
Beeldhouwen en  
boetseren



In dit hoofdstuk willen we aandacht schenken aan de ambachtelijke vakken beeldhouwen en boetseren. De diverse producten die u hier aantreft betrekken wij 
van een nationale “preferred supplier”: De Beeldhouwwinkel. De hoofdvestiging in Den Haag bestaat sinds 1999 en is sindsdien als derde bedrijf aangesloten 
bij de Stichting Sleipnir. Wij betrekken van hen nagenoeg ons complete assortiment voor boetseren en beeldhouwen. Naast de gereedschappen die nodig zijn 
voor de bewerking, leveren zij ook het basismateriaal als stenen (op aanvraag) en klei. De gereedschappen en materialen zijn van de gerenommeerde merken 
Kapra en Milani. Het merk Kapra is een merk waaronder de Beeldhouwwinkel gereedschappen op de markt brengt die zij zelf ontwikkelen. De stenen, die op 
aanvraag verkrijgbaar zijn, worden op verschillende manieren gewonnen uit steengroeves over de hele wereld. 

De Beeldhouwwinkel verkoopt niet alleen gereedschappen en materialen, maar zij willen ook met betrokkenheid en plezier hun kennis en ervaring delen. Hun 
voorkeur gaat uit naar producten waarbij liefde voor het vak samengaat met nieuwe technische mogelijkheden en verantwoorde materiaalkeuze. Al vele jaren 
brengt de Beeldhouwwinkel de mooiste materialen en de met zorg en liefde vervaardigde gereedschappen samen, zodat u ermee kunt werken. 

Zo creëren zij een wereld waarin kunst, vakmanschap, ambachtelijke traditie, vormgeving, persoonlijke expressie en vooral plezier samengebracht worden.
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Beeldhouwen
Beeldhouwen is een techniek waarbij je door “weg te halen” een vorm uit het materiaal tovert. Dit materiaal kan bestaan uit bijvoorbeeld speksteen of albast 
(beide op aanvraag leverbaar). Met eenvoudige technieken en gereedschappen zoals een zaagje, rasp, vijl, guts en wat schuurpapier kun je mineralen, als 
albast en speksteen maar ook marmer, gemakkelijk bewerken. Zelfs kinderen van 4 jaar (kleuters) kunnen op deze manier al voelend en werkend op zoek 
naar een vorm die bij hen past. Kleuters kunnen volstaan met wat schuurpapier en wat water. Kinderen op de onderbouw kunnen met raspen en vijlen aan 
de slag. Jong en oud geniet zichtbaar van dit scheppende proces en ondertussen “leren” ze driedimensionaal te denken en te werken.

Stenen zijn op aanvraag leverbaar

Albast
Albast is een halfkristal van gips, dat in knolvormen in de grond gevonden 
wordt. Het is een transparante steensoort die zich, door zijn geringe hard-
heid, goed leent voor het bewerken door kinderen van de onderbouw. De 
kleine steentjes kunnen met alleen schuurpapier bewerkt worden. De grote-
re brokken worden eerst geraspt en daarna afgewerkt met schuurpapier en 
boenwas. De grotere stenen zijn met een oude houtzaag in kleinere stukken 
te zagen. Door zijn transparantie leent de steensoort zich uitstekend voor het 
maken van kristalvormen in de 6e klas als aanvulling op de geologieperiode. 
Het albast wordt geleverd in een stevige kartonnen doos.

Speksteen
Speksteen (zeepsteen/steatiet) is een zachte steensoort, die makkelijk te be-
werken is. Speksteen wordt in alle werelddelen in veel variaties gevonden, 
waarbij hardheid, kleur en structuur afhankelijk zijn van de vindplaats. Het 
bewerken van kleine speksteentjes geeft de kleuter een rijke ervaring. Met 
enkel een watervast schuurpapiertje en wat water kan van een ruw steentje 
een prachtig kleinood gemaakt worden (polijsten). Door het na droging met 
boenwas in te smeren komen de verrassende kleuren weer terug. Grotere 
stenen kunnen met een oude houtzaag kleiner gemaakt worden.

De speksteen wordt geleverd in een stevige kartonnen doos.

2 Kapra boenwas
Deze boenwas, op basis van bijenwas en lijnolie, geeft 
een mooie zijdeglans op albast, speksteen en hout. 
Ook haalt deze boenwas de natuurlijke kleur weer op. 
Na droging van het materiaal, opbrengen en uitwrij-
ven met een zachte doek.
blik 250 ml

art. nr: 35140350

1 Kapra schuurpapier
Een essentieel materiaal voor de afwerking bij het 
beeldhouwen is een watervast schuurpapier. Deze set 
bestaat uit 3 vellen schuurpapier van 23x28 cm met 
verschillende korrelgroottes en wordt geleverd in een 
envelop. Geschikt voor nat en droog schuren.
set van 3 vellen 23x28 cm 
korrelgrootte: 120/grof ¦ 400/middel ¦ 1200/fijn

art. nr: 35140331
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Stenen zijn op aanvraag leverbaar

Milani handgesmede raspen
Onze beeldhouwraspen komen van de kleine smederij van Renzo Milani in de Apuaner Alpen, in de 
buurt van Pietrasanta en Carrara (Noord Italië). De familie Milani maakt al meer dan honderd jaar 
handgesmede gereedschappen voor het steenbeeldhouwen. De raspen zijn uit het beste staal gesmeed 
en optimaal gehard. Ze kunnen voor alle zachte steensoorten (zoals speksteen en albast) maar ook 
voor de meeste marmers gebruikt worden. De tanden worden met de hand gekapt en zijn zorgvuldig 
gerangschikt. Door het grote aantal tanden, hun secure kap en de hardheid van het staal ontstaat een 
rasp van hoge kwaliteit.

Milani guts
Deze gutsen hebben een houten heft en een lengte van 15 cm. Ze zijn geschikt voor zachte steensoorten 
zoals bijvoorbeeld albast en speksteen, maar ook voor hout. Verkrijgbaar in 2 verschillende breedtes.

6 Kapra raspen
Deze raspen zijn van een zeer hoogwaardige kwaliteit 
en uitstekend geschikt voor de bewerking van 
speksteen en albast. De raspen hebben een lengte 
van 25cm inclusief houten heft en een rasplengte van 
13cm. De raspen worden geleverd in een praktische 
en veelzijdige set van 3.
set van 3 stuks: halfrond 16 mm breed – blokvormig 16 mm breed – 
rond Ø 5 mm

art. nr: 35140301

Milani guts

12 mm
snijbreedte 12 mm

art. nr: 35140451

20 mm
snijbreedte 20 mm

art. nr: 35140452

5

4 Milani beeldhouwrasp – dubbelzijdig
Deze raspen hebben een lengte van 18 cm en aan 
beide uiteinden een rasp van verschillende vorm. Ze 
zijn bij uitstek geschikt voor zowel zachte steensoor-
ten als ook voor de meeste marmers. Verkrijgbaar in 
3 vormen.
vorm: 1 mes vormig / spits gebogen ¦ 2 plat gebogen / ovaal gebogen 
¦ 3 vlak / driekant

art. nr: 3514042-

3 Milani beeldhouwrasp – enkelzijdig
Deze raspen hebben een houten heft en een totale 
lengte van 23 cm. De rasplengte bedraagt 5 cm. Ze 
zijn bij uitstek geschikt voor zowel zachte steensoor-
ten als ook voor de meeste marmers. Verkrijgbaar in 
2 vormen.
vorm: 1 ovaal gebogen ¦ 2 mes vormig

art. nr: 3514040-
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Klei kan niet tegen vorst, hierdoor is het ook niet mogelijk 
om klei te transporteren tijdens een vorstperiode. 

Klei
Klei is er in verschillende soorten en kleuren. Wij 
bieden u verschillende soorten klei voor verschil-
lende doeleinden en technieken. Voor alle klei 
geldt dat deze sowieso een week kneedbaar blijft 
na uit de verpakking te zijn gehaald. Als u deze 
luchtdicht bewaart in onze klei-emmer blijft de 
klei nog veel langer zacht en kneedbaar.

Mocht de klei toch indrogen (het verliezen van 
water), dan kunt u deze weer kneedbaar maken 
door water toe te voegen. Dit kan totdat de klei 
gebakken is op minimaal 600 graden Celsius. 

Wij leveren studie/oefenklei, dit is vette klei zon-
der of met een klein beetje hele fijne chamotte. 
Deze klei is zeer plastisch, heeft een stabiele 
structuur en is zeer goed belastbaar. Geschikt 
voor op een draaischijf.

Ook leveren wij chamotte klei, zowel fijn (korrel 
0-0,5 mm), middel (korrel 0-1,0 mm) als grof (kor-
rel 0-2,0 mm). Chamotte is gemalen, reeds ge-
brande klei. Dit wordt aan de klei toegevoegd om 
hem tijdens het bakken bepaalde eigenschappen 
te geven. Zo zorgt chamotte er bijvoorbeeld voor 
dat het voorwerp minder krimpt (elke klei krimpt 
bij het bakken), maar ook dat de vorm regelma-
tiger blijft. Chamotte geeft de klei als het ware 
stabiliteit en heeft het effect van een geraamte. 
Ook zorgt de chamotte ervoor dat de klei poreuzer 
is zodat de lucht tijdens het bakken beter kan ont-
snappen. Door de chamotte is er wel meer kracht 
nodig om te boetseren, dus minder geschikt voor 
de jongste kinderen.

Boetseren
Boetseren is een techniek waarbij met de hand vormen worden gemaakt in of met een zachte massa. Hierbij kunt u denken aan boetseerwas, zelfs brooddeeg 
en uiteraard klei. Wij beperken ons hier even tot de klei, hoewel de andere massa’s prima met onze gereedschappen bewerkt kunnen worden. Maar het 
belangrijkste gereedschap zijn uw handen en creativiteit. De drang van de mens om zich creatief te uiten is er al heel lang. Vondsten bij opgravingen heden 
ten dage tonen aan dat boetseren al heel lang een techniek is om creativiteit te kunnen uiten.

Ook nu nog is die drang alom aanwezig, ook bij kinderen. Als kinderen gaan boetseren gaan zij visualiseren, werken en denken in de derde dimensie. Werken 
met klei is makkelijk. De klei is uit de verpakking een week lang goed kneedbaar en met water maakt u de klei weer zacht. In elk stadium kunt u boetseren, 
bewerken, klei wegnemen of toevoegen. Een creatief proces zonder frustraties.

Klei fijne chamotte
Deze kleisoort is uitermate geschikt voor boetseren, 
zeker wanneer de werkjes worden gebakken in de 
oven, of gedroogd aan de lucht. Door de fijne chamot-
te, met korrelgrootte die niet groter is dan een halve 
millimeter (0,5 mm), is de klei poreuzer en daardoor 
droogt en bakt de klei meer geleidelijk. Baktempe-
ratuur 980 - 1280 graden Celsius. Verkrijgbaar in 3 
kleuren waarvan de rode een chamotte percentage 
heeft van maar liefst 40% waardoor deze geschikt is 
om harder te bakken op 1300 graden Celsius.
Fijne chamotte klei – wit
Tablet 10 kg, 25% fijne chamotte, wit/grijs bakkend

art. nr.: 35104264

Fijne chamotte klei – geel
Tablet 10 kg, 25% fijne chamotte, rood bakkend

art. nr.: 35104364

Fijne chamotte klei – rood
Tablet 10 kg, 40% fijne chamotte, terra bakkend, baktemperatuur 
1300 graden Celsius

art. nr.: 35104592

1

Klei middel chamotte
De naam zegt het al, deze klei zit tussen de fijne en 
grove chamotte in, niet alleen qua korrelgrootte van 
1 mm, maar ook qua verwerking en dus geschikt 
voor zowel boetseren als het maken van middelgrote 
werkstukken. Baktemperatuur 1000 – 1280 graden 
Celsius.
Middel chamotte klei – geel
Tablet 10 kg, 25% middel chamotte, rood bakkend

art. nr.: 35104384

2

Klei grove chamotte
Deze klei kan gebruikt worden voor grote werkstuk-
ken zoals grote en dikke tegels, gevelstenen en beel-
den. Met chamotte tot 2 mm is deze klei uitstekend 
geschikt om egaal te bakken. Baktemperatuur 1000 
– 1260 graden Celsius.
Grove chamotte klei – wit
Tablet 10 kg, 25% grove chamotte, wit/grijs bakkend

art. nr.: 35104478

3

Oefenklei
Deze klei is erg plastisch en heeft geen/nauwelijks 
chamotte. Bij uitstek geschikt voor boetseren. Baktem-
peratuur 1000 – 1100 graden Celsius. Verkrijgbaar in 
2 kleuren.
Oefenklei - wit
Tablet 10 kg, geen chamotte, wit/grijs bakkend

art.nr.: 35104101

Oefenklei - geel
Tablet 10 kg, geen chamotte, rood bakkend

art.nr.: 35104102

4
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Kleiplankjes
Deze plankjes geven een stevige, gladde en schone 
ondergrond of werkplaats voor uw werkstuk. Het 
plankje, van gerecycled en biologisch afbreekbaar 
kunststof (net als onze schilderplanken), is na gebruik 
makkelijk schoon te maken en beschermt de tafel 
tegen vuil en krassen. Verkrijgbaar in 2 maten.
Kleiplank klein – 30x40 cm
kunststof, lengte: 30 cm, breedte: 40 cm, dikte: 3 mm, afgeronde 
hoeken

art. nr.: 35110011

Kleiplank groot – 40x55 cm
kunststof, lengte: 40 cm, breedte: 55 cm, dikte: 3 mm, afgeronde 
hoeken

art. nr.: 35110012

8

Kleigereedschap
Voor het bewerken van de diverse kleisoorten 
hebben wij een uitgebreid assortiment van ge-
reedschappen, zoals spatels, mirettes, kleisnij-
ders, latten maar ook draaischijven.

Kleisnijder
Een stevige stalen draad met een lengte van 55 cm 
stevig vastgemaakt aan 2 houten handgreepjes. Erg 
handig voor het afsnijden van plakken klei maar ook 
om het werkstuk los te maken van de ondergrond.
hout, staal, lengte: 55 cm

art. nr.: 35110016

5

Boetseerschijf
Deze stevige boetseerschijven zijn zogenoemde 
knikkerschijven; 2 schijven van MDF waartussen 
kogels zitten die ervoor zorgen dat de bovenste schijf 
makkelijk en licht draait. De onderste schijf is voorzien 
van 4 rubberen dopjes waarmee deze op de tafel 
staat. Verkrijgbaar in 2 maten.
Boetseerschijf – rond diam. 20 cm
mdf, ø 20cm

art. nr.: 35110020

Boetseerschijf – rond diam. 30 cm
mdf, ø 30 cm

art. nr.: 35110030

6

Kleiemmer
Een afsluitbare kunststof emmer waarin ongeveer 10 
kilo klei luchtdicht kan worden bewaard. Dit voorkomt 
uitdroging van de klei. De emmer heeft een stevige 
handgreep en wordt geleverd met deksel.
kunststof, inhoud: 10 liter, emmer met deksel

art. nr.: 35110005

7
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Boetseerspatels
Deze boetseerspatels zijn gemaakt van glad geschuurd 
palmhout. Dit hout heeft de belangrijke eigenschap 
dat klei hier niet makkelijk aan blijft plakken. De spa-
tels komen in een set van 15 stuks met verschillende 
boetseerkoppen aan beide uiteinden. Met deze zeer 
complete set heeft u dus 30 verschillende koppen 
waarmee u alle mogelijke bewerkingen en details in 
de werkstukken kan aanbrengen. Verkrijgbaar in 3 
verschillende lengtes.
10 cm - set 15 stuks
palmhout, assortiment van 15, lengte: 10 cm

art. nr.: 35110510

15 cm - set 15 stuks
palmhout, assortiment van 15, lengte: 15 cm

art. nr.: 35110515

20 cm - set 15 stuks
palmhout, assortiment van 15, lengte: 20 cm

art. nr.: 35110520

1 Beeldhouwersduim
Deze beeldhouwersduim van hardhout is 11 cm lang 
en is bedoeld om kleine stukjes klei aan te brengen op 
grotere stukken klei.
Hardhout, lengte: 11 cm

art. nr.: 35110900

3Kleilatten en kleiroller
Met de combinatie van deze latten en roller kunt u 
eenvoudig plakken klei van 1 cm (liggend) of 2 cm 
(op de kant) uitrollen. U plaatst een hoeveelheid klei 
tussen de latten en rolt met de kleiroller net zo lang 
totdat deze de kleilatten raakt. De latten en rol zijn 
van geschuurd beukenhout.
Kleilatten – per paar
2 stuks, beukenhout, lengte: 30 cm, breedte 1 cm, dikte 2 cm

art. nr.: 35110085

Kleiroller
beukenhout, lengte: 30 cm, ø 2cm

art. nr.: 35110095

2
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DraadmiretteBandmirette

Mirettes
Voor fijne en grove bewerkingen, afschrapen van 
stukken klei of uithollen van werkstukken hebben we 
een keur aan mirettes. De mirettes hebben een houten 
handgreep en zijn 20 cm lang. We bieden bandmiret-
tes die een stevige vlakke draad hebben, deze zijn per 
uitstek geschikt voor het uithollen van werkstukken en 
voor veel verschillenden doeleinden en bewerkingen. 
Beide soorten zijn verkrijgbaar in een set van 6 stuks 
met verschillende koppen: rond, ovaal, recht, ruit, en 
verschillende hoeken.
Bandmirette – set 6 stuks
gelakt beuken hout, staaldraad vlak, lengte: 20 cm

art. nr.: 35110700

Draadmirette – set 6 stuks
gelakt beuken hout, staaldraad rond, lengte: 20 cm

art. nr.: 35110800

4

Combinatie spatel-mirette – set 6 stuks
Deze set heeft zowel 6 verschillende spatelkoppen als 
ook 6 verschillende draadmirettes.
palmhout, lengte: 20 cm

art. nr.: 35110600

5
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Periode- en overige 
schrif ten

Hier vindt u schoolschriften voor elke toepassing. Mooi vormgegeven periodeschriften met lederpersing kaft en extra zwaar papier, klassieke periodeschriften, 
gunstig geprijsde schriften en de speciaalcahiers o.a. de schrijf- en muziekcahiers. Er zijn verschillende uitvoeringen wat betreft binding, kaft, formaat en 
liniëring. We hebben alles overzichtelijk op een rijtje gezet, zodat u snel de gewenste schriften kunt vinden.
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„Greenfield vulpen“ op pagina 168

Periode- en overige schriften
Onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van schriften voor het Vrije-school onder-
wijs, heeft geleid tot een uitgebreid assortiment cahiers van hoge kwaliteit.

U vindt bij ons periode- en tekenschriften, maar ook cahiers als aardrijkskunde-, muziek-, speciaal- en 
astronomieschriften. Waarbij steeds weer onze keuze voor de beste materialen en afwerking zichtbaar 
wordt. Zo zijn bijvoorbeeld onze teken- en periodeschriften voorzien van 120 grams, chloorvrij gebleekt 
papier en hebben al onze schriften, behalve de voordelige regenboogcahiers, mooi afgeronde hoeken. 
Ook onderscheiden zij zich door de lederpersing kaft, die er niet alleen fraai uitziet maar tevens zeer 
duurzaam is.

Mede dankzij onze vele contacten met Vrijeschoolleerkrachten, scholen en instituten, ontstaan nieuwe 
productideeën. Ook de verschillende beschutte werkplaatsen waar wij intensief mee samenwerken, 
leveren naast hun productieve bijdrage, waardevolle creatieve impulsen. Zo is het nu bijvoorbeeld ook 
mogelijk om op speciaal verzoek en voor een zeer redelijke prijs, niet-standaard schriften in kleinere 
oplagen te produceren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Mercurius schrijf-, periode- en tekenschriften

➲➲ zijn er voor ieder vak en elke klas; bijv. de muziekschriften voor de lagere klassen maar ook  
verschillende periodecahiers

➲➲ hebben een pedagogisch concept; bijv. brede balken voor het makkelijk noteren van noten,  
of hulplijnen voor het aanleren van een evenwichtig handschrift

➲➲ in bijzondere uitvoeringen voor speciale vakken zoals aardrijkskunde, astronomie, muziek, enz.

➲➲ in veel verschillende formaten en uitvoeringen; van goedkope, standaard en praktische schriften 
tot speciale niet-standaard schriften

Mercurius schrijf-, periode- en tekenschriften  
worden geleverd met:

➲➲ hoogwaardig, overwegend 120 g en chloorvrij, papier

➲➲ de meeste hebben een transparant tussenvel voor het beschermen van de tekening

➲➲ een omslag van gekleurd 280 g karton met lederpersing 

➲➲ spiraalbinding of geniet

➲➲ ronde hoeken

➲➲ blanco, gelinieerd of geruit
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Periodeschrift - A4 - 21 x 30 cm

1 pag. gelinieerd / 1 pag. blanco -  
zonder tussenvel (1 om 1 = rood)
48 pagina’s, A4, staand formaat, 1x1 (= 1 vel gelinieerd, 1 tekenvel), 
zonder tussenvel, rood

art. nr: 15110103

2 pag. gelinieerd / 1 pag. blanco -  
zonder tussenvel (2 om 1 = blauw)
48 pagina’s, A4, 1x2 (= 2 vellen gelinieerd, 1 tekenvel),  
zonder tussenvel, blauw

art. nr: 15110203

2Periodeschrift - 21 x 25 cm

1 pag. gelinieerd / 1 pag. blanco -  
met tussenvel (1 om 1 = rood)
40 pagina’s, 21x25 cm, 1x1 (= 1 vel gelinieerd, 1 tekenvel,  
1 tussenvel), rood

art. nr: 15110102

2 pag. gelinieerd / 1 pag. blanco -  
met tussenvel (2 om 1 = blauw)
60 pagina’s, 21x25 cm, 1x2 (=2 vellen gelinieerd, 1 tekenvel,  
1 tussenvel), blauw

art. nr: 15110202

1

Periodeschrift
Al aan de bijzondere afmetingen is te zien dat 
deze schriften iets bijzonders zijn. Bedoeld voor 
periodes waarin veel tekst wordt geschreven en 
uitgebreide tekeningen of plaatjes worden ge-
maakt. We combineren in deze schriften 90 g 
gelinieerd schrijfpapier met 120 g tekenpapier, 
dat we ook voor andere schriften gebruiken. De 
transparante tussenvellen voorkomen dat de teke-
ningen afgeven op de pagina’s met tekst. Voor de 
kaft hebben we 280 g zwaar karton met lederper-
sing gekozen. We gebruiken voor deze schriften 
bewust hoogwaardige materialen, want meestal 
worden ze bewaard en blijven zo een herinnering 
aan deze periodes.

Verpakt per 10 stuks.

verkrijgbaar in 2 formaten

1 bladzijde gelinieerd / 1 bladzijde blanco -  
zonder tussenvel (15110103)

1 gelinieerd / 1 blanco - met tussenvel (15110102)

2 gelinieerd / 1 blanco - zonder tussenvel (15110203)2 gelinieerd / 1 blanco - met tussenvel (15110202)
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Handschrift oefenschrift 9-6-9 - groen/ 
roze - spiraal 1 om 1

verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat, spiraal 1 
om 1(= 1 pagina gelinieerd, 1 pagina blanco), kaft omslagkarton roze

art. nr: 15115018

4

Handschrift oefenschrift 9-6-9 - groen/
roze - geniet

verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat,  
kaft omslagkarton roze

art. nr: 15115004

1

Handschrift oefencahier 9-9-9 - groen/
roze - spiraal 1 om 1

verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat, spiraal 
1 om 1 (= 1 pagina gelinieerd, 1 pagina blanco), kaft lederpersing 
mintgroen

art. nr: 15115031

6

Handschrift oefencahier 9-9-9 - groen/
roze - geniet

verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat,  
kaft lederpersing mintgroen

art. nr: 15115021

3

Handschrift oefencahier 6-6-6 - groen/
roze - spiraal 1 om 1

verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat, spiraal 
1 om 1 (= 1 pagina gelinieerd, 1 pagina blanco), kaft lederpersing 
mintgroen

art. nr: 15115030

5

Handschrift oefencahier 6-6-6 - groen/
roze - geniet

verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 paginas, A4 líggend formaat, kaft 
lederpersing mintgroen

art. nr: 15115020

2

Handschrift oefencahier
Het handschrift oefencahier berust op een ont-
werp van de Nederlandse Waldorf-lerares Els Got-
tgens. De schrijfregels zijn in 3 delen opgedeeld. 
De 9 mm brede bovenste en onderste delen zijn 
zachtgroen, het 6 mm brede middelste deel is 
zachtroze. Omdat het kind zijn wilskracht moet 
richten op de bovenste en onderste delen, worden 
deze bewust benadrukt. Wanneer dan later zon-
der de hulplijnen wordt geoefend of geschreven, 
ontwikkelt het kind een evenwichtig handschrift. 
In het cahier met spiraalbinding zitten afwisselend 
gelijnde en blanco pagina’s.

Verpakt per 10 stuks.

Liniatuur 9-6-9 - 15115004 en 15115018

Geniet

Spiraalbinding
Liniatuur 6-6-6 - 1511020 en 15115030

Liniatuur 9-9-9 - 15115021 en 15115031
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Handschrift oefencahier  
25,4 - 6,35 wit/zwart

geniet
verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat,  
kaft lederpersing mintgroen

art. nr: 15115022

spiraal 1 om 1
verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat, 
spiraalbinding, 1om1 (= 1 pagina gelinieerd, 1 pagina blanco), kaft 
lederpersing mintgroen

art. nr: 15115032

7

Muziekschrift groot notensysteem -  
A4 liggend formaat - spiraal 1 om 1

Dit schrift heeft afwisselend bladzijden met notenbal-
ken en blanco pagina’s.
verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat, spiraal, 
1 om 1 (= 1 pagina notenbalken, 1 pagina blanco, kaft lederpersing 
oranje)

art. nr: 15115017

9

Muziekschrift - A4 liggend formaat -  
geniet

De laatste bladzijden van dit schrift zijn gelinieerd om 
bijv. teksten te schrijven.
verkoopeenheid: 10 cahiers, 24 pagina’s, A4 liggend formaat, geniet, 6 
notenbalken, kaft lederpersing paars

art. nr: 15115008

8

notenbalken / laatste twee pagina’s gelinieerd

1 notenbalken / 1 blanco

Muziekschriften
We bieden een klassiek en een nieuw muziek-
schrift voor de lagere klassen aan. De regelaf-
stand bedraagt 4 mm; dit maakt het voor begin-
ners gemakkelijker om noten op te schrijven.

Verpakt per 10 stuks.

Liniatuur - 15115022 en 15115032
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Staand formaat 21x29,7 cm - geniet

Speciaalcahier DIN A4 staand formaat
Kwalitatief hoogwaardig schrift voor lagere- en mid-
delbare schoolvakken. De band is van 290 g karton 
met lederpersing. Bevat 90 g schrijfpapier. 
Verpakt per 10 stuks.
gelinieerd - 33 regels
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4 staand formaat,  
kaft lederpersing groen

art. nr: 15115007

gelinieerd - regelafstand 2 cm - 16 regels
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4 staand formaat,  
kaft lederpersing groen

art. nr: 15115012

gelinieerd 6-3-6 - 1 om 1
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4 staand formaat, indeling: 
1 gelinieerd (6mm - 3mm - 6mm), 1 blanco, kaft lederpersing paars

art. nr: 15115011

geruit 5x5 mm
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4, geruit 5x5 mm,  
kaft lederpersing blauw

art. nr: 15115001

geruit 10x10 mm
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4, geruit 10x10 mm,  
kaft lederpersing blauw

art. nr: 15115002

geruit 20x20 mm
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4, geruit 20x20 mm,  
kaft lederpersing blauw

art. nr: 15115010

geruit 4x7 mm
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4, geruit 4x7 mm,  
kaft lederpersing blauw

art. nr: 15115006

blanco
verkoopeenheid: 10 cahiers, 40 pagina’s, A4 staand formaat, blanco, 
kaft lederpersing rood

art. nr: 15115005

1

Speciaal cahiers 
Deze praktische DIN-formaat speciaalcahiers heb-
ben een 290 g zwaar omslagkarton met lederper-
sing en bevatten hoogwaardig 90 g schrijfpapier. 
De kleur van de kaft varieert afhankelijk van de 
lopende productie.

Verpakt per 10 stuks.

gelinieerd, 33 regels per pagina - 15115007

gelinieerd, 16 regels per pagina - 15115012

gelinieerd 6mm-3mm-6mm - 15115011

„Lederen tassen  
van Ruitertassen“ op pagina 286
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geruit 5x5 mm - 15115001

geruit 10x10 mm - 15115002

4x7 mm commerciaal - 15115006

geruit 20x20 mm - 15115010
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Staand formaat 24x32 cm - geniet

Staand formaat 24x32 cm - geniet

Liggend formaat 32x24 cm - geniet

Astronomie  
periodeschrift
Een speciaal schrift voor astronomie in de hoge-
re groepen. Het heeft afwisselend donkerblauwe 
bladzijden van 150 g tekenkarton en 120 g wit 
tekenpapier. Op het tekenkarton kan bijv. met 
Mercurius en Lyra kleurpotloden in geel, goud, zil-
ver of wit of met een zogeheten gelly pen worden 
getekend.

Verpakt per 10 stuks.

Periodecahier astronomie - 24x32 cm - 
staand formaat - blauw

verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm,  
1 om 1(= 1 pagina donkerblauw, 1 pagina wit), zonder tussenvel

art. nr: 15115015

1

Aardrijkskunde  
periodeschrift
In dit schrift wordt gelinieerd schrijfpapier in 
A4-formaat afgewisseld met 120 g tekenpapier 
in formaat 32x24 cm. Het schrift is daarmee als 
schrijf-tekenschrift geschikt voor aardrijkskunde 
en andere exacte vakken. De kaft van het schrift is 
van 280 g zwaar karton.

Verpakt per 10 stuks.

Geografie periodeschrift - 24x32cm - 
groen

verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm,  
1 pagina gelinieerd, 1 pagina blanco, zonder tussenvel

art. nr: 15115040

3

1 gelinieerd / 1 blanco - geen tussenvel

Periodecahier astronomie - 32x24 cm - 
liggend formaat - blauw

verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
1 om 1 (= 1 pagina donkerblauw, 1 pagina wit), zonder tussenvel

art. nr: 15115016

2
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Staand formaat 24x32 cm - geniet

Staand formaat 21x29,7 cm - geniet

4 Gedichtenschrift A4 - staand formaat -  
4 om 1

Dit schrift kan gebruikt worden voor gedichten, versjes 
en liedteksten. In de lagere klassen geschikt voor 
sprookjesverhalen met tekeningen.
verkoopeenheid: 10 cahiers, 60 pagina’s, A4,  
4 vellen gelinieerd + 1 tekenvel, kaft lederpersing oranje

art. nr: 15115003

Oefenschrift met schetspapier - 24x32 cm 
- 36 pagina‘s

Eenvoudig en voordelig oefenschrift om in te schetsen. 
Met 80 g houthoudend papier dat niet geschikt is 
voor inkt. Omslag 280 g karton.
verkoopeenheid: 10 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
kaft lederpersing groen

art. nr: 15120531

5

4 gelinieerd / 1 tekenvel
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„Stockmar kleurpotloden“  
op pagina 59

Klein tekenschrift- 24x21 cm - liggend 
formaat - met tussenvel

Oorspronkelijk was dit schrift bedoeld voor het leren 
van vreemde talen. Intussen wordt het ook voor 
allerlei andere doeleinden gebruikt.
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 24x21 cm, 
blanco, met tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512031-

2

Klein oefenschrift - 16x21 cm blanco - 
staand formaat - met tussenvel

Handzaam, stevig schrift om te oefenen, bijv. tekenin-
gen met Oost-Indische inkt of houtskool.
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
blanco, met tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512021-

1

Tekenschriften
De grote schriften zijn ideaal om te kleuren en vormen te tekenen in de onderbouw. De kleine schriften 
worden bijvoorbeeld voor taallessen gebruikt, voor het maken van inkt en houtskooltekeningen en als 
oefenschrift.

Verpakt per 10 stuks.

Staand formaat 16x21 cm - geniet

Liggend formaat 24x21 cm - geniet
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PERSONALISEER  JE EIGEN SCHRIFT

3 Tekenschrift – 24x32 cm – staand formaat 
– blanco

geniet – met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
blanco, met tussenvel, 1 kleur verkrijgbaar
kleur: wit

art. nr: 15120547 

geniet – zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
blanco, zonder tussenvel, 1 kleur verkrijgbaar
kleur: wit

art. nr: 15120517

Liggend formaat 32x24 cm - geniet

Staand formaat 24x32 cm - geniet

4 Tekenschrift – 32x24 cm – liggend  
formaat – blanco

geniet – met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
blanco, met tussenvel, 1 kleur verkrijgbaar
kleur: wit

art. nr: 15120447 

geniet – zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
blanco, zonder tussenvel, 1 kleur verkrijgbaar
kleur: wit

art. nr: 15120417

NIEUW: Tekencahiers met stevige kaft van wit  
Engels karton (280 g)
Deze tekencahiers hebben net als onze klassiekers een inhoud van 32 pagina’s zeer hoogwaardig en 
chloorvrij gebleekt, 120 g zwaar tekenpapier. De kaft is van 280 g zwaar wit karton (geen lederpersing). 
Dit geeft de mogelijkheid om het schrift door middel van een tekening of iets dergelijks te personali-
seren. De schriften hebben het prettige formaat van 24x32 cm (zowel staand als liggend formaat) en 
zijn daarmee zo’n 20% groter dan het A4 formaat. Verkrijgbaar met of zonder transparant tussenvel.
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De klassiekers
Voor onze ‘klassieke’ serie gebruiken we zeer hoogwaardig 120 g zwaar tekenpapier, dat uitstekend 
geschikt is voor waskrijt en kleurpotloden maar ook voor Oost-Indische en gewone inkt. De kaften zijn 
van 280 g zwaar karton met lederpersing; de rug is voorzien van drie nietjes of een stevige spiraalbin-
ding. Deze schriften zijn zo’n 20% groter dan het A4-formaat. Natuurlijk gebruiken we voor al onze 
schriften chloorvrij gebleekt papier. De transparante tussenvellen, waar van toepassing, voorkomen dat 
tekeningen of geschreven tekst bevlekt worden.

