
 
 

 Spe
sjaal

van 
Heutink! 

 

Spesjaal voor u! Een nieuwe editie van de Spesjaal ,  
nummer 5 alweer van dit jaar. Met wederom onze  
special iteiten in de hoofdrol .

Spesjaal voor u!

stapelbed 
pag. 5

schommel stoel 
pag. 12

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 bedden van K ids-F,  

de aankondiging van de K indVak2016 en een nieuwe column  

van Theatermaakster Ruth Bakker. Veel leesplezier!

 

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

 
k inderopvang@heutink.nl

 w w w.heutink.nl

In deze Spesjaal
> Column Loet
>  Kids-F Bedden en  

uitrolbeveiliging
> Kleuterboeken
> Feestcadeaus
> Kinderopvang in Beweging
> Bloom Wipstoel 
> 4Moms Schommelstoel

Nieuw



Tw i t te r  p r i j s v r a a g

 

Gure wind, koude regen, paddenstoelen die de grond uitschieten, terwijl de bladeren van  
kleur veranderen. De herfst is weer begonnen! Voor sommige mensen een reden om zoveel  
mogelijk lekker warm binnen te zitten en te knutselen, boeken te lezen of spelletjes te doen.

Heel eerlijk gezegd loop ook ik liever buiten in het warme zonnetje dan dat ik weer kletsnat  
geregend op de fiets zit. Mijn dochter en ik zoeken in de herfst dan ook net wat vaker activi- 
teiten binnen op. Maar toch is er in de herfst ook buiten veel moois te zien en leuks te doen!

leest 
voor!

    Loet
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 is een  

artistieke duizendpoot. 

Zij acteert, zingt, 

bespeelt poppen en 

schrijft boeken. Ruth 

reist door de Benelux 

met haar bekroonde 

familievoorstellingen 

‘Loet Moet’ en ‘Loet 

broedt’. Daarvoor 

werkte ze als docent in 

het (speciaal) onderwijs.  

Ze woont samen met 

haar dochter Lima (6).

Lima en ik hebben een heel stuk gefietst en zijn, zoals wel eens 
gebeurt, flink verdwaald. Met zere billen en bezwete ruggen ploffen 
we even neer in het vochtige gras. Onze magen knorren, maar ik heb 
niets te eten bij me. Zo’n lange fietstocht was eigenlijk niet gepland...
‘Een eekhoorn!’ Lima springt op en wijst enthousiast naar de 
overkant van de straat. Daar rent een roodbruin eekhoorntje zo hard 
als ze kan de bosjes in. We steken de weg over en zoeken tevergeefs 
naar het snelle beestje. 
We komen bij een grote grasweide dat vol ligt met gekleurde  
bladeren. Om ons heen staan tientallen bomen met roodgroene  
appels en peren. Het lijkt wel een boomgaard. 
Ik til Lima op en ze plukt een appel. We nemen er allebei een hap  
uit. De appel smaakt een klein beetje zuur en samen smikkelen we  
er van. Zou ‘rupsje nooitgenoeg’ in een van die appels wonen?
Lima klimt hoger in een van de bomen en plukt nog een handjevol 
appels. Dan ontdekken we ook nog een perenboom. Met onze  
armen vol appels en peren besluiten we de weg naar huis weer  
op te zoeken.
Onderweg bedenken we fanatiek wat we allemaal met onze 
zelfgeplukte appels en peren kunnen doen. Appelmoes maken en 
een appel-perentaart, appelflappen en appel-perenbollen voor de 
vogeltjes met pindakaas en zaadjes. Zouden eekhoorns ook appels 
lusten?

De herfst is een geweldige tijd voor het plukken van peren en appels. 
Zoek een boomgaard op, neem je kind of je groep kinderen mee en 
maak er een leuke fruit-pluk-dag van. Sommige boomgaarden  
organiseren zelfs speciale pluk-dagen.

