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December staat voor gezelligheid!

In de december feestmaandfolder van Heutink hebben we 

allerlei leuks verzameld voor het creëren van dat feestelijke 

gevoel op school en op de opvang. Knutseltips, de leukste 

cadeautjes en héél veel Sint- en Kerstmateriaal. Blader deze 

folder door en kom alvast een beetje in de juiste sfeer.

Wie aan december denkt, denkt  
automatisch aan feest. December  
staat voor Sint en Kerst, voor de groep 
versieren en het jaar in sfeer afronden.

December 
feest-

maand!

cade aus voor  
de hele kl a s

pag. 20

feestcade aus

pag. 14-15

knutseltips

pag. 3-13

Edukans
 Schoen- 
maatjes

actie



Materialen

Stempelkussens Jumbo 
Klassenset
Ø 15 cm, inkt op waterbasis, goed 
uitwasbaar. Set à 10 kleuren: geel, 
oranje, groen, blauw, rood, zwart. 
paars, roze, bruin en zilver.

530.409  
per set van 41,60 voor 33,28

Tekenpapier wit 
Houtvrij wit tekenpapier,  
origineel zgn. technisch teken- 
papier, radeervast. Super- 
kwaliteit. 120 grams. Formaat:  
50 x 32,5 cm (b x l). Pak à 500 vel. 

120.031  
per pak van 35,03 voor 28,02

Kinder-
kerst-
boom

K n u t s e l t i p 1

Kant en klare 
werkbeschrijving? 
heutink.nl >  
Kennis & Inspiratie

E d u k a n s  S c h o e n m a at j e s

MEEDOEN IS 
SUPER SIMPEL

Schoenmaatjes gezocht!
Elk jaar versieren en vullen heel veel kinderen in Nederland  
schoenendozen voor kinderen ergens ter wereld. Maatjes die deze 
doos als schatkist bewaren. Ook dit jaar ondersteunt Heutink weer  
het Schoenmaatjesproject van Edukans door speciale Schoenmaatjes- 
dozen kosteloos beschikbaar te stellen. DHL draagt opnieuw haar 
steentje bij door de dozen gratis bij u te bezorgen.

In 2014 ruim 100.000 kinderen  
voor even gewoon kind
Vorig jaar hebben meer dan 1.000 scholen, kinderopvangorganisaties 
en andere organisaties meegedaan met de Schoenmaatjesactie.  
Dit heeft geresulteerd in bijna 106.000 door Nederlandse kinderen 
gevulde en versierde dozen voor maatjes ver weg. Een fantastisch 
resultaat.

Schoenmaatjes is voor iedereen
Is niet uw hele school in de gelegenheid om mee te doen? Geen  
probleem. Ook één klas of leerkracht willen we van harte uitnodigen 
om een of meerdere dozen te vullen voor een vriendje ver weg.

Meer informatie? Lees alles over dit prachtige initiatief op 
heutink.nl/schoenmaatjes-algemeen

Zelf
uit-

delen?

1. Aanmelden 
Volg de stappen op de 
website van Edukans

2. Gratis dozen bestellen

3. Versieren & vullen

4. Inleveren

WIN 
EEN HEUTINK 
SCHOEN- 
MAATJES 
UITDEELREIS
In 2014 is Jessica Heutink 
naar Ghana geweest om 
schoenendozen uit te delen. 
Een haast onbeschrijflijke 
beleving aldus Jessica.  
In 3 dagen tijd werden er  
9 scholen bezocht en 4.000 
dozen uitgedeeld. De vader 
van één van de kinderen gaf 
Jessica de boodschap mee: 
'Hier moeten jullie nooit mee 
stoppen!' Daar gaan we voor! 
Zelf dozen uitdelen? Lees op 
heutink.nl hoe u hiervoor in 
aanmerking komt.

Als Sint jouw schoentje vult,  
vul jij dan een schoenendoos  
voor een vriendje ver weg? 
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K n u t s e l t i p K n u t s e l t i p

Materialen
Kartonnen fotolijsten
Formaat per vel: 26,2 x 18,5 cm. 
Inhoud: 48 grote en 32 kleine 
lijsten.

530.211  
per pak van 13,92 voor 11,13

Decoratieveren  
bonte kleuren 
Zak à 45 stuks. Lengte: 10 - 15 cm.

054.016  
per zak van 2,24 voor 1,79

Crêpepapier Floriade 
Assortiment 10 x 10 kleuren. 
Formaat: 50  x 250 cm (b x l). 

083.115  
per doos van 26,57 voor 21,26

Materiaal
Decoratieveren  
bonte kleuren
Zak à 45 stuks. Lengte: 10 - 15 cm.

054.016  
per zak van 2,24 voor 1,79

Prikpen 
Lengte: 7 cm. 

083.001  
per stuk van 0,41 voor 0,33 

Papier assorti kleuren 
130 grams. Formaat: A4 . 
Pak à 500 vel. 

750.455  
per pak van 27,25 voor 21,80

Prikvilt  
Formaat: 20 x 15 cm. 

083.002  
per stuk van 0,80 voor 0,64

Chenilledraad  
10 meter (20 x 50 cm), 
10 kleuren assorti.
 
