
 
 
 

Hellig Hart, bestelformulier November  2005 

 

UW GEGEVENS: 

School/ Instelling  

Contactpersoon  

Adres  

Postcode/ Plaats   

Telefoonnummer  

E-mailadres   

Datum  

Handtekening  
 

Bestelbon sturen naar:  Stichting Hellig Hart, p/a Postbus 568, 7550 AN HENGELO 

 
 
Wij bestellen de volgende artikelen: 
 
Aantal Nr. Omschrijving Kosten 
 001 Brochure theoretische verantwoording  €     9,75
 100   1 - Dit is mijn verhaal: totaalpakket (voor groep (1/2)  €   96,00
 101   1 - Dit is mijn verhaal: map €   52,25
 102   1 - Dit is mijn verhaal: videoband €   31,90
 103   1 - Dit is mijn verhaal: CD-ROM €   24,75
 104   2 - Met zonder geluid: totaalpakket (voor groep (1/2)  €   96,00
 105   2 - Met zonder geluid: map €   52,25
 106   2 - Met zonder geluid: videoband €   31,90
 107   2 - Met zonder geluid: CD-ROM €   24,75
 108   3 - Een kameel ziet sterretjes: totaalpakket (voor groep (1/2)  €   96,00
 109   3 - Een kameel ziet sterretjes: map €   52,25
 110   3 - Een kameel ziet sterretjes: videoband €   31,90
 111   3 - Een kameel ziet sterretjes: CD-ROM €   24,75
 112   4 - Een fruithapje vóór het bidden: totaalpakket (voor groep 1/2) €   96,00
 113   4 - Een fruithapje vóór het bidden: map €   52,25
 114   4 - Een fruithapje vóór het bidden: videoband €   31,90
 115   4 - Een fruithapje vóór het bidden: CD-ROM €   24,75
 116   5 - Wie weg is wordt gezien: totaalpakket (voor groep 1/2)  €   96,00
 117   5 - Wie weg is wordt gezien: map €   52,25
 118   5 - Wie weg is wordt gezien: videoband €   31,90
 119   5 - Wie weg is wordt gezien: CD-ROM €   24,75
 120   6 - Een ijsbeer in de tropen: totaalpakket (voor groep 1/2)  €   96,00
 121   6 - Een ijsbeer in de tropen: map €   52,25
 122   6 - Een ijsbeer in de tropen: videoband €   31,90
 123   6 - Een ijsbeer in de tropen: CD-ROM €   24,75
 124   7 - De mooiste zaal van mijn paleis: totaalpakket (voor groep 3/4) €   96,00
 125   7 - De mooiste zaal van mijn paleis: map €   52,25
 126   7 - De mooiste zaal van mijn paleis: videoband €   31,90
 127   7 - De mooiste zaal van mijn paleis: CD-ROM €   24,75
 128   8 - Een club van morgen…: totaalpakket (voor groep 3/4) €   96,00
 129   8 - Een club van morgen…: map €   52,25
 130   8 - Een club van morgen…: videoband €   31,90
 131   8 - Een club van morgen…: CD-ROM €   24,75
 132   9 - Heksen en bezemstelen: totaalpakket (voor groep 3/4) €   96,00
 133   9 - Heksen en bezemstelen: map €   52,25
 134   9 - Heksen en bezemstelen: videoband €   31,90
 135   9 - Heksen en bezemstelen: CD-ROM €   24,75
 
 

 
 
 
 
