
 
 

 Spe
sjaal

van 
Heutink! 

  

• 24 /7 onl ine bestellen
• log in voor uw  
 persoonl i jke pr i js!

 
k inderopvang@heutink.nl

We hopen dat u de eerste Spesjaal als een waardig  
opvolger van de Mutshaves heeft ervaren. En nu is  
het alweer tijd voor nummer 2. Met ook deze keer weer  
onze specialiteiten in de hoofdrol.

Spesjaal voor u!

 w w w.heutink.nl

deken 
4-seizoenen 
pag. 11

Nieuwe producten, ontwikkel ingen in de markt, bi jzondere  

informatie of aanbiedingen speciaal voor u geselecteerd.  

En natuur l i jk weer met een leuke sjaal op de voorkant.

Verder in deze Spesjaal genoeg ideeën voor uren speelplezier: 

leuke knutseltips voor Moederdag, bouwen met constructie- 

mater iaal en lekker buitenspelen!

Voordeel en prijsvraag!

winther 
drie wieler
pag. 5



 

Tw i t te r  p r i j s v r a a g C o l u m n  d o o r  t h e a te r m a ke r  R u t h  B a k k e r

 

Ruth Bakker acteert, 

zingt, bespeelt poppen 

en schrijft boeken. Zij 

reist door de Benelux 

met haar bekroonde 

familievoorstellingen 

‘Loet Moet’ en ‘Loet 

broedt’. Daarvoor 

werkte ze als docent  

in het (speciaal) onder-

wijs. Ze woont samen 

met haar dochter  

Lima (5). 

Nieuwe en bestaande volgers van @HeutinkKo op Twitter maken 
kans op een gratis boek en dvd van Loet Moet. Volgt u ons nog 
niet? Doe dit dan snel. Beantwoord de actuele vragen die we  
vanaf 10 maart stellen op Twitter en maak kans op deze leuke 
prijzen! De winnaars ontvangen hiervan bericht op Twitter.

Vraag in maart of april van 2015 een bedden- of boxenofferte aan bij  

uw Heutink adviseur en maak daarmee kans op een gratis voorstelling 

bij u op school door Ruth Bakker. We verloten dit jaar 8x een  

voorstelling van Ruth Bakker met Loet leest voor!

    
 leest voor!

    Loet

Ruth won met Loet de Publieksprijs in Nederland en België  

en is uitgeroepen tot Rabo Jong Talent.

‘Loet Moet niks!’ roept het stoere meisje Loet in de bekroonde 
theatervoorstelling ‘Loet Moet’. Loet moet zoveel van haar moeder, 
haar vader en van haar juffie. ‘Vanaf nu doe ik alles wat ik zelf wil.’

Heerlijk om even niets te moeten. Best moeilijk ook, om jezelf  
dat te gunnen en er dan ook nog van te genieten. Het lijkt soms 
wel of we als kind al leren om in de toekomst te leven. ‘Wat wil je 
worden als je groot bent?’ We leven naar ons weekend toe of  
naar onze vakantie. Daardoor vergeten we soms om te genieten  
van wat er al is.

Zowel Lima als ik zijn er aan gewend dat ik regelmatig verdwaal, 
zelfs op de fiets. Frustrerend. Maar eigenlijk ook ontzettend leuk. 
We komen regelmatig op nieuwe plekken, waardoor het makke-
lijker is om te genieten van wat er nu is. Zo verzinnen we er vaak 
een spannend verhaal omheen. Je weet niet waar je bent, wat je 
tegenkomt, dus laten we ons lekker verrassen. 
Door je routines af en toe te doorbreken geniet je weer bewuster 
van je alledaagse leven. Neem maar eens een nieuwe route naar  
je werk of school. Of ga eens naar een ander park of gewoon naar 
een andere supermarkt. En geniet van de nieuwe dingen om je 
heen. Nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe geuren. 
Op het moment dat je je bewust bent van je zintuigen, geniet je  
van het nu. Heerlijk, even niets moeten.