036.293  
per stuk van 1,98 voor 1,59

Sjabloon gebruiken? U vindt deze op heutink.nl 
als pdf bij de kartonnen fotolijsten (530.211)

Schattige 
Pietjes

32
Kant en klare 
werkbeschrijving? 
heutink.nl >  
Kennis & Inspiratie

Sint & 
sneeuw-
pop van 
stroken

OOK NODIG
Papier, lijm en stiften
 (Niet meer in de kast 

liggen? Kijk dan in deze 
brochure voor een greep 

uit ons veelbestelde 
verbuiksmateriaal)

Aftellen 
maar!
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LEUK IDEETJE
laat de kinderen hun 
zelfgemaakte kerstkaart 
opsturen naar hun huis. 
Samen naar de brievenbus 
om de kaarten te posten en  
een dag later een leuke 
verrassing voor papa en/of 
mama op de deurmat! 

Correspondentiekaarten 
dubbel
Blanco kaarten met envelop, 
pak à 50 stuks, assorti kleuren. 
Afmetingen kaart: 10.5 x 15 cm. 
180 gram.

024.002
per pak van 8,13 voor 6,91

Vingerverf Heutink 
wit
Een topkwaliteit vingerverf in  
'Top Down' flacons à 1000 ml.  
De handen zijn eenvoudig te  
reinigen met water. 

030.001
per stuk van 6,92 voor 5,54 

Viltstift Edding 750 zwart
Puntdikte: 2 - 4 mm. Lakmarkers. 
Hittebestendig tot 400 graden  
Celsius. Geschikt voor het 
decoreren van bijna alle gladde 
en poreuze ondergronden zoals, 
glas, porselein, kunststof, metaal 
en hout.

139.080
per stuk van 4,28 voor 3,43 

Hand-
gemaakte 
kerstkaarten

Leuke lichtjes

Nieuw!

Bierviltjes
Ronde kartonnen bierviltjes,   
ø 10,7 cm.  Set à 100 stuks.

530.330
per set van 8,43 voor 6,75

Rubberplaat
Geschikt voor allerlei  
versieringen. Dikte: 2 mm.  
Formaat: A4, 21 x 29,7 cm.

530.318 18 vel assorti
per set van 4,66 voor 3,73
530.232 10 vel assorti glitter
per set van 10,16 voor 8,13

Led waxinelichtjes
Een veilig alternatief voor echte 
kaarsjes, deze led waxinelichtjes. 
Leuk detail: blaas op het kaarsje 
en hij gaat uit! Led 35, Ø 38 mm. 
Set à 6 stuks. Wordt geleverd 
exclusief batterijtjes (geschikte 
batterij: 530.395 - CR2032).

530.392 
per set van 6,41  voor 5,13
530.395 set à 6 stuks
per set van 2,36 voor 2,01

Materialen

Materialen

Kant en klare 
werkbeschrijving? 
heutink.nl >  
Kennis & Inspiratie

Geen
brand-
gevaar!
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Papierkoord
Tweekleurig papierkoord. 
Lengte: 50 meter.

530.384
per stuk van 2,52 voor 2,01

IJzerdraad op spoel
Nr. 2, Ø 0,7 mm. 
Spoel à 100 meter, 
gegalvaniseerd.

021.318
per stuk van 5,49 voor 4,39

K n u t s e l t i p 76 K n u t s e l t i p

NODIG
Kerstkoord
ijzerdraad

stiften (Niet meer in de kast 
liggen? Kijk dan in deze 

brochure voor een greep 
uit ons veelbestelde 
verbuiksmateriaal)

OOK NODIG
Doppinda’s

eikelhoedjes

Pindapopjes Sint- en 
Kerstfiguren 
van 
papieren bordjes

Materialen 
Papieren bordjes
Witte kartonnen borden  
met geribbelde rand.  
Ø 18 cm, 100 stuks.

754.118
per set van 17,48 voor 13,99

Bloemenzijdevloei
Formaat: 12 x 12 cm. In 10 fijne 
kleuren. Voor vouwtechnieken, 
propjestechniek en scheur- 
techniek. Pak à 1000 vel assorti.

083.040
per set van 3,00 voor 2,40

Pompons
Assortimentszak met  
verschillende kleuren en maten. 
Zak à 100 stuks.

530.334
per set van 5,81 voor 4,65OOK NODIG

Karton, verf, kwasten, lijm 
(Niet meer in de kast liggen? 

Kijk dan in deze brochure voor een greep 
uit ons veelbestelde verbruiksmateriaal.)

Kant en klare werkbeschrijving? 
heutink.nl > Kennis & Inspiratie

Materialen
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Verlichtingssnoer led 3
Transparant, 20 lampjes. 
Lengte snoer 15 meter.

530.393
per stuk van 5,99 voor 4,79

Scheurbladen
10 kleuren. Formaat: 12 x 12 cm. 
Pak à 1000 vel assorti.

083.040
per set van 3,00 voor 2,40

Hobbymes
Aluminium hobbymes inclusief  
3 reservemesjes.

750.299
per stuk van 5,25 voor 4,20

Materialen 

Mechanische robotjes
Set à 30 stuks assorti robotjes. 
Met o.a.: voetjes, lijfjes, muisjes 
die rollen op wieltjes of stapjes 
zetten op voetjes.

530.370 
per set van 24,14 voor 19,31

Silk Clay
Silk clay is zelfhardende, buig-
zame, zachte en lichtgewicht klei, 
dat een zachte en rubberachtige 
textuur behoudt als het droog is. 