Verpakt per 10 stuks.

1 Tekenschrift - 24x32 cm - staand formaat 
- blanco

geniet - met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
blanco, met tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512054-

geniet - zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
blanco, zonder tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512051-

Staand formaat 24x32 cm - geniet

of spiraalbinding pagina 160

„Stockmar dubbele puntenslijper“  
op pagina 88
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„Greenfield vulpen“ op pagina 168

2 Tekenschrift - 32x24 cm - liggend formaat 
- blanco

geniet - met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
blanco, met tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512044-

geniet - zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
blanco, zonder tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512041-

Liggend formaat 32x24 cm - geniet

of spiraalbinding pagina 160
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Tekenschrift - 32x24 cm - liggend formaat 
- blanco

spiraal - met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
blanco, met tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518044-

spiraal - zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 32x24 cm, 
blanco, zonder tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518041-

2

Tekenschrift - 24x32 cm - staand formaat 
- blanco

spiraal - met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
blanco, met tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518054-

spiraal - zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 24x32 cm, 
blanco, zonder tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518051-

1

Staand formaat 24x32 cm - spiraal

Liggend formaat 32x24 cm - spiraal
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Liggend formaat 32x24 cm - spiraal

Staand formaat 32x38 cm - spiraal

3 Projectcahier - 32x24 cm - liggend
verkoopeenheid: 10 cahiers, 52 pagina’s, liggend formaat, 32x24 
cm, spiraal binding, blanco, geen tussenvel, ronde hoeken, harde 
achterkant, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518541-

5 Projectcahier - 32x38 cm - staand
verkoopeenheid: 10 cahiers, 52 pagina’s, staand formaat, 32x38 
cm, spiraal binding, blanco, geen tussenvel, ronde hoeken, harde 
achterkant, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518557-

4 Projectcahier - 24x32 cm - staand
verkoopeenheid: 10 cahiers, 52 pagina’s, staand formaat, 24x32 
cm, spiraal binding, blanco, geen tussenvel, ronde hoeken, harde 
achterkant, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518551-

1518541- 1518551- 1518557-

Projectcahiers
Op deze bladzijde vindt u zeer praktische project-
cahiers in 3 verschillende formaten.

Het meest opvallende aan deze schriften is de 
achterkant, deze bestaat namelijk uit 2 mm kar-
ton. Dit is zo dik en stevig dat buigen niet mogelijk 
is en het schrift dus altijd vlak blijft, ook als het 
los in de hand wordt gehouden. Deze eigenschap 
maakt het schrift dan ook bij uitstek geschikt om 
mee naar buiten te nemen, of naar andere plekken 
waar geen tafel voorhanden is. Verder hebben de 
schriften een voorkant van het mooie lederper-
sing, 52 pagina’s 120 grams wit papier zonder 
tussenvel, afgeronde hoeken en zijn ze verkrijg-
baar in 6 kleuren.
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Groot tekenschrift 32x38 cm -  
staand formaat

32x38 cm - spiraal - zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 32x38 cm, 
blanco, zonder tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518057-

32x38 cm - spiraal - met tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 32x38 cm, 
blanco, met tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518058-

2

Groot tekenschrift 32x38 cm -  
staand formaat

32x38 cm - geniet - zonder tussenvel
verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 32x38 cm, 
120 g/m², zonder tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512057-

1

Staand formaat 32x38 cm - geniet

Staand formaat 32x38 cm -  
spiraal



4

3

163Per iode-  en  over ige  schr i f ten

www.mercurius- international .com

3 Groot tekenschrift 32x48 cm - staand 
geniet - met tussenvel

verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, staand formaat, 32x48 cm, 
120 g/m², met tussenvel, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1512062-

4 Groot tekenschrift - 48x32 cm - liggend 
spiraal - zonder tussenvel

verkoopeenheid: 10 cahiers, 32 pagina’s, liggend formaat, 48x32 cm, 
blanco, zonder tussenvel, spiraal, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 blauw ¦ 2 geel ¦ 3 groen ¦ 4 oranje ¦ 5 paars ¦ 6 rood

art. nr: 1518064-

Staand formaat 32x48 cm - geniet

Liggend formaat 48x32 cm - spiraal
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Staand formaat 16x21 cm - geniet

Regenboogschrift 16x21 cm - staand
Verpakt per 25 stuks.
gelinieerd
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
4 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 groen ¦ 02 oranje ¦ 03 rood ¦ 04 blauw

art. nr: 151051--

gelinieerd 6-3-6 mm groen
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
gelinieerd 6-3-6mm

art. nr: 15105304

Commerciaal 4 x 7 mm - 2 kleuren
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 03 rood ¦ 04 blauw

art. nr: 151052--

ruit 5x5 mm
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
ruit 5x5mm

art. nr: 15105302

ruit 10x10 mm
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
ruit 10x10 mm

art. nr: 15105303

blanco
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
blanco

art. nr: 15105305

2-deling voor woorden
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, 16x21 cm, 
gelinieerd

art. nr: 15105308

1

Regenboogcahiers
Deze veelzijdige A5 schriften hebben een 150g 
omslag in rustige, zachte kleuren en bevatten 
hoogwaardig en chloorvrij 80 g papier dat we 
in veel verschillende liniëringen aanbieden. De 
schriften hebben geen tussenvel.

Verpakt per 25 stuks.

gelinieerd - 151051--

gelinieerd 6-3-6 - 15105304

2-deling voor woordjes - 15105308
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Staand formaat 21x29,7 cm - geniet

Avino oefenschrift A4 staand formaat
Deze veelzijdige schriften hebben een 150 g omslag 
in rustige, zachte kleuren en bevatten hoogwaardig 
en chloorvrij 80 g papier dat we in veel verschillende 
liniëringen aanbieden. De schriften hebben geen tus-
senvel. Uitsluitend in pakken van 25 stuks verkrijgbaar. 
Dit in tegenstelling tot al onze overige schriften.
ruit 5x5 mm
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, A4,  
ruit 5x5 mm, kaft blauw

art. nr: 15106001

ruit 10x10 mm
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, A4,  
ruit 10x10 mm, kaft blauw

art. nr: 15106310

gelinieerd
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, A4, 
gelinieerd, kaft rood

art. nr: 15106007

1 blanco / 1 gelineerd
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, A4,  
1 pagina blanco + 1 pagina gelinieerd, kaft groen

art. nr: 15106012

blanco
verkoopeenheid: 25 cahiers, 36 pagina’s, staand formaat, A4, blanco, 
kaft oranje

art. nr: 15106305

2

ruit 4x7 mm - 151052--

ruit 10x10 mm - 15105303ruit 5x5 mm - 15105302



Schrijven en  
onderwijs



Het handschrift is heden ten dage een verdwijnende culturele vaardigheid. Dat geldt in het bijzonder voor het schrijven op school. Terwijl juist de eerste poging 
om de eigen naam te schrijven tot aan het uiteindelijke schoonschrijven, een spannende en voor de ontwikkeling belangrijke weg vormt. Daarnaast houden 
kinderen van het beeldende aspect en de betovering van letters. Denk hierbij aan het geheimschrift van kinderen of aan onzichtbare inkt. Wij vinden daarom 
dat de schrijfkunst behouden moet blijven.

We bieden het geschikte materiaal voor allerlei schrijfvormen, van het leren schrijven op de lagere school tot de kalligrafeerkunst (het ‘schoonschrijven’). In 
het assortiment o.a.: pedagogisch verantwoorde en ergonomisch gevormde vulpennen om te leren schrijven, stevige, hoogwaardig kalligrafeerpennen en 
kroontjespennen.
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Greenfield vulpen
Het schrijven met de hand behoort als basisvaar-
digheid tot de fundamentele verworvenheden 
van de menselijke cultuur. Mercurius biedt met 
de Greenfield schoolvulpen het juiste schrijfge-
reedschap. Een toetsenbord geeft een kind niet 
de vreugde die het ervaart wanneer inkt zich op 
papier tot een eigen, karakteristiek handschrift 
vormt.

Met de hoogwaardige, stevige Greenfield vulpen 
leren kinderen spelenderwijs schrijven. De essen-
houten pen ligt goed in de hand, de ergonomisch 
gevormde, zachte grip maakt een niet-verkrampte 
schrijfhouding mogelijk. Alle onderdelen van de 
Greenfield pennen, als greep met penpunt, dop en 
houder, zijn ook los verkrijgbaar, zodat ze gemak-
kelijk vervangen kunnen worden. Ook kunnen de 
voorstukken van kalligrafie-, rollerball- en vulpen 
in dezelfde houder met dezelfde dop geplaatst 
worden.

Greenfield voorstuk vulpen
Voor Greenfield vulpen. Geschikt voor links- en 
rechtshandigen.
4 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 groen ¦ 2 blauw ¦ 3 rood ¦ 4 roze

art. nr: 2031520-

Greenfield losse dop
Voor Greenfield vulpen, Greenfield rollerballvulpen en 
Greenfield kalligrafie pen.
4 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 groen ¦ 2 blauw ¦ 3 rood ¦ 4 roze

art. nr: 2031525-

Greenfield houten houder
Voor Greenfield vulpen, Greenfield rollerballvulpen en 
Greenfield kalligrafie pen.
hout

art. nr: 20315260

Greenfield vulpen
hout en kunststof, lengte: 130 mm, diam. 14 mm bij de greep, 4 kleuren 
verkrijgbaar
kleur: 1 groen ¦ 2 blauw ¦ 3 rood ¦ 4 roze

art. nr:  2031500-

Inktpatronen (klein) Din voor Greenfield

250 stuks 
250 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw

art. nr: 204503--

500 stuks 
500 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw

art. nr: 204502--

1000 stuks 
1000 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw

art. nr: 204500--

Tips voor gebruik van greenfield vulpen en rollerball; om 
lekken en indrogen te voorkomen:

➲➲ Laat een vulling met de tapse kant in de houder glijden

➲➲ Laat vervolgens een tweede vulling met de platte kant eerst, in de houder glijden. Nu is de houder 
gevuld met 2 vullingen die met de platte kant tegen elkaar liggen. Hierdoor ontstaat er een druk 
die een constant inkttoevoer garandeert.

➲➲ Draai vervolgens het voorstuk zonder patroon, op de houder. Hierdoor zal lekken bij de inktgeleider 
worden voorkomen. 

➲➲ Indien de pen voor langere tijd (vakantie) niet wordt gebruikt, haal de vullingen eruit en schrijf 
alle inkt die nog in de pen zit op. Dit voorkomt dat de inkt indroogt waardoor de pen gaat haperen 
of zelfs helemaal niet meer schrijft.
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Greenfield kalligrafeer penpunt - stuk
De kalligrafeer penpunt kan goed met de schoolvulpen 
worden gecombineerd.
Kalligrafie voorstuk - 1,1 mm
met greep, lijndikte 1,1 mm, groen

art. nr: 20315210

Kalligrafie voorstuk - 1,5 mm
met greep, lijndikte 1,5 mm, blauw

art. nr: 20315212

Kalligrafie voorstuk - 1,9 mm
met greep, lijndikte 1,9 mm, rood

art. nr: 20315213

3

Greenfield kalligrafeer penpunt -  
set 3 verschillende punten

Voor Greenfield kalligrafiepen en schoolvulpen. De 
penpunten kunnen gemakkelijk worden onderscheiden 
aan hun kleuren.
3 stuks, lijndiktes: 1,1; 1,5 en 1,9 mm

art. nr: 20315205

2

Greenfield kalligrafiepen

Kalligrafie vulpen - 1,1 mm
hout en kunststof, lengte: 130 mm, diam. 14 mm bij de greep, lijndikte 
1,1 mm, groen

art. nr: 20315220

Kalligrafie vulpen - 1,5 mm
hout en kunststof, lengte: 130 mm, diam. 14 mm bij de greep, lijndikte 
1,5 mm, blauw

art. nr: 20315222

Kalligrafie vulpen - 1,9 mm
hout en kunststof, lengte: 130 mm, diam. 14 mm bij de greep, lijndikte 
1,9 mm, rood

art. nr: 20315223

1

Greenfield  
kalligrafiepen
De houder van de Greenfield kalligrafiepen kan 
met de penpunten van de vulpen en de rollerball-
penworden gecombineerd. De diverse penpunten 
kunnen gemakkelijk worden onderscheiden aan 
de hand van hun kleur.

32

1

Converter
De converter is een vervanger voor de inktpatronen. 
Middels het omhoog draaien van een zuigertje wordt 
de converter gevuld. De convertor is keer op keer 
opnieuw te gebruiken/vullen met inkt en is hierdoor 
een goedkoop en duurzaam alternatief.
kunststof

art. nr: 20315100

4

4



2 3
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4 Greenfield losse dop
Voor Greenfield vulpen, Greenfield rollerballvulpen en 
Greenfield kalligrafie pen.
4 kleuren verkrijgbaar
kleur: 1 groen ¦ 2 blauw ¦ 3 rood ¦ 4 roze

art. nr: 2031525-

3 Greenfield houten houder
Voor Greenfield vulpen, Greenfield rollerballvulpen en 
Greenfield kalligrafie pen.
hout

art. nr: 20315260

2 Voorstuk rollerball Greenfield
2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 2 blauw ¦ 3 rood

art. nr: 2031550-

1 Rollerballpen Greenfield
hout en kunststof, lengte: 130 mm, diam. 14 mm bij de greep,  
2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 2 blauw ¦ 3 rood

art. nr:  2031540-

Inktpatronen (klein) Din voor Greenfield

250 stuks 
250 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw

art. nr: 204503--

500 stuks 
500 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw

art. nr: 204502--

1000 stuks 
1000 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 zwart ¦ 02 blauw

art. nr: 204500--

5

Greenfield Rollerball
Deze soepel schrijvende rollerpen heeft zeer wei-
nig druk nodig en glijdt als het ware over het pa-
pier zonder te krassen. Door deze lichte manier 
van schrijven en de ergonomisch gevormde pen-
greep is deze pen een perfecte (tussen-) oplossing 
voor kinderen die nog net even wat meer vaardig-
heden moeten aanleren voor zij met een vulpen 
kunnen gaan schrijven. De inktpatronen horende 
bij deze pen zijn dezelfde als van de vulpen. De 
penpunten van de vulpen en de rollerpen van 
Greenfield zijn om te wisselen. 

Alle onderdelen van de vulpen - de greep, de dop, 
de houder - zijn ook los verkrijgbaar, zodat ze ge-
makkelijk vervangen kunnen worden.

Schrijfbreedte circa 0,5 mm.

Alle onderdelen van de rollerball, zijn apart ver-
krijgbaar en eenvoudig te vervangen. 

Onderdelen van de Greenfield vulpen en rollerbal 
zijn onderling uit te wisselen.

„Tips voor gebruik van greenfield vulpen en rol-
lerball; om lekken en indrogen te voorkomen:“  
op pagina 168
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6

Vulpen

kleur: rood
Ahorn / kunststof, lengte: 125 mm, diam. 13,5 mm, rood

art. nr: 20320000

kleur: blauw
Ahorn / kunststof, lengte: 125 mm, diam. 13,5 mm, blauw

art. nr: 20320001

linkshandig - kleur: rood
Ahorn / kunststof, lengte: 125 mm, diam. 13,5 mm, rood

art. nr: 20320010

6

7 Patronen voor Lamy-vulpen - 100 stuk
vouwdoos, 100 inktpatronen, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 blauw ¦ 02 zwart

art. nr: 204206--

„De klassiekers“ op pagina 158

Vulpen Lamy abc
Deze zeer stabiele vulpen uit Duitsland werd 
samen met pedagogen ontwikkeld om te leren 
schrijven en is nu al een klassieker. De kindvrien-
delijke uitvoering met een houder uit blank gelakt 
esdoonhout en lichtrode kunststof spreekt zowel 
kinderen als ouders aan. De ergonomisch ge-
vormde greep, die tot het kroontje reikt, is zacht 
maar stroef en ondersteunt een natuurlijke, onver-
krampte vingerhouding. Met het flexibele stalen 
kroontje (middelbreed) kunnen kinderen bijzon-
der gemakkelijk schrijven. De vulpen kan enkel 
met Lamy inktpatronen worden gevuld. Met een 
naamsticker kan het kind zijn Lamy abc vulpen 
een persoonlijk tintje geven.

Only use Lamy Ink Cartridges.



2
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Inktwisser
Deze inktwisser bestaat uit 2 delen. De ene punt 
verwijdert de blauwe inkt. De andere punt is een 
blauwe stift waarmee over de uitgewiste tekst heen 
geschreven kan worden.
lengte: 15 cm, 2 punten

art. nr: 40705300

1

4 Kroontjespennen voor houten penhouder
144 stuks, staal, lengte: 3,6 cm, lijndikte ca. 0,5 mm

art. nr: 20220000

3 Houten penhouder natuur - niet gelakt
Houten houder voor stalen kroontjespennen.
beuken, lengte: 173 mm, diam. 9,5 mm, niet gelakt

art. nr: 20235005

2 Gelly Roll Ball - dikte 0,3 mm
Uitstekend geschikt voor donker papier zoals bijv. het 
periodeschrift voor astronomie.
lengte: 150 mm, diam. 9 mm, lijndikte 0,3 mm, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 0 goud ¦ 1 zilver

art. nr: 2014011-
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Losse vellen schrijfpapier

Commerciaal – zonder kantlijn – 10211002

Ruit 10x10 mm – zonder kantlijn – 10211004

Ruit 5x5 mm – zonder kantlijn – 10211003

Gelinieerd 6-3-6 – met kantlijn – 10211007

Gelinieerd – 34 regels – met kantlijn – 10211101

5 A4 schrijfpapier 90 g/m2 – enkel 
Losse vellen schrijfpapier. O.a. te gebruiken als inleg-
vellen in bijvoorbeeld onze tekencahiers. Verkrijgbaar 
in 5 verschillende liniaturen. De 2 gelijnde varianten 
hebben een kantlijn.
pak 500 vel 
Gelinieerd – 34 regels – met kantlijn
pak 500 vel – A4 – enkel

art. nr: 10211101

Commerciaal – zonder kantlijn
pak 500 vel – A4 – enkel

art. nr: 10211002

Ruit 5x5 mm – zonder kantlijn
pak 500 vel – A4 – enkel

art. nr: 10211003

Ruit 10x10 mm – zonder kantlijn
pak 500 vel – A4 – enkel

art. nr: 10211004

Gelinieerd 6-3-6 – met kantlijn
pak 500 vel – A4 – enkel

art. nr: 10211007

„Stockmar Grafietpotlood B“  
op pagina 59
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Mercurius  
pastelbordkrijt
Dit Mercurius bordkrijt levert dankzij de sterke 
kleurpigmenten een volle aanbrenglaag. De kleu-
ren dekken zeer goed en kunnen op het bord ook 
goed gemengd worden. Met de op het Stockmar 
kleurenpalet gebaseerde kleuren kunt u echte 
bordschilderingen maken. De vierkante krijtjes 
zijn met verwijderbaar papier omwikkeld, zodat 
ze niet afgeven. Mercurius bordkrijt is als enkele 
kleur of als assortiment van 12 gevarieerde kleu-
ren verkrijgbaar.

207150--20715100

2 Houten krijtbord
Watervast verlijmd en gelakt multiplex. Aan één zijde 
voorzien van een gespoten laag zwarte schoolbord-
verf. Met afgeronde hoeken.
klein 30x40 cm
hout, 30x40 cm, dikte 10 mm

art. nr: 25921001

groot 40x55 cm
hout, 40x55 cm, dikte 10 mm

art. nr: 25921002

Krijtborden
Deze (schilder-) planken zijn aan één zijde voorzien 
van een gespoten zeer hoogwaardige  laklaag van 
échte zwarte schoolbordlak. Dit garandeert dan 
ook op langere termijn en na veelvuldig gebruik 
behoud van de lak en een lange levensduur van 
het krijtbord. Tekeningen “slijten” niet in en het 
bord kan veelvuldig worden gewist, geborsteld of 
schoon gemaakt met water, zonder dat er krijt, 
kleur of zelfs zichtbare tekeningen achterblijven. 
De planken zijn, net als onze “gewone” houten 
schilderplanken, vervaardigd van watervast ver-
lijmd en gelakt multiplex en zijn voorzien van 
afgeronde hoeken. Ook de maten zijn gelijk aan 
onze meest verkochte schilderplanken (die ook in 
onze schilderkasten passen) 30x40 en 40x55 cm.

1 Mercurius pastelbordkrijtjes

12 kleuren gesorteerd
kartonnen etui, 12 krijtjes, 88x12x12 mm, 12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 bleekgroen ¦ 07 donkergroen ¦ 10 ultramarijn ¦  
12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 19 lichtblauw ¦ 24 blanke huidskleur

art. nr: 20715100

Losse kleuren
kartonnen etui, 12 krijtjes, 88x12x12 mm, 16 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 karmijnrood ¦ 02 vermiljoen ¦ 03 oranje ¦ 04 goudgeel ¦  
05 citroengeel ¦ 06 bleekgroen ¦ 07 donkergroen ¦ 10 ultramarijn ¦  
11 blauwviolet ¦ 12 roodviolet ¦ 13 roodbruin ¦ 14 bleekbruin ¦  
15 zwart ¦ 16 wit ¦ 19 lichtblauw ¦ 24 blanke huidskleur

art. nr: 207150--

01 karmijnrood 02 vermiljoen 03 oranje 04 goudgeel 05 citroengeel 06 bleekgroen

07 donkergroen 19 lichtblauw 10 ultramarijn 11 blauwviolet 12 roodviolet 13 roodbruin

14 bleekbruin 24 blanke  
huidskleur

15 zwart 16 wit
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20710112
20710002
20710004

20705007

207050--20705030

5 Katoenen borddoek
Deze mooi afgewerkte en volledig omgezoomde bord-
doek is ideaal om krijt van uw schoolbord te verwijde-
ren. De doek van zware kwaliteit katoen is wasbaar op 
60 °C en heeft een afmeting van 40x50 cm.
art. nr: 45611302

Bordenwisser van vilt
Dit viltblok is ideaal om het bord snel schoon te 
maken - zonder water en zonder krijtstof. Het viltblok 
heeft diepe lamellen, die het stof opnemen. Het licht 
ruwe oppervlak geeft de nodige weerstand om het 
krijt zonder veel kracht te moeten gebruiken, van het 
bord te verwijderen. Het blok wordt schoongemaakt 
door het uit te kloppen. Nooit reinigen met water.
Bordenwisser van vilt - met houten handgreep
vilt en hout, 12,7x5,5x4 cm

art. nr: 45611201

Bordenwisser van vilt
vilt, 12,7x5x3,5 cm

art. nr: 45611202

6

Stofvrij bordkrijt
Op het bord schrijven zonder krijtstof en krijtvingers: 
dat lukt met dit vrijwel volledig stofvrije, harde bord-
krijt. Verkrijgbaar in 9 kleuren. Ook dit krijt kan op 
bepaalde bordoppervlakken resten achterlaten.
12 krijtjes - 9 kleuren gesorteerd
vouwdoos, 12 krijtjes, diam. ca. 9,5 mm, lengte: ca. 80 mm,  
9 kleuren gesorteerd
kleur: bruin ¦ geel ¦ groen ¦ karmijnrood ¦ kobaltblauw ¦ lichtblauw ¦ lila 
¦ oranje ¦ vermiljoen

art. nr: 20710112

wit
vouwdoos, 12 krijtjes, wit, diam. ca. 9,5 mm, lengte: ca. 80 mm

art. nr: 20710002

geel
vouwdoos, 12 krijtjes, geel, diam. ca. 9,5 mm, lengte: ca. 80 mm

art. nr: 20710004

4

Glasbordkrijt
Dit relatief harde krijt is bijzonder geschikt voor 
glasborden. Vanwege de hardheid kan er gemakkelij-
ker mee getekend en “geschilderd” worden. De ronde 
krijtjes zijn in 12 kleuren verkrijgbaar. Op bepaalde 
bordoppervlakken kan het krijt resten of sporen 
achterlaten.
12 kleuren gesorteerd
karton, 144 krijtjes, diam. 13 mm, lengte: 90 mm,  
12 kleuren gesorteerd
kleur: 01 lichtblauw ¦ 02 lichtgeel ¦ 03 lichtgroen ¦ 04 oranje ¦  
05 violet ¦ 06 lichtrood ¦ 08 donkergeel ¦ 09 donkerrood ¦ 10 donker-
groen ¦ 11 lichtbruin ¦ 12 donkerbruin ¦ 13 ultramarijn

art. nr: 20705030

Losse kleuren
karton, 144 krijtjes, diam. 13 mm, lengte: 90 mm,  
12 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 lichtblauw ¦ 02 lichtgeel ¦ 03 lichtgroen ¦ 04 oranje ¦  
05 violet ¦ 06 lichtrood ¦ 08 donkergeel ¦ 09 donkerrood ¦ 10 donker-
groen ¦ 11 lichtbruin ¦ 12 donkerbruin ¦ 13 ultramarijn

art. nr: 207050--

wit
karton, 144 krijtjes, diam. 13 mm, lengte: 90 mm

art. nr: 20705007

3

02 lichtgeel 08 donkergeel 04 oranje 06 lichtrood 09 donkerrood 05 violet

13 ultramarijn 01 lichtblauw 03 lichtgroen 10 donkergroen 11 lichtbruin 12 donkerbruin

 geel  oranje  vermiljoen  karmijnrood  lila  kobaltblauw

 lichtblauw  groen  bruin

45611201

45611202



Boeken



Mercurius heeft een mooie collectie studie-, doe- en prentenboeken. Exclusief bij Mercurius verkrijgbaar zijn de boeken ‘Vormtekenen’ van Peter Giessen en 
‘Bordtekenen’ van Paul van Meurs. Daarnaast zijn er boeken van bekende auteurs over bijvoorbeeld kinderspelen, knutselen en ontwerpen met papier, vilt 
of sprookjeswol.

Wij zijn bijzonder trots op de mooie prentenboeken. Bijvoorbeeld de klassiekers als ‘Pelle’s nieuwe kleren’ van de Zweedse schrijfster Elsa Beskow die bij kin-
deren en hun ouders tot de verbeelding spreken. En ook de boeken van Daniela Drescher waarin zij de sprookjeswereld sfeervol schetst. En vanzelfsprekend 
ook in het assortiment het boek ‘Kan ik er ook nog bij’ van Loek Koopmans, waarin de dieren in het winterse bos een warm onderdak zoeken in een want, 
prachtig geïllustreerd door Marjan van Zeyl. 

Enkele titels zijn (nog) niet in het Nederlands beschikbaar. Hiervoor vragen wij uw begrip.
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Boeken178

1 Vormtekenen -  
van Peter Giesen

taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6521190-

Peter Giesen
Peter Giesen (1955) is sinds 36 jaar werkzaam in 
het onderwijs, waarvan 34 jaar verbonden aan 
het vrije school onderwijs. Daarnaast geeft hij 
colleges aan diverse lerarenopleidingen, de Aca-
demie voor Ouders te Driebergen en te Venlo. Hij 
verzorgt lezingen en cursussen voor volwassenen 
op het gebied van de antroposofie, de pedagogie, 
de 12 zintuigen, de temperamenten, kunstzinnige 
vakken en boekbinden.

Een lijn is een verstilling van een beweging. Een lijn, vanuit de beweging aangezet, wordt zichtbaar op 
papier en beweegt daarna verder. Wanneer we een lijn zien worden we innerlijk door deze beweging 
meegenomen en herkennen de vorm die zij maakt. Zo is elke getekende vorm een tot rust gekomen 
beweging.

Rudolf Steiner heeft het tekenen van vormen als nieuwe kunstimpuls in de vrijeschool ingebracht. Op 
verschillende plaatsen in zijn voordrachten spreekt hij over het belang van het tekenen, waarmee hij dan 
eigenlijk het vormtekenen bedoelt. Hij geeft het belang van het vormtekenen aan en laat de werkzaam-
heid meebeleven op een aantal gebieden.

Ten eerste geeft hij aan dat door het tekenen van stromende en hoekige vormen het kind zijn fijne mo-
toriek ontwikkelt waardoor de voorwaarden voor het leren schrijven ontwikkeld worden. Ten tweede 
geeft hij aan dat het vormtekenen een krachtig middel is om te werken aan de temperamenten. Als der-
de werking duidt hij op de ontwikkeling van de geometrie. De gehele geometrie wordt in de onderbouw 
vanuit het vormtekenen voorbereid. Tenslotte geeft hij als vierde werkingsgebied aan dat kinderen een 
basaal gevoel voor vormen kunnen ontwikkelen. Vandaar dat hij het van groot belang achtte dat kinde-
ren de uiterlijke werkelijkheid niet zouden natekenen voordat er een gezond begrip ontstaan is voor de 
basale vormen, driehoek vierkant enzovoort.

Inmiddels zijn er al een aantal boeken die deze verschillende aspecten van het vormtekenen in woord en 
beeld uitgewerkt hebben. De meeste vrijeschoolleraren kunnen zich de vormen uit deze werken wel voor 
de geest halen. In deze literatuur wordt voldoende materiaal geboden om aan het leerplan te werken. 
Eén onderdeel is echter niet aan de orde geweest. Ik zou dit ‘vorm-fantasie’ willen noemen. Hoe leer 
je uitgaande van eenvoudige vormen tot ingewikkelde fantasierijke vormen te komen die ook aan de 
bovenstaande werkgebieden voldoen. 

Peter Giesen gunt ons middels zijn ‘Werkboek Vormtekenen’ een blik in de veelheid van vormen die 
vanuit een basisvorm kunnen ontstaan. Naast een inhoudelijke visie wordt een invulling gegeven die de 
fantasie prikkelt. Ik meen dat dit boek een voorbeeld kan zijn voor leraren om vanuit deze inspiratie al 
experimenterend in de wereld van vormen te duiken. Voor kinderen zal het de wil tot het zelf bedenken 
van vormen wekken. Een boek dat het zelf ontwerpen van het leerplan vormtekenen stimuleert.

Paul van Meurs - mei 2011

VORMTEKENEN -  
een werkboek
Dit boek over het vormtekenen is vooral een werk-
boek. Het is met name gebaseerd op de uitgangs-
punten van de 12 zintuigen.

In het boek staan honderden voorbeelden. Deze 
zijn vooral bedoeld om de kinderen te begelei-
den en uit te dagen in het explorerend werken 
met de vormen. Als centraal uitgangspunt is 
het tekenen van vormen vanuit de beweging 
van groot belang. Dit geeft het vormtekenen 
het vitaliserende karakter en hierdoor werkt het 
vormtekenen harmoniserend en gezond makend. 
Verder bevat het boek talloze didactische en prak-
tische tips. Het boek bevat het leerplan van klas  
1 t/m 6. Daarnaast zijn er nog extra mogelijkhe-
den opgenomen. 

Peter Giesen
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Stap-voor-stap instructie: hoe maak ik een bordtekening2 Bordtekenen -  
van Paul van Meurs

Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6521150-

Paul van Meurs
Paul van Meurs was 22 jaar lang klassenleer-
kracht. Nu werkt hij al 13 jaar als schooladviseur 
voor Vrijescholen. Daarbij helpt hij leerkrachten 
en teams bij het vormgeven van het vrijeschoolon-
derwijs. Jarenlang verzorgde hij de bordtekencur-
sus tijdens de Zutphense Zomercursus. 

Het boek dat voor u ligt is het resultaat van ja-
renlang onderzoek naar technieken in het bord-
tekenen.

Een schooldag is pas  
een volledige dag als de 
kinderen de voeding van de 
beelden hebben geproefd.
Het beeld biedt de mogelijkheid om bij kinderen 
de ingang te vinden tot hun gevoelsleven. Het ge-
voelsleven is de poort naar het wilsleven en het 
gedachteleven. Onze beelden kunnen we uitdruk-
ken in de taal en in het visuele beeld. Voor dit 
visuele beeld hebben we een schoolbord ter be-
schikking. Om ons als leraar innerlijk te verbinden 
met de leer-en ontwikkelingsstof van de kinderen 
kunnen we een bordtekening maken. Het zich uit-
een zetten met het maken van een bordtekening 
heeft als kwaliteit dat je je als leraar zo verbindt 
met de lesstof en/of vertelstof, dat dit proces als 
een gist naar de kinderen toe werkt.