Doe alles in liefde ♥ Ruth
www.ruthbakker.com

Zin in iets warms?  Lees eens 
het vrolijke kinderboek Loet 
Moet van Ruth Bakker. Of kom 
naar een theatervoorstelling  
van Loet! Op www.ruthbakker.
com kun je zien of Loet 
bij jullie in de buurt komt. 
En anders komt ze graag 
op uitnodiging op jullie 
Kinderopvang voorlezen en 
zingen uit haar boek. Tot Loet!

Ruth won met Loet de Publieksprijs in Nederland en België  

en is uitgeroepen tot Rabo Talentvolle Theatermaker.

Foto: Marjoleine van Kalken

Foto: Hans Spoor

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.

@HeutinkKO

De winnaar van de Spesjaal 4:

Van harte gefeliciteerd met  
de voorstelling Loet leest voor!

Stichting Rijswijkse 
Kinderopvang

Twitter
PRIJS-
VRAAG
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K i d s- F  G o l d l i n e  s t a p e l b e d

 

Tijd voor 
nieuwe 
bedden! 

K i d s- F  B a s i c l i n e  s t a p e l b e d

    
en 
gemakkelijk

Veilig

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Info via uw 
adviseur

Beste/
laagste

prijsgarantie!
Info via uw 
adviseur

Kids-F Goldline stapelbed
Uitvoering: volledig berken multiplex 
met aluminium staanders, dichte  
achterwanden, spijlen raamwerken 

Afmeting:  
190,3 x 127,4 x 73,5 cm (h x b x d).

005.636  dichte achterwand  
met vaste bedbodem

701.550 uitrolbeveiliging 
701.554 losse hoes

De uitrolbeveiliging is geschikt voor kinderen tot maximaal  
15 maanden. Bij het in bed leggen drukt u met uw onderarm  
eenvoudig de badstof hoes naar beneden en zo gauw u uw  
handen omhoog beweegt veert het badstof vangnet weer  
omhoog. Het product bestaat uit de houder die vast in het  
bed gemonteerd wordt en een badstof hoes welke ook los  
verkrijgbaar is, zodat hij regelmatig gewassen kan worden. 

Kids-F Uitrolbeveiliging
Is het bij u ook wel eens gebeurd dat er per ongeluk  

een bed open bleef staan met een kind er in, met alle 

gevolgen van dien? Kids-F heeft voor dit moment van 

onachtzaamheid een uitrol-beveiliging ontwikkeld.

Staffels
via uw 

adviseur!

Kids-F Basicline stapelbed
Voorzien van 2 witte zijwanden,  
2 dichte achterwanden en  
2 vaste bedbodems. Afmeting:  
193 x 121,6 x 73,5 cm (h x b x d).

701.530  2 dichte achterwanden  
en 2 vaste bedbodems
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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

 

Agenda

Schrijf u 
direct in!

Kijk op www.heutink.nl
voor aanmelden

Adviseurs 
Heutink 
kinderopvang

DATA VAN DE PEUTERDAGEN
Aantal personen per peuterdag is 
minimaal 25 personen.
•  Vrijdag 12 februari 2016 te Ede 

(info), voor met name regio  
Midden.

•  Vrijdag 4 maart 2016 te Oisterwijk 
(Reinders), voor met name regio 
Zuid.

•  Vrijdag 1 April 2016 te Rijssen 
(info), voor met name regio Noord.

•  Vrijdag 27 Mei 2016 te Ede (info), 
voor met name regio West.

•  Vrijdag 17 juni 2016 is er eenmalig 
een Infodag te Huissen bij Kids-f 
voor facilitair managers en  
binnenhuisarchitecten, doel totaal 
10 personen uit geheel Nederland.  
Het zelf bedenken van meubels 
voor de Kinderopvang zal centraal 
staan, beste idee/meubel wordt  
in 3-D uitgewerkt op papier en 
op de 3-D printer via programma 
Solid-works door Kids-f.