Groepsset 10 x 650 gram 
(voor ca. 100 personen) 
030.075
per set van 158,75 voor 127,00

NIEUW! 
Kleine set 10 x 40 gram 
754.303
per set van 16,64 voor 13,31

Materialen 

K n u t s e l t i p 98 K n u t s e l t i p

Snijmat
Dikte: 3 mm. 
Formaat: 30 x 45 cm.

021.530
per stuk van 6,87 voor 5,50

Prikpen
Prikpen met kunststof handvat  
en dikke punt. Lengte: 7 cm.

083.001
per stuk van 0,41 voor 0,33

Prikvilt
Formaat: 20 x 15 cm. 

083.002
per stuk van 0,80 voor 0,64

Kant en klare werkbeschrijving? 
heutink.nl > Kennis & Inspiratie

Sjabloon gebruiken?
Download de pdf 

(bij het verlichtingssnoer 
530.393)

Geen
brand-
gevaar!

Nieuw!

Mijterslinger

Scheurende Olaf 
en wandelend cadeautje

Nieuw!

O p w i n d e n 
e n  d a a r 

g a a n  z e!
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Harmonicapapier
Set à 8 ‘vellen’ dun wit tissue-
papier aan elkaar gelijmd 
in 30 lagen voor het maken 
van circa 45 ballen/vormen. 
Kan in mooie 3D-patronen 
uitgevouwen worden. 
Formaat vel: 28 x 17,8 cm.

530.381
per set van 9,98       voor 7,99

IJslollystokjes
Kleur: naturel. 
Formaat: 1 x 9,3 cm (b x l).

752.506
per set van 1.000  8,07 voor 6,46

036.211
per set van 4.500  27,39 voor 21,92

K n u t s e l t i p  v o o r  d e  l e e r k r a c ht 1110 K n u t s e l t i p

Bouw een 
winter mini- 
dorpje op  
de plinten!

Nieuw!

  Kersthangers 
van harmonica-
    papier

OOK NODIG
Draad - paperclips

lijm of tape
(Niet meer in de kast 

liggen? Kijk dan in deze 
brochure voor een greep 

uit ons veelbestelde 
verbuiksmateriaal)

OOK NODIG
Stiften, verf, papier, lijm
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F e e s t c a d e a u s F e e s t c a d e a u s

Heutink heeft leuke kleine cadeautjes 
geselecteerd voor de feestdagen. 

Leuke
cadeaus
voor kleine 

prijzen!

107.002 Stuiter dobbelstenen 107.003 Lichtzwaard107.001 Scheetkussen

107.013 Make-up set

107.005 Babypop107.004 Maak je eigen dino van steen

107.016 Dokterskoffer

107.035 Verrekijker

107.022 Dartspel klittenband

107.019 Spaarpot schoen

107.011 Mobiele telefoon 107.012 Gereedschapsset  
inclusief helm

107.025 Zaklamp

107.009 Trein107.008 Vingeroogjes107.007 112 auto 107.021 Schoolset 107.023 Glow in the dark set107.010 Gereedschapsriem  
met gereedschap

107.024 Magneetset

107.015 Magnetisch tekenbord

107.020 Echo microfoon

107.014 Brood en  
cake set

107.026 Dierenpuzzel

107.018 Prinsessenvleugels  
met toverstaf

107.006 Maak je eigen monster

107.017 Prinsessenset

per stuk van 4,27   voor 3,42

per stuk van 2,84   voor 2,27

per stuk van 5,70   
voor 4,56

per stuk van 3,56   
voor 2,85

per stuk van 1,28   
voor 1,03

per stuk van 5,70   
voor 4,56

per stuk van 4,99   
voor 3,99 per stuk van 4,27   

voor 3,42

per stuk van 4,99   
voor 3,99

per stuk van 4,27   
voor 3,42

per stuk van 5,70   
voor 4,56

per stuk van 3,56   
voor 2,85

per stuk van 5,70   voor 4,56 per stuk van 2,84   voor 2,27

per stuk van 3,56   voor 2,85

per stuk van 4,27   voor 3,42

per stuk van 2,13   voor 1,70

per stuk van 7,11   voor 5,69

per stuk van 5,70   voor 4,56

per stuk van 5,70   voor 4,56

per stuk van 5,70   voor 4,56

per stuk van 3,56   voor 2,85

per stuk van 2,13   voor 1,70

per stuk van 4,27   voor 3,42

per stuk van 4,27   voor 3,42

per stuk van 3,56   voor 2,85 per stuk van 2,84   voor 2,27
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S i n t a r t i ke l e nS i n t a r t i ke l e n

Beloningsstickertjes  
Sint en Piet
680 plaatjes, 20 motieven.

201.077

Stoffen 
poppenkastpoppen 
Inpakpapier op rol.  
Formaat: 2,5 m x 50 cm. 

570.014 Sint
570.011 Piet

Kartonnen bouwpakket boot  
Met de geïllustreerde handleiding 
kan het bouwwerk eenvoudig, 
zonder lijm in elkaar worden gezet 
dankzij het handige vouw-en-sluit 
systeem. Uiteraard ook weer 
gemakkelijk uit elkaar te halen om 
ruimte te besparen. Decoreren, 
vouwen en spelen!
Onbedrukt. Formaat: 46,5 x 18,5 x 
45,5 cm (l x b x h). 