Peter Giesen
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1 Lesplanner voor het vrije school onderwijs 
- van Martyn Rawson

Lesplanner voor een goede planning en evaluatie.
48 pagina’s, A4, staand formaat, spiraalrug
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6521170-

Werkboek  
Waldorfplanner
Van Martyn Rawson

Dit handboek bevat ideeën voor Vrije School le-
raren die kunnen helpen bij het plannen van de 
lessen en het reflecteren op hun werk. We moeten 
als leerkracht lessen plannen om achteraf vast te 
kunnen stellen of dingen goed verliepen, of het 
werkte in de praktijk en hoe we eventueel ver-
beteringen kunnen aanbrengen. De cyclus van 
lesvoorbereiding is vergelijkbaar met praktijkon-
derzoek (action research) dat er voor kan zorgen 
dat we beter inzicht krijgen in het lesgeven en het 
leerproces. Als we op deze manier reflecteren op 
ons handelen kunnen we problemen oplossen en 
de kwaliteit van het lesgeven verbeteren.
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Nativity plays for children -  
van Wilma Ellersiek

Deze eenvoudige kerstspelen in rijmvorm, met muziek, 
teksten en aanwijzingen voor beweging, zijn ideaal 
voor de kleuterklas en andere instellingen voor 
kinderen tot de leeftijd van zes of zeven. De eenvoudig 
te volgen spelen zijn gebaseerd op de bekende 
kerstverhalen en dragen bij aan een vreugdevolle en 
onvergetelijke kerstervaring voor opvoeders, ouders 
en kinderen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6521205-

5

Over angstige, verdrietige en onrustige 
kinderen - van Henning Köhler

Ontwikkelingsstoornissen bij een angstig, treurig 
of onrustig kind vinden vaak hun oorsprong in een 
niet harmonische verhouding ten opzichte van zijn 
basiszintuigen. Met veel ondersteunende adviezen en 
inzichten voor ouders en opvoeders om het kind te 
helpen een gezonde verhouding te verkrijgen tot het 
eigen lichaam.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels.
taal: 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6521203-

4Waldorf Kindergartens Today -  
van Marie-Luise Compani en Peter Lang

De artikelen in dit boek laten u kennismaken met de 
belangrijkste elementen van de Vrije kleuterklas en la-
ten zien hoe men de voorschoolse-periode zinvol vorm 
kan geven. it boek geeft een uitgebreide, geactuali-
seerde inleiding in de Vrije kleuterklas pedagogiek.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6521202-

3Education towards Freedom -  
van Frans Carlgren

Dit boek behandelt alle aspecten van het Waldorf 
onderwijs en verdeelt dit in een voorschoolsjaar, de 
eerste acht jaar (vanaf ongeveer 7 jaar), en de laatste 
vier jaar (14-18). Er zijn ook hoofdstukken over het 
ritme van de dag, specifieke onderwerpen, het gebruik 
van schoolboeken, en de school in de moderne tijd.
Dt boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6521204-

2

Peter Lang
Peter Lang is gediplomeerd pedagoog en docent 
en verbonden aan het Waldorf Seminar Stuttgart 
en de Internationale Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten.

Wilma Ellersiek
Wilma Ellersiek, geboren in 1921, was als lerares 
voor muziek, beweging en spraak verbonden aan 
de Musik Akademie in Stuttgart. Haar onderzoek 
naar de invloed van ritme, beweging en taal op 
het jonge kind leidden tot de ontwikkeling van de 
eerste gebaren-spelletjes. Na haar pensionering 
volgden nog veel meer spellen, gebaseerd op rijm, 
ritme en muziek.

Henning Köhler
Henning Köhler, geboren in 1951, is getrouwd en 
heeft twee volwassen kinderen. Hij is heilpeda-
goog, kinder- en jeugdtherapeut en werkte jaren 
als leraar voor kleine klassen en als klinisch heil-
pedagoog. Naast de vele cursussen en lezingen 
die hij in binnen- en buitenland geeft, verzorgt 
hij ook talrijke bijdragen aan tijdschriften en ra-
diouitzendingen. Hennig Köhler is medeoprichter 
van de Fulbertus-Akademie für Sozialpädagogik 
in Erftstadt. In 1986 nam hij het initiatief tot de 
oprichting van de Heilpädagogische-Therapeuti-
sche Ambulanz, dat sinds 1987 onderdeel is van 
de Janusz-Korczak-Instituten.

Marie-Luise Compani
Marie-Luise Compani, geboren in 1954 in Darm-
stadt, is Vrijeschool kleuterleidster en docent aan 
het Waldorf Kindergarten Seminar in Stuttgart. Zij 
is moeder van drie kinderen.

Frans Carlgren
Frans Carlgren was jarenlang als leraar verbonden 
aan de Kristofferskolan in Zweden.
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Het bijenboekje -  
van Jakob Streit 

In de Zwitserse bergen helpt de kleine Koen zijn grootvader bij het verzorgen van de bijen. Hij ziet hoe zij uit hun 
winterslaap komen, hoe ze honing en stuifmeel verzamelen en wat er gebeurt als een volk gaat zwermen.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6521197-

2

Mit Kindern im Bienengarten -  
van Irmgard Kutsch & Gudrun Obermann

Dat bijenteelt en kinderen heel goed samengaan laten 
Irmgard Kutsch en Gudrun Obermann in hun boek 
zien. Naast de beschrijving van talrijke details uit het 
leven van een bijenvolk, doen zij suggesties wat je 
met kinderen gedurende het jaar rond het thema bijen 
kunt doen. 
Het boek geeft zowel tips voor zelf-imkeren als vele 
interessante wetenswaardigheden over deze voor 
de natuur en ons mensen buitengewoon belangrijke 
dieren.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Neder-
lands
taal: Duits

art. nr: 65211921

1

Jakob Streit
Jakob Streit werd geboren in het Zwitserse stadje 
Spiez aan het meer van Thun. Zijn kinderjaren wa-
ren nauw vervlochten met de planten en de dieren 
waartussen hij op de berghellingen speelde. Later, 
na de onverwachte dood van zijn vader, besloot 
Streit onderwijzer te worden. Tijdens zijn eerste 
baan als onderwijzer op een dorpsschool begon 
hij verhalen te schrijven en poppenspelen voor de 
verschillende klassen van de school.

Gudrun Obermann
Gudrun Obermann (1965) studeerde biologie. Zij 
begeleidde als wetenschappelijk medewerkster 
studenten en werkte als zelfstandig milieuadvi-
seur voor verschillende ingenieursbureaus. Voor 
zowel kinderen als volwassenen begeleidde zij 
ecologische stadswandelingen, hield voordrach-
ten en organiseerde workshops. Tegenwoordig is 
zij als Waldorfpedagoge verbonden aan een mul-
ticulturele kleuterschool en werkt daarbij intensief 
samen met de Natuur-Kind-Tuin-Werkplaats.

Irmgard Kutsch
Irmgard Kutsch (1952), opgeleid tot diergenees-
kundig assistente, was werkzaam op het terrein 
van de waterkwaliteit en in een militair voedselon-
derzoekscentrum. Daarna volgde zij een pedago-
gische opleiding tot vakleerkracht aan een school 
voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
Al haar ervaring leidde uiteindelijk tot de oprich-
ting van de Natuur-Kind-Tuin-Werkplaats, die zij 
sinds 1994 als sociale- en cultuurimpuls aanbiedt.
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4 Feste in Kindergarten und Elternhaus Teil 2:  
Ostern, Pfingsten, Johanni, Michaeli, Laternenfest - 
van Freya Jaffke 

In dit boek gaat Freya Jaffke uitvoerig in op de feesten van Pasen tot Sint Maarten. Aan de hand van vele voorbeel-
den laat zij zien hoe deze feesten thuis en op school zinvol gevierd kunnen worden. Iedere beschrijving vertelt eerst 
iets over de achtergronden van het feest en gaat dan in op de voorbereidingswerkzaamheden met de kinderen. 
Vervolgens gaat het over de feitelijke vormgeving van het feest: spelen, knutselen, verhalen, aankleding van de 
ruimte en de jaartafel. Naast praktische aanwijzingen voor het knutselen vindt u in dit boekje vele spelen, liederen 
en gedichten.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands. De Engelstalige uitgave vindt u onder artikelnummer 65211930 op 
deze bladzijde. Dit is een combinatie van de beide Duitse uitgaven.
taal: Duits

art. nr: 65211941

3 Feste in Kindergarten und Elternhaus Teil 1:  
Jahreszeitentische, Advent, Weihnachten, Fasching -  
van Freya Jaffke 

Freya Jaffke gaat uitvoerig in op de feesten van advent tot carnaval. Aan de hand van vele voorbeelden laat zij 
zien hoe deze feesten thuis en op school zinvol gevierd kunnen worden. Iedere beschrijving vertelt eerst iets over 
de achtergronden van het feest en gaat dan in op de voorbereidingswerkzaamheden met de kinderen. Vervolgens 
gaat het over de feitelijke vormgeving van het feest: spelen, knutselen, verhalen, aankleding van de ruimte en de 
jaartafel. Naast praktische aanwijzingen voor het knutselen vindt u in dit boekje vele spelen, liederen en gedichten.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands. De Engelstalige uitgave vindt u onder artikelnummer 65211930 op 
deze bladzijde. Dit is een combinatie van de beide Duitse uitgaven.
taal: Duits

art. nr: 65211931

Freya Jaffke
Freya Jaffke, geboren in 1937, is een ervaren 
Vrijeschool kleuterleidster. Vele jaren was zij 
werkzaam in Reutlingen, daarna was zij docente 
in binnen- en buitenland.

De jaarfeesten
Freya Jaffke gaat uitvoerig in op de inhoud en 
vormgeving van de jaarfeesten. 

De Duitstalige uitgave bestaat uit twee afzonder-
lijke delen, de Engelse uit één band.

5 Celebrating Festivals with Children -  
van Freya Jaffke

In dit zorgvuldig geschreven boek beschrijft Freya 
Jaffke de jaarfeesten in relatie tot de ontwikkeling van 
het opgroeiende kind tot 7 jaar. Alle feesten als Pasen, 
Sint Michael, verjaardagen, advent en kerstmis komen 
voorbij.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en 
Duits.
taal: Engels

art. nr: 65211930
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Astronomy for young and old -  
van Walter Kraul

Dit boek is een perfecte introductie op de sterren-
kunde voor elk kind, ongeacht of ze een telescoop 
hebben. Het verklaart de zichtbare sterrenbeelden en 
verkent vervolgens de zon, maan, planeten, kometen 
en meteorieten. In elk stadium helpen kleurenafbeel-
dingen en diagrammen de kinderen om te combineren 
wat ze lezen met wat ze kunnen zien in de lucht.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6521206-

5

Walter Kraul
Walter Kraul (1926), studeerde wiskunde en na-
tuurkunde. 

Na een wetenschappelijke carrière aan het Son-
nenobservatorium Wendelstein geeft hij vanaf 
1953 les aan de Rudolf Steiner School in München. 

Daarna richtte hij een speelgoed firma op waar-
voor hij zelf de speeltjes en leermiddelen ont-
wierp, produceerde en verkocht.

Platonische Körper und ihre Verwandlungen -  
van Walter Kraul

Meetkunde, maar dan op een andere manier. Dit boek 
enthousiasmeert om van karton de fraaiste platoni-
sche vormen en hun omkeringen te maken. Zo kunt u 
de schoonheid beleven van deze regelmatige, reeds 
door Plato en Kepler bewonderde figuren.
Dit boek is niet beschikbaar in het Engels en Neder-
lands.
taal: Duits

art. nr: 65212071

4

1 Spielen mit Feuer und Erde -  
van Walter Kraul

Walter Kraul geeft in dit boek een grote hoeveelheid 
inspirerende tips voor een fantasierijk spel met de ele-
menten vuur en aarde. Van de schaduw-carrousel tot 
de kogel wip, van de martinilamp tot de zwaartekracht 
auto. U vindt hier eenvoudige zelfbouw handleidingen 
en vele interessante natuurkundige fenomenen om 
zelf uit te proberen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands. De 
Engelstalige uitgave vindt u onder artikelnummer 
65212000 op deze bladzijde. Dit is een combinatie 
van de beide Duitse uitgaven.
taal: Duits

art. nr: 65212001

2 Spielen mit Wasser und Luft -  
van Walter Kraul

Dit boek geeft een grote hoeveelheid inspirerende tips 
voor een fantasierijk spel met de elementen water en 
lucht. Van waterrad tot windmolen en van pomp tot 
boemerang. En dit alles inclusief eenvoudige handlei-
dingen om zelf iets te bouwen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands. De 
Engelstalige uitgave vindt u onder artikelnummer 
65212000 op deze bladzijde. Dit is een combinatie 
van de beide Duitse uitgaven.
taal: Duits

art. nr: 65212011

3 Earth, Water, Fire and Air -  
van Walter Kraul

Een aanmoediging voor kinderen om de wereld van de 
elementen te ontdekken: aarde, water, vuur en lucht. 
En een introductie in de wetenschappelijke basisprinci-
pes als zwaartekracht en de breking van het licht. 
Maar vooral ook veel creatief plezier!
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits en Neder-
lands.
taal: Engels

art. nr: 65212000
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Michael Taylor
Michael Taylor is leraar aan de Philpots Manor 
School (GB). Hij is enthousiast promotor van be-
wegings- en behendigheidsspellen als touw-spel-
letjes, klap- en vingerspelletjes, touwtjespringen 
en balspelen in school.

Rudolf Kischnick
Rudolf Kischnick (1911-1963) studeerde lichame-
lijk opvoeding in Berlijn en gaf daarna als klas-
sen- en gymnastiekleraar les aan de Vrijescholen 
in Berlijn, Hannover, Hamburg en Ulm.

Michael Birnthaler
Michael Birnthaler (1963 Regensburg) is gedi-
plomeerd pedagoog met als specialisaties kunst, 
sport en aardrijkskunde. Sinds zijn opleiding tot 
Vrijeschoolleraar in Witten-Annen was hij vele ja-
ren gymnastiek- en godsdienstleraar. Sinds 1991 
is Birnthaler trainer en adviseur van verschillende 
hogescholen en bedrijven. En vanaf 2002 hoofd 
van het Institut EOS-Erlebnispädagogik in Frei-
burg.

Christel Dhom
Christel Dhom (1960) is opgeleid tot kleuterleid-
ster en heilpedagoge. Zij werkt nu al vele jaren als 
handwerklerares aan de Waldorfschule Westpfalz. 
Daarnaast geeft ze ook viltcursussen en cursussen 
voor het werken met sprookjeswol.

Fadenspiele -  
van Christel Dhom

Met slechts één draad kun je geweldig spelen en 
daarbij ongemerkt werken aan motoriek en concen-
tratie. Gedurende 30 jaar verzamelde Christel Dhom 
deze touw-spelletjes en hun zegenrijke werking op 
kinderen van alle leeftijden en zelfs oudere mensen. 
Stap voor stap neemt zij je mee op je reis langs de 
vele spelletjes.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Neder-
lands.
taal: Duits

art. nr: 65211911

6 Teamspiele -  
van Michael Birnthaler

Uit de ervaringspedagogie hebben zich innovatieve 
methoden ontwikkeld die een sterke impuls geven aan 
teambuildingsactiviteiten. De in dit boek aangereikte 
teamspelen hebben hun waarde bewezen op díe 
plaatsen waar zowel kinderen, pubers, jong-vol-
wassenen (in school, in de vrije tijd, op feesten) als 
volwassenen (bij opleiding, tijdens congressen, op de 
zaak of privé) bijeen zijn.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Neder-
lands.
taal: Duits

art. nr: 65211951

7 Dreh dich nicht um -  
van Rudolf Kischnick & Wil van Haren

In dit boek vindt u 300 bekende en onbekende spelen 
en spelletjes die al honderden jaren door kinderen bui-
ten worden gespeeld. En niet alleen voor de kleinste 
kinderen zijn er verschillende kring-, zing-, wedstrijd- 
en tweekampspelen maar ook voor de dertien/veer-
tienjarigen zijn er spannende vondsten.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Neder-
lands.
taal: Duits

art. nr: 65211961

8

Finger Strings -  
van Michael Taylor

Touwspelletjes zijn een prachtig middel om kinderen 
betekenisvolle bewegingen te laten ontdekken, samen 
te werken met anderen en hun creatieve geest te 
ontplooien. Maar touwspelletjes zijn vooral ook leuk.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits en Neder-
lands.
taal: Engels

art. nr: 65211980

9
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Frédérique Guéret
Frédérique Guéret werd 1949 geboren in Aix-les-
Bains, Frankrijk. Tot 1980 werkte ze bij een Parijs 
reclamebureau. In Stuttgart, haar huidige woon-
plaats, ontving zij een schilder-/tekenopleiding. 
Vanuit haar veelzijdige belangstelling ontwikkelde 
zij een eigen, zeer levendige methode in de vouw-
kunst met zijdepapier.

Christel Dhom
Christel Dhom (1960) is opgeleid tot kleuterleid-
ster en heilpedagoge. Zij werkt nu al vele jaren 
als handwerk lerares aan de Waldorfschule West-
pfalz. Daarnaast geeft ze ook viltcursussen en cur-
sussen voor het werken met sprookjeswol.

Rotraud Reinhard
Rotraud Reinhard (1961) kwam door haar activi-
teiten rondom het spinnen en breien in 1989 in 
aanraking met wolvilten. Zij ontwikkelde de tech-
niek van het opbouwen van de lagen, waardoor er 
driedimensionale objecten gevilt konden worden. 
Deze hobby werd haar beroep. Ze geeft cursussen 
en workshops in haar eigen werkplaats, op scho-
len en bijeenkomsten.

Boerderijdieren van vilt -  
van Rotraud Reinhard

In dit boek vindt u een stap-voor-stap uitleg, onder-
steund met mooie kleurenfoto’s, voor het vilten van 
boerderijdieren en de boerderij zelf.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541000-

1 Vilten met kinderen -  
van Christel Dhom

Met kinderen kun je prachtig vilten. Dat het hierbij 
niet alleen om kleinigheden gaat, maar dat er 
echt mooie dingen gemaakt kunnen worden, laat 
Christel Dhom in dit boek zien. Zij geeft naast talrijke 
voorbeelden en stap-voor-stap aanwijzingen ook 
pedagogische raadgevingen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels.
taal: 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541001-

2 Magical Window Stars -  
van Frédérique Guéret

Met behulp van speciale papiervouw-technieken 
kan gekleurd zijdepapier worden omgevormd tot 
betoverende raamsterren, geschikt voor elk seizoen. 
Stap-voor-stap instructies voor het maken van 25 
raamsterren.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6541004-

3
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Angelika Wolk-Gerche
In 1951 geboren. Was werkzaam als docent textie-
le werkvormen en ontwerpster voor de mode-in-
dustrie voordat zij haar eigen winkel met atelier 
opende. Hier maakte zij voornamelijk plantaardig 
geverfde kleding, maar ook met de hand gevilte 
voorwerpen en creaties van sprookjeswol. Naast 
haar werk als zelfstandig ontwerpster en illus-
tratrice is zij inmiddels tevens auteur van vele cre-
atieve boeken.

Christine Schäfer
Christine Schäfer (1962, Kaiserslautern) is moeder 
van twee kinderen en architecte. Al vele jaren is 
zij in de ban van de vele expressiemogelijkheden 
die het werken met wol haar bieden. Deze passie 
geeft zij verder via workshops, tentoonstellingen 
en haar boeken.

4 Werken met sprookjeswol -  
van Angelika Wolk-Gerche

Als ontwerpster was Angelika Wolk-Gerche zich al 
gauw bewust van de wonderbaarlijk kunstzinnige en 
fantasievolle mogelijkheden van het wollig zachte 
materiaal dat later bekend werd als ‘sprookjeswol’. 
In dit schitterend uitgevoerde boek heeft zij haar 
ervaringen met het vervaardigen, kleuren, bewerken 
en vormgeven van dit materiaal bijeengebracht.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels.
taal: 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541002-

Süße Früchtchen aus Märchenwolle -  
van Christine Schäfer 

Ongesponnen sprookjeswol is een mooi, zacht 
materiaal dat zeer geschikt is om bijvoorbeeld een 
betoverende collectie kleine fruitkindjes te maken voor 
de seizoenentafel. 
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6541013-

7

Seizoenenknutselboek -  
van Thomas & Petra Berger

Door thuis of op school te knutselen, kunnen kinderen 
op een eenvoudige manier bij een jaarfeest worden 
betrokken. De auteurs laten zien hoe je zo’n 150 
knutselwerkjes zelf kunt maken: palmpaastakken, ver-
sierde paaseieren, figuren van brooddeeg, stropopjes, 
Sint-Maartenlantaarns, versierde kaarsen, engeltjes, 
strosterren, transparanten en transparante sterren, en 
nog veel meer.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541011-

5

6 Feeën en nimfen van sprookjeswol -  
van Christine Schäfer

In dit boek vind je vele ontwerpen voor delicate feeën, 
nimfen en andere personages uit de familie van de 
natuurwezens gemaakt van zachte en kleurrijke 
sprookjeswol. Christine Schäfer legt in gemakkelijk 
te begrijpen instructies en door middel van talrijke 
illustraties uit hoe je deze fantasierijke creaties kunt 
maken.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541015-
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Viola Ulke
Viola Ulke, geboren in 1970 in Elsterwerda, Duits-
land woont nu met haar zoon aan de Bodensee. 
Haar jarenlange ervaring met het creatief werken 
met kinderen en volwassenen geeft zij door via 
workshops, cursussen en dit boek.

Karin Neuschütz
Studeerde psychologie, pedagogiek en sociolo-
gie en is altijd geïnteresseerd geweest in creatief 
handwerk. Ze vindt het heerlijk om nieuwe tech-
nieken te proberen. In veel cursussen en boeken 
geeft ze ouders en leerkrachten ideeën om zelf 
eenvoudig kinderspeelgoed te maken.

1 Waldorfpoppen -  
van Karin Neuschütz

Waldorfpoppen zijn poppen om mee te spelen, om 
van te houden en mee te knuffelen. Ze zijn gemaakt 
van natuurlijke materialen zoals zijde, katoen en 
wol en worden gevuld met ongesponnen gewassen 
schapenwol, waardoor ze zacht en warm aanvoelen. 
Karin Neuschütz beschrijft in eenvoudige stappen en 
met talrijke voorbeelden, accessoires en patronen hoe 
je zelf waldorfpoppen kunt maken.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541003-

2 De Seizoenentafel -  
van M. van Leeuwen & J. Moeskops 

De seizoenentafel is een vaste plek in huis, waar 
we in kleuren en beelden de omgeving van buiten 
naar binnen brengen om zo met onze kinderen het 
ritme van het jaar, de jaarfeesten en de wisseling van 
de seizoenen op een geheel eigen manier mee te 
beleven. Alles wat bij een bepaalde periode in het jaar 
past kan op de seizoenentafel een plaats hebben: zelf 
gevonden voorwerpen uit de natuur, mooie stenen, 
takken en bloemen, een mooie plaat of reproductie, 
een opengeslagen prentenboek, en niet in de laatste 
plaats allerlei figuren en dieren.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6541012-

3 Making a nativity scene -  
van Viola Ulke

Dit boek bevat geïllustreerde, stap-voor-stap instruc-
ties voor het maken van alle belangrijke kerstfiguren: 
Maria, Jozef, Jezus, de engel, de ezel, herders, konin-
gen, kamelen en staldieren. Er zijn ook instructies voor 
verschillende modellen van de stal, en advies over het 
verfraaien van het hele tafereel.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6541014-
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Freya Jaffke
Freya Jaffke geboren in 1937. Ze werkte vele Jaren 
als kleuteronderwijzeres in Reutlingen, Duitsland 
en geeft tegenwoordig les, over de hele wereld, 
op leraar trainingen. Ze is de auteur van veertien 
boeken en heeft over de hele wereld al een kwart 
miljoen boeken verkocht.

Thomas Wildgruber
Thomas Wildgruber, geboren in 1946, studeerde 
filosofie, politieke wetenschappen en journalis-
tiek. Hij was onderzoeksassistent op het gebied 
van internationale ontwikkeling en politiek. Na 
een opleiding tot Vrijeschoolleraar in Mannheim 
werd hij in 1976 klassenleerkracht en leraar voor 
kunstvakken en handenarbeid. De ontmoeting 
met de schilder Lajos Boros inspireerde hem tot 
het ontwikkelen van een kunstonderwijs, geba-
seerd op ‘beeldende bronnen’.

Margrit Jünemann
Margrit Jünemann werd geboren in 1920. Van 
1947 tot 1960 gaf zij les aan de Vrijescholen in 
Stuttgart en Ulm. Vanaf 1973 was zij verbonden 
aan het Waldorf Seminar Stuttgart.

Tafelzeichnen -  
van Margrit Jünemann

Met talrijke geïllustreerde voorbeelden neemt Margrit 
Jünemann de lezer mee in de kunst en pedagogiek 
van het bordtekenen. De instructies kunnen worden 
beschouwd als een methodische scholing op weg naar 
een soeverein artistiek ontwerp op het bord.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Neder-
lands.
taal: Duits

art. nr: 65410071

4 Painting & Drawing in Waldorf Schools: 
Classes 1 to 8 -  
van Thomas Wildgruber

Deze uitgebreide handleiding voor leraren biedt een 
compleet artistiek curriculum voor de klassen 1 t/m 8 
in Waldorfscholen. Met 280 praktische oefeningen en 
meer dan 800 tekeningen en schilderijen als inspire-
rend voorbeeld.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6541006-

5 Painting with Children -  
van Brunhild Müller

Deze gids voor ouders en leerkrachten voor het schil-
deren met aquarelverf behandelt de voorbereiding, 
verhalen en gedichten over kleur, het schilderen van 
de sfeer van de natuur en de seizoenen van het jaar.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6541008-

6

Work and Play in Early Childhood -  
van Freya Jaffke

Freya Jaffke beschrijft het kinderspel van kleuters in 
een Vrijeschoolomgeving, en biedt beproefd advies 
over deze belangrijke ontwikkelingsfase.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6541009-

7
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Elsa Beskow
1874-1953 (Stockholm). Ze was de oudste van zes 
kinderen. Na haar studie aan de Kunstakademie in 
Stockholm gaf ze tekenles aan haar oude school. 
Ze publiceerde haar eerste prentenboek in 1897. 
In de hierop volgende jaren kwam er ieder jaar 
een kind of een boek. Elsa Beskow werd een in-
vloedrijke kunstenares, die voor velen een grote 
inspirator was.

Pelle‘s nieuwe kleren -  
van Elsa Beskow

Pelle’s lam moet geschoren worden om wol te leveren 
voor zijn nieuwe kleren. De prenten volgen de wol, via 
het kaarden, het spinnen, het verven enz. tot Pelle’s 
kleren.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531000-

1 Annika -  
van Elsa Beskow

Anika helpt haar moeder door op de koe te passen. 
Maar als het mis gaat, dan zijn er vriendjes die haar 
helpen.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531001-

2 De kabouterkinderen -  
van Elsa Beskow

Vele belevenissen van het kaboutergezin: verstoppertje 
spelen met de eekhoorntjes, vliegen op een vleermuis, 
maar ook luisteren naar de uilenlessen.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531002-

3
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Olles skitocht -  
van Elsa Beskow

Olles ontmoetingen met Oom Rijp, Vrouwtje Dooi en 
de machtige Koning Winter hebben onvergetelijke 
indrukken achtergelaten bij vele generaties. En ook 
nu nog genieten kinderen van dit schitterende winter-
verhaal. De prachtige illustraties van Elsa Beskow zijn 
nog net zo uitdrukkingsvol als ze waren voor al die 
kinderen die er in het verleden van genoten hebben. 
En Oom Rijp zorgt er nog altijd voor dat kinderen 
roodgloeiende wangen krijgen!
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531003-

4 5 Het jaar rond -  
van Elsa Beskow

In Het jaar rond laat Elsa Beskow ons een kleurrijke 
wandeling maken door de maanden van het jaar. 
Hierdoor beleeft men duidelijk het ritmische verloop 
van het jaar en de wisseling van de seizoenen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531004-

6 Hansje in ‘t bessenland -  
van Elsa Beskow

Over Hansjes avonturen in het rijk van de Bosbessen-
koning.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531005-

7 Okke, Noortje en Doppejan -  
van Elsa Beskow

Een gezellig herfstboek over de avontuurlijke reis van 
twee eikeljongetjes.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531006-

8 Het bloemenfeest -  
van Elsa Beskow

In de bloementuin wordt hard gewerkt, want weldra 
zal het feest zijn. Dan komen alle bloemen hun 
opwachting maken bij koningin Rosa en wie dat kan, 
zingt een lied voor haar. Maar de onkruidbloemen 
mogen niet meedioen, want als die ook maar één 
voet in de tuin zetten dan zullen ze daar nooit meer 
weggaan.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531007-

9 Het Zonne-ei -  
van Elsa Beskow

Een elfje vindt een groot, geel en rond ding. Wat zou 
dat kunnen zijn?
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531008-
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Een feestjurk voor Fliera -  
van Daniela Drescher

Mol, Muis en Egel doen hun best om een mooie feest-
jurk voor Fliera te bedenken, maar Fliera heeft zich 
iets heel anders voorgesteld. Ze droomt van een jurk 
die straalt als de maan, zacht is als vlindervleugels en 
glinstert als de sterren. Wie zou haar kunnen helpen?
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531023-

5 Het elfje dat niet kon slapen -  
van Daniela Drescher

Het kleine elfje Fliera is nog helemaal niet moe. En 
op een heerlijke midzomernacht als deze kun je toch 
niet zomaar gaan slapen. Ze besluit om er op uit te 
gaan. Iedereen die ze ontmoet is ook klaarwakker. De 
Prins van de nachtvlinders neemt haar mee naar een 
midzomernachtfeest. 
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531016-

6

3 Kom mee naar dwergenland -  
van Daniela Drescher

Dit uitnodigende sprookjesachtige prentenboek neemt 
ons mee op een reis door de wereld van de dwergen 
om samen met hen de kringloop van het jaar te bele-
ven. Eerst gaan we over de dwergentrap met duizend 
treden naar beneden tot diep onder de rotsen, waar 
de dwergen in de winter werken.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531011-

2 Kira, de kleine prinses -  
van Daniela Drescher

Kira, de kleine bloemenprinses, vindt de zomer een 
heerlijke tijd. Maar in de winter, als haar dierenvrienden 
een winterslaap houden of naar verre warme landen 
zijn vertrokken, verveelt ze zich heel erg. ‘Zou er ergens 
iemand zijn die er net zo uitziet als ik?’ vraagt ze zich 
af. En op een mooie lentemorgen gaat ze op zoek. Een 
sprookjesachtig verhaal, dat wondermooi geïllustreerd is!
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531010-

1 Jorre de kleine trol -  
van Daniela Drescher

Jorre is een kleine trol, die ontzettend kan mopperen. 
Maar als er uit het ei een klein pluizig ganzenkuiken 
komt, ontdekt Jorre tot zijn eigen verbazing dat hij 
ook aardig kan zijn.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels.
taal: 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531009-

4 Grimm‘s Fairy Tales
Een mooie uitgave van de bekende Grimm-sprookjes 
als De prinses en de Kikkerkoning, Sneeuwwitje en 
Repelsteeltje. En dit alles tot leven gebracht in de 
schitterende illustraties van Daniela Drescher.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6531024-

Daniela Drescher
Geboren in 1966 (München). Na haar schooltijd verbleef Daniela Drescher langere tijd in het buitenland. 
Daarna liep zij stage bij een heilpedagogisch instituut. Sinds haar opleiding tot schildertherapeute, werkt 
zij ruim 10 jaar intensief therapeutisch met kinderen. Zij exposeert sinds 1992 en levert regelmatig als 
illustratrice bijdragen voor het kinderen- en oudertijdschrift ‘Vorhang auf’. Daniele heeft drie kinderen.



www.mercurius- international .com

Boeken 193

 Merlinde de kleine heks -  
 van Daniela Drescher

Merlinde de kleine heks kan met behulp van haar 
toverstaf en toverboek heel wat voor elkaar krijgen. 
Maar soms gaat er nog wel eens iets mis... Als haar 
huisdraak Igor met het binnenhalen van de oogst een 
doorn in zijn teen krijgt, is ze zo opgewonden, dat ze 
alles door elkaar haalt wat ze ooit heeft geleerd - en 
wat er dan niet allemaal gebeurt!
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531015-

10

Kerstfeest voor een elfje -  
van Daniela Drescher

Als het elfje Fliera in een sneeuwstorm een schuil-
plaats zoekt, vindt ze een verdwaald kabouterkind. 
Gelukkig komen ze de kerstman tegen, die hen veilig 
thuis brengt. Fliera mag het kerstfeest bij de kabouters 
vieren met geurige thee, lekkere taart en een prachtig 
versierde kerstboom!
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 6531014-

9Kabouteravontuur -  
van Daniela Drescher

Kabouter Nepomuk Houtspaander is een echte 
uitvinder. Zijn heteluchtballon met vleugelbesturing 
is iets heel bijzonders! En als de vos de ankertouwen 
van de ballon niet doorgeknaagd had, was alles heel 
gewoon verlopen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Duits.
taal: Nederlands

art. nr: 65310132

8In het land van de waterfeeën -  
van Daniela Drescher

In dit prentenboek vol watertaferelen kom je 
bekende dieren als kikkers, vissen, waterslakken en 
sala-manders tegen. Maar tussen al die dieren spelen 
waternimfen, flitst een elfenkind als een libelle boven 
het water, mag een watermannetje meevaren op de 
rug van een eend en gaat de waterfee in haar mooiste 
kleren op bezoek bij de dwergen.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531012-

7

 Pippa en Pelle -  
 van Daniela Drescher

Pippa and Pelle hebben een heerlijke dag als ze buiten 
gaan wandelen en daar al hun dierenvrienden ont-
moeten. Dit sprankelende kartonboekje van Daniela 
Drescher nodigt uit om samen met kleine kinderen op 
ontdekkingsreis te gaan. 
Kartonboekje.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531029-

11  Pippa en Pelle in de sneeuw -  
 van Daniela Drescher

Op een koude winterochtend worden Pippa en Pelle 
wakker. Er is een grote verrassing: het heeft gesneeuwd! 
Ze gaan naar buiten en ontmoeten nieuwe dieren-
vrienden in het bos. Ze sleeën, skiën en bouwen een 
sneeuwpop. Met rode wangen en neus stappen ze 
door de sneeuw en hebben ze plezier, tot ze weer naar 
hun warme huisje teruggaan. 
Kartonboekje.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531027-

12
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Drie wijzen uit het oosten -  
van Loek Koopmans

Lang, heel lang geleden verscheen er een bijzonder 
heldere ster aan de hemel. De drie wijze mannen, Mel-
chior, Caspar en Balthasar zagen dit in verwondering, 
ze hadden nog nooit zoiets gezien.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531025-

6Kan ik er ook nog bij -  
van Loek Koopmans

Wanneer een oude man in het bos zijn want verliest, 
vormt die voor muisje Knibbelfijn een warm onderdak. 
En er komen steeds meer dieren, die ook in de want 
willen wonen!
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531022-

5

The Little Ass  
(de gebroeders Grimm - in het Engels)

11 grote kleurenillustraties van Maria Biasio Fulgosi.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits en Neder-
lands..
28 pagina’s, 20x20 cm, harde kaft, ware titel “Het ezeltje” 

art. nr: 95400910

3The Nix of the Mill-Pond  
(de gebroeders Grimm - in het Engels)

18 grote kleurenillustraties van Maurizio Marco Rossi.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits en Neder-
lands.
32 pages, 22x22 cm (8.66x8.66 inch), hardcover, 

art. nr: 95400905

2Rapunzel  
(de gebroeders Grimm - in het Engels)

17 grote kleurenillustraties van Maurizio Marco Rossi.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits en Neder-
lands.
32 pagina’s, 22x22 cm, harde kaft

art. nr: 95400900

1

Loek Koopmans
Loek Koopmans werd in 1943 in Haarlem geboren. Na zijn opleiding aan de Kunst Akademie in Arn-
hem tot grafisch ontwerper, werkte Koopmans in de reclamewereld, illustreerde educatieve uitgaven en 
prentenboeken. Tevens maakte hij een tekenfilm.