 
 136 10 - Voor wat hoort wat: totaalpakket (voor groep 3/4) €   96,00 
 137 10 - Voor wat hoort wat: map €   52,25 
 138 10 - Voor wat hoort wat: videoband €   31,90 
 139 10 - Voor wat hoort wat: CD-ROM €   24,75 
 140 11 - Leven in de brouwerij: totaalpakket (voor groep 3/4) €   96,00 
 141 11 - Leven in de brouwerij: map €   52,25 
 142 11 - Leven in de brouwerij: videoband €   31,90 
 143 11 - Leven in de brouwerij: CD-ROM €   24,75 
 144 12 - Blik op de weg: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 145 12 - Blik op de weg: map €   52,25 
 146 12 - Blik op de weg: videoband €   31,90 
 147 12 - Blik op de weg: CD-ROM €   24,75 
 148 13 - Niet zómaar een verhaal: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 149 13 - Niet zómaar een verhaal: map €   52,25 
 150 13 - Niet zómaar een verhaal: videoband €   31,90 
 151 13 - Niet zómaar een verhaal: CD-ROM €   24,75 
 152 14 - God, waar zit je?: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 153 14 - God, waar zit je?: map €   52,25 
 154 14 - God, waar zit je?: videoband €   31,90 
 155 14 - God, waar zit je?: CD-ROM €   24,75 
 156 15 - Jezus, Mohammed of Backstreet Boys: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 157 15 - Jezus, Mohammed of Backstreet Boys: map €   52,25 
 158 15 - Jezus, Mohammed of Backstreet Boys: videoband €   31,90 
 159 15 - Jezus, Mohammed of Backstreet Boys: CD-ROM €   24,75 
 160 16 - Meelopen met de Meute?: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 161 16 - Meelopen met de Meute?: map €   52,25 
 162 16 - Meelopen met de Meute?: videoband €   31,90 
 163 16 - Meelopen met de Meute?: CD-ROM €   24,75 
 164 17 - Vallen en opstaan: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 165 17 - Vallen en opstaan: map €   52,25 
 166 17 - Vallen en opstaan: videoband €   31,90 
 167 17 - Vallen en opstaan: CD-ROM €   24,75 
 168 18 - Dromers of drammers: totaalpakket (voor groep 5/6) €   96,00 
 169 18 - Dromers of drammers: map €   52,25 
 170 18 - Dromers of drammers: videoband €   31,90 
 171 18 - Dromers of drammers: CD-ROM €   24,75 
 172 19 - De toren van babbel: totaalpakket (voor groep 7/8) €   96,00 
 173 19 - De toren van babbel: map €   52,25 
 174 19 - De toren van babbel: videoband €   31,90 
 175 19 - De toren van babbel: CD-ROM €   24,75 
 176 20 - Was Adam een aap?: totaalpakket (voor groep 7/8) €   96,00 
 177 20 - Was Adam een aap?: map €   52,25 
 178 20 - Was Adam een aap?: videoband €   31,90 
 179 20 - Was Adam een aap?: CD-ROM €   24,75 
 180 21 - Als vele kleine mensen: totaalpakket (voor groep 7/8) €   96,00 
 181 21 - Als vele kleine mensen: map €   52,25 
 182 21 - Als vele kleine mensen: videoband €   31,90 
 183 21 - Als vele kleine mensen: CD-ROM €   24,75 
 184 22 - Een fietsbel in je oor: totaalpakket (voor groep 7/8)  €   96,00 
 185 22 - Een fietsbel in je oor: map €   52,25 
 186 22 - Een fietsbel in je oor: videoband €   31,90 
 187 22 - Een fietsbel in je oor: CD-ROM €   24,75 
 188 23 - Als ik later groot ben: totaalpakket (voor groep 7/8) €   96,00 
 189 23 - Als ik later groot ben: map €   52,25 
 190 23 - Als ik later groot ben: videoband €   31,90 
 191 23 - Als ik later groot ben: CD-ROM €   24,75 
 192 24 - De grote schoonmaak: totaalpakket (voor groep 7/8) €   96,00 
 193 24 - De grote schoonmaak : map €   52,25 
 194 24 - De grote schoonmaak : videoband €   31,90 
 195 24 - De grote schoonmaak : CD-ROM €   24,75 
 200 Vertelkast  €   63,00 
 201 Handpop ‘Helligie’ €   39,00 
 204 ‘Hellig Hart’ groeimap  €     4,95 
 
 
 
 
 



 

