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

 
k inderopvang@heutink.nl

Voor u l igt alweer de 4e editie van de Spesjaal .  
Met wederom onze special iteiten in de hoofdrol .

Spesjaal voor u!
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Nieuwe producten, ontwikkel ingen in de markt, bi jzondere  

informatie en aanbiedingen speciaal voor u geselecteerd.  

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

In deze Spesjaal aandacht voor o.a. de nieuwste producten  

van Lamy en leuke acties van Pr it t en Creall . Veel leesplezier.

acties 
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In deze Spesjaal
> Column Loet
> Lamy 
>  Acties van Pritt & Creall
>  Stapelkorting
> Kids-F Buitenbed
> Kinderopvang in beweging
> Chinees voor kinderen
> Sintcadeaus op maat
>  Educo apps

Probeer
Lamy

gratis! 



 

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 2 juni stellen op Twitter en maak kans op deze leuke  
prijzen! De winnaars ontvangen hiervan bericht op Twitter.

Vraag in juni of juli van 2015 een bedden- of boxenofferte aan bij  

uw Heutink adviseur en maak daarmee kans op een gratis voorstelling 

bij u op locatie door Ruth Bakker. We verloten dit jaar 8x haar  

voorstelling Loet leest voor!

leest
voor!

Loet
Ruth won met Loet de Publieksprijs in Nederland en België  

en is uitgeroepen tot Rabo Talentvolle Theatermaker.

Krekelgroen
Lange vinger
In kleine neus

Frunnik, friemel, pulk, plak
Snot

Alles zit onder de plakkerige snottebellen. En ze kan er niets aan 
doen. Het heet niet voor niets snotverkouden. Het druipt er aan alle 
kanten uit. Ondertussen is Lima vol trots en ijver aan het oefenen 
met lezen. T-e-n-t tent! Geweldig om te zien hoe ze alle letters een 
voor een bestudeert en aan elkaar plakt. Z-o-n zon! Ondertussen 
luisteren we naar Olaf uit Frozen die zingt over de zomer: ‘Bij zoemt 
blij, paardebloempluisjes in de wei ...’

Wat ben ik blij dat de zomer weer in de lucht hangt. Buiten spelen, 
blote benen, picknicken en waterspelletjes in de tuin. Toen ik nog 
docent was in het (speciaal) basisonderwijs gingen we op de warme 
zomerdagen vaak buiten met water aan de slag. Gieten, spetteren, 
modderkastelen bouwen. Wat blijft er drijven en wat zinkt. En met  
de wat oudere kinderen; hoeveel centiliter gaat er in een liter.  
Lekker in de zon spelen met water geeft zo veel plezier.

Onze kinderen zijn gebaat bij genoeg zonlicht. Het zonlicht is goed 
voor de groei van de jonge botten en het maakt je immuunsysteem 
sterker. Ook schijnt een half uurtje zon per dag goed te zijn voor je 
geheugen. Tijdens het zonnen tank je een flinke dosis zuurstof.  
Daardoor worden de zenuwcellen in de hersenen krachtig  
gestimuleerd. Wat wil je nog meer. We voelen ons beter door licht: 
alerter, fitter, vrolijker, we stralen als de zon schijnt. Elke dag even 
buiten in de zon en de wereld ziet er een stuk mooier uit en blijkbaar 
ook slimmer.

“B-a-l bal!” roept Lima en ze staat voor me met haar bodywarmer 
aan. Goed idee, wij gaan even een half uurtje in de zon snotteren.
Op de achtergrond zingt Olaf: ‘En na een dag met heel veel drukte  
en gehaast, dan helpt het als je in de zon wat stoom afblaast.’

Zin in iets nieuws? Kijk eens op de website naar het vrolijke  
kinderboek Loet Moet van Ruth Bakker. En lees het lekker buiten,  
in de zon.

Doe alles in liefde ♥ Ruth
www.ruthbakker.com

@HeutinkKO

Twitter
PRIJS-
VRAAG

Van harte gefeliciteerd 
      met de voorstelling 
  Loet leest voor!

De winnaar van de Spesjaal 3:

Foto: Marjoleine van Kalken
Foto: Hans Spoor
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Schilderen 
en tekenen   
met Lamy

Waskrijt in metalen doos.  
Inhoud: 8 stuks.