Engelstalige sprookjesboeken
Deze prachtige sprookjesboeken, met veelal bladvullende, kleurrijke illustraties van Italiaanse kunste-
naars, zijn bijzonder geschikt voor Engelse taallessen in de lagere klassen.

Een dikke vette pannekoek -  
van Loek Koopmans

Drie vrouwtjes bakken samen een dikke vette 
pannenkoek. Wat ruikt dat heerlijk! Ineens springt de 
pannenkoek de pan uit en verdwijnt rollerdebol het 
bos in. Allerlei dieren willen de pannenkoek graag 
tegenhouden, maar of dat lukt ...?
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531028-

4
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11 De moestuin van Sophie -  
 van Gerda Müller

Sophie woont in de stad, maar als ze vakantie heeft 
gaat ze naar haar grootouders op het platteland. Zij 
hebben een schitterende moestuin met veel groente 
en fruit. In de loop van de seizoenen ontdekt Sophie 
veel geheimen van het plantenleven en het leven 
onder de grond.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531026-

 Het appeltulbandje -  
 van Marjan van Zeyl

Een oud vrouwtje heeft zin in een appeltulbandje, 
maar ze heeft alleen pruimen. Door telkens te ruilen 
slaagt ze er in appels te krijgen. Auteur: Nienke van 
Hichtum. Illustraties: Marjan van Zeyl
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531021-

10

De boom die door het dak groeide -  
van Marjan van Zeyl

In een ver land wonen een man en een vrouw in hun 
huisje aan de bosrand. Ze zijn arm en moeten hard 
werken, maar toch zijn ze altijd opgewekt en vrolijk. 
Auteur: Thomas Berger. Illustraties: Marjan van Zeyl
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Duits.
taal: Nederlands

art. nr: 65310192

98 Op de boerderij -  
van Marjan van Zeyl

Kippetje Tokketok zoekt de hele dag op de boerderij 
naar een rustige plek om haar eieren te leggen en 
uit te broeden. Aantrekkelijk kartonboekje dat de 
boerderijdieren en hun karakters laat zien.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Duits.
taal: 0 Engels ¦ 2 Nederlands

art. nr: 6531018-

7 Roodkapje -  
van Marjan van Zeyl

De sprookjes van Grimm spreken nog altijd tot ieders 
verbeelding. Met name Roodkapje is een zeer geliefd 
verhaal, waar kinderen altijd weer geboeid naar 
luisteren.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Engels en Duits.
taal: Nederlands

art. nr: 65310172

Gerda Müller
Gerda Müller werd 1926 geboren in Naarden. Ze 
kreeg haar opleiding op de Rietveldacademie in 
Amsterdam en op de École Etienne te Parijs. Ze 
illustreerde en schreef ruim 120 kinderboeken, die 
in veel landen zijn uitgegeven.

Marjan van Zeyl
Marjan van Zeyl-Beuker is geboren in Amsterdam. 
Haar grote inspiratiebron, de schoonheid van de 
natuur, is duidelijk zichtbaar in het werk van 
Marjan van Zeyl. Zij is illustrator van onder andere 
ansichtkaarten en prentenboeken.



Euritmie



Euritmie - het mooie en ware ritme. Dit is, vanuit de optiek van de uitvinder van euritmie, Rudolf Steiner, de kunst om spraak en muziek en hun respectievelijke 
innerlijke kracht en energie door beweging en gebaren, zichtbaar te maken. De pedagogische euritmie, zoals die op Vrijescholen en in kleuterklassen wordt 
onderwezen, steunt de harmonieuze ontwikkeling van het kind.
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2

Shoe Size
(Europe)

Foot Size
(mm)

Foot Size
(inch)

Children 
Size
UK

Children 
Size
US

Adult Size
UK

Adult Size
US

Men

Adult Size
US

Women
26 136 5.35 8.5 9
27 144 5.67 9.5 10
28 151 5.94 10 10.5
29 156 6.14 11 11.5
30 161 6.34 12 12.5
31 168 6.61 12.5 13
32 179 7.05 13 13.5
33 182 7.17 13.5 1
34 186 7.32 1.5 2
35 196 7.72 2.5 3 3 3.5 4/4.5
36 201 7.91 4 4.5 5.5/6
37 206 8.11 4.5 5 6.5/7
38 215 8.46 5.5 6 7.5/8
39 221 8.70 6.5 6.5 8.5/9
40 226 8.90 7 7/7.5 9.5/10
41 235 9.25 7.5 8/8.5 10.5/11
42 241 9.49 8 9/9.5 11.5/12
43 251 9.88 8.5 10/10.5 12.5/13
44 258 10.16 10 11/11.5
45 261 10.28 11 12
46 275 10.83 12 13
47 281 11.06 12.5 14
48 286 11.26 13.5 15
49 291 11.46 14 15.5
50 304.8 12.01 15 16
51 311.2 12.24 16 16.5
52 317.6 12.48 17 17.5

Euritmieschoenen

Euritmieschoenen wit
27 maten verkrijgbaar
grootte: 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦ 
39 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52

art. nr: 451052--

Euritmieschoenen zwart
27 maten verkrijgbaar
grootte: 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦ 
39 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52

art. nr: 451053--

1

Veiligheidsspelden met bal
Deze veiligheidsspelden hebben in hun bocht een 
ronde blauwe bal, die verhindert dat uw vaak kostbare 
stof niet beschadigt. Verkrijgbaar in drie maten en 
verpakt per 25 stuks in een glazen potje.
Veiligheidsspelden klein
Veiligheidsspelden met bal, klein 34 mm, per 25 stuks

art. nr: 35381010

Veiligheidsspelden middel
Veiligheidsspelden met bal, middel 41 mm, per 25 stuks

art. nr: 35381020

Veiligheidsspelden groot
Veiligheidsspelden met bal, groot 48 mm, per 25 stuks

art. nr: 35381030

2

Om de schoenmaat te bepalen meet u de afstand 
van de hiel tot het topje van de langste teen. Met 
de op deze wijze gemeten voetgrootte (in mm) 
van de grootste voet kunt u hieronder in de tabel 
de juiste schoenmaat halen. De schoenen zitten 
dan comfortabel. U hoeft bij kinderen geen spe-
ling te berekenen, aangezien de op deze manier 
uitgezochte schoenen ongeveer 5-8 mm groter 
zijn dan de voet. De laatste twee cijfers van het 
bestelnummer geven de vastgestelde schoenmaat 
weer.

Euritmieschoenen
Euritmieschoenen zijn speciaal voor euritmieon-
derwijs ontwikkelde dansschoenen. Ze geven 
steun zonder de voeten te beklemmen, zijn slip-
vast en licht. Onze euritmieschoenen worden met 
grote zorg in Italië gemaakt. Het zijn katoenen 
schoenen met een brede, prettige band over de 
wreef, de rubberzolen met noppen hebben van 
binnen een zachte vulling. De schoenen vallen 
kleiner uit dan aangegeven. Om de juiste maat te 
bepalen verwijzen we u naar onze schoenmaten-
tabel.
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3

5 64

6 Koperen bel
Dit met de hand vervaardigde en gehamerde belletje 
heeft een mooi en helder geluid. Hij is halfrond met 
een handgreepje bovenop en een klepeltje van koper 
en messing, waardoor de heldere klank ontstaat die 
ver wordt gedragen.
koper, diam. 62 mm

art. nr: 45105190

Euritmiestaaf
Handgemaakte, geklopte koperen staaf. De uiteinden 
zijn voorzien van afgeronde kunststof kappen.  
De koperen staaf is ontwikkeld ter ondersteuning 
van euritmische bewegingsoefeningen. De staaf is 
een voortreffelijke steun voor de bewustwording en 
daarmee voor de eventuele correctie van lichaamsbe-
wegingen.
lengte 60 cm - diam. 12 mm
koper, lengte: 60 cm, diam. 12 mm, gehamerd

art. nr: 45105002

lengte 70 cm - diam. 12 mm
koper, lengte: 70 cm, diam. 12 mm, gehamerd

art. nr: 45105003

lengte 80 cm - diam. 12 mm
koper, lengte: 80 cm, diam. 12 mm, gehamerd

art. nr: 45105004

5

Koperen standaard voor euritmieballen
Deze, met de hand gehamerde, ronde schaaltjes 
hebben een uitsparing waar koperen ballen ingezet 
kunnen worden.
klein
koper, doorsnede: 7 cm

art. nr: 45105170

groot
koper, doorsnede: 10 cm

art. nr: 45105175

4Euritmieballen van koper
Deze handgemaakte euritmieballen zijn bijzonder 
geschikt voor het werken in groepen, bijvoorbeeld 
voor de speelse gebaren van ontvangen en geven. 
De euritmieballen in de handen te houden werkt 
bijzonder goed op het gevoel voor warmte en tastzin 
en is leuk als ontspanning tijdens een werkpauze. 
De normale euritmieballen zijn hol van binnen. De 
geveerde ballen verdelen de druk met behulp van een 
veermassa van binnen.
doorsnede 40 mm - handgehamerd
koper, diam. 40 mm, handgehamerd

art. nr: 45105110

doorsnede 54 mm - handgehamerd
koper, diam. 54 mm, handgehamerd

art. nr: 45105105

doorsnede 62 mm - handgehamerd
koper, diam. 62 mm, handgehamerd

art. nr: 45105100

doorsnede 68 mm - handgehamerd
koper, diam. 68 mm, handgehamerd

art. nr: 45105095

doorsnede 54 mm - handgehamerd, geveerd
koper, diam. 54 mm, met veermassa, handgehamerd

art. nr: 45105116

doorsnede 62 mm - handgehamerd, geveerd
koper, diam. 62 mm, met veermassa, handgehamerd

art. nr: 45105115

3

Euritmie
Klanken, kleuren en ruimteverdeling spelen een 
belangrijke rol bij euritmie. Bij ons vindt u wat 
u nodig heeft voor uw euritmie-lessen: koperen 
staven, koperen ballen, zijde voor kleding en eurit-
mieschoenen (met uitgebreide schoenmatentabel).
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Bij het spelen doen kinderen belangrijke zintuigelijke ervaringen op. De juiste speelmaterialen zijn daarom van groot belang. Massief hout beschikt over een 
bijzondere “echtheid”, vanwege het gewicht en de gladde oppervlakken heeft het een positief effect op de zintuigen van het kind.
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Sarah Lee
Sarah Lee, oprichtster van Sarah’s Silks, glimlacht 
bij het terugdenken aan de kindertijd van haar 
oudste zoon. “Mam, vandaag ben ik een schild-
pad, ik MOET wat groens dragen”. “Vandaag heb 
ik vleugels nodig om te vliegen..... blauwe!”. Of 
”Logan en ik spelen een spel; zij is de prinses en ik 
de ridder. We hebben roze, paarse en rode kleuren 
nodig!”.

Ik greep dan als eerste naar een oude zijden sjaal. 
Mijn zoon hield van het zachte en gladde zijdege-
voel (eindelijk iets wat hij niet vond jeuken!). Al 
snel was ik bezig met het verven van stukken zijde 
om zijn spel te ondersteunen.

Ik ontdekte dat zijden doeken prachtige rekwisie-
ten waren voor het “doe-alsof-spel”. Ook dacht ik 
aan de andere Vrijeschool-gezinnen die op zoek 
waren naar natuurlijk speelgoed om de open-eind 
spelen te ondersteunen en zo ontstond het idee 
voor een hele lijn van zijden speelattributen.

Sarah’s Silks
Bijzonder trots zijn wij op de nauwe samenwerking die Mercurius heeft opgebouwd met Sarah’s Silks, 
een familiebedrijf uit Californië (USA), dat al vele jaren duurzaam en handgeweven zijde uit China 
importeert.

Sarah betrekt haar materialen en producten uit een klein dorpje in de buurt van Suzhou waar de, 
voornamelijk vrouwelijke, medewerkers in veelal huiselijke omstandigheden weven, verven, naaien en 
strijken.

De gebruikte verf is milieuvriendelijk en zonder giftige stoffen en zware metalen.

Sarah biedt deze vrouwen niet alleen een fatsoenlijk loon maar daarnaast ook andere stimulansen en 
beloningen, zoals toegang tot een aanvullende ziektekostenverzekeringen voor hen en hun gezinsleden.

De zijde en katoenen doeken van Sarah’s Silks, kleuren het kinderspel en maken zogenaamd open-eind-
spelen mogelijk waarbij de fantasie geprikkeld blijft en vele spelvormen mogelijk zijn.

Sarah’s Silks producten prikkelen de zintuigen. De zijde en katoenen doeken in allerlei vormen, kleuren 
en maten maakt “open-einde spelen” mogelijk en bieden ondersteuning voor kinderen in ontwikkeling. 
Het appelleert aan de creativiteit en fantasie van het kind. Ontwikkeling van innerlijke creativiteit op 
jonge leeftijd leidt tot hogere niveaus van creatief denken op latere leeftijd.



www.mercurius- international .com

Spelen 203

1 Sarah‘s Silks zijden speeldoek - klein
Kleine speeldoeken perfect voor kleine handjes! 
Geweldig om mee in de rondte te zwaaien tijdens het 
dansen, in creatieve spelen: groen wordt gras, blauw 
het water voor de boot. Veel ouders gebruiken hen 
voor kiek-a-boe spelletjes, of voor het inpakken van 
kleine cadeautjes, en uiteraard om te verkleden.
100% zijde, 53x53 cm gezoomd, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 hardroze ¦ 04 geel ¦ 11 rood ¦ 14 smaragdgroen ¦  
16 koningsblauw ¦ 17 paars

art. nr: 353954--

2 Sarah‘s Silks zijden speeldoek betoverend 
- klein

De kleine speeldoeken met betoverende motieven 
van sterren en regenboog zijn bijzonder. Ze kunnen 
gebruikt worden in poppenvoorstellingen, dansoefe-
ningen en creatieve- en verkleedspelletjes.
100% zijde, 53x53 cm gezoomd, 2 kleuren verkrijgbaar
kleur: 21 regenboog ¦ 22 sterren

art. nr: 353955--

Sarah’s Silks  
zijden speeldoeken
Deze 100% zijden doeken zijn onmisbaar in het 
creatieve en open-einde spelen. Ze zijn licht maar 
stevig en alle zijden zijn afgezoomd. Alle doeken 
zijn kleurecht en met de hand wasbaar en zelfs 
met medium warmte te strijken. Verkrijgbaar in 
drie maten. De doeken van 53x53 cm (verkrijg-
baar in 6 kleuren en 2 betoverende motieven) en 
90x90 cm zijn ideaal voor verkleedspelletjes, om 
landschappen te creëren, spulletjes in te pakken, 
als gordijntjes bij de poppenkast, goochelen, jon-
gleren en nog veel meer. De doeken van 90x90 
cm zijn verkrijgbaar in achttien heldere, zachte 
kleuren maar ook zijn er vijf bijzonder geverfde 
doeken met een betoverend motief.

De grote doeken (90x275 cm) zijn geschikt voor 
het maken van hemeltjes boven een bed, het 
maken van een dak bij de speelstandaard, het 
maken van muren in een ruimte, het maken van 
grote landschappen of zeeën, de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Verkrijgbaar in vijf betoverende 
motieven; gemengde kleuren met ieder hun eigen 
thema.

01 hardroze 11 rood 04 geel 14 smaragdgroen 16 koningsblauw 17 paars

21 regenboog 22 sterren

2

1
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1 Sarah‘s Silks zijden speeldoek - middel
100% zijde, 90x90 cm gezoomd, 18 kleuren verkrijgbaar
kleur: 01 hardroze ¦ 02 roze ¦ 03 zalm ¦ 04 geel ¦ 05 lindegroen ¦ 06 mintgroen ¦ 07 hemelsblauw ¦ 08 roodviolet ¦ 09 wit ¦ 10 roodviolet ¦ 11 rood ¦ 
12 oranje ¦ 13 goudgeel ¦ 14 smaragdgroen ¦ 15 turquoise ¦ 16 koningsblauw ¦ 17 paars ¦ 18 bruin

art. nr: 353950--

Sarah‘s Silks zijden speeldoeken betoverend - middel
100% zijde, 90x90 cm gezoomd, 5 kleuren verkrijgbaar
kleur: 21 regenboog ¦ 22 sterren ¦ 25 bloesem ¦ 26 vuur ¦ 27 zee

art. nr: 353951--

2

2

21 regenboog 22 sterren 25 bloesem 26 vuur 27 zee

02 roze 01 hardroze 03 zalmkleur 10 roodviolet 11 rood 12 oranje

04 geel 13 goudgeel 18 bruin 14 smaragdgroen 05 lindegroen 06 mintgroen

15 turquoise 07 hemelsblauw 16 koningsblauw 08 roodviolet 17 paars 09 wit

1
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3 Sarah‘s Silks zijden speeldoek betoverend - groot
100% zijde, 90x275 cm gezoomd, 5 kleuren verkrijgbaar
kleur: 21 regenboog ¦ 22 sterren ¦ 25 bloesem ¦ 26 vuur ¦ 27 zee

art. nr: 353952--

21 regenboog 22 sterren

25 bloesem 26 vuur

27 zee

3
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Sarah‘s Silks katoenen speeldoek -  
regenboog

katoen hand geverfd, 115 x 185 cm gezoomd

art. nr: 35395711

2

Sarah‘s Silks katoenen speeldoek - pastel
katoen hand geverfd, 115x185 cm gezoomd, 6 kleuren verkrijgbaar
kleur: 2 roze ¦ 3 oranje ¦ 4 geel ¦ 5 groen ¦ 6 blauw ¦ 7 lila

art. nr: 3539571-

1

35395711 regenboog

2 roze 3 oranje 4 geel

5 groen 6 blauw 7 lila

Sarah’s Silks  
katoenen speeldoeken
Deze hand geverfde grote (115 x 185 cm) katoe-
nen doeken zijn volledig omzoomd en erg sterk. 
Ideaal voor het maken van huisjes. Ze laten op 
een zachte en speelse manier voldoende licht door 
maar zorgen wel voor een veilig, geborgen en af-
geschermd gevoel. Onmisbaar en veel gebruikt in 
kleuterklassen en lagere school. Verkrijgbaar in 
zes pasteltinten en regenboogmotief.

De doeken kunnen met de hand worden gewassen.

1

1

2
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Sarah’s Silks  
zijden speelcapes
Deze zijden speelcape in regenboogkleuren is ge-
schikt voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar 
en heeft een lengte van 80 cm.

In de kraag zit elastiek verwerkt en deze is voor-
zien van bandjes om te strikken, zodat de cape 
makkelijk en snel aan en uit kan worden gedaan. 
De zijde die is gebruikt is van een extra dikke en 
zware (32 gram) kwaliteit.

Sarah’s Silks omkeerbare 
zijden speelcapes
Deze zijden speelcapes zijn geschikt voor kinde-
ren in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Ze hebben een 
lengte van circa 80 cm. In de dubbele kraag zit 
elastiek verwerkt en hij is voorzien van bandjes 
om te strikken. Hierdoor is het makkelijk en veilig 
om de cape snel af te doen en om te keren, zodat 
er een andere kleur tevoorschijn komt. De zijde 
die is gebruikt is van een extra dikke en zware  
(32 g/m²) kwaliteit waardoor de capes niet snel 
kapot gaan, ook niet tijdens het wat wildere spel. 
Met de hand wasbaar.

Sarah’s Silks  
zijden ridderkostuums
Mooie ridderkostuums met een dubbele tuniek, 
aangehechte riem en cape. Geschikt voor koene 
ridders en prinsen van 3 tot 8 jaar. De tuniek is 
circa 58 cm lang en gemaakt van 2 lagen van een 
zware kwaliteit zijde. De cape is van een iets lich-
tere kwaliteit en heeft een lengte van circa 88 cm. 
Verkrijgbaar in 2 kleurcombinaties.

Sarah‘s Silks zijden speelcapes
Mooie capes met een enkele laag zware kwaliteit zijde 
en verkrijgbaar in 2 motieven, waarbij de sterrenhe-
melcape erg goed past bij het betere toverwerk.
100% zijde, lengte: 80 cm, gezoomd
kleur: 11 regenboog ¦ 13 sterren

art. nr: 353953--

3

Sarah’s Silks omkeerbare zijden speel-
capes

Mooie capes met 2 lagen zijde in contrasterende kleu-
ren. De capes zijn dus aan beide kanten draagbaar.
100% zijde, lengte: 80 cm, omzoomd
kleur: 04 turquoise/blauw ¦ 06 roze/lavendel ¦08 koningsblauw/rood 

art. nr: 353953--

4

Sarah’s Silks zijden ridderkostuum
100% zijde, lengte ca. 88 cm
Kleur: 3 smaragdgroen/blauw ¦ 5 goud/rood

art. nr: 3539316-

5
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Figurentouw Sarah‘s Silks -  
regenboogkleuren

verpakt per 12 stuks

art. nr: 70900700

3

Gymnastieklint mini
stok 20 cm - lint 90x3 cm -  
vanaf 3 jaar - verkrijgbaar in 3 uitvoeringen 
1 regenboog met bal | 2 sterren met ster | 3 roze met 
hart
art. nr: 7090080-

1

2 Gymnastieklint maxi
stok 46 cm - lint 270x3 cm -  
vanaf 5 jaar - verkrijgbaar in 3 uitvoeringen 
1 regenboog met bal | 2 sterren met ster | 3 roze met 
hart
art. nr: 7090082-

70900823

70900821

Sarah’s Silks  
gymnastieklinten
Deze prachtige zijden linten (90x3 cm of 270x3 
cm) zijn verkrijgbaar in drie betoverende mo-
tieven. Het kortere lint is bevestigd op een stok 
van 20 cm en het lange lint is bevestigd op een 
stok van 46 cm. De uiteinden van de stok heb-
ben elk een andere houten versiering. De linten 
zijn geweldig om mee te spelen in de wind, om 
denkbeeldig letters te schrijven in de lucht, om te 
“vissen”, bij het dansen en nog veel meer.

70900822

„Finger Strings - van Michael Taylor“  
op pagina 185

Regenboog-figurentouw
Dit katoenen touw is door haar ronde vorm ideaal 
om figuren mee te maken tussen handen en vin-
gers. Oudere kinderen vinden het fantastisch om 
jongere kinderen nieuwe figuren te leren. Door dit 
soort oefeningen wordt het brein op verschillende 
vlakken gestimuleerd. In het bijbehorende boek 
vind u vele voorbeelden en mogelijkheden.

3

1
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4 Spel- en activiteitenwaaier
In deze spelwaaier zijn door Gea Weeren (Begelei-
dingsdienst Vrijescholen) en Jack Stroop (leerkracht 
Geert Grote school, Amsterdam) meer dan 120 spelen 
en activiteiten verzameld. Deze zijn zonder (veel) 
voorbereiding te realiseren in en om het klaslokaal 
met materialen die in elke klas aanwezig zijn en duren 
zo’n 5 tot 15 minuten. De spelen zijn geschikt voor 
alle leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, dus ook 
de eerste klassen van het Voortgezet Onderwijs. In de 
spelwaaier vindt u spelen gerangschikt naar leeftijd en 
ingedeeld in 6 verschillende categorieën: 
- zintuigspelen 
- competitieve spelen 
- bewegingsspelen 
- tactische spelen 
- beweeglijk denken / Raadspelletjes 
- creatieve spelen
Deze waaier is niet verkrijgbaar in het Duits.
Engels

art. nr: 65900000

Nederlands

art. nr: 65900002
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1-3    Springtouw

voor lichaamslengte 95 - 115 cm
materiaal: kunststof - met beukenhouten handvat, lengte: 173 cm

art. nr: 70900050

voor lichaamslengte 115 - 135 cm
materiaal: kunststof - met beukenhouten handvat, lengte: 198 cm

art. nr: 70900052

voor lichaamslengte 135 - 155 cm
materiaal: kunststof - met beukenhouten handvat, lengte: 239 cm

art. nr: 70900054

Springtouw - 6 meter
met meer mensen tegelijk touwtje springen
materiaal: kunststof - met beukenhouten handvat, lengte: 600 cm

art. nr: 70900060

4

7090005470900052

70900050

Springtouwtjes
Touwtje springen is gezond en houd je fit. En het 
is ook nog eens erg leuk, zeker als je het juiste 
springtouw hebt!

Deze springtouwen worden gemaakt van hoog-
waardig klimtouw (zacht maar erg sterk) met een 
ergonomisch vormgegeven beukenhouten en ge-
lakt handvat. Dankzij een speciale bevestigings-
techniek draait het touw altijd gelijkmatig.

Onze springtouwen zijn leverbaar in 4 lengtes:
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Speelplaatskrijt
Mooie, extra dikke staven met een groot kleurvermo-
gen in een assortiment van 6 heldere kleuren. Door 
de dikte en stevigheid van het krijt gaat het lang 
mee. Speciaal geschikt voor ruwe oppervlakten zoals 
stoeptegels etc.
karton, 6 kleuren assortiment
kleur: wit ¦ rood ¦ geel ¦ groen ¦ blauw ¦ oranje 

art. nr: 20740006

7

Strepentrekker
Complete set: houten strepentrekker, wasstift,
10 touwtjes, gebruiksaanwijzing en voorbeeldboekje

art. nr: 70900600

5

Speelplaatskrijt voor strepentrekker
Dit stevige speelplaatskrijt is te gebruiken in combi-
natie met de bovenstaande strepentrekker (art. nr.: 
70900600).
karton, 6 stuk assorti, inhoud: 2x geel, 2x rood en 2x blauw

art. nr: 20740010

6

Beweging-tekenspel: 
Strepentrekker
Een dynamisch en creatief tekenspel waarbij kin-
deren (maximaal 10) gezamenlijk en interactief 
bezig zijn. Ze kunnen gezamenlijk een tekening 
maken op het schoolplein met het schoolpleinkrijt 
of binnen op papier met het meegeleverde Stock-
mar wasstiftje. Aan de houten strepentrekker 
(doorsnede 20 cm) worden maximaal tien ge-
kleurde touwen vastgemaakt van ieder één meter 
hierdoor wordt de omtrek van het geheel 2,2 me-
ter. In het midden wordt een waskrijtje of school-
pleinkrijt bevestigd d.m.v. klittenband en dan kan 
het spel beginnen. Door gezamenlijk te bewegen 
en te trekken wordt er iets gecreëerd. Kinderen 
zijn niet alleen samen gezellig bezig, maar zul-
len ook moeten overleggen, samenwerken en 
probleem-oplossend te werk gaan. Bovendien 
worden de motoriek, concentratie en hand-oog 
coördinatie ook nog eens bevorderd. Uiteraard 
is het ook echt heel erg leuk om te doen. De 
strepentrekker wordt geleverd met wasstift, 10 
touwtjes en een boekje met gebruiksaanwijzing, 
met daarin voorbeelden van opdrachtjes en meer-
dere mogelijkheden voor het gebruik en diverse 
spelvarianten. Ook geschikt voor teambuilding bij 
volwassenen.

Het speelplaatskrijt voor de strepentrekker moet 
separaat besteld worden.
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Loopklossen - hoefijzer model
Deze prachtige als hoeven vormgegeven loopklossen 
hebben onder het blok van massief elzenhout een echt 
hoefijzer zitten. Door de uitsparing onder in het blok 
krijg je op paden en speeltuinen waarheidsgetrouwe 
hoefafdrukken, maar ook het authentieke geluid van 
hoefgetrappel. In het blok zit een gat waardoor het 
dikke en onbehandelde henneptouw gestoken kan 
worden. Middels een simpele (platte) knoop zijn 
de klossen telkens aan te passen aan verschillende 
lichaamslengtes. Het geeft niet alleen veel speelplezier 
maar de klossen hebben ook een therapeutische 
waarde: het gevoel voor evenwicht en coördinatie 
wordt bevorderd en niet minder belangrijk: wat is er 
beter dan beweging in de buitenlucht?!
geolied elzenhout, 11 x 10 x 5 cm, per paar

art. nr: 70900400

1 Robuuste speelblokken
Deze massief beukenhouten blokken (20 x 10 x 5 cm) 
zijn juist gemaakt met het oog op het wat ruwere 
gebruik. Denk bijvoorbeeld aan paaltjesvoetbal. Door 
hun robuustheid en de gebruikte lak, kunnen deze 
blokken buiten in de zandbak, maar ook op straat 
gebruikt worden. Alle hoeken en randen zijn afgevlakt.
beuken, 20 x 10 x 5 cm

art. nr: 70900410

2 Springtouw op rol
Voor sportonderwijs en kleuterklas. Snijd de gewenste 
lengte af, knoop aan elke kant een lus en het spring-
touw is klaar om te worden gebruikt.
sisal, diam. 8 mm, lengte: 50 m

art. nr: 70900008

4

Paardentuigje voor kinderen
Een zeer populair speelgoed voor de kleuterklas, maar 
ook voor thuis. In het goed afgewerkte lederen tuigje 
kunnen kinderen paard en ruiter spelen.
leer

art. nr: 70900302

3

5 Houten hoepel
Deze stevige en mooi ronde hoepels van beukenhout 
zijn geolied zodat ze in alle weersomstandigheden 
ook buiten gebruikt kunnen worden. Een onmisbaar 
product op de speelplaats en in de gymzaal. Verkrijg-
baar in twee diameters. Zeer fijn geschuurd en daarna 
geolied, hierdoor is de kans op splinters minimaal. 
Voor het onderhoud raden wij u aan de hoepels 1 keer 
per jaar te oliën.
2 cm breed en 1 cm dik. Omvang 60 en 70 cm
Hoepel - 60 cm - beukenhout
2 cm breed en 1 cm dik, Omvang 60 cm

art. nr: 70900160

Hoepel - 70 cm - beukenhout
2 cm breed en 1 cm dik, Omvang 70 cm

art. nr: 70900170
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6 Houten stelten - in hoogte verstelbaar
Deze stelten, van afgerond en gelakt beukenhout, zijn 
belastbaar tot 60 kilo. Aan de onderkant zijn ze voor-
zien van een plastic dop die ook binnenshuisgebruik 
(bijvoorbeeld gymlokaal) mogelijk maakt. De stelten 
kunnen tegen een stootje en een spat water en zijn 
dus ook een welkome aanwinst op ieder schoolplein. 
Verstelbaar in vier hoogtes en verkrijgbaar in twee 
lengtes. De stelten worden geleverd met 2 losse stevi-
ge rubberen doppen die onderaan de stelten geplaatst 
kunnen worden indien deze binnenshuis (b.v. in een 
gymlokaal) worden gebruikt. Deze doppen zijn niet 
geschikt voor buitengebruik.
Stelten - verstelbaar 125 cm - beukenhout - per paar
Verstelbaar in vier hoogtes, lengte: 125 cm

art. nr: 70900201

Stelten - verstelbaar 150 cm - beukenhout - per paar
Verstelbaar in vier hoogtes, lengte: 150 cm

art. nr: 70900202

Detail - 70900202
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1 Veilingkist 60x35x23 cm
Deze zeer stevige, stabiele en stapelbare beukenhou-
ten sjouwkisten bieden de mogelijkheid om met be-
hulp van onze sjouwplanken constructies te bouwen.
beuken, 60x35x23 cm

art. nr: 70805102

2 Sjouwplanken
Beukenhouten planken verkrijgbaar in 3 lengtes en 
voorzien van klampen voor extra veiligheid.
100 cm
beuken, 100 cm

art. nr: 70805010

120 cm
beuken, 120 cm

art. nr: 70805012

150 cm
beuken, 150 cm

art. nr: 70805015

Houtwerkplaats in de Rudolf Steiner School Bochum

Houtwerkplaats Rudolf Steinerschool 
Bochum
De samenwerking die wij in 2013 zijn aangegaan met de houtwerkplaats van 
de Rudolf Steinerschool in Bochum (Duitsland), hebben wij nog verder uitge-
breid. 

