Doe je mee?

Dit valt er te beleven in de Clavis conceptwinkel Herkenrode
in september.
•

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Liefbeestje gaat naar school

•

ZONDAG 4 SEPTEMBER
Theaterfestival Toekoer

•

Bizzy is kleiner dan alle andere bijen, maar hij is
wel heel dapper. Op één dag haalt hij wel dubbel
zoveel stuifmeel op als zijn vrienden. Maar Bizzy
droomt van grotere dingen. Hij wil zo hoog kunnen
vliegen als de vogels! Kom ontdekken of dat lukt
en knutsel jouw eigen bijtje.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

Liefbeestje gaat voor de eerste keer naar school.
Dat vindt ze best wel spannend. De juf is lief, en
Liefbeestje speelt de hele ochtend met haar nieuwe vriendinnetje. Dan is mama er al om haar op te
halen. Wanneer mag ze weer naar school? Luister
mee en knutsel jouw eigen liefbeestje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

•

Een leuke theaterdag voor het hele gezin met voorstellingen en workshops voor kinderen tot 12 jaar.
De mooiste plekjes van de Abdijsite van Herkenrode
vormen het decor. Meer info op www.opendoek.
be/toekoer
Van 13.00 - 18.00 uur
Gratis toegang

•

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Spaarpoes

Kiki ziet een nieuwe knuffel. Wat is die mooi! Mama
zegt dat ze klusjes kan doen om geld te verdienen.
Dan kan ze hem zelf kopen. Kiki gaat aan de slag
en spaart heel wat muntjes. Luister mee en knutsel
een leuk spaarpotje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Piranha van goud

Goudvisje Jesse zit in een klas vol piranha’s. Niemand weet dat hij een goudvis is, tot er een scheur
in zijn vermomming komt. Kom luisteren naar dit
moedige verhaal over jezelf durven zijn en knutsel
daarna een coole vis.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

•

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Vliegen met de vogels

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Open Monumentendag

Ook Clavis Uitgeverij zet vandaag haar deuren open.
Kom een kijkje nemen achter de schermen in onze
uitgeverij en ontdek hoe een boek tot stand komt.
Schrijf je in voor onze rondleiding.
Rondleiding om 11 uur, 14 uur en 16 uur
Gratis toegang

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?
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voor kinderen samen
Deze activiteiten zijn bedoeld
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€ 5, die geldig is in een Cla

SCHRIJF JE SNEL IN!

Mail naar
conceptwinkel.herkenrode@clavisbooks.com
en vermeld de datum van de activiteit
en het aantal kinderen.
T 011 26 99 51