040.246  waskrijtjes water- 
oplosbaar

040.247 waskrijtjes watervast
040.248 waskrijtblokjes

Crea3plus 3plus plus
3-in-1: kleur - en aquarelpotlood 
en waskrijtje tegelijk. Met vier-
kante vorm, afgeronde randen  
en extra dikke stift. Optimaal  
ergonomisch greepprofiel.

061.580  6 stuks
061.581  12 stuks

Kleurpotlood met slanke,  
driehoekige vorm voor  
een aangenaam tekengevoel.

061.588 6 stuks
061.589 12 stuks

De waterverfdoos met kleuren-
cirkel volgens Johannes Itten 
maakt de kleurenleer speels  
beleefbaar. Om uit te proberen  
en te ontdekken hoe je kleuren 
kunt mengen. En natuurlijk  
gewoon om te verven.  
Inhoud: 12 napjes. 

040.220  aquaplus

Aquaplus

 

L a m y Bekijk 
al deze Lamy 

producten ook in  
onze infocentra

Kijk op 
heutink.nl
voor de actuele 

prijzen! Vraag een gratis probeerpakketje  
aan door een e-mail te sturen met  
de door u gewenste artikelnummers 
naar verkoop@heutink.nl. Vermeld  
als onderwerp 'Actie Lamy'! 
 
U kunt de volgende artikelen  
aanvragen*: 
 
040.246  Crea3Plus wateroplosbaar
061.580 3Plus
061.588 Plus 
040.220 Aquaplus

*  ieder artikelnummer is maximaal  
1 x per klant kosteloos op te vragen.

Ervaar 
het 
zelf!

Probeer 
de nieuwe Lamy 
artikelen ook!

Nieuw bij Heutink: de plusserie  

van Lamy. Het passende materiaal  

voor creatieve kleuters om te leren  

schrijven en kleuren.
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Emmer 350 gram
030.080 assortiment 
 à 5 pastel kleuren
030.087 assortiment 
 à 5 primaire kleuren 

Emmer 1350 gram
030.082  rood
030.083  geel
030.084  blauw
030.085  groen
030.086  wit

030.081 assortiment
 à 5 pastel kleuren 
030.088 assortiment 
 à 5 primaire kleuren

Zo vrij
als een
vogeltje
in de lucht!

Scan de QR-code met uw smartphone 
voor een instructiefilmpje van de  
vogeltjes-ideetip. Kleien maar!

K l e i  a c t i e

crea-
tip

Creall mini Silky Soft
Soepel en gemakkelijk kneedbaar boetseermateriaal voor  
de allerkleinsten. Wordt niet hard, droogt niet uit en is steeds  
opnieuw te gebruiken. Via www.kleiweb.nl zijn gratis  
activiteitenkaarten te downloaden.

3x
1350 gr. =

GRATIS pot 
Holland 

klei

K o r t i n g  p ( l ) a k ke n  m et  P r i t t

Pritt knutsellijm

Witte, uitwasbare knutsellijm. 
Lijmt snel en gemakkelijk.  
Flacon a 1 liter.

081.074

Pritt alleslijm

Transparante, uitwasbare  
alleslijm. Flacon a 1 liter.

081.072 

Plakstiften Pritt 
groepsset 22 gram
 
Set à 100 Pritt plakstiften. 
Inclusief 2 tubes 
Pattex repair extreme.

081.076

Plakstiften Pritt 
groepsset 43 gram
 
Set à 100 Pritt plakstiften. 
Inclusief 2 rollen 
Pattex power tape.

081.077

Maak je eigen mini  
poppentheatertje  
van gekleurd papier.  
Plakken doe je  
natuurlijk met Pritt ;-)

3+1
gratis

3+1
gratis

knutsel-
tip

081.074

081.072

GRATIS 30 vingerpoppetjes! 
(bij aanschaf van 4 x 081.074 of 081.072 en bij aanschaf van 1 x 081.076 of 081.077)

Kijk op 
heutink.nl
voor de actuele 

prijzen!
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We zetten 
de bloemetjes buiten!

OP = OP 
actie!

Verder nieuw spelmateriaal    knutseltips    groene spelen    

 Stapel-
korting

Buitengewoon veel speelplezier!
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Okido Stuur-duwwagen groot
Ruim plaats voor 3 à 4 kinderen. De wagen 

is gegalvaniseerd, met massieve banden en 

gelagerde wielen. Uitgevoerd met een rem. 