Deze hoogwaardige producten zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerd 
bos en afgewerkt met materialen die vriendelijk zijn voor mens en milieu. 

Gezien de prijs, de mogelijk beperkte productiemogelijkheden en de waar-
schijnlijk hoge internationale vrachtkosten, heeft Mercurius deze producten in 
principe alleen in haar assortiment opgenomen voor de Nederlandse en Duitse 
markt. 

Wij adviseren u om uw locale Mercurius agent te contacteren voor vragen en 
beschikbaarheid.
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4 Speelstandaardboog
Met deze boog wordt de hoogte van het speelhuis 
130 cm.
l.90 x h.40 cm , gelakt massief essenhout

art. nr: 70500003

Speelstandaard
Deze speelstandaard is onmisbaar in een kleuterklas. 
De kinderen kunnen er een huisje mee creëren, het 
kan dienst doen als winkeltje, een poppenkast, of 
wat de fantasie hen ook ingeeft. Onder de zitting 
is een opbergruimte. Voor een speelhuisje hebt u 2 
standaards en 2 bijbehorende bogen nodig. Door het 
gebruik van massief hout is de standaard erg stabiel 
en veilig.
l.90 x b.28 x h.90 cm, gelakt massief essenhout

art. nr: 70500002

3

Houten wasknijper
Deze 12 cm robuuste houten wasknijper van geolied 
elzenhout is 100% veilig voor kinderen en toch sterk 
genoeg om katoenen en zijden doeken op hun plaats 
te houden. Door de omvang van de knijper is deze ide-
aal om te gebruiken bij onze speelhuizen. De kwaliteit 
is dusdanig dat ook bij het gebruik in de kleuterklas-
sen en tijdens het spel de veiligheid en levensduur 
gegarandeerd blijft. Indien de rubberen ring kwijt of 
kapot is (door intensief gebruik en/of invloeden van de 
zon) dan kan deze worden besteld (art. nr.: 70910001) 
maar ook gewone elastiekjes voldoen indien u deze er 
dubbel omheen draait.
art. nr: 70910000

5
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Ons werk is net zo individueel als onze levens
‘Iedereen is uniek – en daarom kijken wij naar de mogelijkheden per individu’. Ontdekken wat je ca-
paciteiten zijn en samen ervoor zorgen dat je ze verder kunt ontwikkelen, zijn belangrijke taken in het 
gevarieerde werkaanbod en werkplaatsen die Birkenhof biedt.

• vuur- en grondwerkplaatsen

• huishouden

• houtwerkplaats

• textiel werkplaats

• beroepsopleiding

De focus op samenwerking zorgt ervoor dat ieder naar zijn eigen capaciteiten bijdraagt aan een werk-
proces wat persoonlijk nuttig voor hen is. Zo voelen zij zich een belangrijk onderdeel van het hele 
werkproces dat leidt naar een mooi eindproduct.

De werkplaatsen van Birkenhof zijn erkende sociale ondernemingen (WfbM) voor de revalidatie en 
integratie van mensen met een beperking en voorziet in een actief dagprogramma. Zij hebben plaats 
voor maximaal 55 personen.

Vuur- en grondwerkplaatsen
In de vuur- en grondwerkplaatsen wordt pijnboom-, berken-, eiken- en beukenhout gezaagd en gesple-
ten om er haardvuurhout van te maken en van de coniferen wordt aanmaakhout gemaakt. Het kant en 
klaar gerijpte hout wordt verkocht aan klanten in de nabije omgeving.

De tweede focus is de organisatie voor het onderhoud van de twee hectare grond en de 18 hectare 
bossen.

Huishouden
Het huishouden is gericht op de dagelijkse bereiding van de lunches voor de hele gemeenschap. Als 
basis worden gecertificeerde Demeter producten en organische producten gebruikt. Wassen en schoon-
maken behoren ook tot de huishoudelijke activiteiten.

Houtwerkplaats
Deelnemers in de houtwerkplaats kunnen educatief speelgoed snijden van elzenhout en met de hand 
worden hoogwaardige kledinghangers gemaakt van verschillende soorten hout. Omdat er in de werk-
plaats een zeer gestructureerd werkproces wordt nageleefd, kan eenieder hieraan deel nemen naar 
gelang zijn capaciteiten en mogelijkheden.

Textiel werkplaats
In de weefkamer worden stoffen gemaakt van hoogwaardige en natuurlijke vezels. Deze stoffen wor-
den gebruikt voor het maken van bruikbare textielen zoals theedoeken, tafelkleden, knuffels, kussens, 
tapijten en kleding. Op aanvraag kunnen speciale artikelen worden gemaakt.

Beroepsopleiding
De beroepsopleiding voldoet aan de normen van sectie 136 van het SGB IX en de Duitse Sociale werk-
plaats Akte (WVO) voor de revalidatie en integratie van mensen met een beperking. Het wordt in 
samenwerking met competente integratie deskundigen aangeboden.

Het programma is geïntegreerd in de afzonderlijke velden van het werk en in aanvulling op de praktijk 
omvat het zowel gespecialiseerde en algemene opvoeding evenals buitenschoolse activiteiten zoals 
educatieve excursies, sporten, zwemmen, spraakvorming en theater.

Het doel is om de deelnemers in het werk in deze gebieden voor te bereiden. Zodra zij het 27-maanden 
durende programma afgewerkt hebben stelt het hen in staat om zelf deel uit te maken van de algemene 
beroepsbevolking.
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Blokkenset Art Makes Sense -  
grote blokken - 37-delig

Deze set van 37 robuuste in grootte (van circa 8 tm 
29 cm) en vorm zeer verschillende blokken zullen de 
fantasie van ieder kind prikkelen en activeren. Door 
hun natuurlijke uitstraling en vorm, worden meerdere 
zintuigen aangesproken. Deze blokkenset bestaat uit 
iets grotere blokken dan de 34-delige blokkenset.
elshout

art. nr: 70603000

1

Blokkenset Art Makes Sense -  
kleine blokken - 34-delig

Deze set van 34 iets kleinere blokken (circa 4 tm 
17 cm) is een ideale aanvulling op de wat grotere 
blokken in de 37-delige set. Maar als set op zich is 
deze ook zeer geschikt voor de allerkleinsten (vanaf 3 
jaar). Ook in deze set verschillen alle blokken in vorm 
en grootte van elkaar.
elshout

art. nr: 70603010

2klein

groot

Blokkensets AMS
Deze ‘natuurlijke’ blokken worden met de hand gemaakt in de antroposofische leef- en werkgemeenschap Birkenhof (Duitsland). 

Het gebruikte elzenhout is afkomstig uit de directe omgeving van de werkplaats. Bovendien wordt voor elke gekapte boom een nieuwe geplant. In deze uit-
gebreide en speciaal door ons samengestelde sets, vindt u rechthoekige blokken, blokken met doorgangen, bogen, lange dragers en veel meer. Alle blokken 
zijn afgewerkt met plantaardige olie en was. Door hun vorm en afmetingen zijn beide sets het ideale speelgoed voor kleuters. Verkrijgbaar in een set met 
grotere blokken en een set met kleinere blokken, die de zintuigen aanspreekt en uitnodigen tot spelen. Voor het onderhoud raden wij u aan de blokken 1 keer 
per jaar te oliën. Alle blokken en de voor speelgoed goedgekeurde olie en was, voldoen aan de CE- en EN 71/3-normeringen.

Naar aanleiding van een gelimiteerde productie, kan het zijn dat we deze sets niet altijd op voorraad hebben.
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Debresk houten 
speelgoed
Dit speelgoed wordt in Zweden met de hand ge-
maakt uit massief grenen- en beukenhout en met 
natuurlijke olie behandeld. De afgeronde vorm en 
de kwaliteit van het materiaal maken het popu-
lair bij kinderen. Van trekkers met aanhangers via 
brandweerautos tot cabrios, deze fraaie autootjes 
zijn er in allerlei varianten.
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Grote brandweerauto
De ladder van de wagen draait en kan op en neer 
worden bewogen.
hout, lengte: 23.5 cm, hoogte: 18 cm, breedte: 8.5 cm

art. nr.: 70200013

1

Grote vrachtwagen
De laadbak van de vrachtwagen is kantelbaar.
hout, lengte: 28 cm, hoogte: 12.5 cm, breedte: 10 cm 

art. nr.: 70200011

2

Grote tractor met aanhanger
De vooras van de tractor draait en de aanhanger kan 
losgekoppeld worden.
hout, lengte: 32 cm, hoogte: 12.5 cm, breedte: 11 cm

art. nr.: 70200016

3

Grote bestelwagen
hout, lengte: 24 cm, hoogte: 14 cm 

art. nr.: 70200014

4

Grote kraanwagen
De kraan draait en heeft een ophijshaak. 
hout, lengte: 30 cm, hoogte: 17.5 cm, breedte: 8.5 cm 

art. nr.: 70200012

5

6 Grote personenauto
hout, lengte: 17 cm, hoogte: 8,5 cm, breedte: 9 cm 

art. nr.: 70200015

7 Autobus
hout, lengte: 26 cm, hoogte: 13 cm, breedte: 11 cm 

art. nr.: 70200017

8 Trein met wagons 
hout, lengte: 56 cm - hoogte: 15 cm - breedte: 9 cm 

art. nr.: 70200018

9 Wals
Deze wals zorgt ervoor dat de ondergrond vlak wordt 
gemaakt. De wals is gemaakt naar een Zweeds model.
hout, lengte: 35 cm, hoogte: 13 cm, breedte: 11 cm 

art. nr.: 70200019
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Kleine takelwagen
De takel is draaibaar en heeft een zwengel.
hout, lengte: 12 cm, hoogte: 10 cm, breedte: 7 cm 

art. nr.: 70200022

1

Kleine vrachtwagen 
De laadbak van de vrachtwagen is kantelbaar.
hout, lengte: 12 cm, hoogte: 7 cm, breedte: 6.5 cm 

art. nr.: 70200021

2

Kleine brandweerauto 
hout, lengte: 13 cm, hoogte: 6 cm 

art. nr.: 70200023

3

Kleine bestelwagen 
hout, lengte: 12 cm, hoogte: 8 cm, breedte: 7 cm 

art. nr.: 70200024

4

Kleine personenwagen 
hout, lengte: 10 cm, hoogte: 4 cm 

art. nr.: 70200025

5

6 Kleine tractor met aanhanger 
hout, lengte: 25 cm, hoogte: 11 cm, breedte: 7.5 cm

art. nr.: 70200026

8 Kleine cabriolet 
hout, lengte: 10.5 cm, hoogte: 5 cm, breedte: 6.5 cm 

art. nr: 70200029

9 Poppenbed 
hout, lengte: 14 cm, hoogte: 6.3 cm, breedte: 6.5 cm

art. nr.: 70200032

10 Poppenstoel 
hout, hoogte: 9.5 cm, breedte: 4,5x4,5 cm 

art. nr.: 70200033

11 Poppentafel
hout, hoogte: 6.5 cm, breedte: 7x12 cm 

art. nr.: 70200034

Kleine auto 
hout, lengte: 7 cm, hoogte: 5 cm, breedte: 4 cm 

art. nr.: 70200028

7
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Möpschen
Deze Nanchen pop is 32 cm groot en heeft een roze/ 
crème gestreept broekje en mutsje.
art. nr: 70920002

3

Möpschen, klein
Deze Nanchen pop is 28 cm groot en heeft een blauw/ 
crème gestreept broekje en mutsje.
art. nr: 70920004

2

Puppina
Deze Nanchen pop is 30 cm groot en heeft duidelijk 
de kenmerken van een meisje met haar rode vlechtjes 
en gebloemd jurkje.
art. nr: 70920003

1

Nanchen poppen
In een kleine werkplaats in Martinhagen (Duitsland) worden Nanchen poppen door vijftien medewer-
kers met de hand vervaardigd. Ook de gezichtjes worden individueel geschilderd, waardoor iedere pop 
zijn eigen karakter krijgt.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van grondstoffen uit gecontroleerde, biologische land- en tuin-
bouw.

Dankzij het tijdloze design en hoogwaardige productie is Nanchen al ruim dertig jaar op de markt met 
kwalitatief zeer hoogwaardige poppen.

Alle poppen zijn met de hand vervaardigd uit natuurlijke materialen (organisch katoen kba en vulling uit 
Bioland zuiverscheerwol kbt) en hebben allemaal een neutrale uitdrukking.

Nanchen poppen zijn met de hand wasbaar.
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6 Lumpenkasper
Deze pop van 40 cm heeft een ontzettend vrolijk 
karakter. Gehuld in een bonte outfit met een lange 
muts en grote voeten, doet deze zachte pop een 
beetje clownesk aan.
art. nr: 70920012

5 Wolke jongen
Deze wat grotere en zwaardere pop van 35 cm is een 
echte knul. Hij heeft een stoere blauwe tuinbroek aan 
en een wilde blonde haardos.
art. nr: 70920015

4 Wolke meisje
Deze wat grotere en zwaardere pop van 35 cm is een 
echte meid. Ze heeft een mooi rood tuinjurkje aan en 
een prachtige bos roodbruine krullen.
art. nr: 70920014
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Nucki
Deze Nanchen pop is 18 cm groot en heeft een rood 
mutsje en in het hoofdje is (onzichtbaar en niet voel-
baar) een belletje uit edelstaal verwerkt.
art. nr: 70920001

1

3 Greifling geknoopt 
Deze popjes van zachte bio katoen, hebben een lengte 
van 25 cm en zijn verkrijgbaar in 3 kleuren.
kleur: 09 rood ¦ 10 oranje (zon) ¦ 11 blauw (maan)

art. nr: 709200--

2 Nuckel
Dit tijdloze popje, van 21 cm, heeft in tegenstelling 
tot onze andere poppen, geen beentjes maar een lijfje 
in de vorm van een washandje met armpjes. Hierdoor 
is deze erg makkelijk vast te houden en te knuffelen 
door de allerkleinsten.
art. nr: 70920013
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4 Zijden popje
Deze zijden popjes van 30 cm zijn duidelijk voor de 
allerkleinsten. Gemaakt van zacht, licht en beweeglijke 
witte en gekleurde zijde. Verkrijgbaar in 4 kleuren.
kleur: 5 blauw/wit ¦ 6 roze/wit ¦ 7 groen/wit ¦ 8 geel/wit

art. nr: 7092000-



Muziek



De directe werking van muziek geldt in het bijzonder voor kleinere kinderen, die zeer zintuiglijk zijn. Ze voelen zich vooral aangetrokken tot de pentatone 
instrumenten en tot de open, zachte tonen van harp en lier. Muziek bevordert de ontwikkeling van kinderen en heeft een harmoniserend en opbouwend 
effect. Hoofd, hart en hand doen mee bij het maken van muziek. Door samen te spelen met anderen doen de leerlingen ook sociale vaardigheden op. Onze 
muziekinstrumenten, zoals de nieuwe Choroi Alto F-fluit, de kinderharpen, lieren en klokkenspellen van Choroi en Auris, zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen, 
waarbij gebruik is gemaakt van de meest recente muziekpedagogische inzichten.
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Choroi
Al meer dan vijftig jaar ontwikkelt Choroi innova-
tieve instrumenten die uitnodigen tot creatief spe-
len en intensief luisteren. Bijzondere speelmoge-
lijkheden geven toegang tot het spelen van zowel 
moderne als oorspronkelijke muziek. Choroi is een 
wereldwijd begrip wat betref muziekinstrumenten 
van hoge kwaliteit.

Choroi instrumenten betrekken in hun unieke, ver-
bindende klank, ook de ruimte waarin zij klinken. 
Speciale akoestische organen in de instrumenten 
en vanzelfsprekend het toegepaste materiaal dra-
gen aan de ruimtelijke klankbeleving bij. De inner-
lijke kwaliteit van deze materialen, de “verborgen 
ziel” klinkt altijd mee en raakt een snaar in ons, 
die muziek nog intuïtief begrijpt.

Choroi fluiten
Choroi fluiten vinden de toon die de ruimte vult en 
laat vibreren. Basis voor de toonvorming is een vrij 
stromende adem en een, anders dan bij reguliere 
blokfluiten, ontspannen mondhouding. Dit geeft 
de Choroi fluiten hun unieke, zingende klankka-
rakter. Dankzij hun lichte manier van aanspreken 
en hun heldere, ,harmonische groepsklank, zijn de 
nieuwe Choroi fluiten (Quinta pentatone fluit en 
Octa diatone fluit) wereldwijd zeer positief ont-
vangen.

1 Choroi Intervalfluiten
De intervalfluit is geschikt als eerste blaasinstrument 
voor kleine kinderen vanaf de kleuterschoolleeftijd. De 
fluit heeft slechts één klankgat. Er zijn 3 verschillende 
intervalfluiten, één met een kwart interval en 2 met 
een kwint interval. De fluiten kunnen als paar of als 
groep worden ingezet. Op eenvoudige wijze kunnen 
ritmisch-melodische figuren, bijv. in de vorm van roep 
en antwoord, worden gespeeld. Met verschillend 
gestemde fluiten kunnen de tooncombinaties worden 
uitgebreid tot een elementair melodiespel in de groep.
Intervalfluit d’’-g’’ (kwart)
perenhout, 1 vingergat, toonreeks: d’’-g’’, accessoires: fluitenwisser, 
fluittas, gebruiksaanwijzing

art. nr: 55101101

Intervalfluit d’’-a’’ (kwint)
perenhout, 1 vingergat, toonreeks: d’’-a’’, acces-soires: fluitenwisser, 
fluittas, gebruiksaanwijzing

art. nr: 55101201

Intervalfluit e’’-h’’ (kwint)
perenhout, 1 vingergat, Toonreeks: e’’-b’’, Accessoires: fluitenwisser, 
fluittas, gebruiksaanwijzing

art. nr: 55101301

Intervalfluit - set van 3
3 fluiten, perenhout, Toonomvang: d’’-g’’; d’’-a’’; e’’-b’’

art. nr: 55101001

➲➲ makkelijk te intoneren en  
licht aansprekend

➲➲ ontspannen, natuurlijke ademtechniek

➲➲ heldere, harmonische groepsklank

➲➲ ideaal voor gezamenlijk musiceren

➲➲ van massief europees hout,  
afgewerkt met lijnolie

➲➲ eenvoudig in gebruik en onderhoud

Groot nieuws bij de Choroi 
fluiten is de komst van de 
Alto F-fluit.

Zie voor meer informatie 
pagina 231.
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2 Choroi Quinta pentatone fluit
De nieuwe Quinta pentatone fluit werd speciaal voor 
kinderen ontwikkeld ter ondersteuning bij het vrije 
musiceren. Deze fluiten komen het best tot hun recht 
bij het samenspelen. Ook bij grotere klassen klinken 
ze aangenaam en niet schril. In gebruik en speelwijze 
zijn ze bovendien kinderlijk eenvoudig. Een bijzon-
derheid is de lichte ademtechniek: het labium zonder 
toonblokje maakt een ontspannen mondhouding 
mogelijk, zodat de adem vrijelijk kan stromen.
Quinta pentatone fluit
perenhout, A= 440 Hz, 6 vingergaten, toonreeks: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-
d’’’-e’’’, Accessoires: fluitenwisser van hout, fluittas van katoen

art. nr: 55102500

Quinta pentatone fluit
perenhout, A= 432 Hz, 6 vingergaten, Toonreeks: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-
d’’’-e’’’, Accessoires: fluitenwisser van hout, fluittas van katoen

art. nr: 55102501

Quinta pentatone fluit
kersenhout, A= 440 Hz, 6 vingergaten, , Accessoires: fluitenwisser van 
hout, fluittas van katoen

art. nr: 55102510

Quinta pentatonische fluit voor linkshandige
perenhout, Toonreeks: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-d’’’-e’’’,  
Accessoires: fluitenwisser van hout, fluittas van katoen

art. nr: 55102520
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Choroi boring

2 Choroi Diatone C fluit (oud model)
Het klassieke model diatone schoolfluit in C-majeur. 
In tegenstelling tot de blokfluit heeft de Choroi-fluit 
een zachte, snel aansprekende toon, die weinig druk 
vereist en een ontspannen, vloeiend spel mogelijk 
maakt. Vooral bij het musiceren in grote groepen zijn 
deze eigenschappen van grote waarde. De Duitse 
boring sluit aan op speelwijze voor gewone blokfluiten 
en vereist geen vorkgrepen.
Diatone C-fluit - Duitse boring - A= 440 Hz
esdoornhout, A= 440 Hz, Duitse boring, 8 (7+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55103000

Diatone C-fluit - Choroi boring - A= 440 Hz
esdoornhout, A= 440 Hz, Choroi boring, 9 (8+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55103100

1 Choroi Octa diatone C-fluit
De Octa fluit met zijn nieuw ontwikkelde labium zon-
der toonblokje is de ideale schoolfluit voor kinderen 
vanaf de derde klas. Zij is veelzijdig inzetbaar en laat 
vooral tijdens groepsspel haar hoge kwaliteiten horen 
wanneer hun aangename tonen zich ook bij grotere 
klassen tot een gezamenlijke klank vormen. De fluit is 
eenvoudig in gebruik en het labium zonder toonblokje 
maakt een ontspannen mondhouding mogelijk, zodat 
de adem vrijelijk kan stromen. De fluiten zijn met lijn-
olie behandeld. Er is een variant leverbaar met Duitse 
en met Choroi boring.
Octa diatone C-fluit - Duitse boring - A=440 Hz
esdoornhout, A= 440 Hz, Duitse boring, 8 (7+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55108000

Octa diatone C-fluit - Duitse boring - A=432 Hz
esdoornhout, A= 432 Hz, Duitse boring, 8 (7+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55108001

Octa diatone C-fluit - Choroi boring - A=440 Hz
esdoornhout, A= 440 Hz, Choroi boring, 9 (8+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55108100

Octa diatone C-fluit - Choroi boring - A=432 Hz
esdoornhout, A= 432 Hz, Choroi boring, 9 (8+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55108101

Octa diatone C-fluit - Duitse boring - A=440Hz LINKS
esdoornhout, A= 440 Hz, Duitse boring, 9 (8+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55108020

Octa diatone C-fluit - Choroi boring - A=440Hz LINKS
esdoornhout, A= 440 Hz, Choroi boring, 9 (8+1) gaten,  
Toonreeks: c’’-c’’’

art. nr: 55108120

Close-up van het labium

55108000
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4 Choroi Fluitenolie
Samengesteld uit natuurlijke grondstoffen is de Choroi 
fluitolie heel goed geschikt voor de verzorging van de 
fluiten.
Fluitenolie - flesje 20 ml
glazen fles à 20 ml

art. nr: 55117500

Fluitenolie - flesje 100 ml
glazen fles à 100 ml

art. nr: 55117600

5 Choroi Fluitenwisser  
voor alle Choroi fluiten

Reservewisser voor interval-, pentatone- of diatone 
fluiten. De wisser is zo gemaakt, dat hij het gevoelige 
binnenwerk van de diatonische fluit niet kan bescha-
digen en dient daarom niet door een andere wisser te 
worden vervangen.
Houten fluitenwisser voor alle Choroi-fluiten
hout / Leder

art. nr: 55117100

Fluitenwisser leder
kunststof zak, 10 strookjes

art. nr: 55117200

Choroi Alto F-fluit
De Choroi Alto F-fluit onderscheidt zich van de 
traditionele blokfluiten vooral door zijn warme 
en dragende toon. Deze verbindt zich, zoals alle 
Choroi instrumenten, op een unieke manier met 
de ruimte en betrekt deze bij de toonvorming.

Deze compleet nieuw ontwikkelde Alto F-fluit 
heeft een krachtiger toon in het grondoctaaf, 
maar beschikt ook over het typerende, zingende 
klankkarakter, dat zo belangrijk is voor een homo-
geen samenspel in een groep.

De Choroi Alto F-fluit spreekt licht aan en is ge-
schikt voor kinderen vanaf klas 4 of 5. De grepen 
bij deze fluit komen in grote lijn overeen met die 
van de traditionele barok vingerzetting.

Bij het samenspelen met traditionele blokfluiten 
neemt de Alto F-fluit een dragende, omhullende 
en verbindende rol op zich.

De constructie van het toonblok en labium zorgen 
ervoor, dat deze fluit, naast de goede klankeigen-
schappen ook een makkelijk te onderhouden mu-
ziekinstrument is.

De Choroi Alto F-fluit is geschikt voor onervaren, 
maar ook zeer bedreven spelers en is te gebruiken 
bij het spelen van traditionele of hedendaagse 
muziek en bij het vrij improviseren.

Choroi Alto F-fluit
ahornhout, twee –delig, Toonomvang: f‘- e‘‘‘, Accessoires: fluitenwisser, 
fluittas, gebruiksaanwijzing

art. nr:  55105000

3
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1 Aura blokfluiten
Aura blokfluiten zijn gunstig geprijsde, zuiver klinkende 
fluiten met barokke- of duitse boring.
Barokke boring - gelakt
hout, Accessoires: tas, fluitenwisser

art. nr: 55910001

Barokke boring - ongelakt
hout, Accessoires: tas, fluitenwisser

art. nr: 55910002

Duitse boring - gelakt
hout, Accessoires: tas, fluitenwisser

art. nr: 55910021

Duitse boring - ongelakt
hout, Accessoires: tas, fluitenwisser

art. nr: 55910022

5591002255910001

2 Moeck diatone schoolfluit
Kleine muzikanten hebben vaak problemen met 
het onderhoud van hun blokfluit. De Flauto 1 is een 
zeer gemakkelijk te onderhouden, gunstig geprijsde 
sopraanblokfluit om mee te beginnen. Deze fluit is van 
speciale stevige kunststof gemaakt, waarbij de laatste 
nuances met de hand zijn aangebracht. De Flauto 1 
Plus heeft een kopstuk van speciale kunststof, het 
onderstuk is van degelijk ahornhout en zorgt voor een 
zachte, “fluitachtige” klank.
Flauto 1 Plus - enkelgaats vingerzetting
kopstuk van kunststof, onderstuk van ahorn, A= 442 Hz, enkelgaats 
vingerzetting, Accessoires: tas, wisserstaaf en -doek, vaseline, verzor-
gingshandleiding, tabel vingerzettingen

art. nr: 55911005

55911005
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3 Mollenhauer sopraanblokfluiten
De blokfluiten uit Mollenhauers ‘Waldorf Editie’ heb-
ben dankzij de brede binnenboring (type Renaissance, 
naar Van-Eyck-blokfluiten) een volle, bijzonder goede 
ensembleklank. De toongaten bieden een stevige 
greep en zijn voor kinderen bijzonder goed te pakken.
Sopraanblokfluit Waldorf editie - pentatonisch
perenhout, A= 442 Hz, Toonomvang: d’’, e’’, g’’, a’’, b’’, d’’’, e’’’,  
met duimgat, Accessoires: katoenen tas, wisserstaaf met leren lapje, 
doosje vet, tabel vingerzettingen

art. nr: 55909052

Sopraanblokfluit - barokke boring - 442 Hz
perenhout, A= 442 Hz, Toonomvang: c’’-c’’’’, Accessoires: katoenen tas, 
wisserstaaf met leren lapje, doosje vet, tabel vingerzettingen

art. nr: 55909071

Sopraanblokfluit - barokke boring - 432 Hz
perenhout, A= 432 Hz, Toonomvang: c’’-c’’’’, Accessoires: katoenen tas, 
wisserstaaf met leren lapje, doosje vet, tabel vingerzettingen

art. nr: 55909171
5590907155909052
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Choroi buisklokkenspel
Een klokkenspel met 7 massieve, hangende kope-
ren buizen die een heldere, levendige en warme 
klank voortbrengen. Het essenhouten frame, de 
V-vormige klankkast en de buisklokken van geha-
merd koper versterken deze klankvorming. Met de 
verschillende kloppers kunnen onderscheidende 
klanken tevoorschijn worden getoverd.

1 Choroi buisklokkenspel

Choroi buisklokkenspel - pentatone
klankkast van essenhout, lengte: 41 cm, hoogte: 57 cm,  
7 koperen buizen, Toonreeks: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-d’’’-e’’’

art. nr: 55161100

Choroi buisklokkenspel - diatone
klankkast van essenhout, lengte: 45 cm, hoogte: 58 cm,  
8 koperen buizen, Toonreeks: c’’-d’’-e’’-f’’-g’’-a’’-b’’-c’’’

art. nr: 55161200

Choroi buisklokkenspel - verbrede intervalstemming
klankkast van essenhout, lengte: 40 cm, hoogte: 55 cm,  
7 koperen buizen, Toonreeks: d’’-g’’-a’’-d’’’-e’’’-a’’’-b’’’

art. nr: 55161000

Choroi buisklok met handgreep -  
losse tonen 

Deze buisklokken kunnen bij het spelen in een groep 
afzonderlijk, in plaats van een compleet buisklokken-
spel, worden gebruikt.
koper, 15 tonen verkrijgbaar
Ton: 801 c’’ | 802 d’’ | 803 e’’ | 804 f’’ | 805 g’’ | 906 a’’ | 907 b’’ | 908 c’’’ | 
909 d’’’ | 910 e’’’ | 911 f’’’ | 912 g’’’ | 913 a’’’ | 914 b’’’ | 915 c’’’’

art. nr: 55161---

2

Choroi kloppers voor buisklokkenspel
Dit is een speciale klopper voor koperen buisklokken 
met een kop gemaakt van de ivoorachtige Tagua-noot.
art. nr: 55169000

3

Choroi speciale klopper voor de buisklok-
ken met handgreep

Deze nieuwe speciale klopper is aan het eind omge-
ven door doorzichtig rubber, voor een transparantere 
klank en een goed raakvlak bereik.
art. nr: 55169001

4
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7 Choroi klokkenspellen - koper

Pentatone klokkenspel - 7 toons - A=440 Hz
hout, 25x19x19 cm, A= 440 Hz, 7 koperen strips, met klopper, 
Toonreeks: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-d’’’-e’’’

art. nr: 55160000

Pentatone klokkenspel- 7 toons - A=432 Hz
hout, 25x19x19 cm, A= 432 Hz, 7 koperen strips, met klopper, 
Toonreeks: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-d’’’-e’’’

art. nr: 55160300

Diatone klokkenspel - 10 toons - A=440 Hz
hout, 35x21x20 cm, A= 440 Hz, 10 koperen strips, met klopper, 
Toonreeks: c’’-d’’-e’’-f’’-g’’-a’’-b’’-c’’’-d’’’-e’’’

art. nr: 55160100

Diatone klokkenspel - 10 toons - A=432 Hz
hout, 35x21x20 cm, A= 432 Hz, 10 koperen strips, met klopper, 
Toonreeks: c’’-d’’-e’’-f’’-g’’-a’’-b’’-c’’’-d’’’-e’’’

art. nr: 55160400

Vervangingssetje rubber voor pentatone klokkenspel

art. nr: 55160700

Vervangingssetje rubber voor diatone klokkenspel

art. nr: 55160800

Choroi klokkenspellen - 
staal
De Choroi-klokkenspellen (klankspellen) zijn voor-
namelijk voor kleine kinderen ontwikkeld. Ze 
klinken helder en evenwichtig en zijn geschikt als 
eerste slaginstrument, ook in combinatie met de 
zachte toon van de kinderharp. De klankkast is 
geheel van kersenhout.

Choroi klokkenspellen - 
koper
Bij deze klokkenspellen (klankspellen) bouwen ze-
ven respectievelijk tien verwijderbare klankstaven 
van zuiver koper een licht trillende klankmuur op; 
door de vorm en ruimtelijke ordening wordt een 
vrije en natuurlijke speelwijze gestimuleerd. Het 
koper brengt een lichte, warme, klokachtige toon 
met relatief korte nagalm voort. Dit komt voor-
al het melodiespel ten goede, omdat bij metalen 
klankspellen vaak hoorbare interferentie, (wrij-
ving tussen twee toonintervallen), zich nauwelijks 
voordoet.