530.715

Cadeaupapier Sint
Inpakpapier op rol.  
Formaat: 2,5 m x 50 cm. 

141.078

201.077

7,56
per pak van  8,89  voor

141.078

0,61
per stuk van  0,76  voor

530.715

10,68
per stuk van  13,35  voor

570.014 & 570.011

31,44
per stuk van  36,99  voor

   Decoreren, 
vouwen en 

 spelen
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Al s  ook  de  groep  e e n  c a d e a u  h e e f t  ve r di e n d!Al s  ook  de  groep  e e n  c a d e a u  h e e f t  ve r di e n d!

Sjoelbakken  
Worden geleverd inclusief  
30 sjoelschijven. 

058.010 Sjoelbak groot
Blank gelakt mahoniehout.  
Formaat: 200 x 40 cm (l x b).

058.011 Sjoelbak klein
Vurenhouten zijlatten en  
marantihouten bodem.  
Formaat: 118 x 28 cm (l x b).

Tipi Kids-F  
Door middel van de meegeleverde rijgelastiek, 
zelf te monteren. Uitvoering: 4 mm berken 
multiplex, onbehandeld. Afmeting: diameter 
vloer oppervlak 170 cm. Hoogte 140 cm.

701.333 

Praatplaten Educo  
Schuif deze praatplaten in het  
Verteltheater (522.182) met behulp 
van de houten plaat. De platen bevat-
ten afbeeldingen rond 3 thema's: 
jaargetijden, feestdagen en recreatie.  
Stimuleer communicatie en uitbrei-
ding van de woordenschat. Inhoud: 
12 kunststof praatplaten, houten in-
schuifplaat en handleiding. Formaat 
kist: 46 x 33 x 3 cm (l x b x h).

522.224

Verteltheater 
Geschikt om met jonge kinderen aan  
woordenschat te werken. Het theater  
kent meerdere mogelijkheden: woor-
den schrijven op het whiteboard, spe-
len van schimmenspellen, ophangen 
van kindertekeningen, het inschuiven 
van vertelplaten en het gebruiken als 
minipoppenkast. Formaat ingeklapt: 
47 x 37 x 9 cm (l x b x h).

522.182 

WeyKick Football Piccolo 7200 G  
Het WeyKick Piccolo 7200 G magnetisch  
voetbalspel heeft een groen (voetbal) speelveld  
en is geschikt voor het één tegen één duel.  
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, maar ook  
zeker geschikt voor jongeren of zelfs volwassenen.  
De WeyKick tafel is gemaakt van sterk en duurzaam 
hout en gaat jarenlang mee, zelfs na intensief  
gebruik. Wordt geleverd met 2 spelers (rood/blauw) 
incl. magneten en 3 balletjes. Afmeting: 50 x 31 cm.

078.009 

058.010

118,28
per stuk van  139,15  voor

058.011

30,80
per stuk van  36,24  voor

701.333

83,49
per stuk voor

522.224

180,43
per stuk van  212,27  voor

522.182

162,06
per stuk van  190,66  voor

078.009

75,03
per stuk van  88,27  voor

Nieuw

Tipi’s
de trend van 

2015

Voor  
de aller- 

kleinsten!
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Grote boerderij
Complete speelset van Playmobil 
met hooizolder, slaapkamer,  
keuken en vele boerderijdieren.  
Ramen en deuren kunnen open.

091.510 

Woonhuis
Woonhuis van Playmobil voorzien  
van een keuken, eetkamer, slaap-
kamer en bad met geluidsmodule 
voor de deurbel en het toilet.

091.512 

Ark van Noach
Neem alle dieren mee op reis op  
de Ark van Noach van Playmobil!  
Het bootdek is afneembaar en  
hieronder zit bergruimte om de  
dieren in op te bergen. De boot kan 
ook echt op water drijven. Voorzien 
van vele dieren en 2 poppen.

091.513

LEGO® DUPLO® Boerderij 9217
Deze LEGO® DUPLO® set bevat  
alles wat kinderen nodig hebben  
om een levendig boerderijmilieu  
te bouwen. Verpakt in een kunst-
stof opbergbox.  
Inhoud: 150 onderdelen.

090.034

LEGO® DUPLO®  
Wilde dieren 45012
Met een heleboel bouwstenen 
om achtergronden en spannende  
dieren mee te bouwen. Kinderen 
leren met deze set iets over hoe 
dieren leven en kunnen zelf ge-
schikte milieus en verblijfplaat-
sen voor de dieren ontwerpen.  
Verpakt in een kunststof opberg-
box. Inhoud: 104 onderdelen, 
waaronder 24 dierfiguren.

090.208

LEGO® Education  
Scenarioset 9385
Met deze set wordt de fantasie 
van kinderen gegarandeerd aan 
het werk gezet, want er kunnen 
allerlei milieus, modellen en 
figuren mee gebouwd worden.  
Is tevens te combineren met 
WeDo. Inhoud: 1207 onderdelen.

