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Gladde opritten, wegen en parkings: zodra nacht-
vorst tijdens de wintermaanden z’n intrede doet en 

er ook maar het kleinste beetje neerslag valt, gaat u 
’s ochtends met strooizout aan de slag om uw oprit of 

parking sneeuwvrij te krijgen. Maar wat zijn de meest effi-
ciënte manieren om strooizout in te zetten? Enkele onmisbare 

strooitips op een rij.

Strooi preventief

Preventief strooien is de zuinigste en meest effectieve manier om uw oprit en stoep sneeuwvrij te houden. Als u 
wacht tot er sneeuw ligt om te beginnen met strooien, is het eigenlijk al te laat. Achteraf, als het al glad is, heeft u 
namelijk dubbel zo veel zout nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Om een sneeuwvrij oppervlak te verkrijgen, 
verspreid u dus het best ruim vóór de sneeuwval uw strooizout over de oprit, het wegdek of de parking. Het weer-
bericht of uw weer-app in de gaten houden is de boodschap!

Sneeuw ruimen

Bent u toch verrast door een onverwachte sneeuwbui en is het oppervlak al van een wit laagje voorzien? Dan is het 
een goed idee om sneeuw te ruimen voordat u strooit. Zo haalt u het maximum uit uw hoeveelheid strooizout.Kies 
het juiste strooizout

VORST



Sneeuwschuiver metaal

R0000ST113
Strooizout
10 kilo
25 kilo

Strooiwagen handbediend
35 liter geel



Het kerstfeest is van alle tijden en voor iedereen. De ker-
stboom staat vaak al vanaf november opgetuigd in de hu-

iskamer om de huiselijke sfeer op te lichten. Kerstmis, zoals 
de rooms-katholieken het noemen, of het kerstfeest, zoals 

de protestanten het noemen, is een midwinterfeest en wordt 
oorspronkelijk door de christenen gehouden om de geboorte 

van Jezus Christus te vieren. zHet feest begint ieder jaar plaats op 
Eerste Kerstdag op 25 december en eindigt op Tweede Kerstdag, 26 

december.

Het kerstfeest wordt allang niet meer enkel door christenen gevierd. Iedereen komt met kerst bij elkaar. Het maakt 
allang niet meer uit of de geboorte van Jezus wordt gevierd of dat de kerstman langs alle huizen gaat. Kerst viert ieder-
een op zijn eigen manier door bijvoorbeeld een groot diner te geven en te genieten van de lekkerste maaltijden. Ook 
spelletjes spelen met elkaar is een veel voorkomende traditie. Echter, ook veel mensen gaan op kerst een dagje weg, 
of vieren kerst in een ander land. Vaak draaien deze dagen wel om het samenzijn met dierbaren. Samenzijn wordt 
vrijwel altijd genoemd als belangrijkste aspect van kerst, onafhankelijk van welke tradities iemand volgt.

KERST

R18HA02005
100 LED lampjes reeds geinte-
greerd in de krans voor binnen en 
buiten
 
Ook verkrijgbaar in 100cm of bij 
afname van minimaal 4 stuks 
50cm. Vraag uw contactpersoon 
naar de mogelijkheden.

R18HA01006 
Kerstboom 180 cm kunststof 
brandvertragend



IN DE BASIS
R18HA02006

Diameter 35cm
Lengte 250cm
Aantal Tips : 305
6 stuks in een doos

R18HA02007

Diameter 35cm
Lengte 250cm
Aantal Tips : 305
6 stuks in een doos



VERSIERING
KANT EN KLAAR
Kerstboom kunststof 210cm incl. 
decoratie zilver (zelfbouw) brandver-
tragendUitstekende kwaliteit.
R18HA02000

Natuurlijk ogende boom
Takken tot op de grond
Brandvertragend.
Kleine en grote tips ( Mix ) 996 stuks.
Eenvoudig op te zettten - schanier- uitvouw.
Breed uitlopend.
Metalen schanier voet.
Opbergdoos.
Voet metaal.
Breedte 98 cm.
Systeem Hinged / Uitklap paraplu - Alle takken 
zitten aan de boom.
Het pakket van deze boom bestaat uit :
Kunstkerstboom pre light met 300 lampjes  
6 cm Rode ballen Glans  18 ballen
6 cm Rode ballen mat 18 ballen
6 cm Rode ballen glitter 18 ballen
1 metalen voet

Guirlande kunststof 250x30cm kant & 
klaarChampagne/Goud
De kleurstelling kan iets afwijken.
R18HA01180

Kant & klare 
guirlande van 
kunststof (niet 
brandvertra-
gend).
Incl. versiering en 
100 lampjes



Guirlande kunststof 250x30cm kant & 
klaar Koper/Goud
De kleurstelling kan iets afwijken.
R18HA01180