5 Choroi Carillon - Pentatone klokkenspel

Carillon - Pentatone klokkenspel
kersenhout, 7 stalen strips, met klopper,  
Toonreeks: d”-e”-g”-a”-b”-d’’’-e’’’

art. nr: 55162710

Reparatieset voor Carillon klokkenspel 55162710

art. nr: 55162799

6 Choroi Diaronne - Diatone klokkenspel

Diaronne - Diatone klokkenspel
kersenhout, 13 stalen strips, met 2 kloppers,  
Toonreeks: c’’ -d’’ -e’’ -f’’ -g’’ -a’’ -h’’ -c’’’ -d’’’ -e’’’ -f’’’ -g’’’ -a’’’

art. nr: 55162810

Reparatieset voor Diaronne klokkenspel 55162810

art. nr: 55162899
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Auris klokkenspellen
De klankstaven van het Auris klokkenspel zijn 
uit een messinglegering gemaakt. Ze zijn be-
werkt met een fijne laag bijenwas die de zach-
te, natuurlijke glans van het messing beter uit 
doet komen. De klankkast uit ahornhout wordt 
met houtlak en bijenwaspolituur behandeld. De 
klokkenspellen zijn zeer zuiver gestemd, hebben 
een heldere boventoon en bieden met hun kris-
talheldere, sferische tonen een bijzonder mooie 
klankervaring.

55210072

55210073

55210074

1 Auris klokkenspel - recht

pentatone - recht - 7 tonen
esdoornhout, 21x12 cm, 7 messing platen,  
met 2 kloppers (hout+rubber), Toonreeks: d-e-g-a-b-d-e

art. nr: 55210072

diatone - recht - 8 tonen
esdoornhout, 22,5x12,5 cm, 8 messing strips,  
met 2 kloppers (hout+rubber), Toonreeks: c’’’ - c’’’’

art. nr: 55210073

diatone - recht - 12 tonen
esdoornhout, 12 koperen strips, met 2 kloppers (hout+rubber), 
Toonreeks: c’’’ - g’’’’

art. nr: 55210074
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55210045

55210050

55210052

55210055

2 Auris klokkenspel - gebogen

pentatone - rond - 7 tonen
esdoornhout, 7 messing strips, met 2 kloppers (hout+rubber),  
Toonreeks: d’’’-e’’’-g’’’-a’’’-b’’’-d’’’’-e’’’’

art. nr: 55210045

diatone - rond - 8 tonen
esdoornhout, 8 messing strips, met 2 kloppers (hout+rubber), 
Toonreeks: c’’’ - c’’’’

art. nr: 55210050

diatone - rond - 12 tonen
esdoornhout, 12 messing strips, met 3 kloppers (hout, rubber, hard 
plastic), Toonreeks: c’’’ - g’’’’

art. nr: 55210052

chromatisch - rond - 20 tonen
esdoornhout, 20 messing strips, met 6 kloppers (hout, rubber, hard 
plastic), Toonreeks: c’’’ - g’’’’

art. nr: 55210055
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Choroi houten  
klanktongen
Houten klanktongen zijn eenvoudige slagin-
strumenten met een licht-transparante, warme 
houtklank. De klanktongen worden in de hand 
gehouden en met een klopper aangeslagen, maar 
kunnen ook in een staander worden gehangen. 
Omdat ze zo enorm gemakkelijk in de hand liggen 
en vanwege hun levendige klankeigenschappen 
zijn ze bijzonder geschikt om elementaire muziek 
te maken met kinderen en tevens geschikt voor 
muziektherapie.

1 Choroi houten klanktongen - set

chromatische set
robinia, 18 houten klanktongen + klopper, 
Toonreeks: c’ - f’’

art. nr: 55163500

pentatonische set
robinia, 18x20x42 cm, 7 houten klanktongen + klopper, 
Toonreeks: d’-e’-g’-a’-b’-d’’-e’’

art. nr: 55163600

diatonische set
robinia, 8 houten klanktongen + klopper,  
Toonreeks: c’-d’-e’-f’-g’-a’-b’-c’’

art. nr: 55163700

Choroi houten klanktongen - los
robinia, 15 tonen verkrijgbaar
toon: 01 c’ ¦ 02 d’ ¦ 03 e’ ¦ 04 f’ ¦ 05 g’ ¦ 06 a’ ¦ 07 b’ ¦ 08 c” ¦ 09 d” ¦ 
10 e’’ ¦ 11 f’’ ¦ 12 g’’ ¦ 13 a’’ ¦ 14 b’’ ¦ 15 c’’’

art. nr: 551631--

2

3 Choroi standaard voor houten klanktongen
Houten klanktongen kunnen in elke gewenste volg-
orde in deze standaard uit geolied essenhout worden 
opgehangen om zodoende een variabele xylofoon 
te maken. De standaarden kunnen ook worden 
gecombineerd.
voor 7 houten klanktongen
essenhout

art. nr: 55163800

voor 8 houten klanktongen
essenhout

art. nr: 55163900

voor 18-21 klanktongen
essenhout

art. nr: 55163400

Choroi klopper voor houten klanktongen
hout / kop van vilt, lengte 33 cm, kop diameter 35 mm

art. nr: 55169300

4
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Choroi handspellen  
en klankstaven
Bij de handspellen en klankstaven gaat het over 
een sinds vele jaren wereldwijd beproefd systeem 
van resonatoren (handspellen) en klankelementen 
(klankstaven), dat qua veelzijdigheid niet te over-
treffen is. De verschillende klankstaven kunnen op 
de passende handspellen gelegd worden.

De klankstaven zijn voorzien van een kleurcode-
ring. 

6 Choroi messing klankstaven
Messing klankstaven hebben een klokachtige, lang 
naklinkende en zangerige toon.
Klankstaaf messing - A=440 Hz
Toonomvang c’’-g’’’, 20 tonen verkrijgbaar
toon: 01 c” ¦ 02 c#’’ ¦ 03 d” ¦ 04 d#’’ ¦ 05 e’’ ¦ 06 f’’ ¦ 07 f#’’ ¦ 08 g’’ ¦ 
09 g#’’ ¦ 10 a’’ ¦ 11 a#’’ ¦ 12 b’’ ¦ 13 c’’’ ¦ 14 c#’’’ ¦ 15 d’’’ ¦ 16 d#’’’ ¦  
17 e’’’ ¦ 18 f’’’ ¦ 19 f#’’’ ¦ 20 g’’’

art. nr: 551500--

Klankstaaf messing - A=432Hz
Toonomvang c’’-g’’’, 20 tonen verkrijgbaar
toon: 01 c” ¦ 02 c#’’ ¦ 03 d” ¦ 04 d#’’ ¦ 05 e’’ ¦ 06 f’’ ¦ 07 f#’’ ¦ 08 g’’ ¦ 
09 g#’’ ¦ 10 a’’ ¦ 11 a#’’ ¦ 12 b’’ ¦ 13 c’’’ ¦ 14 c#’’’ ¦ 15 d’’’ ¦ 16 d#’’’ ¦  
17 e’’’ ¦ 18 f’’’ ¦ 19 f#’’’ ¦ 20 g’’’

art. nr: 551502--

Pentatonische set klankstaven - 7 tonen
7 messing klankstaven, Toonomvang: d’’-e’’-g’’-a’’-b’’-d’’’-e’’’

art. nr: 55150500

5 Choroi handspellen voor klankstaven

Handspel - formaat 1 voor klankstaven 01 t/m 06
essenhout, 3x4,5x25 cm

art. nr: 55156100

Handspel - formaat 2 voor klankstaven 07 t/m 12
essenhout, 3x4,5x21 cm

art. nr: 55156200

Handspel - formaat 3 voor klankstaven 13 t/m 17
essenhout, 3x4,5x17,5 cm

art. nr: 55156300

Handspel - formaat 4 voor klankstaven 18 t/m 20
essenhout, 3x4,5x15,5 cm

art. nr: 55156400

Vervangingsschuimpjes voor handspel
Vervangingsschuimpjes voor een handspel, set 

art. nr: 55159100

7

Vervangingsveer voor handspel 
Vervangingsveertje voor een handspel, stuk

art. nr: 55159300

8
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Choroi trommels  
en pauken
Choroi handtrommels en pauken geven, net als de 
melodische en harmonische Choroi-instrumenten, 
een ruimtelijke klank, en hebben een zangerige 
resonantie. Daardoor kunnen ze niet alleen rit-
misch maar ook melodisch bespeeld worden. De 
toonhoogte varieert door de spanning van het vel, 
de klankkleur verandert afhankelijk van de plaats 
waar het vel wordt bespeeld en ontwikkelt een 
unieke zangerige naklank. Choroi trommels en 
pauken worden met de hand gemaakt uit goed 
klinkende houtsoorten en met zorgvuldig geselec-
teerde, natuurlijke Europese vellen bekleed.

Choroi Paukenstokken - hout/vilt
hout / kop van vilt, lengte: 39 cm, kop diameter 40 mm

art. nr: 55169501

6

5 Choroi Houten trommels
Houten trommels van Choroi zijn ritmische instru-
menten die door hun vorm en de speciaal ontworpen 
houten slagvlakken een zangerige, karakteristieke 
houttoon doen ontstaan. Ze zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende afmetingen, die bij samenspel veelzijdige 
klankkleuren op kunnen leveren. De klankkast is van 
essenhout, de slagvlakken van massief ahorn.
klein - Ø ca. 18 cm
essenhout, lengte: ca. 37 cm, diam. ca. 18 cm

art. nr: 55167000

middel - Ø ca. 22 cm
essenhout, lengte: ca. 41 cm, diam. ca. 22 cm

art. nr: 55167100

groot - Ø ca. 30 cm
essenhout, lengte: ca. 41 cm, diam. ca. 30 cm

art. nr: 55167200

2 Choroi Tamboerijn
Tamboerijnen zijn zeer stevige instrumenten met 
handgemaakte essenhouten frames, met de hand 
gesmede schellen en zorgvuldig geselecteerde 
geitenvellen. De kleine tamboerijn is bijzonder licht en 
uiterst geschikt voor kinderen. Beide instrumenten zijn 
volledig stembaar.
Tamboerijn - diam. 30 cm
essenhout, diam. 30 cm, hoogte: 7,5 cm, handgedreven messing 
bellen, inclusief stemsleutel

art. nr: 55165200

Tamboerijn Ø 40 cm
essenhout, diam. 40 cm, handgedreven messing bellen, inclusief 
stemsleutel

art. nr: 55165300

3 Choroi Schellenring 30 cm
Stevige schellenring van gelamineerd essenhout met 
handgedreven ringen.
essenhout, diam. 30 cm, handgedreven messing bellen

art. nr: 55166500

Choroi kleine, open handtrommel
Kleine, open handtrommel met handgreep in de rand. 
Stembaar en licht van gewicht dus ook bespeelbaar 
door kinderen.
essenhout, geitenleer, diam. 30 cm, gewicht: 500 g

art. nr: 55165110

4

Choroi Handtrommel open
De open handtrommel heeft een fraai gevormde hand-
greep aan de binnenzijde van het instrument. Deze 
trommel is volledig stembaar en kan met de vingers 
of kloppers (bijvoorbeeld 55169300 of 55169500) 
bespeeld worden.
essenhout, geitenvel, Ø 40 cm, greep aan binnenzijde, stembaar

art. nr: 55165100

1



8

9

7

7

241Muziek

www.mercurius- international .com

Klopper - zwart 
art. nr: 55169802

zeer zacht speciaal geschikt voor Klanktongen en Xylofoons

Klopper - geel 
art. nr: 55169801

zacht geschikt voor Klanktongen en Xylofoons

Klopper - rood 
art. nr: 55169800

hard ideaal voor (Koper)klokkenspelen,  
Xylofoons en Handspelen

Klopper - transparant 
art. nr: 55169803

zeer hard voor Buisklokken, (Koper)klokkenspelen Handspelen

Klopper - transparant 
art. nr: 55169900

zeer hard voor Buisklokken, (Koper)klokkenspelen Handspelen  
(lengte 30 cm)

8 Choroi kloppers
Vilt voor aluminium en diep hout, zeer zachte toon. 
Zacht rubber voor aluminium en diep hout, iets sterker 
dan vilt. Hard rubber voor messing en hoog hout, iets 
sterker dan leer. Leer voor messing en hoog hout, iets 
lichter dan hard rubber. Hout voor messing en hoog 
hout, pregnante, sterke toon.
lengte: 32 cm, kop diameter 30 mm, 6 materiaal verkrijgbaar
materiaal: 000 vilt ¦ 100 zacht rubberen ¦ 300 hard rubberen ¦  
400 leder ¦ 500 hout, pent. ¦ 600 hout

art. nr: 55158---

10 Auris Roertrommel Set
Dit is een set met 6 verschillende roertrommels, met 
en zonder duimgat, in drie verschillende melodieën: 
Klassiek, Golf en Melodie.
6 stuks, hout, met klopper

art. nr: 55210040

9 Auris roertrommel / roerxylofoon
Door eenvoudige circulerende bewegingen met de 
klopper kunnen met dit instrument prachtige melo-
dieën gemaakt worden. Dit stimuleert de hand-oor 
coördinatie op natuurlijke wijze. Met de houten roer-
trommels kunnen kleine kinderen verbazingwekkende 
klanken produceren; zo ontdekken ze hoeveel plezier 
je kunt hebben met muziek maken.
roertrommel - melodie
hout, diam. 11 cm, hoogte: 14,5 cm, met klopper

art. nr: 55210038

roertrommel - melodie / met gat
hout, diam. 11 cm, hoogte: 14,5 cm, met klopper

art. nr: 55210039

roertrommel - klassiek
hout, diam. 11 cm, hoogte: 14,5 cm, met klopper

art. nr: 55210041

roertrommel - klassiek / met gat
hout, diam. 11 cm, hoogte: 14,5 cm, met klopper

art. nr: 55210042

roertrommel - golf
hout, diam. 11 cm, hoogte: 14,5 cm, met klopper

art. nr: 55210043

roertrommel - golf / met gat
hout, diam. 11 cm, hoogte: 14,5 cm, met klopper

art. nr: 55210037

De nieuwe Choroi kloppers
Deze nieuwe kloppers, vervaardigd van een speciale kunststof (Elastolan) zijn leverbaar in verschillende 
hardheden en daarmee zeer geschikt voor gebruik bij alle Choroi slaginstrumenten. 

Lengte klopper 24 cm, kop Ø 2,8 cm

De verschillende kloppers klinken het best in combinatie met de volgende instrumenten:

55210039 55210038

55210042

5521004155210037

55210043
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Choroi Triangels  
en pentangels
Choroi tri- en pentangels worden met de hand 
gemaakt uit brons of ongelegeerd staal. Door het 
drijven (hameren) wordt het materiaal als het ware 
doorkneed, waardoor een levendiger klank en een 
typisch gestructureerd oppervlak ontstaat. Hoe-
wel de triangel een eenvoudig instrument is, her-
bergt het zeer verschillende klankmogelijkheden. 
Of het een trillende, warme toon als een klok of 
juist een licht stralende klank voortbrengt, hangt 
af van het materiaal en de grootte van de trian-
gel maar ook van de manier waarop het bespeeld 
wordt. Elk model heeft zijn eigen, karakteristieke 
klank. Algemeen geldt: bronzen triangels klinken 
lang na en ontwikkelen een warm, kleurrijk timb-
re; ijzer werkt met zijn korte, krachtige elementai-
re klank concentrerend. Pentangels klinken lichter 
en hoger dan triangels. Hoe groter het instrument, 
des te langer en intensiever (niet per se dieper) is 
de nagalm. Alle tri- en pentangels worden gele-
verd als set met gedreven koperen handgreep en 
bijbehorende klopper.

1 Choroi Triangelset brons/klein

Brons glad
brons, diam. 6 mm, lengte onderzijde 13 cm, glad,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55172001

Brons gehamerd
brons, diam. 6 mm, lengte onderzijde 13 cm, gehamerd,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55172101

2 Choroi Triangelset brons/middel

Brons glad
brons, diam. 8 mm, lengte onderzijde 20 cm, glad,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55172201

Brons gehamerd
brons, diam. 8 mm, lengte onderzijde 20 cm, gehamerd,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55172301

3 Choroi Triangelset brons/groot

Brons glad
brons, diam. 10 mm, lengte onderzijde 37 cm, glad, 
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55172501

Brons gehamerd
brons, diam. 10 mm, lengte onderzijde 37 cm, gehamerd, 
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55172701

4 Choroi Triangelset ijzer

IJzer gehamerd
ijzer, diam. 10 mm, lengte onderzijde 19 cm, gehamerd, 
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55170701
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5 Choroi Pentangelset brons/klein

brons glad
brons, diam. 6 mm, lengte onderzijde 13 cm, glad,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55173001

brons gehamerd
brons, diam. 6 mm, lengte onderzijde 13 cm, gehamerd,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55173101

6 Choroi Pentangelset brons/middel

brons gehamerd
brons, diam. 8 mm, lengte onderzijde 20 cm, gehamerd,  
Accessoires: klopper, handgreep

art. nr: 55173301
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Choroi Lieren en harpen
De harp is het geliefde muziekinstrument van de romantische dichters. Misschien omdat de zachte en 
toch lang naklinkende toon de ziel rechtstreeks raakt en tot hartstocht aanzet. Ook kinderen luisteren 
vol aandacht naar de klanken van harp en lier. De eenvoudige varianten van deze instrumenten, bijv. 
de pentatonische kinderharp en kinderlier, lenen zich bijzonder goed om muziek te maken met kleinere 
kinderen.

De diatone Kinderlier en Bourdonlieren zijn zeer geschikt voor kinderen in de benedenbouw.

Choroi Primlier
De Primlier is een instrument, ontwikkeld voor de 
eerste musische vorming. Alle negen snaren zijn 
identiek gestemd voor een prachtige, veel-kleurige 
klankervaring van de enkele toon.

Het is mogelijk uw Primlier in reine kwart interval-
len te stemmen. Met elf Primlieren kunt u zo een 
diatone toonladder van c’ tot f’’ spelen.

1 Choroi Primlier

Primlier grootte 1
9 snaren, stembaar c’-f’, 43x13,5x4,5 cm (lxbxd)

art. nr: 55132100

Primlier grootte 2
9 snaren, stembaar fis’-b’, 40x13,5x4,5 cm (lxbxd) 

art. nr: 55132110

Primlier grootte 3
9 snaren, stembaar c’’-f’’, 38x13,5x4,5 cm (lxbxd)

art. nr: 55132120

55132110

55132120

Choroi Kantele
Toen de oude Väinämöinen het Finse epos Kale-
wala zong, begeleidde hij zichzelf met de eerste 
Kantele en de dieren uit het bos en alle mensen 
luisterden ademloos. 

Maar ook nu nog betovert de klank van dit tokke-
linstrument. De eerste mythische Kantele was ge-
maakt van berkenhout, de Choroi Kantele echter 
is van massief essenhout.

De transparante vormgeving en lemniscaat in de 
binnenkant doen denken aan het Finse oer model.

De traditionele manier van bespelen is met de 
Kantele op de knieën. In de hand nemen is een 
goed alternatief. 3 Choroi Kantele

Kantele
9-snaren, c’ -d’ -e’ -f’ -g’ -a’ -b’ - c’’ - d’’

art. nr: 55120300

Choroi snarenset voor Kantele

art. nr: 55120309

2 Choroi Snarenset voor primlier

Snarenset voor primlier grootte 1
9 identieke snaren

art. nr: 55132109

Snarenset voor primlier grootte 2
9 identieke snaren

art. nr: 55132119

Snarenset voor primlier grootte 3
9 identieke snaren

art. nr: 55132129
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55120002

4 Choroi kinderharp - pentatoon
De kinderlier is uit één stuk essen- of ahornhout 
gemaakt instrument en heeft een open klankkast. 
Deze lier bereidt een kind qua klank, toonomvang 
en speelwijze voor op de overgang naar een grotere 
chromatische lier. De lier kan diatonisch of pentato-
nisch worden gestemd en biedt de mogelijkheid voor 
allerlei toonladders, majeur en mineur. Daarmee kun-
nen de meeste volksliederen en eenvoudige melodieën 
worden gespeeld. 12 stalen snaren op een rij.
Diatone toonreeks: c’-d’-e’-f’-g’-a’-b’-c’’-d’’-e’’-f’’-g’’
Pentatone toonreeks d’-d’-e’-g’-g’-a’-b’-b’-d’’-e’’-e’’-g’’
Kinderlier essenhout - 12 snaren
essenhout, 44x27x5,5 cm, 12 snaren, met stemsleutel

art. nr: 55121000

Kinderlier ahorn - 12 snaren
ahorn, 44x27x5,5 cm, 12 snaren, met stemsleutel

art. nr: 55121003

Houten koffer voor kinderlier

art. nr: 55121500

Snarenset voor kinderlier

art. nr: 55121900

55120000

5 Choroi kinderharp - pentatoon
Deze harp is een pentatonisch gestemd instrument, 
waar kleine kinderen dankzij de zachte, open toon 
graag naar luisteren en zelf muziek mee willen maken. 
Vanaf het zesde of zevende levensjaar kan de harp als 
eerste snaarinstrument aan het kind worden gegeven. 
De kinderharp is uit één stuk klankhout gemaakt; er is 
bewust een open klankkast toegepast. 7 stalen snaren 
op een rij. Toonreeks d’-e’g’-a’-b’-a’’-e’’. In deze rij zit 
ook verborgen de kwintencirkel g-d-a-e-b.
Kinderharp essenhout - pentatoon
essenhout, 46,5x23x5 cm, 7 snaren,  
met stemsleutel en gebruiksaanwijzing

art. nr: 55120000

Kinderharp kersenhout - pentatoon
kersenhout, 46,5x23x5 cm, 7 snaren,  
met stemsleutel en gebruiksaanwijzing

art. nr: 55120002 

Houten koffer voor Kinderharp

art. nr: 55120500

Snarenset voor kinderharp - pentatoon

art. nr: 55120900
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1 Choroi Bourdonlier - 16 snaren
Een zeer veelzijdig instrument, dat vooral in groepen 
wordt gebruikt. Als de lier op klank of akkoorden 
wordt gestemd, is het een gemakkelijk instrument om 
liedjes te begeleiden. Door de gekruiste bespanning 
met bas- en melodiesnaren kunnen klankverschillen 
(licht/donker) worden gerealiseerd en is ook stemmen 
in verschillende toonreeksen met bourdontonen mo-
gelijk. 16 stalen snaren in twee rijen, grondstemming 
discant: d’-e’-fis’-g’-a’-b’-cis’’-d’’; bas: d-a-a-d’-d’-d’. 
Alle snaren met een kwart verstembaar.
Bourdonlier - mahoniehout
mahoniehout, 44x24,5x5,5 cm, 16 snaren

art. nr: 55122010

Bourdonlier - ahorn
ahorn, 44x24,5x5,5 cm, 16 snaren

art. nr: 55122011

Houten koffer voor bourdonlier
hout, 49x28x8,5 cm, met greep

art. nr: 55122500

Snarenset bourdonlier
16 stalen snaren

art. nr: 55122900

55122010 55122011



2 3

4 5

247Muziek

www.mercurius- international .com

5521002055210015 55210010

AMS kinderharp - pentatone - essenhout 
- 7 snaren

De art makes sense® kinderlier wordt, door Auris, 
speciaal geproduceerd voor Mercurius. Er is bewust 
gekozen om een instrument te ontwikkelen met een 
heldere lichte klank die mooi wordt gedragen door het 
essenhout. Deze art make sense® kinderlier is bewust 
vervaardigd als een laag drempelig instrument. Juist 
door deze toegankelijkheid zal het kind, door het 
samen spelen en luisteren, muziek in de breedste zin 
van het woord ontdekken.
esdoornhout, breedte ca.: 20 cm, hoogte ca.: 39 cm, incl. stemsleutel 
en uitgebreide handleiding

art. nr: 55210076

42 Auris kinderlier - 7 snaren
Vanuit het streven om beweging en melodie beter in 
lijn te brengen met de klankervaringen van kinderen 
werd de Auris kinderlier ontwikkeld. Als deze in de 
linkerhand wordt gehouden, liggen de lage snaren 
dichter bij het lichaam. Zo ontstaan lage tonen en 
dalende melodieën door de hand naar binnen te 
bewegen, richting het lichaam. Stijgende melodieën 
ontstaan door de hand naar buiten te bewegen.
pentatone - rechtshandig
Grenenhout, Toonreeks: d - e

art. nr: 55210010

pentatone - linkshandig
Grenenhout, Toonreeks: d - e

art. nr: 55210015

Snarenset 7 snaren

art. nr: 55210090

3 Auris kinderlier - 12 snaren
De speciale constructie uit massief ahornhout met de 
karakteristieke frees in de onderkant geeft deze lier 
een bijzonder evenwichtige klank. Twee kammen uit 
hardhout en messing zorgen voor een harmonisch 
klankverloop tussen hoge en lage snaren.
diatone kinderlier
Grenenhout, Toonreeks: a - e’’

art. nr: 55210020

Snarenset voor diatone kinderlier

art. nr: 55210100

pentatone kinderlier
Grenenhout, Toonreeks: d - e

art. nr: 55210025

Snarenset voor pentatone kinderlier

art. nr: 55210095

5 Auris standaard voor lier / harp
art. nr: 55210110
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Bladmuziek

Rein wie das feinste Gold -  
van Reinhild Brass
23 liedjes voor kinderen tot tien jaar. Zeer geschikt voor 
Quinta pentatone fluit of Kinderharp.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182350

Wiegen- und Ruhelieder  
in der Quintenstimmung -  
van Wilma Ellersiek
Een boek voor ouders en leerkrachten. Met veel liedjes 
die goed speelbaar zijn op de Kinderharp.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182300

Klangwege - Hörbilder -  
van Christian Giersch / Martin Tobiassen / 
Gerhard Beilharz
37 eenvoudige tot wat moeilijkere stukken en 
improvisatie-modellen voor de lier.
Bevat referenties in het Duits, Engels en Japans.
art. nr: 55182100

Das Brünnlein singt und saget -  
van Alois Künstler
De klassieker onder de Vrijeschool kinderliederen 
bundels met ongeveer zestig liedjes en melodieën voor 
jonge kinderen tot en met de eerste klas. Tevens zeer 
geschikt voor pentatone fluit, kinderharp en eerste 
aanvang op de lier.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182200

Der Wind streicht übers weite Land -  
van Stephan Ronner
Ongeveer twintig liedjes voor de vroegste schooltijd. 
Met gebaren suggesties en vele methodisch-didactische 
ideeën.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182310

Vom Himmel bis zur Erde -  
van Stephan Ronner
Dertig nieuwe liederen voor de beginnende schooltijd, 
waarvan vele goed speelbaar zijn op de pentatone fluit 
of Kinderharp.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182320

Quintenlieder -  
van Julius Knierim
Een tot op heden toonaangevende basis voor ouders 
en leerkrachten die met kinderen tot negen jaar willen 
zingen, spelen en dansen.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182360
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Literatuur

Musik in Pädagogik und Therapie -  
van Gerhard Beilharz
33 auteurs geven in ongeveer vijftig bijdragen een 
volledig beeld van de rol die muziek speelt in de peda-
gogiek en heilpedagogiek. In tien artikelen wordt een 
onderbouwd overzicht gegeven van nieuw ontwikkelde 
instrumenten (o.a. lieren, Choroi fluiten, Kinderharp en 
Bourdonlieren).
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55180820

Meeting the Lyre -  
van Gerhard Beilharz
Deze methode voor volwassenen die lier willen leren 
spelen is ook zeer geschikt als zelfstudieboek.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands.
taal: 0 Engels ¦ 1 Duits

art. nr: 5518080-

Übwege mit pentatonischen Choroiflöten -  
van Gerhard Beilharz / Christiane Kumpf
Als resultaat van een jarenlange ervaring ontstond dit 
werkboek voor leraren, met een groot aantal tips en 
gezichtspunten voor het onderwijs.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55182000

Kinderharfe spielen -  
van Mechthild Laier / Gerhard Beilharz
Een praktisch boek voor ouders en leerkrachten: 
inleiding in de speeltechniek - zingen en musiceren in de 
familie - improvisatie - sprookjesmuziek - avondrituelen 
- muziek pedagogische gezichtspunten.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55180810

Hörwege entdecken -  
van Reinhild Brass
In dit boek beschrijft deze ervaren Vrijeschoolleerkracht 
een gedetailleerde en gefundeerde opbouw van muziek 
oefeningen voor de klassen 1 tot en met 8. Nieuw 
ontwikkelde instrumenten, zoals de Choroi fluiten, 
Kinderharp en lieren spelen hierbij een grote rol.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55180830

Kinderharfe unterrichten -  
van Gerhard Beilharz / Christian Giersch / 
Martin Tobiassen
Een brevier voor muziek- en klassenleerkrachten. Met 
vele voorstellen en ideeën voor de praktijk.
Dit boek is niet verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
art. nr: 55180815
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1 Choroi Stemsleutels
Deze stemsleutels geven een heldere, boventoonarme 
toon.
Stemvork a=440 Hz
roestvrij staal, A= 440 Hz

art. nr: 55138500

Stemvork A=432 Hz
roestvrij staal, A= 432 Hz

art. nr: 55138600

Choroi Stemsleutel T-vorm - binnenvierkant
hout /roestvrij staal, T-vorm, binnenvierkant

art. nr: 55210081

2

3 Choroi Stemsleutel L-model

Groot - binnenster
hout / roestvast staal, lengte: 21 cm, L-model, binnenster

art. nr: 55137201

Klein - binnenster
hout / roestvast staal, lengte: 14 cm, L-model, binnenster

art. nr: 55137100

Choroi Snaarolie
30 ml

art. nr: 55137900

4
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Choroi “Atelier instrumenten”
Choroi werd opgericht om ruimte te scheppen voor muzikale ideeën en inzichten. En om nieuwe in-
strumenten te maken die deze ontwikkeling zouden ondersteunen. Gelijktijdig was er de zoektocht 
naar nieuwe samenwerkingsvormen, ook over de landsgrenzen heen. In wezen een vooruitlopen op de 
toekomst die vraagt om een ‘broederlijk’ delen en handelen, waarbij de mens centraal staat.

De collectie muziekinstrumenten die Choroi aanbiedt, is het zichtbare resultaat van dit streven.

Naast de op voorraad zijnde collectie zijn er de zogenaamde “Atelier instrumenten” zoals de (Grote) 
Sopraanlier, Solo lier, Harp, Cello en lage buisklokken.

➲➲ betoveren door hun warme, open klank

➲➲ werken direct op de zintuigen

➲➲ aansprekende, organische vormgeving

➲➲ bevorderen de ontwikkeling van het kind

➲➲ zijn zeer geschikt voor het musiceren in de groep

➲➲ zijn speciaal voor kinderen ontwikkeld

Atelier instrumenten zijn niet op voorraad maar kunnen apart besteld worden.

Heeft u vragen over beschikbaarheid of prijzen van de  
Atelier instrumenten, neemt u dan contact met ons op.



Meubilair



Ons vernieuwde en verbeterde schoolmeubilair is vervaardigd uit massief beuken met een frisse en natuurlijke uitstraling. Rustig en geconcentreerd werken 
in een ergonomische houding gaat als vanzelf met deze leerlingensets. Deze zijn verkrijgbaar in 6 maten. Ter completering zijn er in dit meubilair ook leraren-
bureaus en instructietafels verkrijgbaar.
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Heeft u vragen over beschikbaarheid 
en prijzen van ons houten school-
meubilair, neemt u dan contact met 
ons op.

➲➲ massief beukenhouten frame

➲➲ zeer degelijke kwaliteit

➲➲ zes hoogtes verkrijgbaar

➲➲ rubberen vloerbeschermers

➲➲ waterbestendig tafelblad

➲➲ diep en gesloten boekenvak

➲➲ inclusief tassenhaak

Houten school meubilair
Ons vernieuwde en verbeterde schoolmeubilair is vervaar-
digd uit massief beuken met een frisse en natuurlijke uitstra-
ling. Rustig en geconcentreerd werken in een ergonomische 
houding gaat als vanzelf met deze leerlingensets. Deze zijn 
verkrijgbaar in 6 maten. Ter completering zijn er in dit meubi-
lair ook lerarenbureaus en instructietafels verkrijgbaar.
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Bank flexibel klaslokaal 
verbeterd Bochumer 
model 
Zitten in een kring of een traditionele opstelling, 
schrijven en schilderen als aan een tafel, balance-
ren of glijden; de originele en op basis van nieuwe 
inzichten verbeterde flexibel klaslokaal banken 
maken het mogelijk. deze banken worden van 
oudsher vervaardigd in de werkplaats van de ru-
dolf steiner school te Bochum (duitsland).

de verbetering betreft een 38 mm (evenwichts-) 
balk die geplaatst wordt op de dwarsbalk.

maateenheid: cm G2 G3 G4 G5

lengte kind 108-121 119-142 133-159 146-177

zithoogte 31 35 38 43
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Meubila i r 257

2 Kussen voor bank flexibel klaslokaal –  
verbeterde versie

Kussen met speltvulling
lengte: 40 cm, breedte: 40 cm, hoogte: 14 cm, gewicht; 3200 gram, 
100% spelt
kleur: herfstoranje

art. nr: 50450202

Kussen met latexvulling (anti-allergie)
lengte: 40 cm, breedte: 40 cm, hoogte: 14 cm, gewicht: 2100 gram, 
100% latexvlokken
kleur: herfstoranje

art. nr: 50450225

Spelt kussen voor  
bank flexibel klaslokaal
Deze kussens hebben een mooie, zware en slijtvas-
te hoes van organisch katoen en een stevige tijk. 
We hebben keuze uit 2 verschillende vullingen; 
100% spelt of 100% latexvlokken (anti-allergie) 
De vulling bij het speltkussen bestaat uit 3200 g 
spelt. Dit garandeert een diepe en stevige zit voor 
de kinderen, zowel als ze er bovenop zitten, maar 
ook met de benen aan weerskanten waarbij het 
kussen op de zijkant wordt geplaatst (paarde-zit). 
We leveren naast het “gewone” kussen met een 
vulling van 100% spelt ook een anti-allergie kussen 
met een vulling van 100% latex-vlokken. De herf-
storanje hoes is wasbaar op 40 graden.