 310 Vertelplaten ‘Slaande ruzie’ (1 – Dit is mijn verhaal) €   19,90
 311 Vertelplaten ‘De vogeltjes van klei’ (1 – Dit is mijn verhaal) €   19,90
 312 Vertelplaten ‘De kindertijd van Mohammed’ (1 – Dit is mijn verhaal) €   19,90
 320 Vertelplaten ‘Een sleutel naar geluk’ (2 – Met zonder geluid) €   19,90
 321 Vertelplaten ‘En zo is het goed’ (2 – Met zonder geluid) €   19,90
 322 Vertelplaten ‘Een bijzondere tekenaar’ (2 – Met zonder geluid) €   19,90
 323 Vertelplaten ‘Jona en de walvis’ (2 – Met zonder geluid) €   19,90
 330 Vertelplaten ‘Verrassing’ (3 - Een kameel ziet sterretjes) €   19,90
 331 Vertelplaten ‘Het baby’tje in het schuurtje’ (3 - Een kameel ziet sterretjes) €   19,90
 332 Vertelplaten ‘Joram, de knorrige herder’ (3 - Een kameel ziet sterretjes) €   19,90
 340 Vertelplaten 'Juf Anja' (4 - Een fruithapje vóór het bidden) €   19,90
 341 Vertelplaten 'Beertje Brom' (4 - Een fruithapje vóór het bidden) €   19,90
 342 Vertelplaten 'De geplaagde schoenveter' (4 - Een fruithapje vóór het bidden) €   19,90
 343 Vertelplaten 'Het is fijn om een varken te zijn' (4 - Een fruithapje vóór het…) €   19,90
 344 Vertelplaten 'De zes kraaien' (4 - Een fruithapje vóór het bidden) €   19,90
 350 Vertelplaten ‘Stilte aub, ik denk aan de kip’ (5 - Wie weg is, wordt gezien)  €   19,90
 351 Vertelplaten ‘Rupsje nooitgenoeg’ (5 - Wie weg is, wordt gezien)  €   19,90
 352 Vertelplaten ‘Een koning aan een kruis’ (5 - Wie weg is, wordt gezien)  €   19,90
 353 Vertelplaten ‘Het lege graf’ (5 - Wie weg is, wordt gezien)  €   19,90
 360 Vertelplaten ‘Alle tomaten verzamelen’ (6 - Een ijsbeer in de tropen) €   19,90
 362 Vertelplaten ‘De Kleine Adelaar’ (6 - Een ijsbeer in de tropen) €   19,90
 370 Vertelplaten ‘Het meisje dat ging bakken’ (7 - De mooiste zaal …) €   19,90
 371 Vertelplaten ‘De mooiste zaal van mijn paleis’ (7 - De mooiste zaal …) €   19,90
 372 Vertelplaten ‘Monumenten’ (7 - De mooiste zaal …) €   19,90
 373 Vertelplaten ‘De sterrendrager’ (7 - De mooiste zaal …) €   19,90
 380 Vertelplaten ‘De ruziënde regenboog’ (8 - En club van morgen…) €   19,90
 381 Vertelplaten ‘Rituelen’ (8 - En club van morgen…) €   19,90
 382 Vertelplaten ‘Samson’ (8 - En club van morgen…) €   19,90
 390 Vertelplaten 'Vadertje Panov' (9  - Heksen en bezemstelen) €   19,90
 391 Vertelplaten 'Doornroosje' (9  - Heksen en bezemstelen) €   19,90
 392 Vertelplaten 'Koning Artaban' (9  - Heksen en bezemstelen) €   19,90
 400 Vertelplaten ‘Kikker en de vreemdeling’ (10 - Voor wat hoort wat) €   19,90
 401 Vertelplaten ‘Muis is veel te klein’ (10 - Voor wat hoort wat) €   19,90
 410 Vertelplaten ‘Hond in de pot’ (11 - Leven in de brouwerij) €   19,90
 411 Vertelplaten ‘De Uittocht’ (11 - Leven in de brouwerij) €   19,90
 412 Vertelplaten ‘Noach’ (11 - Leven in de brouwerij) €   19,90
 413 Vertelplaten ‘Veelkleurig vasten’ (11 - Leven in de brouwerij) €   19,90
 420 Vertelplaten ‘Pinksteren’ (12 - Blik op de weg) €   19,90
 421 Vertelplaten ‘Helligie en Eekie’ (12 - Blik op de weg) €   19,90
 422 Vertelplaten ‘Kikker en pad in de tuin’ (12 - Blik op de weg) €   19,90
 423 Vertelplaten ‘Arme Jan’ (12 - Blik op de weg) €   19,90
 424 Vertelplaten ‘Blikje op de weg’ (12 - Blik op de weg) €   19,90
 430 Vertelplaten ‘Tenzin in Tibet’ (13 - Niet zómaar een verhaal) €   19,90
 500 Dagopeningen, versie 1 €   65,45
 501 Dagopeningen, versie 2 (incl. dertig A3-afbeeldingen in kleur) € 142,45
 502 Dagopeningen, A3-afbeeldingen in kleur, per stuk €     2,60
 510 La Sainte Image* (handleiding  voor werken met iconen) , z/w €   24,75
 511 La Sainte Image* (handleiding  voor werken met iconen) , in kleur €   60,50
 520 De gouden kelk (Alfons Ariëns): totaalpakket (voor groep 7/8) €   42,35
 600 Volledig methode  (6 thema’s = 24 projecten)   € 1969.00
 610 Lijn 1 ‘Verhalen / Geschriften’ (Project, 1, 7, 13, 19) € 328,25
 620 Lijn 2 ‘Algemeen’ (Projecten: 2, 8, 14, 20) € 328,25
 630 Lijn 3 ‘Lichtfeesten / Kerst’ (Projecten 3, 9, 15, 21) € 328,25
 640 Lijn 4 ‘Waarden en Normen’ (Projecten 4, 10, 16, 22) € 328,25
 650 Lijn 5 ‘Lentefeesten /  Pasen’ (Projecten 5, 11, 17, 23) € 328,25
 660 Lijn 6 ‘(oer)Elementen /  Pinksteren (Projecten 6, 12, 18, 24) € 328,25
 900 Introductieaanbieding € 137,50
(Prijzen zijn exclusief verzendkosten)                                                                     (Prijzen onder voorbehoud) 