Vloeroppervlakte: 51 x 110 cm. 

Formaat: 115 x 65 cm (l x b).

009.054

Okido Stuur-duwwagen klein
Geschikt voor 2 à 3 kinderen. Vloeroppervlakte: 

38 x 85 cm. Formaat: 89 x 52 cm (l x b).

009.059

Okido duo driewieler hoog
009.035

240,76

Okido Easy rider
009.064

245,76

Okido Boerenkar
009.047

339,90

Okido Strijdwagen
009.046

256,33

263,25

189,05

Rijdend
materiaal

> 4 jaar

Een stoere gegalvaniseerde driewieler 

waarbij een kind achterop kan staan. 

Zithoogte: 43 cm. Leeftijd: 4 - 7 jaar.

Formaat: 120 x 64 x 71 cm (l x b x h).

Stoer!

Stuur- en 
duwwagens

Nieuw Een oerdegelijke kar waar meerdere kinderen 

tegelijk mee kunnen spelen. Eén kind neemt 

plaats achter het stuur en wordt door de overige 

kinderen vooruit geduwd. Zithoogte: 21 cm. 

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

Zithoogte: 44 cm. Leeftijd: 4 - 7 jaar.

Formaat: 132 x 65 x 71 cm (l x b x h).

Zithoogte: 26 cm. Leeftijd: 4 - 8 jaar. 

Formaat: 90 x 58 x 70 cm (l x b x h).

w w w.heut ink .nl

Okido Boerenkar

90

kinderen vooruit geduwd. Zithoogte: 21 cm. 

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

* Kijk op pagina 31 voor de actievoorwaarden van de stapelkorting.

Tot
wel 50%
stapel-

korting!*
339,

Gratis
helm!
Bij al ons 
rijdend materiaal

Lekker 
naar 
buiten!

Buitengewoon 
   veel 
 speelplezier!

Gratis helm
bij al ons 
rijdend materiaal!

 50%

Stapelkorting op al  
ons rijdend materiaal 
(ook online) die kan  
oplopen tot

Actievoorwaarden 
stapelkorting
Bij aankoop van 2 artikelen ontvangt u 20% korting  
op de bruto prijs
Bij 3 - 5 artikelen 30% korting
Bij 6 - 9 artikelen 40% korting
Bij 10 of meer artikelen  
50% korting

De stapelkorting wordt berekend  
per bestelmoment. De stapel- 
korting geldt op ons rijdend  
materiaal (tenzij anders vermeld),  
ook op artikelen die niet in  
de krant zijn opgenomen.  
Kijk online voor het totale  
assortiment. 

Misschien heeft u 'm nog liggen...
de onlangs verschenen  
voorjaarskrant van Heutink. 
Boordevol rijdend materiaal  
en veel nieuw buitenspeelgoed, 
stuk voor stuk scherp geprijsd. 
Bijvoorbeeld door de stapel- 
korting die kan oplopen tot  
wel 50%!

De krant is ook online door te bladeren op heutink.nl.  
Profiteer dus nog gauw en scoor de mooiste producten  
met flinke korting.

 Stapel-
korting

2x winther driewieler 522.308 

     (2 x  € 245.68)  € 491,36

3x okido step 009.043 

     (3 x € 179.56) € 538,68

1x educo loopfiets 523.183 

     (1 x € 134.58) € 134.58

 
Totaalprijs € 1164.62   

40% korting - €  465,85  

U BETAALT €  698,77

Rekenvoorbeeld
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Triker Pro 50, rood
009.098

Voetbaldoel 
EXIT Maestro
038.065

Voetbaldoel EXIT Coppa
038.066

Verkeerslicht
522.657

Triker Pro 100, zilver
009.102

Bobby-car politie
522.957

278,99

Kickback Rebounder EXIT038.018

126,65

85,84

129,18

15,76
364,84

38,39

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

Triker Pro

Waanzinnig 
wendbaar!

Zithoogte: 26 cm. 
Leeftijd: vanaf 9 jaar.
Formaat: 140 x 70 x 74 cm 
(l x b x h).

De voetbaldoelen van EXIT zijn een combinatie van design en kwaliteit. Het net is fi jnmazig en door de speciale bevestigingswijze niet langer een bron van ergernis. Wordt geleverd met verankeringssysteem bestaande uit anker-buizen en grondankers. Het doel is daardoor stabiel te plaatsen en eenvoudig uit de grond-ankers te tillen voor het maaien van het gras. Inclusief trainingsscherm. Gewicht: 17 kg.