Zin in iets nieuws? Kijk eens op de website naar het kleurrijke  
kinderboek Loet Moet. En geniet!

Doe alles in liefde ♥ Ruth

www.ruthbakker.com

@HeutinkKO

De winnaar van de Spesjaal 1:

Van harte gefeliciteerd met  
de voorstelling Loet leest voor!

Twitter
PRIJS-VRAAG

Foto: Christine Glashouwer
Foto: Hans Spoor
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Eigenschappen:
- volrubber banden
- metalen frame
- kiep-/laadbakje
- verstelbaar zadel
- klassiek ontwerp
- wordt semi-gemonteerd 
   afgeleverd (eenvoudige montage)
- geleverd in stevige doos
- 3 jaar fabrieksgarantie*

De kleuren rood en blauw worden  
uit voorraad geleverd, de overige 
kleuren hebben een levertijd van 
ongeveer 2 weken.

524.139 rood
524.140 roze
524.141 blauw
524.142 lichtblauw
524.143 groen
524.144 geel/zwart
524.145 multicolor
524.146 zwart

* Frame en vork 3 jaar,
 overige onderdelen 1 jaar.

W i n t h e r  d r i e w i e l e r

Stevige Winther driewieler, voorzien van  

kiep-/laadbakje, verstelbaar zadel en  

volrubber banden. De driewieler is geschikt 

voor kinderen van 1 tot 4 jaar oud.

Rije
Rije
Rije

    
Een echte
klassieker!

Maart 2015
BUITENSPEEL

FOLDER met 
buitengewone 

kortingen!

Nieuw
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K n u t s e l t i p

knutsel-

tip
    
Mijn mama is

    de LIEFSTE!

Met dank aan 
KDV Toverfluit in Hedel

Heeft u ook een creatief idee? 
Mail dit naar kinderopvang@heutink.nl

Materiaal
175.028 cd-opbergdoosjes, 
 set à 10
175.063 spindel cd’s 50 stuks   
 700MB/80 minuten
028.001 kopieerpapier Ocean A4,   
 pak à 500 vel
756.264 Strasssteentjes hartvorm,   
 zak à 450 stuks
049.244 plakfiguren hartjes rood,   
 zakje à 200 stuks
530.398 metallic decoratiestickers,  
 vel à 280 stuks
061.280 kleurpotloden driekantig   
 Heutink, karton à 12 stuks

 

Voorbereiding
Brand een cd met lieve liedjes 
over moeders (in de tekst of 
als titel). Maak van ieder kind 
een foto waarop het een groot 
geknutseld hart in zijn/haar 
handen houdt en print de  
fotootjes uit op wit papier 
met een lieve tekst erop voor 
mama. Houd rekening met  
het formaat dat uiteindelijk in  
het cd-doosje moet en met 
de overige versiering. De foto 
moet niet te groot zijn. Knip 
het papier alvast op maat  
voor het cd-doosje.

Werkbeschrijving
Laat de kinderen zelf het  
stuk papier versieren met de 
plakfiguren en zelfgemaakte 
hartjes van bijv. papier en 
potloden. Schuif het papier in 
het hoesje en laat de kinderen 
daarna de voorkant van  
het cd-doosje beplakken  
met de strasssteentjes en  
de decoratiestickers.

E e n  C D 
v o o r 
m a m a

Ook 
leuk!
voor 
de 
BSO!