090.134 

091.510

50,71
per stuk van  59,65  voor

091.513

29,70
per stuk van  34,94  voor

091.512

38,83
per stuk van  45,68  voor

Kijk voor
nog veel meer
Playmobil
op heutink.nl

090.034

145,19
per stuk van  170,82  voor

090.134

102,84
per stuk van  120,99  voor

090.208

84,69
per stuk van  99,63  voor

Meer 
LEGO®? 
heutink.nl
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S i n t-  e n  K e r s t b o e ke n

Dikkie Dik viert Sinterklaas
In deze mini-editie van Dikkie Dik 
viert Sinterklaas staan vier verha-
len over Dikkie Dik, die samen met 
zijn vriendjes Poes Muis en Beer 
kennismaakt met Sinterklaas.  
Ze vinden een wortel in een schoen, 
verkleden zich als Sinterklaas en 
zwarte Piet, en snoepen van een 
chocoladeletter. En van wie komt 
toch dat cadeautje op het dak?  
Een ideaal schoencadeautje!  
9789025748630

Kleuters samenleesboek  
Het boek van Sint
Leesboek Het boek van Sint van 
Losse titel Kleuters samenlees-
boeken. Kleuters samenleesboek-
en zijn boeken voor kleuters die al 
zelf willen lezen. De linkerpagina's 
zijn voorleespagina's voor een 
ervaren lezer. De rechterpagina's 
zijn woord-pagina's die de kleuter 
zelf kan lezen. Zo lees je om de 
beurt een stukje en geniet je 
samen van een verhaal.
662.019

Het vrolijke kerst voorleesboek 
Een feestelijk voorleesboek met 
het traditionele kerstverhaal op 
rijm verteld. Met ontroerende en 
grappige verhalen over Kobus en 
Kwak, haas en egel, en over de 
drie jongetjes. Daarnaast versjes 
in kerstsfeer over het varkentje 
Mondriaan, het kleine prinsje 
Alexander en over het meisje dat 
een kerstengeltje mag zijn tijdens 
de kerstuitvoering. Kortom: een 
heerlijk boek waar iedereen van 
zal genieten, elk jaar weer! 
9789000340286

Schatkist reuzenboek anker  
Feest in december, Kerstmis  
met Pietje
Combineert taal, lezen, rekenen en 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
binnen 1 methode. Alle tussendoelen 
op het gebied van ontluikende  
geletterdheid en gecijferdheid  
komen op een speelse wijze aan 
bod, rekening houdend met het 
verschil in niveau tussen jongste  
en oudste kleuters. Het programma 
sluit aan bij Veilig leren lezen.
656.634

Hee, ik lees Daar is de boot!
Hee, ik lees! Is speciaal gemaakt 
voor kleuters die al willen lezen. 
Geschreven op avi Start niveau. 
Woorden zijn kort en eenvoudig 
en worden uitgesproken zoals 
je ze schrijft. Met overzichtelijke 
pagina's en illustraties die helpen 
de tekst te verduidelijken.
624.579

Kerstmaskers maken
Doe net alsof je een rendier of elf 
bent. Of ben je liever een echte 
hulp-kerstman? Met de tien leuke 
maskers uit dit boek kun je samen 
met je vriendjes en vriendinnetjes 
urenlang spelen. De maskers 
hebben een gekleurde kant en een 
zwart-wit kant. Je kunt zelf kiezen 
of je de zwart-wit kant kleurt met 
potlood, viltstift of verf. Maar het  
is ook erg leuk om de zwart-wit 
kant te beplakken met propjes 
crèpe papier. Veel speelplezier...
9789079758012

Kijk voor  
echt álle
Sint- en 

Kerstboeken
op heutink.nl

1

4

7

Het Sinterklaas/Kerst  
luisterboek
Dit boek beschrijft de belevenis-
sen van Otje en zijn zusje Nenny 
aan het einde van een jaar. De 
verhalen op dit luisterboek worden 
aangenaam onderbroken door  
19 sinterklaas- en kerstliedjes. 
Dieuwertje Blok neemt het vertel-
len voor haar rekening. Geschre-
ven door Jaap Haar, met tekenin-
gen van Harmen van Straaten.
9789047601807

De wens van Sint
De wens van Sint is een samen-
leesboek met daarin het niveau  
avi M3 en M4. Samenlezers biedt 
een combinatie van voorlezen en 
zelf lezen in één boek. De teksten 
van de beginnende lezer en de 
gevorderde lezer wisselen elkaar 
op een verrassende manier af. 
De wissel kan op dezelfde pagina 
plaatsvinden, per alinea of pagina.
651.749

Kerst spelen met kinderen
Met de aanwijzingen in dit boek 
kan een voorbereidingsgroep  
zo aan de slag. Terwijl de lezer 
voorleest, spelen de kinderen  
het verhaal mee, verkleed als de 
figuur van hun keuze. De actie 
wordt afgewisseld met het  
zingen van kerstliedjes door het 
publiek. Ook zijn drie muzikale 
varianten opgenomen. Voor jaren 
Kerstplezier! Geschreven door 
Marjet Jong.
9789491042089

2
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8
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Nieuw

624.579  per stuk voor 5,50

9789079758012
per stuk voor 4,99

651.749  per stuk voor 5,50

9789047601807
per stuk voor 14,95

9789491042089
per stuk voor 14,50

662.019  per stuk voor 5,50

9789025748630
per stuk voor 3,95

9789000340286  
per stuk voor 12,99

656.634
per stuk voor 52,85

Nieuw
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036.350

8,39
per 10 van  10,49  voor

036.351
6,64
per 15 van  8,30  voor

6,22
per 5 van  7,78  voor

4,05
per 5 van  5,06  voor

036.358 1,14
per zak van  1,43  voor

2,86
per set van  3,57  voor

2,08
per set van  2,60  voor

054.017

054.012

054.021

Tempex
Tempexfiguren zijn makkelijk te 
bewerken: schilderen, versieren 
met pailletten, bekleden met  
servetten, touw, stof enz.