Guirlande kunststof 250x30cm kant & 
klaarBlauw/Amber bruin
De kleurstelling kan iets afwijken.
R18HA01180

Kant & klare 
guirlande van 
kunststof (niet 
brandvertra-
gend).
Incl. versiering en 
100 lampjes

Guirlande kunststof 250x30cm kant & 
klaarrood
De kleurstelling kan iets afwijken.
R18HA01180

Guirlande kunststof 250x30cm kant & 
klaarRoze antraciet
De kleurstelling kan iets afwijken.
R18HA01180

Kant & klare 
guirlande van 
kunststof (niet 
brandvertra-
gend).
Incl. versiering en 
100 lampjes

Kant & klare 
guirlande van 
kunststof (niet 
brandvertra-
gend).
Incl. versiering en 
100 lampjes

Kant & klare 
guirlande van 
kunststof (niet 
brandvertra-
gend).
Incl. versiering en 
100 lampjes



R18HA02002 
Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur rood/groen
Kant & klare krans van kunststof 

R18HA02002 
De kleurstelling kan iets 
afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

R18HA02002
De kleurstelling kan iets 
afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur Cognac amber
Kant & klare krans van kunst-
stof (niet brandvertragend).

R18HA02002
De kleurstelling kan 
iets afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur wit
Kant & klare krans van kunststof 
(niet brandvertragend).

R18HA02002
De kleurstelling kan 
iets afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur rood
Kant & klare krans van kunst-
stof (niet brandvertragend).



Krans kunststof 75cm kant & 
klaar Rose goud/Amber
Kant & klare krans van kunst-
stof (niet brandvertragend).

R18HA02002 
De kleurstelling kan iets 
afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur Wit/zilver
Kant & klare krans van kunststof 
(niet brandvertragend).

R18HA02002 
De kleurstelling kan iets 
afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur rood/groen
Kant & klare krans van kunststof 
(niet brandvertragend).

R18HA02002 
De kleurstelling kan 
iets afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

R18HA02002 
De kleurstelling kan 
iets afwijken
Incl. versiering en 100 
lampjes

Krans kunststof 75cm kant & 
klaar kleur rood/groen
Kant & klare krans van kunst-
stof (niet brandvertragend).



We op eerste kerstdag de geboorte van Jezus Christus 
herdenken?

Er ieder jaar bijna 60 miljoen kerstbomen worden gekweekt 
speciaal voor kerst?

Het liedje Jingle Bells eerst ‘One Horse Open Sleigh’ werd 
genoemd? En het eigenlijk geen kerstliedje was, maar een 
nummer voor Thanksgiving?

Het hangen van sokken bij de open haard is afgeleid van 
de Nederlandse gewoonte om schoenen neer te zetten 
voor Sinterklaas?

De Kerstman dus eigenlijk hetzelfde is als Sinterklaas? 
Kerstkransjes verzonnen zijn om de kerstman te verwen-
nen met iets lekkers voor onderweg?

De kerstman 9 rendieren heeft? Rudolph, Blitzen, Donder, 
Cupid, Comet, Vixen, Prancer, Dancer en Dasher?

De grootste kerstboom 67 meter hoog is? Deze mega 
kerstboom staat sinds 1950 in een winkelcentrum in Wash-
ington.

De eerste kerstpostzegel in 1898 in Canada werd gedrukt
Het Vrijheidsbeeld het grootste kerstcadeau ooit was? 
Frankrijk gaf het beeld in 1886 aan Amerika.

R18HA01011 
KERSTBALHAAKJES ZILVER 
EN/OF GOUD 100STUKS

WIST JE DAT



R18HA01005 
KERSTSLINGER GUIRLANDE GLANS /
METALLIC GOUD 8X200 CM

R18HA01003 
KERSTSLINGER GUIRLANDE GLANS /
METALLIC RED BRANDVERTRAGEND 
8X200 CM

R18HA01007 
KERSTBALLEN KUNSTSTOF GOUD 
GLANZEND EN/OF MAT DIAMETER 
60MM

R18HA01004 
KERSTSLINGER GUIRLANDE GLANS 
/METALLIC ZILVER BRANDVERTRA-
GEND 8X200 CM

R18HA01008 
KERSTBALLEN KUNSTSTOF 
ROOD GLANZEND EN/OF 
MAT DIAMETER 60MM

R18HA01009 
KERSTBALLEN KUNSTSTOF 
ZILVER GLANZEND EN/OF 
MAT DIAMETER 60MM



RHBS187001 
Inpakpapier Kerst Polar fun 
70cn x 4mtr 80gr

RHBS187002 
Inpakpapier Kerst Goud/Rood 
Vivi Gade 50cm x 3mtr 80gr

Het is al wel een eeuwenoude traditie. Al ruim 2000 jaar geleden pakte 
men in het Oude China als eerste cadeaus in. Ze waren echter niet de-

genen die het inpakken populair maakten. Het was Hallmark die met die eer 
aan de haal ging. Rollie Hall vond dat het leuker kon, die groene, witte of rode 

enveloppen met Kerst. In eerste instantie maakte hij enveloppen van kleurrijk 
papier met versiering aan de binnenzijde. Daarna, vanaf 1917, bracht hij ook in-

pakpapier op de markt.