Zithoogte: 28 cm.
Leeftijd: 6 - 12 jaar.
Formaat: 
116,5 x 52 x 74 cm 
(l x b x h).

Gratis helm!
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De bekende Bobby-car in een politie uitvoering. Werkt op 2 AAA batterijen (021.900). Leeftijd: vanaf 1 jaar. Formaat: 58 x 30 x 38 cm (l x b x h). 

Werkt echt! 
Formaat: 75 cm (l).

Met 
zwaailicht!

Formaat:
170 x 220 x 80 
cm (h x b x d).

Formaat:
120 x 180 x 60 cm 
(h x b x d).

Passen, schieten, aannemen, keepen, gooien en koppen; het kan allemaal met de Rebounder. Schiet of gooi de bal tegen het elastische net en zie hoe de bal verrassend snel terug komt. Met 10 verschillende standen om de hoek in te stellen (van 35 tot 90 graden). Super-stevige constructie gemaakt van gegalvaniseerd, zwart gepoedercoat staal, strak gespannen net met sterke elastieken en hoogwaardige PVC afdekrand. Geleverd incl. 2 ankers. Gewicht: 15,5 kg. Formaat: 124 x 124 cm.

Balvaardigheid trainen saai? 
Niet met de Kickback Rebounder van Exit!

Kickback Rebounder EXIT

Nieuw

* Kijk op pagina 31 voor de actievoorwaarden van de stapelkorting.

Tot
wel 50%stapel-korting!*

van 175,29

van 118,81

van 21,82

van 53,14

van 178,80

Bij al ons rijdend materiaal
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De complete website en app 
voor bewegen in de kinderopvang!

K i n d e r o p v a n g  i n  B e w e g i n g

Tijdbesparend en altijd 
de leukste activiteiten 

in één klik paraat

Nieuwsgierig geworden?  
Check de introductievideo op www.kinderopvanginbeweging.nl  
en vraag meer informatie op via kinderopvang@heutink.nl.

Normaal: € 175,-
Nu eenmalig voor: € 100,-*

*  prijzen zijn op basis  
van een jaarlicentie  
en zijn excl. btw.

Geldig tot 1 juli 2015

690.482

Dé beweegapp voor 
kinderopvangorganisaties 
met flinke  
introductiekorting!

Introductie-
korting
bij Heutink

In de vorige Spesjaal  
heeft u kennis kunnen  
maken met de super- 
handige applicatie Kinder-
opvang in Beweging.  

Een applicatie met eindeloos 
veel bewegingsactiviteiten. Extra 
handig is de filteroptie waarmee 
je super simpel een selectie kunt 
maken op allerlei factoren zoals 
leeftijd, tijdsduur en aantal kinde-
ren. Tel daar bij op dat de applicatie 
automatisch fungeert als logboek 
en dat de mogelijkheid bestaat 
foto’s te uploaden en met ouders  
te delen en tel uit je winst!

 

Heeft u al een gratis 
proefaccount aange-
vraagd? Ervaar zelf 
het gemak en de  
toegevoegde waarde  
van de beweegapp. 
Vraag 'm gauw aan  
via kinderopvang@
heutink.nl

Kom ook 
in
beweging!

Voordeel 
met

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

   Lekker slapen 
 in de buitenlucht!

 

B e d d e n -  e n  b oxe n c h e c k
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waaronder de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) valt, heeft in 2008 nadere eisen vastgesteld waaraan alle  
bedden en boxen per 1 januari 2016 in de kinderopvang wettelijk dienen te voldoen. Om u door  
het doolhof van regels te loodsen levert Kids-F Heutink u een beddencheck waarmee een  
van onze adviseurs het huidige aanbod aan bedden en boxen op uw kinderdagverblijf kan  
controleren om te beoordelen of uw meubilair voldoet aan de vernieuwde wettelijke eisen.  
Uit deze inventarisatie  rolt vervolgens een adviesrapport inclusief investeringsplan op maat.

Veilig buiten slapen in de frisse buitenlucht  

zorgt voor meer weerstand 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 aandoeningen en allergieën 

kan slapen in dit unieke stapelbed een goede oplossing zijn. 

