KIEM
CREATIVITEIT ONTDEKKEN

De ontdekking van het REISBUREAU
Heb je wel eens iets ontdekt? Bijvoorbeeld een ‘geheime
plek’? Waar je kwam toen je zomaar wat rondliep? Of een
ding waarvan je niet weet wat het is. En dat er erg mooi of
juist heel lelijk uit ziet.
Je kan iets ontdekken door te zoeken
of zomaar toevallig. Als je het ziet
dan voel je meteen dat het
bijzonder is. Je hart klopt
sneller en je ogen zien
scherper. Je hebt iets
ontdekt!

Om te ontdekken
moet je goed om je heen
kijken en luisteren. Niet denken
aan dingen waar je al vaak aan denkt zoals school of de
balletles. Je verandert in een ontdekker. Je ogen, oren,
neus en handen zijn op zoek naar iets nieuws.
Het is als een radio met een draaiknop. Je draait en
hoort gekraak, vreemde stemmen en prachtige muziek!
En een geheimzinnig lied in een vreemde taal.
Ondekken is leuk. Er gaat een nieuwe wereld voor je
open. Bij jou in de straat, in de achtertuin of onder je
bed.

		

(advertentie)

Reisbureau CASTELBRANT
Nieuwe reizen!
Voor de ontdekker met durf! Zet je gewoontes opzij en ontdek
reisbureau Castelbrant. Wij verzorgen reizen naar landen die
nog niet of nauwelijks ontdekt zijn. En het is nog maar de vraag
of ze eigenlijk wel bestaan.
Boek vandaag nog een half-verzorgde reis naar KIEM, een TAPIJTTOER over
7 oceanen of verras jezelf met een KNALREIS! Zeer schappelijke prijzen.
Half-verzorgde reizen brengen je als alles goed gaat op de plaats van bestemming.
En meestal weer terug. Alleen geschikt voor avontuurlijke
mensen.

Bijzondere aanbieding: een reis naar

HET CREATIEVE EILAND KIEM!
Je wordt opgehaald door een duikboot en
na een week of wat weer afgezet per
luchtballon. Dit mag je niet missen, kom
ook naar Kiem!

Castelbrant koopt en verkoopt ook bijzondere souvenirs.
Heb je een bijzondere reis meegemaakt en vreemde souvenirs
meegenomen? Eigenaresse Eliza Castelbrant luistert graag naar
wat je hebt meegemaakt en bewondert je souvenirs.
Je vindt reisbureau Castelbrant als je je ogen en oren goed de
kost geeft. Kijk ook op de actieposter.

NIEUW! Verdwaalkaarten op maat.

Gewoontedieren
De ontdekking van de nieuwe
winkel
Stel je voor. Je fietst samen van school naar huis. Altijd dezelfde weg. Het enige dat verandert is
het weer. De zoveelste dag van zó véél dagen. En opeens! Je bent er al voorbij en denkt: “Heb ik
dat nou goed gezien?” Je draait om en gaat terug. Je vrienden roepen je. Je luistert niet. Je kijkt
het straatje in dat je al zo vaak hebt
gezien. Is daar nou een nieuwe winkel? Met dat vreemde uithangbord?
Je hart klopt sneller en je ziet scherper. Je hebt iets ontdekt.
Je stapt af en loopt naar de vreemde
winkel. Je kijkt door de winkelruit.
Er staan allerlei oude spullen
uitgestald: een koffer, boeken,
landkaarten en een verrekijker. Dan
zie je iets prachtigs… een kompas.
Zo groot als een soepbord, van
glanzend koper. De windroos ziet
er prachtig uit. De kompasnaald is
rood en blauw. Rood voor het noorden, blauw voor het zuiden.

Zelf doen
In dit verhaal heb jij de hoofrol. Je hebt een winkel ontdekt.
Was die er al? Of niet? En een prachtig kompas. Je bent de
winkel ingegaan en staat op het punt nog veel meer te
ontdekken. Hoe loopt jouw verhaal af? Verzin en vertel.

Je bent nu een ontdekker en
je duwt de deur van de winkel
open. Er gaat een bel. Je kijkt
de donkere winkel in. Je ogen
wennen aan het duister en je
ziet iemand op je af komen...!