Het inpakken nu heeft wel degelijk een functie. Er zijn meerdere redenen om dit te doen.
Je bouwt spanning op. De ontvanger weet pas wat hij krijgt als hij het uitpakt. De verrassing is 

groter.
Ter versiering. Een mooi ingepakt cadeau is extra leuk om te krijgen, en te geven.

Om te laten zien voor welke gelegenheid je het geeft (speciaal papier voor gelegenheden als Kerst, 
een verjaardag, Sinterklaas).
Om iets te zeggen over degene die het ontvangt. De kleuren, het patroon passen bij de ontvanger.
Omdat het laat zien dat je extra moeite hebt gedaan voor degene die het cadeau krijgt.
Het staat feestelijk. De ontvanger en jij komen erdoor in een vrolijke stemming.
Om iemand voor de gek te houden 😉. Je verpakt het cadeau zo dat het lijkt of er iets heel anders ingepakt is. 
Omdat het nu eenmaal zo hoort. Traditie!

INPAKKERS



RHBS187005 
Inpakpapier notenkraker Vivi 
Gade 70cm x 2mtr 80gr

RHBS187003 
Inpakpapier Kerstballen 70cm 
x 2mtr 80gr

RHBS187004 
Inpakpapier Goud/Rood Vivi 
Gade 50cm x 3mtr 80gr

RHBS187028 
Kerstlint 10mm x 3mtr



KNUTSELEN MET
KAARTEN

RHBS187030 
Kerst II 3D vellen 21x30cm

RHBS187015 
Kerst stickers kerstballen 15x16,5cm



RHBS187012 
Kerst stickers kerstman/rendier 
15x16,5cm

R18HA01009 
Kerstballen kunststof zilver glanzend 
en/of mat diameter 60mm

RHBS187013 
Kerst stickers Merry Christmas 
15x16,5cm

RHBS187011 
Kerst stickers kerstman 15x16,5cm



RHBS187034 
Kerst 3D uitdruk vellen boek 
No9

RHBS187031 
Kerst 3D uitdruk vellen boek 
No1

RHBS187033 
Winter 3D uitdruk vellen 
boek No4

RHBS187032 
Kerst 3D uitdruk vellen boek 
No3



RHBS187035 
Winter 3D uitdruk vellen 
boek No12

RHBS187042 
Kerst 3D uitdruk vellen 
boek No 19

RHBS187041 
Kerst 3D uitdruk vellen 
boek No 30 Dit pakket bevat ver-

schillende materialen 
om elegante en prach-
tige Kerstdecoraties 
te maken in vintage 
kleuren en stijl. 
Inhoud: 1500 vellen 
Kerstkarton, 100 vellen 
glanspapier, 30 vellen 
metallic foliekarton, 
2x500 papieren vlecht-
stroken, 400 cake ser-
vetten en 10x3 vintage 
vormen.

RHBS187000 
Kerst creatief pakket



Lichtpuntjes tegen eenzaamheid
Zo’n 200.000 mensen vieren kerst alleen en 85% vindt 

het lastig om over eenzaamheid te praten en denkt al 
snel iemand tot last te zijn. 

‘Het ontvangen van kaarten sterkt mij in deze tijd.  Het is één en al 
liefde’ – Meneer Van Doorn (85)

Het Ouderenfonds ontving hartverwarmende reacties toen ze aan ouderen 
vroegen wat een kaartje voor hen betekent.  Een kaartje komt dus écht aan.  Het 

Ouderenfonds heeft onderzoek gedaan onder 55-plussers en het blijkt dat een brief, 
kaartje of andere post ontvangen ontzettend belangrijk is voor deze groep. Ouderen geven 
aan zich gewaardeerd te voelen als zij post ontvangen en vinden het fijn dat er aan hen wordt 
gedacht. 30% bewaart de post zelfs op een speciale plek om er af en toe nog eens naar te 
kijken. Dat maakt de waarde van een kerstkaartje nog groter!