Zelf kaarsen kneden
530.435 set à 6 blokken assorti en 1 lont

Moederdagmok
530.306 set à 4 porseleinen mokken
530.340  porseleinmarkers Edding 4200, warm
530.341  porseleinmarkers Edding 4200, cool

Armbandjes maken
036.999 zak à 500 gram glazen kralen assorti Ø 4 mm
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M O O V  E d u c at i o n  K i t  -  k a s te e l  b o u w b l o k ke n Wo o d b l o c s  s o f t  g r o o t  -  S to c s
  

Stocs
Constructiemateriaal geschikt voor vele leeftijdsgroepen. Met STOCS 
kun je een huis, een toren, een hut, een boot of een beest bouwen. Je 
kunt het zo gek niet bedenken. STOCS hebben een stevig middendeel  
en met de uiteinden kun je knopen maken. Met twee soorten knopen 
kun je alles bouwen; de ringknoop en de platte knoop. De knopen en  
de bouwvoorbeelden zijn via het internet te downloaden. STOCS kan 
zowel binnen als buiten gebruikt worden. Verpakt in handige draagtas. 
Inhoud: 25 STOCS. Formaat: 110 cm (l).

101.004 net
101.005 stocs

Voor fantasierijke
creaties

Woodblocs soft groot
Een set grote bouwstenen  
gemaakt van kunststof in een  
houtlook, licht van gewicht.  
Door de verschillende vormen  
van de blokken kunnen de  
bouwers fantasierijke creaties 
maken. Verpakt in een kartonnen 
doos. Inhoud: 56 onderdelen.  
Basismaat: 16 x 16 x 8 cm (l x b x h).

524.025

De mooiste 
dingen

MOOV Education Kit
MOOV is een uniek modulair speel-
concept voor kinderen tussen 5 en 12 
jaar. MOOV is naast constructiemate-
riaal uitstekend te gebruiken binnen 
de techniek-les. Met gebruik van 
hout, gecoate stalen assen, stalen 
framedelen en enkele duurzame 
kunststof delen kan elk kind zijn 
eigen kar, step of ander voertuig op 
echte luchtbanden in elkaar zetten.  
Dit alles zonder enig gereedschap. 
Via www.makeitmoovit.com kunnen 
kinderen hun bouwsels tonen en 
ideeën met elkaar delen. Inhoud: 
rollerbox, 200 onderdelen, katoenen 
bewaarzakken voor kleinere onder-
delen, bouwinstructies met maar 
liefst 10 verschillende modellen,  
50 diploma's.

009.093

Kasteel bouwblokken
Groot materiaal om mee te bouwen, kan ook prima 
buiten gebruikt worden. Wordt geleverd in een opbergtas.  
Leeftijd: vanaf 5 jaar. Inhoud: 209 onderdelen. 
Basismaat: 40 x 20 x 4,5 cm (l x b x h).

523.111 Bouwenmet touwen!

BSO

 
bouw 
je zelf!

      98      w w w. h e u t i n k . n l  Log in op www.heutink.nl om te bestellen.



Door de solide wielen is het bed goed en eenvoudig verplaatsbaar  
en past het door bijna elke standaard deuropening. Het bed is gemaakt  
van duurzaam volkern (trespa soort), RVS onderdelen en voorzien  
van roestvaststaal horregaas in de hekwerken, waardoor insecten  
en andere dieren niet bij de kinderen kunnen komen. Het buitenbed  
kan het hele jaar door gebruikt worden. Dit slaapmeubel is bedoeld  
voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het toepassingsgebied  
is professioneel gebruik in de kinder-opvang. Aanbevolen matrasmaat:  
118 x 58 x 8 cm (119.010). 

Afmeting: 203 x 122 x 74 cm (h x b x d). Het Kids-F buitenbed voldoet  
aan de allerstrengste eisen op het gebied van ergonomie en veiligheid. 
Wordt inclusief gaas op de onderste bodem geleverd.  
Inclusief levering- en montagekosten! Beide slaapplekken bevinden  
zich aan 1 zijde en worden gesloten d.m.v. 2 openslaande deurtjes  
met de bekende AXA grendels.

 

  Met zachte
badstof voering

Hoeslaken katoen
Wasbaar op 40 graden. Formaat: 
60 x 120 cm. Comfortabel slapen 
op dit krimpvrije hoeslaken van 
100% katoen. Dit hoeslaken sluit 
mooi strak aan op het matrasje 
door de ingenomen hoeken.  
Speciaal te gebruiken voor  
een ledikant. 

