de her
senen ons geen energie kost.
Vooral het aanleren van een nieuwe
vaardigheid slurpt calorieën.
Iemand die net begint met schake
n, kan dit daadwerkelijk
als ‘sport’ zien. De nieuwe verbindinge
n die de hersenen moeten
leggen, vreten energie. Kan iemand
eenmaal schaken, dan neemt
het caloriegebruik tijdens een spe
lletje niet toe. Dromen is geen
leeractiviteit. Het caloriegebruik is
dus beperkt. maar specifiek
onderzoek hiernaar is tot nog toe noo
it gedaan.

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Zoek en tel op
523.299

Kinderen zoeken naar afbeeldingen op
de themaplaat in dit rekenspel.

Tot
55%
korting!

Handig: blinddoekken
om de spellen goed
te kunnen spelen
523.320
van 20,55

Tweelingen: texturen
523.314

15,72

Voel en maak een onderscheid tussen
10 verschillende structuren.
Ontwikkel waarnemings-gerelateerde
en fijne motorische vaardigheden.

523.285

39,37

Voel en maak een onderscheid tussen
8 verschillende vormen. Ontwikkel de tactiele
en visuele waarneming en fijne motorische
vaardigheden.

Spannend voelspel waarbij vloeiende vormen
centraal staan. Ontwikkel de grove en fijne
motoriek, de tactiele waarneming en het maken
van schrijfbewegingen.
van 84,81

64,88
van 151,25

Verti-Fix Dieren
523.323

115,71

Creëer je eigen dieren of gebruik de voorbeeldkaarten ter inspiratie. Verbeter oog- en
handcoördinatie, ruimtelijk inzicht en fijne
motoriek.

van 82,58

Wat mist er?
523.300

63,18

Eén object mist; kun jij het vinden?
Leer details te onderscheiden van elkaar
en belangrijke eigenschappen te identificeren.

28
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50,91
Voel de vorm 523.321

van 51,46

Tweelingen: vormen

van 66,55

Heutink.nl
biedt meer!
Wist u dat onze website niet
alleen dé plek is om ons complete
assortiment te bekijken?
U vindt er ook extra’s zoals gebruikerservaringen, lestips en meer. Bijvoorbeeld
de specificaties en recensies van het
ontwikkelingsmateriaal in deze krant.

van 60,35

Samen bouwen
523.292

46,17

Dit spel stimuleert communicatie, woordenschat,
creativiteit en samenwerken. Twee kinderen
gaan elk aan een andere kant van het rechtopstaande bord zitten en geven elkaar
mondelinge instructies. Daarna controleren ze
of ze de bouwwerken juist gemaakt hebben.
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Buitenspelen

volgens Kompan
Commercial Solutions

Vrolijk en blij!
Voor kinderen is er niets heerlijker dan
buiten samen met vriendjes de wereld
ontdekken. Hutten bouwen, klimmen,
ravotten en nieuwe spelletjes bedenken.
Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk
en blij van vrij buitenspelen.
En ondertussen leggen ze een stevige
basis voor de rest van hun leven.

De speelplekken van Kompan worden
ontworpen met de ontwikkeling van het kind
in het achterhoofd. Zo betekenen zij veel
voor de gezondheid, het leervermogen en
de sociale interactie van kinderen.

”Het is aangetoond dat kinderen
die veel buitenspelen en bewegen
beter zijn toegerust om gezond
en evenwichtig op te groeien.
Ze hebben relatief minder kans
op ongevallen en botbreuken en
herstellen sneller bij ziekte.”
			
30
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- Jantje Beton -

Nieuw!

Kompan catalogus
boordevol tips & inspiratie
voor uw buitenruimte
Vraag’m aan bij uw adviseur
of via 0548-53 66 66.
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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De allerleukste
knutseltips

Kijk op
heutink.nl
voor de werkbeschrijving

Het voorjaar begint!
Maak je eigen vogel van vilt. Versier de vogel
met een beweegbaar oogje of naai een knoop
als oogje op het vilt.
Gebruikte materialen
510.070 vilt, pak à 12 stuks assorti kleuren
750.701 knopen, mix à 100 stuks
121.168 naalden, assorti 25 stuks
501.480 machinegaren, wit
540.530 acrylvulling, zak à 1 kg
530.101 beweegbare ogen met opnaai-oogje
081.008 lijm Multicol, 115 ml

Kijk op
heutink.nl
voor de werkbeschrijving

w w w. h e u t i n k . n l

Gebruikte
materialen
080.335 lamineerhoezen, A3
083.060 knutselkarton,
29x42 cm,
pak a 100 vel,
assorti kleuren

Knoeien geen bezwaar
Maak of knutsel een mooie tekening en lamineer deze in een A3 lamineerhoes,
zo maak je heel simpel een leuke placemat. Om de rest van de lamineerhoes
te versieren, kun je bijvoorbeeld leuke vormpjes uitknippen en opplakken.