1 Bank flexibel klaslokaal –  
Bochumer model – verbeterde versie

G2 (paars)
zithoogte 31 cm, lengte 120 cm, breedte 35,5 cm

art. nr: 50450012

G3 (geel)
zithoogte 35 cm, lengte 120 cm, breedte 35,5 cm

art. nr: 50450013

G4 (rood)
zithoogte 38 cm, lengte 120 cm, breedte 35,5 cm

art. nr: 50450014

G5 (groen)
zithoogte 38 cm, lengte 120 cm, breedte 35,5 cm

art. nr: 50450015
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Leerlingmeubilair
Dit hoogwaardige meubilair wordt geproduceerd 
in de fabriek waar ook het vroegere Casala meu-
bilair werd vervaardigd. De kwaliteit van dit meu-
bilair is dan ook van hetzelfde niveau. Er wordt 
gebruik gemaakt van (massief) beuken hout uit 
duurzame bosbouw.

De tafels en stoelen hebben een massief beuken 
frame en zijn voorzien van de welbekende (Ca-
sala) rubberen vloerbeschermers. De tafels zijn 
voorzien van een tassenhaak (de 2-persoons ta-
fels van 2 tassenhaken). Alle tafels zijn voorzien 
van een extra diep (A4 schriften passen makkelijk) 
en achter volledig gesloten boekenvak, zodat er 
niets uitvalt.

Ook de hoogte is dusdanig dat een tekenkist er 
gemakkelijk inpast. Het bijna 3 cm dikke tafelblad 
is voorzien van een slijtvaste toplaag. Deze laag is 
goed bestand tegen water, zodat er zonder enig 
risico geschilderd kan worden met nat-in-nat tech-
nieken. Nog een voordeel van dit meubilair is dat 
er een extra (hogere) maat leverbaar is, namelijk 
de G7. Kinderen worden steeds langer en deze 
maat is geschikt voor kinderen met een lengte van 
174-207 cm.

Ter completering van dit meubilair is er ook een 
lijn met lerarenbureaus en instructietafels met het 
zelfde blad, zodat er een rustige en uniforme uit-
straling ontstaat in het lokaal.

1 Leerlingstoel
beuken
G2 (paars)
zithoogte: 31 cm, voor lichaamslengte 108-121 cm

art. nr: 50160002

G3 (geel)
zithoogte: 35 cm, voor lichaamslengte 119-142 cm

art. nr: 50160003

G4 (rood)
zithoogte: 38 cm, voor lichaamslengte 133-159 cm

art. nr: 50160004

G5 (groen)
zithoogte: 43 cm, voor lichaamslengte 146-177 cm

art. nr: 50160005

G6 (blauw)
zithoogte: 46 cm, voor lichaamslengte 159-188 cm

art. nr: 50160006

G7 (wit)
zithoogte: 51 cm, voor lichaamslengte 174-207 cm

art. nr: 50160007

2 1-persoons leerlingtafel
beuken, tafelblad 50 x 70 cm
G2 (paars)
hoogte: 53 cm, voor lichaamslengte 108-121 cm

art. nr: 50160102

G3 (geel)
hoogte: 59 cm, voor lichaamslengte 119-142 cm

art. nr: 50160103

G4 (rood)
hoogte: 64 cm, voor lichaamslengte 133-159 cm

art. nr: 50160104

G5 (groen)
hoogte: 71 cm, voor lichaamslengte 146-177 cm

art. nr: 50160105

G6 (blauw)
hoogte: 76 cm, voor lichaamslengte 159-188 cm

art. nr: 50160106

G7 (wit)
hoogte: 82 cm, voor lichaamslengte 174-207 cm

art. nr: 50160107

3 2-persoons leerlingtafel
beuken, tafelblad 50 x 130 cm
G2 (paars)
hoogte: 53 cm, voor lichaamslengte 108-121 cm

art. nr: 50160202

G3 (geel)
hoogte: 59 cm, voor lichaamslengte 119-142 cm

art. nr: 50160203

G4 (rood)
hoogte: 64 cm, voor lichaamslengte 133-159 cm

art. nr: 50160204

G5 (groen)
hoogte: 71 cm, voor lichaamslengte 146-177 cm

art. nr: 50160205

G6 (blauw)
hoogte: 76 cm, voor lichaamslengte 159-188 cm

art. nr: 50160206

G7 (wit)
hoogte: 82 cm, voor lichaamslengte 174-207 cm

art. nr: 50160207
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stoel hangend tassenhaak

maateenheid: cm G2 G3 G4 G5 G6 G7

lengte kind 108-121 119-142 133-159 146-177 159-188 174-207

bladhoogte 53 59 64 71 76 82

zithoogte 31 35 38 43 46 51

1/2

NIEUW: Vanaf heden worden meubelzendingen verpakt in milieuvriendelijk, duurzaam en 
herbruikbaar (verpakkings-) materiaal. Wij zorgen ervoor dat alle dozen, folie en pallets 
weer worden meegenomen of worden opgehaald.
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50160250

Lerarenbureau
Het standaard lerarenbureau (140x60x76 cm) is 
voorzien van een kastje en een separate la, deze 
zijn beide voorzien van een eigen slot. Dit kastje 
kan zowel links als rechts gemonteerd worden.

Alle bureaus en instructietafels hebben vier rechte 
poten van massief beuken en zijn voorzien van 
een kunststof glijder. Eenzelfde blad, met slijtvas-
te toplaag, als de leerlingentafels garandeert een 
mooie, homogene uitstraling en een prettig en 
rustig beeld in het klaslokaal.

Lerarenbureau met kastje / lade links 
tafelblad 140x60 cm, hoogte: 76 cm

art. nr: 50160250

1

Lerarenbureau met kastje / lade rechts 
tafelblad 140x60 cm, hoogte: 76 cm

art. nr: 50160251

2

Verrijdbaar ladekastje –  
met 3 afsluitbare laden

De drie laden kunnen afgesloten worden met het slot 
aan de zijkant van de kast. Dit ladenblok is een ideale 
aanvulling op de instructietafels (va-naf maat G5).
hoogte: 61 cm, breedte 41 cm, diepte 60 cm

art. nr: 50160260

3
NIEUW: Vanaf heden worden meubelzendingen verpakt in 
milieuvriendelijk, duurzaam en herbruikbaar (verpakkings-) 
materiaal. Wij zorgen ervoor dat alle dozen, folie en pallets 
weer worden meegenomen of worden opgehaald.
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Instructietafels
De instructietafels zijn identiek aan de lerarenbu-
reaus, echter zonder kastje en achterwand.

De vier rechte poten zijn van massief beukenhout 
(verkregen uit duurzame bosbouw) en aan de on-
derkant voorzien van kunststof glijders. De tafels 
hebben een 3 cm dik blad van geperst hout en 
zijn voorzien van een slijtvaste toplaag, net als 
de bladen van de leerlingtafels en bureaus. Deze 
instructietafels zijn echter niet voorzien van een 
boekenvak of tassenhaak. De instructietafels zijn 
verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen en le-
verbaar in 6 hoogtes, corresponderend met de 
hoogte en kleurindicatie van de leerlingentafels.

4 Instructietafel 110x50 cm
beuken, tafelblad 110 x 50 cm
G2 (paars)
hoogte: 53 cm, voor lichaamslengte 108-121 cm

art. nr: 50160452

G3 (geel)
hoogte: 59 cm, voor lichaamslengte 119-142 cm

art. nr: 50160453

G4 (rood)
hoogte: 64 cm, voor lichaamslengte 133-159 cm

art. nr: 50160454

G5 (groen)
hoogte: 71 cm, voor lichaamslengte 146-177 cm

art. nr: 50160455

G6 (blauw)
hoogte: 76 cm, voor lichaamslengte 159-188 cm

art. nr: 50160456

G7 (wit)
hoogte: 82 cm, voor lichaamslengte 174-207 cm

art. nr: 50160457

5 Instructietafel 130x60 cm
beuken, tafelblad 130 x 60 cm
G2 (paars)
hoogte: 53 cm, voor lichaamslengte 108-121 cm

art. nr: 50160462

G3 (geel)
hoogte: 59 cm, voor lichaamslengte 119-142 cm

art. nr: 50160463

G4 (rood)
hoogte: 64 cm, voor lichaamslengte 133-159 cm

art. nr: 50160464

G5 (groen)
hoogte: 71 cm, voor lichaamslengte 146-177 cm

art. nr: 50160465

G6 (blauw)
hoogte: 76 cm, voor lichaamslengte 159-188 cm

art. nr: 50160466

G7 (wit)
hoogte: 82 cm, voor lichaamslengte 174-207 cm

art. nr: 50160467

6 Instructietafel 160x80 cm
beuken, tafelblad 160 x 80 cm
G2 (paars)
hoogte: 53 cm, voor lichaamslengte 108-121 cm

art. nr: 50160482

G3 (geel)
hoogte: 59 cm, voor lichaamslengte 119-142 cm

art. nr: 50160483

G4 (rood)
hoogte: 64 cm, voor lichaamslengte 133-159 cm

art. nr: 50160484

G5 (groen)
hoogte: 71 cm, voor lichaamslengte 146-177 cm

art. nr: 50160485

G6 (blauw)
hoogte: 76 cm, voor lichaamslengte 159-188 cm

art. nr: 50160486

G7 (wit)
hoogte: 82 cm, voor lichaamslengte 174-207 cm

art. nr: 50160487

maateenheid: cm G2 G3 G4 G5 G6 G7

lengte kind 108-121 119-142 133-159 146-177 159-188 174-207

bladhoogte 53 59 64 71 76 82

zithoogte 31 35 38 43 46 51



Bijenwaskaarsen



Handgemaakte bijenwaskaarsen zijn iets bijzonder moois. In de Middeleeuwen zorgden ze voor verlichting van de burchten, kastelen en kerken. Ook vandaag 
de dag gaat van kaarsen uit echte bijenwas nog altijd een geheel unieke betovering uit. Het warme licht, de onmiskenbare geur en de feestelijke sfeer maken 
een kleine kaars tot middelpunt van een kamer.
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Dipam bijenwaskaarsen
Dipam maakt een groot assortiment bijenwas-
kaarsen uit 100% pure bijenwas, zonder toevoe-
gingen en van hoge kwaliteit.

Waar mogelijk zijn alle grondstoffen en verpak-
kingsmaterialen niet belastend voor mens en mi-
lieu en op duurzame wijze geproduceerd. Bijna 
alle hier genoemde kaarsen zijn lichtbruin/bijen-
waskleur.

Uiteraard is het volledige assortiment van Dipam, 
waaronder de witte kaarsen, door Mercurius le-
verbaar.

Dipam bijenwaskaarsen
Ook onze samenwerking met Dipam is er één waar we blij mee zijn en begint zich steeds verder te ont-
wikkelen. Dipam is uitgegroeid tot een organisatie waar in het drukke seizoen ca. 10 mensen werken. 

Zij bieden met werkervaringsplaatsen een plek aan mensen die om verschillende redenen (lang) buiten 
het arbeidsproces hebben gestaan. Ook hebben zij samenwerkingsverbanden met instituten voor ge-
handicapten die aan bijvoorbeeld inpakwerk een zinvolle dagbesteding hebben. 

Dipam maakt kaarsen van bijenwas. Met deze duurzame grondstof produceert Dipam op ambachtelijke 
wijze producten van hoge kwaliteit. Waar mogelijk zijn de gebruikte grondstoffen en verpakkingsmate-
rialen niet belastend voor mens en milieu en op duurzame wijze geproduceerd. 

Dipam brengt met kaarsen van 100% bijenwas het zomerzonlicht bij u in de klas en thuis. 

100% PUUR LICHT
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Dipam bijenwaskaarsen A1
18 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 200 mm, diam. 15 mm

art. nr: 95102020

2

Dipam bijenwaskaarsen B1
8 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 200 mm, diam. 22 mm

art. nr: 95102120

1

Dipam bijenwaskaarsen B2
12 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 250 mm, diam. 22 mm

art. nr: 95102125

3

Dipam bijenwaskaarsen B3
12 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 300 mm, diam. 22 mm

art. nr: 95102130

4

Dipam bijenwaskaarsen D2
4 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 200 mm, diam. 40 mm

art. nr: 95102320

5

Dipam bijenwaskaarsen D3
3 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 300 mm, diam. 40 mm

art. nr: 95102330

6

7 Dipam raatkaars ø 3,8 x 19 cm
9 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 19 cm, diam. 3,8 cm

art. nr: 95102619

8 Dipam raatkaars ø 2,8 x 19 cm
12 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 19 cm, diam. 2,8 cm

art. nr: 95102621

9 Dipam raatkaars ø 3,8 x 10 cm
12 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 10 cm, diam. 3,8 cm

art. nr: 95102622

10 Dipam stompkaars driehoekig  
 ø 9 x 17 cm

3 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 17 cm, doorsnede 8,9 cm, 
brandduur: 85 uren

art. nr: 95103314
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3 Dipam kerstboom kaarsen

Kaars H20 - kerstboom - bijenwaskleur
karton, 20 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 110 mm, diam. 13 mm

art. nr: 95102513

Kaars HW20 - kerstboom - wit
karton, 20 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 110 mm, diam. 13 mm, wit

art. nr: 95102514

4 Dipam verjaardagskaarsen

taartkaarsjes T20 - 25 st.
houten cassette, 25 kaarsen, 100% bijenwas, lengte: 11 cm,  
diam. 6 mm

art. nr: 95102106

taartkaarsjes T - 150 st.
karton met 6 houten cassettes, 150 kaarsen, 100% bijenwas,  
lengte: 11 cm, diam. 6 mm

art. nr: 95102801

Dipam bijenwaskaarsen STS1
4 kaarsen met structuur, 100% bijenwas, lengte: 110 mm, diam. 78 mm

art. nr: 95103315

1

2 Dipam bijenwaskaarsen ST2
4 kaarsen zonder structuur, 100% bijenwas, lengte: 140 mm,  
diam. 48 mm

art. nr: 95103312
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95103114

Fotolijst met bijenwas theelicht
Deze fotolijst heeft een theelichtje van pure bijenwas 
in een glaasje. Zo krijgt de foto of het plaatje een 
bijzondere sfeer.
Exclusief kaart.
elzenhout, 18x11,5 cm, met een theelicht van bijenwas in glazen pot

art. nr: 70600010

8

5 Dipam houten theelichthouder bol laag
elzenhout, inclusief theelicht in glazen houder - 3 stuk

art. nr: 95103124

6 Dipam theelichten in aluminium cup
100% bijenwas, brandduur: 4 uren,  
verpakt per 70 stuks (10 doosjes à 7 stuks)

art. nr: 95102707

7 Dipam theelichtjes

bijenwas theelichtjes TL18
18 theelichtjes, bijenwas, diam. 3,6 cm, hoogte: 1,8 cm

art. nr: 95102720

Dipam theelichten zonder aluminium cup
90 theelichtjes (5 doosjes a 18 stuks), 100% bijenwas

art. nr: 95102721

Theelichthouder glas TLG
16 stuks, glas, diam. 4,5 cm

art. nr: 95103114
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Kaarsen maken
Zelf kaarsen maken: oud handwerk dat kinderen in de kleuterklas al plezier geeft. Hier vindt u al het 
benodigde materiaal voor het maken van kaarsen: honingraatplaten van bijenwas en bijenwasschilfers 
inclusief lonten. Al met al, een set voor het maken van kaarsen met uitgebreide handleiding.

Dompelpakket 600 gr bijenwas,  
lont en blik

100% bijenwas, met accessoires: lont, thermometer, dompelblik

art. nr: 95103051

1

Dipam 500 gram bijenwas korrels
100% bijenwas

art. nr: 95102105

2

Dipam raatvellen 19,5 x 33,5 cm
Verpakt per kilo (circa 19 vel), 100% bijenwas

art. nr: 95102112

3 Dipam lont 3 x 5 meter in zakje
Karton met 5 zakjes, per zakje 3 lonten in verschillende diktes

art. nr: 95102115

4
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Bijenwas-honingraatplaten - met lont
Deze bijenwas honingraatplaten zijn het meest 
geschikt om kaarsen van te rollen.
3 platen, 100% bijenwas, 19,5 x 33,5 cm, met lont

art. nr: 95103250

5

Bijenwas-pastilles - met lont
100% Bijenwas van hoge kwaliteit:  
zuivere onvervalste, natuurlijke bijenwas zonder 
toevoegingen
kunststof zak à 1 kg, incl. 10 m lont

art. nr: 35270010

6

Stockmar kleefwas
Kleefwas is zeer geschikt om kaarsen en wasversiering 
vast te maken op hout, metaal, porselein en glas. Eén 
rol is genoeg om 12 -15 kaarsen van gemiddelde 
grootte vast te maken.
vouwdoos, 16 rollen à ca. 6,5 g

art. nr: 85056000

7



Ansichtkaarten



De mooie, sfeervolle plaatjes op de ansichtkaarten bevatten een rijke beeldtaal. Sprookjesmotieven, jaargetijden en feestdagen zijn gebaseerd op een wereld 
die kinderen kennen en verrijken hun ziel. Sommige ansichtkaarten zijn ook als poster verkrijgbaar.
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953042129530421095304209

95304204953042029530443295304214

95304211953042089530420795304206

95304205953042039530420195304213

Thema’s:
95304213 Sterrendaalders
95304201 Roodkapje
95304203 Gelaarsde kat
95304205 Timpe Tee
95304206 Vrouw Holle
95304207 Assepoester
95304208 Raponsje
95304211 Doornroosje
95304214 Repelsteeltje
95304432 Niels Holgersson
95304202 Kikkerkoning
95304204 Hans en Grietje
95304209 Ezeltje strek je
95304210 Beer
95304212 Sneeuwwitje

Sprookjesafbeeldingen 
door Marjan van Zeyl

Wondermooie sprookjesbeelden van Marjan van Zeyl, 
die iedereen die van sprookjesfiguren houdt zullen 
aanspreken. Kinderen houden van deze plaatjes zoals 
Vrouw Holle of Roodkapje.
15 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305010

1

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Ik ben geboren in Amsterdam op de eerste mei. Een paar jaar later verhuisde ik naar de buurt van 
Utrecht. Op zondag zijn we vaak een fietstocht gaan maken, die meestal eindigde in de prachtige, in-
tieme tuin van een statige dame, een echte barones. Ze gaf ons thee met krentenbrood, wat een echte 
traktatie was, zo kort na de oorlog!

Die tuin was omringd door haar privé bos, waar ik, door het passeren van een kleine poort, in kon lopen. 
Op een moment stond ik stil en was helemaal alleen tussen de grote en dikke beuken, betoverd door 
deze unieke ervaring.

Hoog boven mij was er de blauwe lucht, verborgen achter het lente-groene dak van bladeren. De zon 
twinkelende en een straal van licht scheen op duizenden lelietjes van dalen.

Met verbazing heb ik genoten van al die schoonheid van deze charmante kleine klokken, gegeven met 
een vrijgevigheid van de schoonheid, door de zachte hand van een goddelijke natuur.

Dat was het moment dat ik voor de eerste keer in mijn leven, op een zeer bewuste manier, heb ervaren: 
‘Hier mag ik zijn en wat is de wereld mooi’. Ik was drie jaar oud in die maand mei.

Ik heb deze herinnering altijd onthouden als een zachte en rustige bron, die ik heb mogen ervaren en 
wil zijn licht, kleur en schoonheid presenteren, in volle dankbaarheid.

Marjan van Zeyl

Marjan van Zeyl
Marjan van Zeyl-Beuker is geboren in Amsterdam. 
Haar grote inspiratiebron, de schoonheid van 
de natuur, is duidelijk zichtbaar in het werk van  
Marjan van Zeyl. Zij is illustrator van onder andere 
ansichtkaarten en prentenboeken.
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Thema’s:
95304439 Deze tekening is voor.....!
95304402 Vliegeren
95304445 Appels plukken
95304358 Wat een mooie vogeltjes
95304433 Herfstbos
95304317 Sneeuwpop
95304318 Sleetje rijden
95304458 Aan de slootkant
95304453 Zeilboot
95304454 Hut in ‘t bos
95304361 Theetje drinken
95304360 Rijen in het wagentje
95304446 Hobbelpaard
95304316 Vioolspel
95304424 Pianospel
95304449 Schaatspret

Kinderspel en kinderfeest II 
door Marjan van Zeyl

Mooie en stemmingsvolle prentbriefkaarten, geschil-
derd door Marjan van Zeyl. Het zijn afbeeldingen met 
de nodige symboliek en laten kinderen zien in hun 
vrolijke spel in verschillende jaargetijden.
16 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305022

3

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95304420 Verjaardag
95304421 Feest
95304422 Poppenkast
95304423 Ballonnen
95304351 Kersen eten
95304354 Visnetje
95304355 Onder moeders paraplu
95304326 Bloemen plukken
95304328 Touwtje springen
95304329 Bellen blazen
95304353 Hond met bal
95304452 Baby in mandje
95304327 Schommelen

Kinderspel en kinderfeest I 
door Marjan van Zeyl

Deze schitterende, stemmingsvolle prentbriefkaarten 
zijn geschilderd door de Nederlandse schilderes 
Marjan van Zeyl. Het zijn afbeeldingen met de nodige 
symboliek en laten kinderen zien in hun vrolijke spel in 
verschillende jaargetijden.
13 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305021

2

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

95304449953044249530431695304446

95304360953043619530445495304453

95304458953043189530431795304433

95304358953044459530440295304439

95304327

95304452953043539530432995304328

95304326953043559530435495304351

95304423953044229530442195304420
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Thema’s:
95304407 Palmpasen
95304411 Zomer-muis
95304416 Vlinderwereld
95304408 Bloemenkrans
95304324 Spelen in de zee
95304325 Op het strand
95304362 Met de zeemeeuwen mee
95304363 Kijk, een zeemeeuw

Lente en zomer II 
door Marjan van Zeyl

Vriendelijke en kunstzinnige plaatjes voor lente en 
zomer van de Nederlandse schilderes Marjan van 
Zeyl. De motieven bijvoorbeeld het strand en de zee, 
spreken kinderen aan en stimuleren hun verbeeldings-
kracht.
8 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305032

2

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95304313 Blauwe druifjes
95304308 Sneeuwklokjes
95304348 Krokussen
95304418 Gele narcissen
95304322 Tulpen
95304350 Merelnest
95304314 Lammetje
95304319 Haan, kip en kuikens
95304320 Wit paard
95304321 Blauwe vlinders
95304349 Meiboom dans

Lente en zomer I 
door Marjan van Zeyl

Vriendelijke en kunstzinnige plaatjes voor lente en 
zomer van de Nederlandse schilderes Marjan van Zeyl. 
De motieven, bijvoorbeeld het lammetje, haan, kip en 
kuikens of de meiboom dans, spreken kinderen aan en 
stimuleren hun verbeeldingskracht.
11 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305031

1

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

95304363953043629530432595304324

95304408953044169530441195304407

953043499530432195304320

95304319953043149530435095304322

95304418953043489530430895304313
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95304113

95304112953041119530411095304109

95304108953041079530410595304103

95304106953041049530410295304101

9530430995304460

95304419953044179530431095304323

95304359953043369530445995304345

Thema’s:
95304101 Papavers
95304102 Pioenroos
95304104 Zwaan
95304106 Oost-Indische kers
95304103 Engelse rozen
95304105 Wilde rozen
95304107 ‘t rode huis
95304108 Primula
95304109 Violen
95304110 Anemonen
95304111 Zonnebloemen
95304112 Kerstroos
95304113 Vredesduif

Bloemen - grotere kaarten 
door Marjan van Zeyl

Deze mooie kaarten met een geliefd thema, zijn zeer 
decoratief en iets groter dan een reguliere ansicht-
kaart. Ze zijn zeer geschikt in een lijstje of in onze 
kaarthouders.
13 ansichtkaarten assortiment, 11,7x17,3 cm

art. nr.: 95305045

4

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95304345 Iris Germanica
95304459 Ridderspoor
95304336 Witte roos
95304359 Bloemen hebben dorst
95304323 Rode anemoon
95304310 Veldbloemen
95304417 Veelkleurige Oost-Indische kers
95304419 Madeliefjes
95304460 Violen
95304309 Waterlelie

Bloemen 
door Marjan van Zeyl

Wondermooie bloemen heeft Marjan van Zeyl voor 
deze verzameling ansichtkaarten geschilderd. De 
plaatjes zijn zeer decoratief en komen mooi uit in een 
lijstje.
10 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305040

3

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.
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953043069530433395304315

95304335953043059530433095304303

95304307953043349530433295304331

95304443

95304441953044139530440195304412

95304410953043449530434395304442

95304444953044409530441195304409

Thema’s:
95304331 Spirit
95304332 Graalsburcht
95304334 Bergdal
95304307 Bergkristal
95304303 Engel
95304330 Stralend licht
95304305 Maanlicht
95304335 Avondstemming
95304315 Ooievaar
95304333 Regenboog
95304306 Zonsondergang

Licht en mystiek 
door Marjan van Zeyl

Mooie, sfeervolle plaatjes geschilderd door Marjan van 
Zeyl. In deze set zitten kaarten met natuurverschijn-
selen zoals zonnelicht en een regenboog, maar ook 
kaarten met een engel en de ooievaar met een kind 
in een doek.
11 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305060 

2

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95304409 Lente vlinder
95304411 Zomer-muis
95304440 Lente Natura
95304444 Boomelfje en kabouters
95304442 Nymf en kikkers
95304343 Nymphaea
95304344 Els blaast pluisjes
95304410 Lente-kuiken
95304412 Zomer-slak
95304401 Herfst
95304413 Winter-roodborstje
95304441 Elfenreidans
95304443 Sylphen helpen de slaapmutsjes

Natuur en mythische afbeeldingen 
door Marjan van Zeyl

Kinderen zullen zich erg aangesproken voelen door 
deze mooie kaarten met een vleugje mystiek. Marjan 
van Zeyl weet de efjeswereld goed te vangen door de 
kaarten een zachte, bijna fragiele uitstraling te geven.
13 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305050

1

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.
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95304467

95304347953043469530433895304312

95304456953044519530446195304434

95304403953043399530433795304457

95304304953044559530434195304450

Thema’s:
95304301 Sinterklaas
95304436 Sint en Piet
95304447 Pepernoten
95304468 In Bethlehem
95304469 Herders in koude winternacht
95304427 Drie koningen
95304404 Stoomboot
95304435 Dag, Sinterklaasje
95304340 Sinterklaas en Piet op het dak
95304300 Sinterklaasfeest
95304428 Josef en Maria naar Bethlehem
95304470 Wijze mannen volgen de ster
95304406 Heilige familie
95304400 Kerstman

Seizoenen en jaarfeesten II 
door Marjan van Zeyl

Seizoenen en jaarfeesten zoals Sinterklaas en kerstmis 
komen voor in deze set ansichtkaarten van Marjan van 
Zeyl. Zij weet de essentie en de stemming in beelden 
te vangen en op kindvriendelijke wijze kunstzinnig 
weer te geven. Deze set is goed te combineren met 
ansichtkaartenset lente en zomer en de andere set 
met seizoenen en jaarfeesten, zodat het hele jaar aan 
bod komt.
14 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305072

4

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95304450 Mijn kleine prins carnaval
95304341 Rood paasei
95304455 Pasen - opstanding
95304304 Aurora
95304457 Pinksterbruid en bruidegom
95304337 St. Jansvuur
95304339 Martinus deelt mantel met bedelaar
95304403 St. Maartens lantaarn
95304434 Koning Arthur
95304461 Michaël en de draak
95304451 Kindercarnaval
95304456 Palmpaasoptocht
95304312 Paaseieren
95304338 Joris en de draak
95304346 St. Maarten optocht
95304347 Ridder Parcival 
95304467 Odin

Seizoenen en jaarfeesten I 
door Marjan van Zeyl

Seizoenen en jaarfeesten zoals Johannes en St. 
Maarten komen voor in deze set ansichtkaarten van 
Marjan van Zeyl. Zij weet de essentie en de stemming 
in beelden te vangen en op kindvriendelijke wijze 
kunstzinnig weer te geven. Deze set is goed te 
combineren met ansichtkaartenset lente en zomer en 
de andere set met seizoenen en jaarfeesten, zodat het 
hele jaar aan bod komt.
17 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.:  95305071

3

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

9530440095304406

95304470953044289530430095304340

95304435953044049530442795304469

95304468953044479530443695304301
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Thema’s:
95304501 Djenné leemmoskee
95304502 Imam bij moskee
95304503 Interieur leemmoskee
95304505 Tuareg met kamelen
95304508 Jaipur jongen in rajasthan kleding
95304510 Jodhpur vrouw met armbanden
95304511 Goa vrouw met haarversiering
95304512 Maya indianen op bloemenmarkt
95304513 Maya indiaan met tzut en huipil
95304515 Maya indiaan met kind
95304504 Moslim voor moskee
95304506 Jongen in piroque aan Nigeroever
95304507 Jongen met Dogon muts
95304509 Man in Samode Haveli paleis
95304514 Maya indianen

Wereld culturen 
door Marjan van Zeyl

Mooie sferische afbeeldingen van mensen van diverse 
etniciteit, fraai weergegeven door Marjan van Zeyl. 
Kenmerkende taferelen uit hun dagelijkse leven, 
omgeving en kledingstijlen.
15 ansichtkaarten assortiment, 11.7x17.3 cm

art. nr.: 95305080 

2

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95304405 Kerstnacht
95304415 Vrede op aarde
95304302 Natalis
95304448 Herders in aanbidding
95304431 Lucia’s lichtkroon
95304430 Om de kerstboom
95304438 Gelukkig Nieuwjaar
95304414 Advent
95304429 Aanbidding van de koningen
95304437 Kerstboom engel
95304113 Vredesduif
95304112 Kerstroos

Seizoenen en jaarfeesten III 
door Marjan van Zeyl

Plaatjes van onder andere Advent en Kerstmis vindt 
u in dit assortiment ansichtkaarten met een accent 
op jaarfeesten. Sfeervol weergegeven plaatjes van de 
Nederlandse schilderes Marjan van Zeyl.
12 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305073

1

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

953045149530450995304507

95304506953045049530451595304513

95304512953045119530451095304508

95304505953045039530450295304501

95304112953041139530443795304429

95304414953044389530443095304431

95304448953043029530441595304405
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Thema’s:
95304358 Wat een mooie vogeltjes
95304342 Haasje en maan
95304463 Wat kom je doen kipje ?
95304464 Lammetjes in boomgaard
95304216 Het grootste ei
95304217 De nieuwe zwaan
95304311 Eend en kikker
95304352 Poezen
95304425 Eekhoorn
95304426 Egel
95304356 Moeder beer met welp
95304357 Belgische knollen
95304462 Kippen op het erf
95304465 Koe met kalf
95304466 Veulen in de wei
95304215 Het is zomer

Dieren  
door Marjan van Zeyl

Een set kaarten die kinderen zeker zal aanspreken 
door de herkenbaarheid van taferelen buiten met 
(boerderij-) dieren en buitenactiviteiten, maar ook van 
gezelligheid. Uiteraard zijn ook deze kaarten geschil-
derd door Marjan van Zeyl.
16 ansichtkaarten assortiment, 10,7x15 cm

art. nr.: 95305090

4

Alle individuele kaarten zijn verkrijgbaar in sets 
van 10 stuks.

Thema’s:
95306221 Roodkapje
95306226 Vrouw Holle
95306227 Assepoester
95306402 Vliegeren
95306436 Sinterklaas en Piet
95306303 Engel
95306231 Doornroosje
95306230 Beer
95306222 Kikkerkoning
95306232 Sneeuwwitje
95306406 Heilige familie
95306224 Hans en Grietje

Posters 
door Marjan van Zeyl

De door kinderen meest geliefde sprookjesbeelden zijn 
ook verkrijgbaar als poster. In deze set of individueel 
per stuk. Kinderen houden van plaatjes zoals Rood-
kapje, Vrouw Holle of Sneewwitje.
12 posters assortiment, 22,5x30,5 cm

art. nr.: 95306100

3

Alle individuele posters zijn verkrijgbaar, per pos-
ter (per stuk).

7 Kaartenstandaard - groot
Deze grotere gebogen kaartenstandaard is net zoals de 
kleinere standaard geschikt voor wisselende decoraties, 
en kan van pas komen bij kaartspelen voor spelers die 
hun kaarten niet zelf in hun hand kunnen houden.
beuken, 50x3x1,5 cm

art. nr: 50950060

6 Kaartenstandaard - klein
De gebogen standaards van beukenhout zijn niet alleen 
geschikt voor (kunst)ansichtkaarten maar ook voor speel-
kaarten. Zij worden graag gebruikt als bijv. gehandicapte 
spelers de kaarten niet zelf in de handen kunnen houden.
beuken, 25x3x1,5 cm

art. nr: 50950061

5 Adventskalender 25 deurtjes - 24x34 cm - 
door Marjan van Zeyl

24x34 cm, 25 deuren

art. nr: 95305280

95304215953044669530446595304462

95304357953043569530442695304425

95304352953043119530421795304216

95304464953044639530434295304358

95306224953064069530623295306222

95306230953062319530630395306436

95306402953062279530622695306221
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De omkeerbare kubus

Door zich op een kunstzinnige manier te verdiepen in de vragen rond Ruimte en de Dierenriem, ontdekte Paul Schatz in 1929 de omkeerbaarheid van de 
hemellichamen.