 
 
 

 
 

Overzicht van alle projecten Hellig Hart 
 

Groep  

Projecten 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 

Verhalen/ 
geschriften 

Dit is mijn verhaal  
 

Over een kennis-
making met (de 
kinderjaren van) 
Jezus, Mozes, Mo-
hammed en Boed-dha 

De mooiste zaal 
van mijn paleis 

Over grote en kleine 
verhalen als 
mogelijke bron van 
zingeving 

Niet zómaar een 
verhaal 

Over zin en e(sthe) 
tiek in jeugdlitera-
tuur 

De toren van 
babbel  

Over omgaan met 
Geschriften / verha-
len  

Algemeen Met zonder geluid 
        

Over rust en stilte 

Een club van 
morgen…     

Over initiatieriten/ 
Eerste Communie 

God, waar zit je?  

 
Over  God 

Was Adam een 
aap?  

Over schepping en/ 
of evolutie 

Lichtfeesten/ 
Kerst 

Een kameel ziet 
sterretjes  
 
 
Over een kennis-
making met (the-
ma's uit) het kerst-
verhaal 

Heksen en bezem-
stelen  
 
 
Over het vieren van 
onderlinge solidari-
teit 

Jezus, Mohammed 
of Backstreet Boys 
 
 
Over wie of wat in- 
spireert mij / idolen 

Als vele kleine 
mensen  
 
 
Over de betekenis en 
zeggingskracht van 
lichtfeesten (Kerst) 

Waarden en 
normen 

Een fruithapje vóór 
het bidden  
 
Over  'ik doe iets wel 
of niet vanwege straf 
of beloning 

Voor wat hoort wat 
 
  
Over  'ik doe iets wel 
of niet vanuit het 
principe van 
wederkerigheid 

Meelopen met de 
Meute?  
 
Over  'ik doe iets 
omdat anderen dat 
doen' 

Een fietsbel in je 
oor  
 
Over  'ik doe iets 
omdat ik het vind' 

Lentefeesten/ 
Pasen 

Wie weg is, wordt 
gezien  
 
Over nieuw leven / 
Pasen 

Leven in de 
brouwerij  
 
Over breken en de-
len (w.o. eucharis-tie) 

Vallen en opstaan  
 
 
Over tegenslag en 
perspectief 

Als ik later groot 
ben  
 
Over de betekenis en 
zeggingskracht van 
lentefeesten (Pasen) 

(oer)Elementen
/ Pinksteren 

Een ijsbeer in de 
tropen  

Over helpen en 
geholpen worden 

Blik op de weg  

 
Over de (oer)ele- 
menten water, lucht, 
vuur en wind / 
Pinksteren 

Dromers of dram-
mers  

Over de (oer)ele- 
menten water, lucht, 
vuur en wind / 
Pinksteren 

De grote 
schoonmaak  

Over overgangsritu- 
elen (w.o het 
Vormsel) 

Opmerking: 
De projecten  'Waarden en normen'  kennen een doorgaande lijn, opgebouwd vanuit de 
ontwikkelingsfasen van moreel besef volgens Kohlberg. 
Van de vijf projectlijnen zijn er twee opgebouwd vanuit 'plagen' (groep 1/2) tot pesten (groep 
7/8). 
In een of twee projectlijnen is een doorlopende lijn zichtbaar van vredeseducatie (groep 1-4) 
tot ontwikkelingseducatie. 

 