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. Voor speciale buitenslaapzakken, zie 
ook de rubriek 'beddengoed', slaapzak 4 seizoenen. Dit slaapmeubel is 
bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het toepassingsgebied 
is professioneel gebruik in de kinderopvang. 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!
Voor het buitenbed dubbel geldt: beide slaapplekken bevinden zich  
aan 1 zijde en worden gesloten d.m.v. 2 openslaande deurtjes met  
de bekende AXA grendels.

701.498 buitenbed dubbel groen
701.468 buitenbed dubbel lichtgrijs
701.467 afdekhoes

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Info via uw 
adviseur

K i n d e r s to e l  Tr e p p y

 

De kinderstoel Treppy is een 

meegroeistoel van baby tot 

volwassene. Verstelbaarheid 

in hoogte en diepte van zitje 

en voetenplankje maakt dat 

deze kinderstoel meegroeit 

met het kind en zorgt ervoor 

dat het kind altijd comfor-

tabel zit, ongeacht leeftijd, 

grootte en gewicht van de 

gebruiker.

Leverbaar in 9 kleuren.  
Eenvoudig zelf te monteren.  
Wordt geleverd inclusief  
beugel en veiligheidsgordel.

Specificaties: 
- materiaal: beukenhout 
-  formaat: 46,5, x 80 x 51 cm  

(b x h x d)
-  gewicht: 8 kg 
- garantie: 10 jaar

119.700  naturel
119.701  kersen
119.702  walnoot
119.703  wit
119.704  rood
119.705  zwart
119.706  groen
119.707  blauw
119.708  roze

Kijk op
heutink.nl
voor meer 
kleuren en 

accessoires

  Eetblad  
 voor Treppy

Kussen voor Treppy

Dat zit 
goed!

Van jong 
tot oud

100% 
 veilig!
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U kunt kiezen uit 4 verschillende, in Nederland geproduceerde soorten  
peutermateriaal, in uw eigen huisstijl, voor € 4,95 of € 9,95 per stuk.  
Er is veel mogelijk. Wel hanteren we een minimale afname van 50 stuks.

Sinterklaascadeaus zijn er ieder  
jaar weer in alle soorten en maten.  
Maar heeft u er wel eens over  
nagedacht uw eigen cadeau te maken? 
Precies dát geven waar u achter staat. 
Aantrekkelijk peutermateriaal met  
de naam of het logo van uw kinder- 
opvangorganisatie. Educatief maar  
ook nog steeds gewoon heel leuk.  
Dat kan met het Sintcadeau op maat. 
Weer eens wat anders.  
Bijkomend voordeel:  
extra exposure voor  
uw organisatie.

Nu al nadenken over de Sinterklaascadeaus?  
Dat voelt waarschijnlijk wel heel erg vroeg. Toch kan het zinvol  
zijn hier nu al over na te denken. Dat biedt mogelijkheden.

Ontdek nu alvast 
het gepersonaliseerde Sintcadeau!

4,95

4,95

4,95

Kijk voor meer informatie op www.heutink.nl

Door leuke filmpjes, luisterfragmenten en verschillende knutselopdrachten worden de kinderen  

op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt in de Chinese taal. Samen met Li kunnen kinderen  

hun Chinese uitspraak oefenen, maar ook het schrijven van Chinese tekens komt aan bod.  

Kortom, een ontzettend leuke en leerzame module voor BSO & KO!

Spelenderwijs  
ontdekken kinderen 
de Chinese taal

Chinees 
voor

kinderen

Nieuw

 
 

Kinderen kennis laten maken met 
een vreemde taal? Dat kan met de nieuwe 
e-module ‘Chinees voor kinderen’! 

E-learning voor kinderen

Extra 
exposure 

voor uw 
organisatie!

9,95

H e u t i n k  t r a i n i n g e n S i n tc a d e a u  o p  m a a tBSO & KO 
kinderen 
7-12 jaar

      1514      w w w. h e u t i n k . n l  Log in op www.heutink.nl om te bestellen.



E d u c o  a p p s

  
De aanbiedingen in deze folder zijn geldig  
tot 1 juli 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 juni 2015 @HeutinkKO

 

Onze 
‘Spesjaal’ 
voor de 
volgende  
uitgave!

Speel de Educo spellen 
  nu ook digitaal! 

Nu verkrijgbaar in de App Store en Google play 

Figurogram 522.231

Zoek de vorm 522.909Wat hoort er niet bij? 522.865

Telstraatje 522.882


