
Alles over mijn lichaam
Dit valt er te beleven in de Clavis 

Conceptwinkel in Herkenrode in juni.

WAAR?
Clavis Conceptwinkel HERKENRODE

Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt

Deze activiteiten zijn bedoeld voor 
kinderen samen met hun (groot)ouders.

Je betaalt de dag zelf ter plaatse en 
ontvangt per kind een kortingsbon van € 5, 
die geldig is in een Clavis Conceptwinkel.

SCHRIJF JE SNEL IN!
Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com 
en vermeld ‘HERKENRODE’, de datum van 

de activiteit en het aantal kinderen.
T 011 26 99 51

• ZATERDAG 1 JUNI
 Noortje speelt poppendokter

De knuffels van Noortje zijn een beetje ziek. 
Poppendokter Noortje zorgt goed voor hen. 
Ze onderzoekt de patiënten en geeft ze een 
prikje en een pleister. Doe je mee? Breng jouw 
zieke pop of knuffel maar mee.
Om 15.00 uur – van 2 tot en met 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 15 JUNI
 Eerste hulp bij ongelukjes

Iedereen heeft weleens een ongelukje. Een 
valpartij op de speelplaats, een brandwondje 
in de keuken of een bloedneus in de sportzaal. 
Dat is helemaal niet erg, zolang je weet wat 
te doen. Brecht de beer heeft een rugzak vol 
eerstehulpmateriaal en vertelt je wat te doen 
bij pijntjes. Doe je mee?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 22 JUNI
 Als je blind of slechtziend bent

Vanmiddag volg je Rino, een pup die wordt 
opgeleid tot geleidehond. Hoe gaat het eraan 
toe in zijn pleeggezin? Wat leert hij allemaal in 
het opleidingscentrum? En wat mag jij zelf wel 
en niet doen als je een geleidehond tegenkomt 
op straat? Julius Schellens (geleidehondge-
bruiker) en Ruth Wielockx (puppypleegmama) 
vertellen je alles. Wandel geblinddoekt door 
een hindernissenparcours en ontdek hoe het 
voelt om blind of slechtziend te zijn.
Om 15.00 uur – vanaf 7 jaar

 € 5 per kind

• ZATERDAG 29 JUNI
 Alles over jouw lichaam

Maak kennis met je eigen lichaam, van je 
kleinste teentje tot je kruin. Weet jij hoe al die 
lichaamsdelen heten? En hoe je je lichaam 
moet verzorgen? Kom het ontdekken met leuke 
spelletjes en vraagjes. Daarna teken je jezelf 
levensgroot.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com


