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TOEG

Clavis Uitgeverij PRESENTEERT

VERHALEN AAN ZEE

• Zaterdag 15 juli & vrijdag 21 juli
Rikki gaat kamperen

Rikki wil graag buiten slapen in een tentje.
Dat wordt een avontuur om nooit te vergeten.
Luister naar het spannende verhaal Rikki durft
en knutsel daarna je eigen Rikki-strandje.
om 16.30 uur / voor stoere kids vanaf 3 jaar

• Zondag 16 juli & zaterdag 22 juli
Met opa naar zee

Opa gaat een dagje naar zee. Geniet van dit
knotsgekke verhaal over een verstrooide opa
en zijn slimme kleinkinderen. Wie lust er iets
lekkers? Knutsel zelf de heerlijkste ijsjes van
papier.
om 16.30 uur / voor smulpapen vanaf 3 jaar

• Maandag 17 juli & zondag 23 juli
Heksje Mimi op vakantie

Heksje Mimi vertrekt met haar heksenvriendjes
op vakantie. Ga je mee? Luister naar het zomerse verhaal en knutsel daarna een strandje
of een vakantiebusje voor Heksje Mimi.
om 16.30 uur / voor vakantiegangers vanaf 3 jaar

• Donderdag 20 juli & maandag 24 juli
Lotta op het strand

Geniet met de vrolijke kip Lotta van een zalig
dagje aan zee. Eerst luister je naar Lotta vindt de
weg en daarna knutsel je een kleurrijke zomer
outfit: Lotta-zonneklepjes en bloemenslingers!
om 16.30 uur / voor zonaanbidders vanaf 3 jaar

WAAR?
Kunstencentrum Kaap  | Vrijstaat O.
Zeedijk 10
8400 Oostende
Deze activiteiten zijn voor kinderen samen met hun
(groot)ouders. De volwassenen blijven aanwezig
tijdens de activiteit.

TOT DAN!
VOORLEZEN EN KNUTSELEN
OP DE ZEEDIJK
IN OOSTENDE

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

In samenwerking met Bibliotheek Kris Lambert en boekhandel Corman.

CLAVIS POP-UPSHOP
Welkom in de Clavis pop-upshop! Hier vind je de leukste Clavis-boeken
om tijdens je vakantie lekker lang (voor) te lezen.
Bij ieder boek krijg je bovendien een lief ballonhondje. Woefwoef!

WAAR?

van 15 tot en met 17 juli en van 20 tot en met 24 juli
van 16.00 tot 18.00 uur
in Kunstencentrum Kaap | Vrijstaat O. aan de Zeedijk 10 (8400 Oostende).

GRATIS
BALLONHONDJE

ZOEK MEE MET RIKKI

Ben jij een goede speurneus? Rep je dan in juli en augustus naar Toerisme Oostende
(op het Monacoplein) en doe mee aan de Rikki-zoektocht.
Rikki neemt jouw gezin de hele zomervakantie mee
op sleeptouw door de Stad aan Zee.
Kun jij de opdrachten oplossen? Dan krijg jij een leuke verrassing!
Veel plezier!

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