Kerst
036.350  kerstballen
036.351  kerstfiguren 
036.249  klok 85 mm 
036.250 klok 95 mm 

Ophangoogjes
Zak à 25 stuks.

036.358 

MDF-figuren

Eland
3D eland, bestaande uit 3 delen.  
Formaat: 30 x 26,5 x 16 cm  
(h x b x d).

054.017

Ster ornamenten 
Set à 6. Formaat: 14 x 14 cm (l x b).

054.012

Kerstbal ornamententen
Set à 6. Formaat: ø 11 cm.

054.021  

036.249

036.250

K e r s t m ate r i a a l

2,31
per stuk van  2,89  voor
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047.220

047.221

9,66
per stuk van  12,08  voor

753.926

2,87
per set van  3,59  voor

6,67
per zak van  8,26  voor

6,09
per stuk van  7,61  voor036.277

530.391

2,46
per stuk van  3,07  voor

753.920

Kunststof gietvormen
Plastic gietvormen om te gieten 
met gips of porselein gietpoeder. 
Voor het gebruik de gietvormen 
invetten.

047.220  kerst 
047.221  winter

Viltvormen Kerst/winter 
Zakje gestanste viltvormen in 
verschillende kleuren, figuren en 
maten. Zak à 170 stuks.

753.926

Kersthangers acryl 
Set à 5 verschillende acrylhangers 
om in te kleuren met bijvoorbeeld 
window paint of glitterlijm, voorzien 
van een sleutelhanger. Door de 
opstaande zwarte randen kan er 
nauwkeurig gewerkt worden. 
Lengte: ± 9 cm.

530.310

Kerstbal acryl
Tweedelig met ophangoog, 
transparant. Formaat: 10 cm. 
Per 5 stuks.

036.277 

Papier-maché rendier
Hoogte: 30 cm.

530.391 

Decoratieset Kerstboom
Set met verschillende decoratiema-
terialen. Ideaal voor het maken van 
kaarten, bij scrapbooking en andere 
creactieve vaardigheden.

753.920

K e r s t m ate r i a a l

530.310

2,96
per set van  3,70  voor
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Vogelvoederhart
Houten hart met ophanglus 
van natuurlijk koord. Met 
metalen haak in het midden 
voor het ophangen van het 
eten voor de vogels. Formaat: 
18,5 cm x 19,5 cm x 5 mm (l x b x d).

530.231 

Reuze kartonnen kersthangers
Groot formaat witte kartonnen 
kerstornamenten met ophang-
oog. Formaat: 23,5 -  26,5 cm (h). 
Inhoud: 15 stuks assorti.

530.221 

My village huisjes
Decoreer en bouw je eigen winter-
dorpje. Verf het huisje van keramiek 
met de bijgeleverde sneldrogen-
de verf op waterbasis. Bakken in 
de oven niet nodig. Niet geschikt 
voor gebruik buiten. Voorzien van 
opening voor het plaatsen van een 
lampje of waxinelichtje. Inhoud: 
huisje, 6 kleuren verf, 2 penselen. 
Formaat: 12 x 10 x 16 cm.

054.080  John’s house 
054.081  Pip’s cottage
per stuk van 12,04   voor 9,63

Verfsjablonen kerst
Kunststof sjablonen, afwasbaar. 
Formaat: A5.

037.820 kerst 
037.822 kerstboom 

530.231

530.221

1,78
per stuk van  2,23  voor

4,32
per set van  5,40  voor

054.080

054.081

7,11
per 8 van  10,84  voor

1,93
per stuk van  2,41  voor

037.820 037.822

eten voor de vogels. Formaat: 
18,5 cm x 19,5 cm x 5 mm (l x b x d). 530.231
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Vilt
Pak à 4 rollen vilt Copenhagen 
bedrukt. Formaat: 45 x 100 cm 
(l x b). 

530.382

Krimpie Dinkie kerstfiguren 
Plastic vellen met voorgedrukte 
motieven om te decoreren met 
markers (048.294). Krimpt tot 
1/3 van de afmeting door ver-
hitting in een huishoudoven of 
met een warmtepistool. 
Pak met 4 verschillende kerst-
motieven, van elk motief 9 vellen. 
Formaat: 10 x 15 cm.

048.293

Plakfiguren Kerst
Assortiment maantjes, sterretjes 
en klokjes in de kleuren goud en 
zilver. Pak à 6 zakjes.

049.078 

Beloningsstickers Kerst 
Serie 78, 680 plaatjes, 
20 motieven.

201.078

Decoratiestickers
Vel à 280 metallic decoratie-
stickers, diverse motieven. 
Ø sticker ca. 0,6 cm.