Daar zal mama blij mee zijn!
Kleur het potje in allerlei vrolijke
kleuren, beplak het potje met vilten
hartjes en vul het met snoepjes.
Gebruikte materialen
A33876 glas met hengsel
363.334 ecoline, flacon à 30 ml
A32568 lijm, 600 gr. Décopatch
033.060 sisaltouw 250 gr. Naturel
083.300 cellofaan transparant,
5 m x 70 cm
A35349 cadeaulabel, klein en groot,
40 stuks
510.070 handwerkvilt, 20 x 30 cm,
12 stuks assorti
081.008 lijm Multicol, 115 ml
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Papa’s
placemat

Vogeltjes
van vilt

Snoeppot voor schatjes

Kijk op
heutink.nl
voor de werkbeschrijving

Hangers
voor heertjes
Stropdas om door een ringetje te halen

Knip een stropdasje uit en versier deze door er andere
kleurtjes vilt op te plakken en een knoopje op te naaien.
Naai dan de stropdas vast aan de sleutelhanger.
Gebruikte materialen
047.070 sleutelhangers, per 15 stuks
510.070 vilt, pak à 12 stuks, assorti kleuren
750.701 knopen, mix a 100 stuks
081.008 lijm Multicol, 115 ml
501.480 machinegaren, wit
121.168 naalden, assorti 25 stuks

Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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Liefde in
een lijstje!

Beschilder een mdf huisje
met verf in vrolijke kleuren.
Als de verf droog is kun je aan de slag
met de finishing touch met behulp van
de Foam Clay. Foam Clay is zelfhardend
modelleermateriaal, ideaal voor het
creëren van fijne vormen en figuurtjes.
Gebruikte materialen
054.009 mdf vogelhuisje, 21 cm hoog
062.621 Interverf, flacon à 1 liter,
marineblauw
062.610 Interverf, flacon à 1 liter, oranje
062.650 Interverf, flacon à 1 liter, violet
030.076 Foam Clay, groepsset

Kijk op
heutink.nl
voor de werkbeschrijving

Koninklijke
kroontjes

Voor prinsen en prinsesjes
Voel je als een koning of koningin met deze
leuke kroontjes van vilt. Snel gemaakt en ideaal
om te versieren met kralen en edelstenen.

Gebruikte materialen
510.001 vilt per meter, wit
510.005 vilt per meter, roze
510.006 vilt per meter, rood
510.009 vilt per meter, blauw
510.010 vilt per meter, fuchsia
510.014 vilt per meter, lichtblauw
081.008 lijm Multicol, 115 ml
A35114 strass stenen, 6, 9 en 12 mm,
assorti 360 stuks
121.168 naalden, assorti, 25 stuks
501.480 machinegaren, wit

Supersnelle beestjes
Iedereen mag het weten!
Het kunstwerk van de kinderen mag gezien
worden. En dat lukt met deze fotolijstjes op
een mini ezel.
Gebruikte materialen
A35382 mini ezel, 12 cm
037.809 mdf Collage lijst
030.076 Foam Clay, groepsset
083.060 knutselkarton, 29 x 42 cm,
pak à 100 vel, assorti kleuren
A35114 strass stenen, 6, 9 en 12 mm,
assorti 360 stuks
081.008 lijm Multicol, 115 ml
34
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Vrolijke
vogelhuisjes

Opwinden & loslaten

Gegarandeerd lachen met deze leuke robotjes. Ze lopen op voetjes of
rijden op wieltjes de kamer rond. Ideaal om te bekleden met Foam Clay.
Gebruikte materialen
530.370 mechanische robotjes
030.076 Foam Clay, groepsset
756.931 beweegbare ogen zelfklevend, 10 stuks
Log in op www.heutink.nl om te bestellen
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groeien
met
heutink

Ik ga buitenspelen,
kom jij ook maar mee.
Hou maar op met gamen,
lijkt mij een goed idee.
Lekker in de zon,
samen met z’n twee.
Als een luchtballon,
neemt de wind ons mee.
Kinderen voor Kinderen - Buitenspelen

www.heutink.nl