RHBS186485 
Kaarten en enveloppen 
10,5x15 + 11,5x16,5cm craft-
kleur

RHBS186486 
Kaarten en enveloppen 
10,5x15 + 11,5x16,5cm wit



RHBS186718 
Kaarten en envelop-
pen 12,7x17,8cm + 
13,3x18x5cm rood

RHBS186717 
Kaarten en enveloppen 
15,2x15,2cm + 16x16cm 
rood

RHBS186745 
Kaarten en envel-
oppen 10,5x15cm + 
11,5x16,5cm parelmoer 
zilver

RHBS186545 
Kaarten en enveloppen 
15x15cm + 16x16cm wit

RHBS187009 
Kaarten met enveloppen 
12,7x17,8 + 13,3x18,5cm 
groen

RHBS187008 
Kaarten met enveloppen 
10,5x15 + 11,5x16,5cm 
groen & rood



RHBS187025 
Kerst vintage plaatjes 
16,5x23,5cm

RHBS187024 
Kerst vintage plaatjes kerstman met 
cadeaus 16,5x23,5cm

RHBS187025 
Kerst vintage plaatjes 
16,5x23,5cm

RHBS187025 
Kerst vintage plaatjes 
16,5x23,5cm



RHBS187026 
Kerst vintage plaatjes 
kerstman 16,5x23,5cm

RHBS187026 
Kerst vintage plaatjes 
kerstman 16,5x23,5cm

RHBS187027 
Kerst vintage plaatjes 
kerstman en kerstboom 
16,5x23,5cm

RHBS187027 
Kerst vintage plaatjes 
kerstman en kerstboom 
16,5x23,5cm



RHBS187015 
Kerst stickers kerstballen 
15x16,5cm

Het doel van knutselen

Knutselen stimuleert de creatieve ontwikkeling. Het daagt uit 
tot waarnemen en denken; Hoe zit iets in elkaar? Waar begin ik? 

Hoe ga ik verder?

Knutselen vergroot de ruimtelijke oriëntatie; begrippen als op elkaar, 
er in steken, tegen elkaar, zijkanten, maar ook vormen en afmetingen 

spelen hierbij een rol.

Door te knutselen worden de motorische vaardigheden getraind.  Materialenkennis en 
technieken worden toegepast om veelsoortige materialen en vormen te verwerken.

Door te knutselen wordt geleerd moeilijkheden aan te pakken, door te zetten, uit te proberen, vindingrijk te 
zijn.

Samen knutselen bevordert onderlinge contacten met andere door samenwerken, materiaal delen en elkaar 
helpen.

KNUTSELEN

RHBS187019 
Kerstbal in druppelvorm van 
hout

RHBS187020 
Kerstbal rond van hout



RHBS187022 

Kerst figuur/notenkraker 18cm

RHBS187021 

Kerst figuur/notenkraker 45cm

RHBS187017 
Kerst vormen van papier-mache 
10-14cm

RHBS187018 
Kerst figuur/notenkraker 
3x9cm BxH

RHBS187017 
Kerst vormen van papi-
er-mache 10-14cm

RHBS187023 

Kerst figuur/notenkraker 13cm

RHBS187016 
Kerst sterren en harten van pa-
pier-mache met ophangkoord 
5+8cm

RHBS185273 
Pailletten mix 8/50mm Kerst 
assorti - zakje à 35 gram



RHBS187038 
Kerst Stitch and Do 016 3D

RHBS187040 
Kerst Stitch and Do 092 3D

RHBS187039 
Kerst Stitch and Do 090 3D

RHBS187037 
Kerst Stitch and Do 065 3D



RHBS187036 
Kerst Stitch and Do 070 3D

RHBS187026 
Kerst vintage plaatjes 
kerstman 16,5x23,5cm

RHBS182273 
Kopieerpapier 120gr A4 
kerstgroen IQ Color - pak 
à 250 vel

RHBS185109 
Karton 180gr. A5 Colortime Kerst ass.- 
pak à 60 vel



RHBS187006 
Vlaggenlijnen met afbeeldingen 
van Sinterklaas, Piet en Americo 
6mtr
Vlaggenlijnen met afbeeldingen 
van Sinterklaas, Piet en Americo. 
De vlaggetjes zijn enkelzijdig 
bedrukt. Lengte per vlaggenlijn: 
6 meter. Aantal vlaggetjes 15 
stuks. 
Afmeting vlaggetjes: ca. 22 x 27 
cm. 
Materiaal: Polyetheen. 
U ontvangt 1x vlaggenlijn.

SINTERKLAAS

RHBS187007 
Inpakpapier Sinterklaas set a 5 rollen 
46x250cm
5x rollen Sinterklaas inpakpapier 46 cm 
breed, 250 cm lang. Deze Sinterklaas 
inpakpapier rollen hebben verschillende 
prints. 
U ontvangt 5 willekeurige rollen inpak-
papier, deze kunnen ook dezelfde print 
hebben.