530.398 

4,23
per zak van  5,29  voor

7,56
per pak van  8,89  voor

3,02
per set van  3,78  voor

530.398

13,67
per set van  17,09  voor

16,21
per set van  20,27  voor

048.293

530.382

201.078

049.078

20,27

530.382
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7,72
per set van  9,66  voor

2,22
per set van  2,77  voor

6,19
per set van  7,73  voor

Stempelset Kerst
Set à 10 grote stempels met 
kerstmotieven. Voorzien van een 
grote knop voor een goede grip.

530.414

Figuurponsen Kerst
Set à 3 ponsen: kerstboom, ster 
en ijskristal. Formaat motief: 
ca. 15 mm.

530.806

Krasfolie kerst
Set à 6 kaarten incl. enve-
loppen met een kerstafbeelding, 
1 kraspen, 1 penhouder en 
1 proefstrookje.

048.350

Kerstcrêpe
Bedrukt met sterren. 
Formaat: 50 x 250 cm 
(b x l).

083.194 wit ster goud
083.195 rood ster goud
083.196 groen ster goud 

Kerstranden 
Crêpepapieren decoratie, per 
4 stuks 10 mteter (4 x 2,5 meter).

083.185 klokken rood
083.188  kaarsjes/sterretjes wit
083.189 hulst groen

Glitter foamvellen
Formaat: A4. 
Inhoud: 10 kleuren assorti.

530.232

530.414

048.350

083.194
083.196

083.196

530.232

10,29
per set van  12,86  voor

8,13
per set van  10,16  voor

1,90
per stuk van  2,37  voor

OP
=

OP
530.806

083.185

083.188

083.189       2928      w w w. h e u t i n k . n l

K e r s t m ate r i a a l

Flitter/glitter
Met handige doseerdop. 
Flacon à 700 ml.

036.127 zilver
036.128 goud
036.105 rood
036.106 holografisch 

Glitter
In makkelijk afsluitbare strooipot.
95 gram.

750.894 goud
750.901 multicolor  

Belletjes 
Assortiment met ca. 120 gekleur-
de belletjes. Ø ca. 9 mm.

530.399

Papierkoord
Tweekleurig papierkoord. 
Lengte: 50 meter.

530.384

Pomponset
Set met kunststof onderdelen 
voor het maken van pomponnetjes 
in 4 maten: 30, 45, 55 en 90 mm 
doorsnede. Met beschrijving.

580.220

Zelf kaarsen kneden
De was kan gekneed worden 
met de hand en hoeft dus niet 
verwarmd te worden.Inhoud: 
1 lont en 6 blokken was in 
de kleuren rood, groen, geel, 
blauw, oranje en zwart.

530.435

036.127
036.128

036.105

036.106
8,41
per stuk van  10,51  voor

3,93
per stuk van  4,91  voor

4,23
per set van  5,29  voor

4,69
per set van  5,86  voor

11,00
per set van  13,75  voor

2,01
per rol van  2,52  voor

580.220

530.435

Assortiment met ca. 120 gekleur-

750.901

530.399

530.384
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Glitterchenille
2 x 5 meter gouddraad en 
2 x 5 meter zilverdraad (extra dik).

573.026  

Goud en zilver krijt
Karton à 12 stuks: 6 goud- en 
6 zilver kleurige kleurkrijtjes.

573.032  

Cellofaan transparant
083.300 5 m x 70 cm 
141.072 100 m x 50 cm
per rol van 17,18   voor 13,75

Cellofaan gekleurd
Rol van 5 m x 70 cm.

083.301 geel 
083.302 rood 
083.304 marineblauw 
083.305 kerstgroen 

Alucrêpe
Een hoogglanzend crêpepapier 
in heldere kleuren. Voorzien van 
metaalfolielaag. 
Formaat: 50 x 250 cm (b x l).

083.173  goud
083.174  zilver
083.175  rood
083.176  groen 

2,47
per zak van  3,09  voor

4,51
per stuk van  5,64  voor

2,19
per stuk van  2,73  voor

2,72
per stuk van  3,40  voor

2,19
per rol van  2,73  voor

083.305

083.301

083.304

083.302

141.072

083.300

873.032

573.026

083.173083.174083.175083.176
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Golfkarton goud en zilver 
Goud (5) en zilver (5), twee-
zijdig gekleurd. Formaat: 
23 x 33 cm. Pak à 10 vel.

163.015

Crêpepapier Floriade
Assortiment 10 x 10 kleuren. 
Formaat 50 x 250 cm (l x b).

083.115 

Etalagekarton goud en zilver
Kleur: goud. Stevig, 380 grams 
zwaar karton, aan 1 zijde ge-
kleurd. Formaat: 48 x 68 cm (b x l).

025.149 zilver
025.150 goud

Siersteentjes
Assorti à 800 stuks.

750.359

6,56
per zak van  8,20  voor 0,87

per pak van  1,09  voor

21,26
per doos van  26,57  voor

750.359

Meer 
kleuren op 
heutink.nl

6,70
per pak van  8,37  voor

163.015

025.149

025.150

083.115
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Viltstiften Heutink  
dubbele punt
Puntdikte: 2 en 4,6 mm. 12 kleuren 
assorti. Super uitwasbaar. Met 
luchtdoorlatende veiligheidsdop. 

080.315

Viltstiften Heutink Medium
Puntdikte: 5 mm. 12 kleuren 
assorti. Super uitwasbaar. Met 
luchtdoorlatende veiligheidsdop.
Etui à 12 kleuren. 