Vooral de, uit de gevonden wetmatigheden ontwikkelde “Omkeerbare Kubus” met zijn kenmerkende ritmische bewegelijkheid, vormde vervolgens de basis 
voor het totale werk van Paul Schatz.
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Objecten en  
ontdekkingen  
van Paul Schatz
De objecten van Paul Schatz voeren ons via het 
spel en de schoonheid, naar de geheimen van de 
ruimte.

Vooral met zijn omkeerbare kubus maakt de uit-
vinder en ontdekker ons duidelijk, hoe veelomvat-
tend en onderhoudend het onbekende kan zijn. 
Geleid door het idee, dat in iedere starre vorm, 
de wetten van de beweging en de mogelijkheid 
tot omkeerbaarheid aanwezig is, ontdekte en ont-
wikkelde Paul Schatz vanuit de omkeerbare kubus 
nieuwe ruimtelijke vormen en diverse machines.

Kuboid kubus-knutsel map, traditioneel
Er gaat niets boven zelf uitproberen, zelf beleven en 
zelf doen. 3 vellen kleurig (A4) karton met ieder één 
onderdeel. Formaat als kubus 7x7x7 cm
3 vellen kleurig (A4) karton met ieder één onderdeel,  
Formaat als kubus 7x7x7 cm

art. nr: 70901001

1

Kuboid omkeerbare kubus
Met dit model beleef je de dynamische bewegingsmo-
gelijkheden van de kubus.
Gekleurd karton, Formaat als kubus 7x7x7 cm

art. nr: 70901002

2
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Kuboid omkeerbare kubus - Hexyflex
De omkeerbare kubus in een bijzonder lichte en buig-
zame, tot zijn wezen gereduceerde uitvoering.
Koper en draadstaal, Formaat als kubus 7x7x7 cm

art. nr: 70901003

3

Kuboid - Oloid
Aangenaam in de hand liggende, intrigerende vorm 
en vooral een lust voor het oog: de kleine handzame 
Oloid.
Eikenhout, 7x5 cm

art. nr: 70901011

4

Paul Schatz
Paul Schatz werd op 22 december 1898 geboren in Konstanz aan de Bodensee. Het traditioneel bur-
gerlijke milieu - zijn vader was gemeenteraadslid en had een kleine machinefabriek - waren bepalend 
voor het leven van de jonge Paul. De technische ontwikkeling in de nieuwe eeuw, speciaal die in de 
luchtvaart, fascineerde hem. In het tweede oorlogsjaar, 1916, kreeg de hoog begaafde leerling de Graf 
Zeppelin prijs, een beurs voor de beste prestaties in de wiskundige- en natuurwetenschap vakken. Als 
zeventien jarige deed hij dienst als marconist aan het westelijk front. Na de oorlog begon hij aan de 
technische hoge school in München, zijn studies wiskunde en machinebouw. Kort voor zijn afstuderen 
wisselde hij van studierichting en ging verder met astronomie. Teleurgesteld over de huidige wetenschap 
met zijn eenzijdige, abstracte denken, brak hij in 1922 zijn universiteitsstudie af en begon een kunstzin-
nige opleiding aan de Holzschnitzschule Warmbrunn in het Reuzengebergte.

Van 1924 tot 1927 was hij als beeldhouwer actief in zijn eigen atelier aan de Bodensee. In deze tijd 
begon hij aan een intensieve studie van de antroposofie. Wat hem vervolgens steeds duidelijker bracht 
bij de vraag naar de bron van zijn werk als kunstenaar: “”...in dem Verlangen, ein Denken zu finden, in 
dessen Klarheit das Künstlerische nicht erfriert und ein wahres Kunstschaffen zu erreichen, das einem 
erkennbaren, nicht dunklen unkontrollierbaren Quell entströmt”

(“... in het verlangen, een denken te vinden dat in zijn helderheid het kunstzinnige niet verstart en een 
waarachtig kunstzinnig scheppen te bereiken dat ontstaat uit een herkenbare, niet donkere, controleer-
bare bron”, Paul Schatz). Als resultaat van deze studie, publiceerde hij zijn boek “Der Weg zur künstle-
rischen Gestaltung in der Kraft des Bewusstseins”. (eigen uitgave, Konstanz 1927).

Met zijn partner Emmy Schatz-Witt verhuisde hij in 1927 naar Dornach / Zwitserland, waar hij tot zijn 
dood op 7 maart 1979 leefde en werkte.

De ontwikkeling van nieuwe technische vormen waren voor Paul Schatz altijd kunstuitingen in de zin 
van het Griekse woord “techne” . Zijn levens ideaal was de realisatie van een nieuwe, aan de natuur en 
menselijke maat aangepaste, techniek.
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Reeds in 1927 produceerde de Nederlandse familie De Ruiter natuur lederen tassen onder de merknaam RUITERTASSEN.

De door Mercurius met zorg uitgekozen (school-) tassen worden vervaardigd uit hoogwaardig Belgisch kalfsleder, dat duurzaam wordt gelooid. De tassen zijn 
nagenoeg onverslijtbaar zodat u nooit meer een andere tas nodig zal hebben.
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Schooltas / lerarentas, 2 vaks

Asymmetrical front compartments - colour: Natural
40x30x17 cm, gewicht: ca. 2 kg

art. nr: 45910237

Asymmetrical front compartments - colour: Ranger
40x30x17 cm, gewicht: ca. 2,2 kg

art. nr: 45911237

1

Schooltas / lerarentas, 3 vaks

Asymmetrical front compartments - colour: Natural
40x30x20 cm, gewicht: ca. 2,3 kg

art. nr: 45910342

Asymmetrical front compartments - colour: Ranger
40x30x20 cm, gewicht: ca. 2,5 kg

art. nr: 45911342

2

Lederen tassen  
van Ruitertassen
Ruitertassen: klassiekers die kunnen bogen op een 
geschiedenis van 80 jaar. De hoge eisen aan ma-
teriaal en afwerking hebben succes opgeleverd, 
want ook vandaag de dag nog, staan deze tassen 
voor tijdloos ontwerp en uitmuntende kwaliteit. 
De gerenommeerde firma Ruitertassen gebruikt 
hoogwaardig Belgisch kalfsleder, dat duurzaam 
wordt gelooid. Het leder behoudt zijn natuurlijke 
soepelheid en is desondanks stevig en onverslijt-
baar. Iedere tas krijgt naar verloop van jaren door 
natuurlijke invloeden en gebruik een geheel per-
soonlijke, unieke kleur. U zult waarschijnlijk nooit 
meer afstand willen doen van uw Ruitertas!

Speciaal uitgebracht door Ruitertassen voor Mercu-
rius : een grote boekentas met “art make sense” 
logo erin gestanst.

Alle schooltassen zijn verkrijgbaar in naturel leder 
en ranger, dit is de zgn “antiek-look”. De tassen 
hebben een zeer stevige verstelbare schouder-
riem. Verder hebben alle tassen naast 1 of 2 vak-
ken voor ordners, DIN A4 papier of lunchtrommel 
een vak met zachte bescherming voor de laptop. 
Tussen de vakken zitten schappen die voorzien 
zijn van een ritssluiting voor documenten die veilig 
opgeborgen dienen te worden.

Voorts zijn deze ruime tassen voorzien van in-
genaaide en opgestikte vakken van textiel, voor 
het opbergen en insteken van pennen, brillen, 
telefoons, visitekaartjes, rekenmachine, agenda, 
enz., enz. De tas kan door zijn kwaliteit, afwer-
king en extra sterk gemaakte handgreep veel ge-
wicht verdragen.
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Schooltas / lerarentas, 3 vaks

leren schooltas, 3 vaks, symmetrisch - kleur: naturel
40x30x18 cm, gewicht: ca. 2,4 kg

art. nr: 45910358

leren schooltas, 3 vaks, symmetrisch - kleur: ranger 
(antieklook)
40x30x18 cm, gewicht: ca. 2,7 kg

art. nr: 45911358

3

4 Schooletui
Kleurpotloden, gummen e.d. kunnen wel tegen een 
stootje als ze in deze oerdegelijke schooletui uit sterk 
runderleer opgeborgen zitten.
Etui leder – naturel
leer, lengte: 24 cm, breedte: 10 cm

art. nr: 20563606

Etui leder - ranger
leer, lengte: 24 cm, breedte: 10 cm

art. nr: 20563605
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Flexibel klaslokaal 256,257

Fluit

--- Aura 232

--- Choroi 228-231

--- Moeck 232

--- Mollenhauer 233

--- fluitenolie 231

--- fluitenwisser 231

--- intervalfluit 228

Fotolijst met theelicht 267
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--- work and play in early childhood en|de 189
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--- standaard 247

Lijm

--- Ukkie 136

--- aanmaak 136

--- alleslijm 136
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Open handtrommel 240

Opstelschrift 152

Overzicht schilderpapier 34

Overzicht tekenpapier 94

P
Paardentuig voor kinderen 212

Paddenstoelen 123

Pannenlappen weefraam 121

Papier
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--- Art Specials pastel 84
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--- fixatief 89
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Pentatone klokkenspel 235
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Periodecahier 148,154
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Pigment aquarelverf Artemis 20,21
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Potloden
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--- blok 92
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--- kist met deksel 90

Potloodblikje leeg 90

Potloodverlenger 89
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Progresso grafietstiften houtvrij 87
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Reparatieset voor carillon 235
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Resonantiekast handspel 239

Ridderkostuum 207

Robuuste speelblokken 212

Roertrommel roerxylofoon 241
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Ruitertassen schooltassen 286

Runderhaar penseel

--- gebogen 27
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--- regenboog speelcape 207

--- zijde doeken 203-205
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--- roestvrij stalen 137

Schatz Paul 282,283
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Schetspapier 36,37,95,97

Schilder accessoires droogrek 38

Schilder accessoires penseelhouder 39
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Schilder- en tekenpapier 35-37,94-97
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Schäfer Christine 187

Sjouwplank 214

Slijper 88,89

Snaren reserve snarenset 245,247

Snel verstelbare precisiepasser 93

Soedan breiwol 107

Sopraanblokfluit 232,233

Speciaalcahier 152

Speelgoed

--- figurentouw Sarah’s silks 208

--- hoepel 212

--- houten wasknijper 215

--- loopklossen 212

--- nanchen 222-225

--- robuuste speelblokken 212

--- speelplaatskrijt voor strepentrekker 211

--- spel- en activiteiten waaier 209

--- stelten verstelbaar 213
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Speelplaatskrijt 211

Speelstandaard 203,215

Speelstandaardboog 215

Speksteen 140,141
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--- gymnastieklint 208
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--- regenboog speelcape 207
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--- zijde speeldoeken 203-205
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Spons natuurspons 41

Spons viscose 41
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Sprookjes

--- afbeeldingen poster 279
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--- roodkapje 195,272
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Standaard voor euritmie-ballen 199

Standaard voor lier 247
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Stemapparaat

--- stemhamer 250

--- stemsleutel 250
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Stockmar

--- aquarelverven 18,19
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--- bijenkneedwas 100-102

--- bijenwasblokjes 46-49

--- bijenwasfolie/versierwas 132-135

--- bijenwasstiftjes 50-53
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--- grafietpotloden 84

--- kleefwas 269

--- kleurencirkel kleuren 18

--- kleurpotloden 58-61
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--- versierwas 132-135
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Stoffen etui 91
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--- speciale klopper 234

Streit Jakob 182

Strepentrekker 211

Strorietjes naturel 123
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Super Ferby kleurpotloden 67

Supracolor aquarelpotloden 82
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Taylor Michael 185

Teken en schilderpapier 34,36,94,96

Tekenhoutskool grafietpotloden 84
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Tekenkool 84,85

Tekenpapier 94-97
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Tekenschriften 148,156

Theelicht fotolijst met bijenwas 267

Theelichthouder glas 267

Therapeutenpapier 34,36,94,95

Thomas Berger 195

Thomas Wildgruber 18,189

Tijdvakschriften 149

Tractor met wagen 218

Transparant papier 129,136

Trein 219

Triangels en pentangels 242

Tricot, katoenen 110
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Trommels en pauken 240

U
Uitspoelemmertje voor penselen 40

Ukkie kinderlijm 136

Ulke Viola 188

V
Varkenshaar penseel chinees 29

Veiligheidsspelden met bal 198

Veilingkist 214

Verfbinder 20,41

Verfpotblokhouders 41

Verjaardagskaarsen 266

Verzamelmappen 40

Vijzel met stamper 20,41
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--- mat 122

--- naalden set 109,122

Viola Ulke 188
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--- Lamy 171

--- houten houder 168,170,172
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--- kalligrafie vulpen 169

--- losse dop 168,170

--- rollerballpen Greenfield 170

--- voorstuk rollerball Greenfield 170

--- voorstuk vulpen 168

W
Wals 219

Walter Kraul 184

Was-harsemulsie 20,21

Wasfolie creatiefset 133

Wasfolie 132

Waskleurblokken Stockmar 46-49

Waskleurstiften Stockmar 50-53

Waterbak kartonnen 39

Weefraam rond 121

Weefraam 110,121

Wil van Haren 185

Wildgruber Thomas 189

Wilma Ellersiek 181,248

Wol

--- bioland breiwol 105,107

--- breikatoen 111

--- breiwol 107,105,122,120

--- regenboog 120

--- sprookjeswol plantaardig geverfd 108,109

--- vilt bioland 112

X
Xylophone houten klanktongen 238

Xylophone roertrommel roerxylofoon 241

Y
Yorik kleurpotloden 92

Z
Zachte gum 89

Zeyl Marjan van 195,272-279

Zijde

--- capes 207

--- doeken 118,119,203,204

--- gymnastieklint 208

--- katoenen speeldoek 206

--- kostuums 207

--- naalden 120

--- plantaardig geverfd 118,119

--- regenboog speelcape 207

--- vloei papier 126

--- zijde speeldoeken 203,204

Zweeds schilderpapier 34
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95305071 277
10130--- 128
101300-- 128
10135190 129
10135930 129
10135931 129
10140--- 127
10140910 126
10140911 126
10140921 126
10140926 126
10140930 127
10145100 129
10211002 173
10211003 173
10211004 173
10211007 173
10211101 173
10310001 35
10310002 35
10310100 35
10310112 35
10310212 35
10310214 35
10310402 35
10310404 35
10311100 97
103115-- 37,97
103119-- 37,97
10315201 36,95
10315202 36,95
10315204 36,95
10315210 36,95
10315211 36,95
10315261 36
10315262 36
10315263 36
10315264 36
10315301 37
10315302 37
10315304 37
10340101 96
10340102 96
10340104 96
103501-- 125
10350900 125
10360101 36,96
10360102 36,96
10360104 36,96
10360401 96
10390005 127
10390105 127
10410--- 124
104103-- 124
104109-- 124
10410900 124
10411--- 124
104113-- 124
10510100 125
10510110 125
10510120 125
10520112 131
10520116 131
10520120 131
10520212 131
10520216 131
10520220 131
10520312 131
10520316 131
10520320 131
10522112 131
10522116 131
10522120 131
10522212 131
10522216 131
10522220 131
10522312 131
10522316 131
10522320 131
10524112 130
10524116 130
10524120 130
10524212 130
10524216 130
10524220 130

10524312 130
10524316 130
10524320 130
151051-- 164
151052-- 164
15105302 164
15105303 164
15105304 164
15105305 164
15105308 164
15106001 165
15106007 165
15106012 165
15106305 165
15106310 165
15110102 149
15110103 149
15110202 149
15110203 149
15115001 152
15115002 152
15115003 155
15115004 150
15115005 152
15115006 152
15115007 152
15115008 151
15115010 152
15115011 152
15115012 152
15115015 154
15115016 154
15115017 151
15115018 150
15115020 150
15115021 150
15115022 151
15115030 150
15115031 150
15115032 151
15115040 154
1512021- 156
1512031- 156
1512041- 159
15120417 157
1512044- 159
15120447  157
1512051- 158
15120517 157
15120531 155
1512054- 158
15120547  157
1512057- 162
1512062- 163
1518041- 160
1518044- 160
1518051- 160
1518054- 160
1518057- 162
1518058- 162
1518064- 163
1518541- 161
1518551- 161
1518557- 161
2014011- 172
20220000 172
20235005 172
2031500- 168
20315100 169
2031520- 168
20315205 169
20315210 169
20315212 169
20315213 169
20315220 169
20315222 169
20315223 169
2031525- 168,170
20315260 168,170
2031540- 170
2031550- 170
20320000 171
20320001 171
20320010 171
204206-- 171

204500-- 168,170
204502-- 168,170
204503-- 168,170
20505010 87
20505011 87
20505012 87
20505013 87
20505014 87
20505111 87
20505112 87
20505113 87
20505114 87
20505912 84
205320-- 75
20532912 75
20532913 75
20532918 75
205340-- 74
20534912 74
20534913 74
20535--- 83
20535912 83
20535918 83
20535930 83
20535940 82
20536012 77
20536024 77
20536036 77
20536072 77
205361-- 77
20539012 79
20539024 79
20539036 79
20539072 79
205391-- 79
20539912 81
20539918 81
20539930 81
20539940 81
20540--- 69
20540912 68
20540913 69
20540918 69
20540919 69
20541--- 71
20541912 70
20541913 71
20541918 71
20541919 71
20545100 73
20545200 63
20545300 84
20545761 84
20545810 84
20546006 72
20546100 72
20560912 66
20561--- 67
20561912 67
20561914 67
20561918 67
20561958 67
20563605 287,91
20563606 287,91
20571115 85
2057120- 85
2057121- 85
20571300 85
20571400 85
20571500 85
20571600 85
205721-- 86
20572512 86
20572524 86
20573012 86
20573024 86
20575004 84
20575007 84
20575008 84
20575010 84
20590077 88
20590201 88
20590210 88
20590211 88
20590222 88
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2059025- 88
20590300 88
20590301 88
20590604 88
20592005 89
20592030 89
20592070 89
20592124 93
20592130 93
20592140 93
20592145 93
20592200 93
20593003 89
20594010 89
20594015 89
20595010 90
20595025 92
20595028 92
20595035 92
20595301 90
20595302 90
20595310 90
205955-- 91
20597101 40,92
20597102 40,92
207050-- 175
20705007 175
20705030 175
20710002 175
20710004 175
20710112
20710002
20710004 175
20710112 175
207150-- 174
20715100 174
20717015 55
20717030 55
20717130 55
20725306 54
20725309 54
20725313 54
20725318 54
20725324 54
20725336 54
20725351 54
20725812 54
20725824 54
20725836 54
20725860 54
20740006 211
20740010 211
25510002 29
25510004 29
25510006 29
25510008 29
25510010 29
25510011 29
25510012 29
25520006 23
25520008 23
25520010 23
25520012 23
25520014 23
25520016 23
25520018 23
25520020 23
25520022 23
25522018 27
25522022 27
25522118 27
25522122 27
25523010 27
25523016 27
25523114 28
25523116 28
25523214 28
25523216 28
25525004 24
25525006 24
25525008 24
25525010 24
25525012 24
25525014 24
25525016 24

25525018 24
25525020 24
25525022 24
25525024 24
25526004 25
25526006 25
25526008 25
25526010 25
25526012 25
25526014 25
25526016 25
25526018 25
25526020 25
25526022 25
25526024 25
25527002 26
25527004 26
25527006 26
25527008 26
25527010 26
25527012 26
25527014 26
25527016 26
25528018 27
25528020 27
25528022 27
25540006 30
25540008 30
25540010 30
25540012 30
25540014 30
25540016 30
25540018 30
25540020 30
25540022 30
25543010 32
25543016 32
25543114 33
25543116 33
25543214 33
25543216 33
25545004 31
25545006 31
25545008 31
25545010 31
25545012 31
25545014 31
25545016 31
25545018 31
25545020 31
25545022 31
25545024 31
25548018 32
25548020 32
25548022 32
25905001 89
25905040 89
25910006 40
25915001 41
25915002 41
25915011 41
25915012 41
25915020 41
25916000 39
25917001 39
25918001 40
25920001 38
25920002 38
25920003 38
25920005 38
25920007 38
25920009 38
25921001 174
25921002 174
30110001 136
30110101 136
30110103 136
30115001 136
30115101 136
30115103 136
30125000 136
30165043 40
30165044 40
30165343 40
30165344 40

30185015 136
30185016 136
30220036 41
30220048 41
35104101 142
35104102 142
35104264 142
35104364 142
35104384 142
35104478 142
35104592 142
35110005 143
35110011 143
35110012 143
35110016 143
35110020 143
35110030 143
35110085 144
35110095 144
35110510 144
35110515 144
35110520 144
35110600 145
35110700 145
35110800 145
35110900 144
35140301 141
35140331 140
35140350 140
3514040- 141
3514042- 141
35140451 141
35140452 141
3523000- 103
35270010 269
35311--- 111
353250-- 108
35325100 108
35325150 108
353260-- 109
35326100 109
35327001 108
35331--- 115
353351-- 116
35335199 117
353361-- 117
35342--- 114
35342900 114
35343--- 114
353440-- 113
35344900 113
353450-- 113
35345100 109,122
35345101 109,122
35345105 109,122
35345400 120
35345405 120
35345450 120
353460-- 112
35346100 112
35346210 120
35346305 120
35346310 120
35346315 120
35346500 112
353471-- 119
353472-- 119
353481-- 118
353482-- 118
3535---- 107
353500-- 105
35364050 122
35364060 122
35371040 122
35371045 122
35381010 198
35381020 198
35381030 198
3539316- 207
353950-- 204
353951-- 204
353952-- 205
353953-- 207
353954-- 203
353955-- 203
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3539571- 206
35395711 206
35520000 137
35520002 137
35520003 137
35520008 137
35520100 137
35520102 137
35520103 137
35520108 137
35520901 137
35520902 137
35910011 123
35910015 123
35910019 123
35910020 123
35929099 123
35935210 123
40705300 172
45105002 199
45105003 199
45105004 199
45105095 199
45105100 199
45105105 199
45105110 199
45105115 199
45105116 199
45105170 199
45105175 199
45105190 199
451052-- 198
451053-- 198
45611001 41
45611005 41
45611102 41
45611201 175
45611202 175
45611302 175
45910237 286
45910342 286
45910358 287
45911237 286
45911342 286
45911358 287
50160002 258
50160003 258
50160004 258
50160005 258
50160006 258
50160007 258
50160102 258
50160103 258
50160104 258
50160105 258
50160106 258
50160107 258
50160202 258
50160203 258
50160204 258
50160205 258
50160206 258
50160207 258
50160250 260
50160251 260
50160260 260
50160452 261
50160453 261
50160454 261
50160455 261
50160456 261
50160457 261
50160462 261
50160463 261
50160464 261
50160465 261
50160466 261
50160467 261
50160482 261
50160483 261
50160484 261
50160485 261
50160486 261
50160487 261
50405030 38

50450012 257
50450013 257
50450014 257
50450015 257
50450202 257
50450225 257
50950060 279
50950061 279
55101001 228
55101101 228
55101201 228
55101301 228
55102500 229
55102501 229
55102510 229
55102520 229
55103000 230
55103100 230
55105000 231
55108000 230
55108001 230
55108020 230
55108100 230
55108101 230
55108120 230
55117100 231
55117200 231
55117500 231
55117600 231
55120000 245
55120002  245
55120300 244
55120309 244
55120500 245
55120900 245
55121000 245
55121003 245
55121500 245
55121900 245
55122010 246
55122011 246
55122500 246
55122900 246
55132100 244
55132109 244
55132110 244
55132119 244
55132120 244
55132129 244
55137100 250
55137201 250
55137900 250
55138500 250
55138600 250
551500-- 239
551502-- 239
55150500 239
55156100 239
55156200 239
55156300 239
55156400 239
55158--- 241
55159100 239
55159300 239
55160000 235
55160100 235
55160300 235
55160400 235
55160700 235
55160800 235
55161--- 234
55161000 234
55161100 234
55161200 234
55162710 235
55162799 235
55162810 235
55162899 235
551631-- 238
55163400 238
55163500 238
55163600 238
55163700 238
55163800 238
55163900 238

55165100 240
55165110 240
55165200 240
55165300 240
55166500 240
55167000 240
55167100 240
55167200 240
55169000 234
55169001 234
55169300 238
55169501 240
55170701 242
55172001 242
55172101 242
55172201 242
55172301 242
55172501 242
55172701 242
55173001 243
55173101 243
55173301 243
5518080- 249
55180810 249
55180815 249
55180820 249
55180830 249
55182000 249
55182100 248
55182200 248
55182300 248
55182310 248
55182320 248
55182350 248
55182360 248
55210010 247
55210015 247
55210020 247
55210025 247
55210037 241
55210038 241
55210039 241
55210040 241
55210041 241
55210042 241
55210043 241
55210045 237
55210050 237
55210052 237
55210055 237
55210072 236
55210073 236
55210074 236
55210076 247
55210081 250
55210090 247
55210095 247
55210100 247
55210110 247
55909052 233
55909071 233
55909171 233
55910001 232
55910002 232
55910021 232
55910022 232
55911005 232
6521150- 179
6521170- 180
6521190- 178
65211911 185
65211921 182
65211930 183
65211931 183
65211941 183
65211951 185
65211961 185
6521197- 182
65211980 185
65212000 184
65212001 184
65212011 184
6521202- 181
6521203- 181
6521204- 181
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6521205- 181
65212050 181
6521206- 184
65212071 184
653100-- 190
6531001- 190
6531002- 190
6531003- 191
6531004- 191
6531005- 191
6531006- 191
6531007- 191
6531008- 191
6531009- 192
6531010- 192
6531011- 192
6531012- 193
65310132 193
6531014- 193
6531015- 193
6531016- 192
65310172 195
6531018- 195
65310192 195
6531021- 195
6531022- 194
6531023- 192
6531024- 192
6531025- 194
6531026- 195
6531027- 193
65310271 193
65310272 193
6531028- 194
65310282 194
6531029- 193
65310291 193
6541000- 186
6541001- 186
6541002- 187
6541003- 188
6541004- 186
6541006- 189
65410071 189
6541008- 189
6541009- 189
6541011- 187
6541012- 188
6541013- 187
6541014- 188
6541015- 187
65900000 209
65900002 209
68000000 35
70200011 219
70200012 219
70200013 219
70200014 219
70200015 219
70200016 219
70200017 219
70200018 219
70200019 219
70200021 221
70200022 221
70200023 221
70200024 221
70200025 221
70200026 221
70200028 221
70200029 221
70200032 221
70200033 221
70200034 221
70500002 215
70500003 215
70600010 267
70600019 121
70600020 121
70600050 
70600060 121
70600050  121
70600050 110
70600060 110,121
70601100 121

70601105 121
70603000 217
70603010 217
70805010 214
70805012 214
70805015 214
70805102 214
70900008 212
70900050 210
70900052 210
70900054 210
70900060 210
70900160 212
70900170 212
70900201 213
70900202 213
70900302 212
70900400 212
70900410 212
70900600 211
70900700 208
7090080- 208
7090082- 208
70901001 282
70901002 282
70901003 283
70901011 283
70910000 215
709200-- 224
7092000- 225
70920001 224
70920002 222
70920003 222
70920004 222
70920012 223
70920013 224
70920014 223
70920015 223
85009000 88
85009020 88
850220-- 20
850221-- 20
850230-- 20
850241-- 20
85025000 20
85025010 20
85031000 51
85031001 50
85031200 51
85032000 51
85032100 51
85032101 51
85032500 53
85032549 49,53
85032600 53
850330-- 52
85034000 47
85034001 47
85034200 47
85035000 47
85035061 49
85035100 47
85035500 49
85035600 49
850360-- 48
850410-- 18,19
850420-- 18,19
85051000 100
85051200 101
85051600 101
850517-- 102
850518-- 102
85056000 269
85063000 135
85063100 134
85063200 132
85063300 133
850637-- 135
850638-- 133
85086000 20,41
85089310 90
85089320 90
85089325 90
85089330 89
85089335 90

85089340 90
85089350 90
850900-- 63
85090912 62
85090924 63
850920-- 65
85092912 65
850953-- 59
85095831 59
850963-- 59
85096831 59
85097001 61
85097002 61
85097003 61
85097004 61
95102020 265
95102105 268
95102106 266
95102112 268
95102115 268
95102120 265
95102125 265
95102130 265
95102320 265
95102330 265
95102513 266
95102514 266
95102619 265
95102621 265
95102622 265
95102707 267
95102720 267
95102721 267
95102801 266
95103051 268
95103114 267
95103124 267
95103250 269
95103312 266
95103314 265
95103315 266
95305010 272
95305021 273
95305022 273
95305031 274
95305032 274
95305040 275
95305045 275
95305050 276
95305060  276
95305072 277
95305073 278
95305080  278
95305090 279
95305280 279
95306100 279
95400900 194
95400905 194
95400910 194
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Mercurius B.V.
The Netherlands/Belgium/Luxemburg
+31 40 2645800
info@mercurius-international.com

Argentina
BiztoBiz
+54 11 44590673
argentina@mercurius-international.com

Australia
Mercurius Australia
+61 3 9761 6030
info@mercurius-australia.com

Austria
Mercurius Österreich
+43 6219 20278
austria@mercurius-international.com

Baltic (Estonia/Latvia/Lithuania)
Mercurius Baltic
+371 2913 7091
baltic@mercurius-international.com

Brasil
Mercurius & Stockmar Brasil / JF Fletcher ME
+55 16 39164688
brazil@mercurius-international.com

Canada
Mercurius Canada Ltd.
+1 807 3459557
canada@mercurius-international.com

Chile
Mercurius Chile
+ 56 9 7796 7599
mercurius.chile@gmail.com

China
Mercurius China
+86 135 68893517
china@mercurius-international.com

Czech Republik / Slovakia
Mercurius Czech
+420 723120815
czech@mercurius-international.com

Denmark
Mercurius Danmark ApS
+45 60 14 83 31
denmark@mercurius-international.com

Finland
Kirjokanta Oy
+358 9601697
kirjokanta@kirjokanta.fi

France
Mercurius France
+33 6 98 39 91 65
france@mercurius-international.com

Germany
Mercurius Deutschland
+49 4191 956066
germany@mercurius-international.com

Greece
Katerina Tzigotzidou
+30 210 33 11324
greece@mercurius-international.com

Hungary
Katica Játék Kft.
+36 1 4622388
hungary@mercurius-international.com

Iceland
Dagny Osk Asgeirsdottir
+354 847-1660
isbambus@gmail.com

India
Aindriyaa Arts and School Supplies
+91 8179972042
india@mercurius-international.com

Ireland
Mercurius Eire/ An Siopa Beag
+353 61 375770
ireland@mercurius-international.com

Israel
Omer
+972 4 993 1976
israel@mercurius-international.com

Italy
Mercurius Italia/  Daelli arte e gioco
+39 02 6688542
daelli@arte-e-gioco.it

Japan 
Omocha Bako Co. Ltd.
+81 3 37593150
info@omochabako.co.jp

Malaysia
Mercurius Arts Malaysia
+60 4 890 9068
malaysia@mercurius-international.com

Mexico
Etreus Mexico SA de CV
+52 55 52811480
mexico@mercurius-international.com

New Zealand
Mercurius New Zealand
+64 6 8707069
new-zealand@mercurius-international.com

Norway
Antropos Bokhandel
+47 22 460374
norway@mercurius-international.com

Philippines
Save our Senses
+63 927 9711460
philippines@mercurius-international.com

Poland
Mercurius Polska / Myszka Agata
+48 501 708 513
poland@mercurius-international.com

Portugal
Cristina Siopa Lda
+351 213580704
portugal@mercurius-international.com

Romania
SC Boribon Com SRL
+40 21 2111063
contact@boribon.ro

Russia
Mercurius Russia 
+7 921 316 33 88
info@mercurius-russia.ru

Singapore
Mercurius Singapore Distribution Pte. Ltd.
+65 97561392
singapore@mercurius-international.com

Slovenia / Croatia
Zibelka d.o.o.
+386 41 575 920
slovenia@mercurius-international.com

South-Africa
Mercurius South-Africa
+27 21 6715464
south-africa@mercurius-international.com

South-Korea
Agaworld E&T Co,Ltd.
+82-2 2191 2073
south-korea@mercurius-international.com

Spain
Mercurius España / Narava S.L.
+34 819 14 96
spain@mercurius-international.com

Sweden
Mercurius Sverige Ab / Skolgrossisten
+46 294 31055
sweden@mercurius-international.com

Switzerland
KORN.HAUS
+41 71 99 555 88
switzerland@mercurius-international.com

Taiwan
YI-GENG Business Co. Ltd.
+886 39590903
taiwan@mercurius-international.com

Thailand
Mercurius Thailand / Mamata Co., Ltd.
+66 88 883 6138
thailand@mercurius-international.com

United Kingdom
Mercurius UK
+44 1923 261646
uk@mercurius-international.com

Ukraine
Mercurius Ukraine
+38 0503582611
ukraine@mercurius-international.com

Uruguay
Mercurius Uruguay - Fundación Luz del Sol
+598 98 262 408
uruguay@mercurius-international.com

USA
Mercurius USA  Inc.
+1 916 6529696
info@mercurius-usa.com
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