DE OPZET VAN EEN PEUTERDAG
Er zullen iedere peuterdag 4 workshops worden 
aangeboden (3x creatief en 1x bewegen in de KOV).  
De onderwerpen van de creatieve workshops volgen 
nog. Houdt hiervoor onze website in de gaten!
10.00 uur    Start (inloop met koffie en krenten- 

wegge/koek), indeling in 4 groepen
10.30 uur    Centraal start moment / opening
10.45 uur    Start van de workshops
11.30 uur    Tweede ronde workshops

12.15 uur    Lunch en netwerkmoment met  
de buitendienst (3-D printer staat aan,  
LEGO duplo, uitleg buitenbed,  
TOG waarde van bedden- goed, etc.)

12.45 uur    Derde ronde workshops
13.30 uur    Vierde ronde workshops
14.15 uur    Einde met frisdrank en hapjes  

(mogelijkheid tot rondleiding door  
het informatiecentrum).

Ingrid 
Knopper
M 06 23 63 34 87
i.knopper@heutink.nl

Dennis 
Schönhage
M 06 13 70 06 23
d.schonhage@heutink.nl

Floortje 
Vogels
M 0548 53 66 66 
f.vogels@heutink.nl

Evert Jan 
Braakman
M 06 53 81 32 38
e.braakman@heutink.nl

Alexander 
van Schooneveld
M 06 53 81 70 96
a.vanschooneveld 
@heutink.nl

Matthijs
Akkenaar
M 06 53 81 32 35
m.akkenaar@heutink.nl

 @HeutinkKO

P e u te r d a g e n  2 0 16

Noteer
alvast in je 

agenda!
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D e  l e u k s te  k l e u t e r b o e k e n F e e s t c a d e a u s

Boeken van karton die de kinderen zelf kunnen ‘lezen’ over  
bijvoorbeeld tellen en kleuren of tegenstellingen. Een zoekboek,  
maar ook een lekker dik voorleesboek en een interactief boek  
waarmee je stippen over de pagina kunt schudden. 
Bij de samenstelling van het pakket is vooral gekeken naar variatie, 
leesplezier en de belevingswereld van jonge kinderen. Zwijsen weet  
als geen ander dat kinderen al lezend hun taal, rekenen en sociale 
vaardigheden ontwikkelen. 

Speciaal voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft 

Uitgeverij Zwijsen een pakket met negen zeer verschillende 

boeken samengesteld. Alle boeken sluiten aan bij de 

belevingswereld van kinderen tot 4 jaar. 

  Kleuterboeken
     voor u 
geselecteerd!

Voor de komende feestdagen in de decembermaand heeft 

Heutink aan aantal leuke kleine cadeautjes geselecteerd!

Meer
cadeaus?

Kijk op 
heutink.nl

Actieprijs

€ 100,00
per pakket

107.002 Stuiter dobbelstenen

107.005 Babypop

107.035 Verrekijker

107.015 Magnetisch tekenbord

107.013 Make-up set

107.009 Trein

107.004 Maak je eigen  
dino steen

107.010 Gereedschapsriem  
met gereedschap

107.017 Prinsessen set

107.022 Dartspel klittenband

107.020 Echo microfoon

107.026 Dierenpuzzel107.006  Maak je eigen monster
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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

De applicatie met eindeloos veel bewegingsactiviteiten
Kinderopvang in Beweging is een unieke database met beweeg-
activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Achter Kinderopvang  
in Beweging zit een team enthousiaste mensen met een passie  
voor sport, spel en bewegen. Hun uitdaging is om steeds weer  
met vernieuwende, spannende en unieke activiteiten te komen.

Aansluiting VVE programmá s
Door de opbouw van Kinderopvang in Beweging sluit de applicatie 
naadloos aan bij bestaande VVE programma ś. Het is dus geen 
extra programma of tool maar een zeer welkome aanvulling van het 
bestaande onderdeel omtrent de (senso)motorische ontwikkeling.