080.310

Heutink Kleurvingers
Formaat: 7,4 x 1,4 cm (l x Ø). 
Waskrijt voorzien van papieren 
wikkel. 10 kleuren assorti. Karton 
à 10 stuks. Ook grote verpakking 
verkrijgbaar (100 stuks).

061.155

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

25,67
per pak van  32,09  voor

Gekleurd karton
Formaat: 50 x 70 cm (b x l). 

160 grams
pak à 25 vel

160.600 11 kleuren assorti + wit,
pak à 120 vel

160.601 11 kleuren assorti + wit,
pak à 240 vel
per pak van 62,58   voor 50,06

270 grams
pak à 25 vel

028.600 17 kleuren assorti + wit,
pak à 90 vel
per pak van 43,96   voor 35,17

028.601 17 kleuren assorti + wit,
pak à 180 vel
per pak van 85,11   voor 68,09

3,35
per pak van  4,19  voor

2,96
per pak van  3,70  voor

2,82
per pak van  3,52  voor

028.600 & 028.601

160.600 & 160.601

080.315

080.310

061.155
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Interverf
Gebruiksklare plakkaatverf, 
in handige schenkflessen. 
De verf is dik vloeibaar en 
droogt snel. Flacons à 1 liter. 
In 21 sprankelende kleuren:

062.612 kersenrood
062.616 kerstgroen

062.030 goud
062.031 zilver
062.033 brons

Interverf glitter
Transparante glitterverf. 
In combinatie met de Interverf 
te gebruiken. Aanbrengen 
nadat de gewone Interverf is 
gedroogd.

062.032 

Interverf parelmoer 
Geschikt voor donkere 
ondergronden of om 
door de overige kleuren 
Interverf te mengen.

062.034 

062.033

062.031

062.030

062.034

062.032

062.612

Meer 
kleuren op 
heutink.nl

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

080.315

061.155

3,43
per stuk van  4,28  voor

062.616

8,11
per stuk van  10,14  voor

4,93
per stuk van  6,16  voor

6,46
per stuk van  8,07  voor
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Glitterlijmpennen
573.024 5 x assorti kleuren
573.030 6 x goud
573.031 6 x zilver

Pailletten 
Sterren
Zakje à 50 gram, 8 mm, 
ca. 5000 stuks.
036.942

Rond plat
Glanzende ronde pailletten. 
Assortiment à 100 gram.
036.919 5 mm, ca. 19.000 stuks
036.920 10 mm, ca. 14.000 stuks

Assorti
Pailletten in diverse kleuren, 
vormen en maten. 
Zakje à 50 gram.
036.910

Goud en zilver
Ronde pailletten Ø 5 mm. Zakje 
à 100 gram, ca. 17.000 stuks.

036.913 zilver
036.914 goud

Goud- en zilverdraad
Spoel à 140 meter.
501.437 gouddraad
501.438 zilverdraad

573.031

573.030

036.913 036.914

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

2,85
per stuk van  3,56  voor

501.438
501.437

5,24
per set van  6,55  voor

036.910

4,13
per zakje van  5,17  voor

036.942

13,16
per zakje van  16,46  voor

036.919 & 036.920

14,18
per zakje van  17,73  voor

036.920

14,18
per zakje van  17,73  voor

14,18
per zakje van  17,73  voor

573.024 3,63
per set van  4,54  voor
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Lijmpoeder Plakplak
Transparante cellulose kleefstof 
in poedervorm. Bijzonder geschikt 
voor het plakken van papier en 
papier-maché. Oplosmiddelvrij. 
Doos à 500 gram.

030.044

Heutink lijm
Klassenbak met 30 flacons lijm 
à 115 ml. 

016.006 Interlijm
per set van 59,10   voor 47,28

081.009 Multicol rood
per set van 65,82   voor 52,66 
081.089 Multicol blauw
per set van 62,30   voor 49,84 
081.098 Kleuterlijm

Lyonse penselen met lange steel 
en platte bus 
Blank gelakte houten steel, voor-
zien van een naadloze aluminium 
platte (Gussow-model) bus met 
varkenshaar. Geschikt voor plak-
kaat- en olieverftechnieken. Doos 
à 12 stuks.

040.111  no. 2  040.117  no. 14
040.112  no. 4  040.118  no. 16
040.113  no. 6  040.119  no. 18
040.114  no. 8  040.120  no. 20
040.115  no. 10  040.121  no. 22
040.116  no. 12  040.122  no. 24

Ve r b r u i k s m ate r i a a l

43,38
per set van  54,22  voor

6,75
per stuk van  8,43  voor

030.044

016.006

081.009

081.089

081.098

2,07
per dozijn van  2,59  voor

040.111

040.111 t/m 040.122

Meer 
penselen op 
heutink.nl
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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig  
tot 31 december 2015 of zolang de voorraad 
strekt. Alle genoemde prijzen zijn netto  
inclusief btw, tenzij anders vermeld.  
De prijzen gelden bij een minimum  
ordergrootte van € 175,00 inclusief btw.  
Voor orders beneden € 175,00 inclusief btw 
berekenen wij u € 4,95 behandelingskosten. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

 w w w.heutink.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen
Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen
Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede
Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte november 2015

Creatieve en 
inspirerende     
feestdagen!

H e u t i n k  w e n s t  u . . .