118.034 antraciet
118.035 limegroen
118.036 lichtgrijs
118.037 turquoise

Deken 4-seizoenen Drops
Dekentje voorzien van zachte  
badstof voering. Formaat:  
100 x 150 cm. Wasbaar op  
40 graden.

118.082 grijs
118.083 zand
118.084 mintgroen
118.085 blauw
118.086 roze

Laken Forrest friends
Lakentjes voor een ledikant, 
gemaakt van extra zacht katoen. 
Formaat: 120 x 150 cm. Wasbaar 
op 40 graden. 

118.013 jade
118.014 grijs

Slaapzak 4-seizoenen
Slaapzak van gemêleerd katoen 
die het hele jaar gebruikt kan  
worden dankzij de afritsbare  
mouwen. Lengte: 70 cm.  
TOG waarde: 2,2. Wasbaar op  
40 graden. 

118.101 wit gemêleerd
118.102 lichtgrijs gemêleerd

K i d s- F  B u i t e n b e d

Veilig buiten slapen  

in de frisse buitenlucht  

zorgt voor meer weer-

stand door een grotere  

opname van vitamine D. 

De frisse lucht is  

heel goed voor de longen 

van jonge kinderen.  

Met name voor kinderen 

met astmatische aan-

doeningen en allergieën 

kan slapen in dit unieke 

stapelbed een goede  

oplossing zijn. 

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Op bedden en boxen,

info via uw adviseur

S l a a p z a k k e n  e n  b e d d e n g o e d

Nieuw

Lees voor optimaal 
behoud van kwaliteit  
de wasvoorschriften 
van Jollein voordat  

u de producten van Jollein voor  
de eerste keer wast. U vindt  
de wasvoorschriften online als  
pdf bij de producten van Jollein.

Slaap

slaap
kindje

701.498 buitenbed dubbel 
 groen
701.468 buitenbed dubbel 
 lichtgrijs
701.467 afdekhoes

< Mandje
Handig opbergmandje met gebreide stof  
en gladde voering. De voering kan met  
een vochtige doek worden afgenomen.

118.163 mixed roze / zand / gebroken wit
118.164 mixed grijs / zand / gebroken wit

Tip!
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H y d r o f i e l

  
De aanbiedingen in deze folder  
zijn geldig tot 31 december 2015  
of zolang de voorraad strekt.

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 maart 2015 @HeutinkKO

 

Onze 
‘Spesjaal’ 
voor de 
volgende  
uitgave!

Hydrofiel multidoeken
Inhoud: 3 stuks. 115 x 115 cm.
118.131 uil mintgroen
118.132 uil blauw
118.133 uil grijs
118.134 zacht lime / aqua / wit
118.135 mintgroen / lagoon / wit
118.136 stardust kleur
118.137 stardust grijs

Hydrofiel luiers
Inhoud: 6 stuks. 70 x 70 cm.
118.138 uil mintgroen
118.139 uil blauw
118.140 uil grijs
118.141 mintgroen / lagoon / wit
118.142 stardust kleur
118.143 stardust grijs
118.144 zacht lime / aqua / wit

Hydrofiel washandjes
Inhoud: 3 stuks.
118.155 uil mintgroen
118.156 uil grijs
118.157 mintgroen / lagoon / wit
118.158 stardust kleur
118.159 stardust grijs
118.160 zacht lime / aqua / wit

Hydrofiel monddoekjes
Inhoud: 3 stuks. 31 x 31 cm.
118.145 uil grijs
118.146 uil mintgroen
118.150 zacht lime / aqua / wit

Praktisch onmisbaar voor wie met de aller- 
kleinsten werkt. De hydrofiellijn van Jollein bestaat 

uit mooie producten gemaakt van zacht materiaal. 
Verkrijgbaar in lieve printjes en mooie kleuren. 

Superabsorberend 
en multifunctioneel!

Buiten
spelenDe eerste keer wassen op 30 graden,

daarna wasbaar op 60 graden.