Beweegapplicatie vs. Bewegingsonderwijs
De applicatie ziet er aan de voorkant strak uit, maar is ook aan
de achterkant heel zorgvuldig opgebouwd. Er is een unieke
koppeling met het reguliere bewegingsonderwijs. De leerlijnen
en bewegingsthema’s die gebruikt worden in het onderwijs zijn
doorvertaald naar en aangepast voor de kinderopvang. Resultaat:
een een-tweetje tussen de app en het bewegingsonderwijs.

Veel mogelijkheden en leuke opties
Er is bij de ontwikkeling van de applicatie niet alleen gestreefd
naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke beweegapp, maar ook
naar het inbouwen van tal van leuke en nuttige functionaliteiten.
Zo is er een filteroptie waarmee je super simpel een selectie  
kunt maken op allerlei factoren zoals leeftijd, tijdsduur en aantal 
kinderen. 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.

Al meer dan 150 activiteiten
De app bevat meer dan 150 activiteiten voor kinderen van 0 tot  
12 jaar en breidt zich continu uit. Enthousiaste professionals
werken samen met het ROC van Twente en de sportopleiding
van de hogeschool Arnhem en Nijmegen voor het bedenken en
ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Workshop
Daarnaast biedt Kinderopvang in Beweging een inspirerende en 
praktische workshop voor pedagogisch medewerkers aan. Dit 
kan (bij voorkeur) op de eigen kinderopvanglocatie of bij de eigen 
trainingslocatie van Kinderopvang in Beweging. Een nuttige en 
praktische workshop, deze workshop blijft u bij! 

De belangrijkste ontwikke-
lingsbasis wordt gelegd in 
de eerste vier levensjaren, 
dat maakt ons als kinder-
opvangbranche immens 
belangrijk. Hoe ga je daar 
bewust(er) mee om? Het is 
nu heel simpel, bespaar als 
kinderopvangorganisatie 
tijd, vergroot je kennis  
en sluit eenvoudig aan  
bij de (senso)motorische  
ontwikkeling van kinderen 
op een leuke manier!

 

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

Kom ook 
in
beweging!

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

De complete website en app 
voor bewegen in de kinderopvang!
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A c t i e  B l o o m  e n  4 M o m s

  
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 oktober 2015 @HeutinkKO

Er zijn dus 3 kleuren frames: cappuccino,  
beachhousewhite en natural.
En 5 soorten zittingen:
•  Coconutwhite leatherette (glad materiaal,  

niet machinewasbaar wel afneembaar)
•  Coconutwhite organic cotton (machinewasbaar)
•  Frostgrey organic cotton (machinewasbaar)
•  Hennabrown organic cotton (machinewasbaar)
•  Midnightblack leatherette (glad materiaal,  

niet machinewasbaar wel afneembaar)
(De denim zitting is nog maar beperkt leverbaar  
deze gaat uit de collectie).

119.420  Wipstoel Bloom Coco baby lounger frame
119.422  Wipstoel Bloom Coco baby lounger zitting
119.425  Stoelverkleiner Bloom snug

Er zijn 3 kleuren snugs comfort inleg verkrijg- 
baar: frostgrey, coconutwhite en midnightblack. 
Deze zijn ook machinewasbaar.

119.450  Schommelstoel 4Moms MamaRoo 
119.455  Schommelstoel 4Moms RockaRoo 
119.460  Wipstoel 4Moms BounceRoo
119.465  Stoelverkleiner 4Moms 

 

Onze 
‘Spesjaal’ 
voor de 
volgende  
uitgave!

Wipstoel Bloom Coco

Schommelstoel 
4Moms

Verkrijg-
baar in 

meerdere 
kleuren!

MamaRoo

BounceRooRockaRoo