Mensen zijn gewoontedieren. Ze doen alles graag precies op tijd. Om 7 uur opstaan,
wassen, aankleden, ontbijten
en dan op tijd naar school. Stel
je voor dat je zomaar de klas
binnenstapt wanneer het jou
uitkomt, een uur te laat.
Gewoontes zorgen ervoor
dat alles op rolletjes
loopt.

Wat nu?
Maar wat als de wekker niét afgaat? Of je krijgt de
deur van de w.c. niet meer open. Wat moet je dan?
Dan moet je iets verzinnen. School bellen? Lastig als
je op de w.c. zit. Of door het raam kruipen?
Gewoontes houden niet van anders. Ze willen niet
gestoord worden. Ze zijn een beetje saai.
Steeds het hetzelfde. Iedere avond de tafel afruimen,
huiswerk maken, TV kijken en naar bed. In het weekeinde boodschappen doen. Kan dat niet eens anders?

Gekleurde dagen

Gesneden brood

Wanneer was je voor het laatst verrast? Op
je verjaardag door een kado? Iets dat je niet
verwachtte maar wel heel leuk vond.
Of was het vanochtend toen je vader in een
pimpelpaars pak met gele stippen naar zijn
werk ging?
Het kan geen kwaad om af en toe eens héél
anders te doen. Dan ontdek je nieuwe
dingen. Een prachtig kompas in een winkel.
Het brengt je op een nieuw idee: een tocht
door het bos maken met een kompas en een
kaart.

Er zijn duizenden mensen die door hun
gewoontes te plagen dingen hebben
ontdekt, uitvindingen hebben gedaan
of briljante ideeën hebben gekregen.
Zonder deze mensen hadden we
vandaag geen mp3-spelers, geen TV en
ook geen gesneden brood. Ben jij ook
zo iemand? Denk daar maar eens over
na als je de hoek om slaat.

Als jij ook nieuwe dingen wilt ontdekken en verzinnen dan helpt het
reuze als je af en toe je gewoontes
in een doos stopt en de deksel er
stevig op doet.

Plaag je gewoontes
Plaag je gewoontes eens en zoek het avontuur.
Het zit in een klein hoekje. Fiets niet langs
dezelfde weg naar school, maar ga door dat
straatje waar je anders nooit komt. Geef je
ogen en oren goed de kost.

R
PA VÓÓ

Neem een andere tas mee, eentje die veel te
groot is of juist te klein. Ga voor de spiegel
staan en doe de scheiding in je haar aan de
andere kant. Of, maar dat moet je durven, ga
in je pyama naar school!
Anders doen brengt je op nieuwe en unieke
ideeën. Zet de ramen in je hoofd tegen
elkaar open en laat er een frisse wind
doorheen waaien. Zo maak je van iedere
dag een andere en geef je iedere dag een
andere kleur.

PA NA!
De wijde wereld in je achtertuin

Regels

Ben je wel eens in een reisbureau geweest? Daar kun je vakanties kopen.
Boeken of reserveren heet dat. Reizen naar Drenthe of naar Vietnam, naar
Frankrijk of Nieuw-Zeeland. Er zijn ook landen waar niet zomaar een reis
naartoe te koop is. Kijk eens naar al die kleine eilandjes in de Stille Oceaan.
Daar zijn er vast een paar bij waar nog niemand geweest is. En misschien
hebben we wel een paar van die eilandjes over het hoofd gezien.

Er zijn heel veel regels: verkeersregels, wetten en afspraken. En dat is maar
goed ook. Je moet niet zomaar oversteken als het licht op rood staat. Of
linksaf slaan zonder je hand uit te steken of om te kijken. Daar komen
ongelukken van. En stelen, dat mag natuurlijk niet. Pesten is ook zoiets.
Je mag andere mensen niet ongelukkig maken. Daarom spreken we af om
elkaar niet te pesten. Regels, iets om te onthouden.

Om te ontdekken hoef je niet ver weg te gaan. Voor mensen uit Nauru
(zoek dat maar eens op!) is Nederland net zo ver weg en onbekend als
andersom. En het doet er niet toe dat bijna de hele wereld al ontdekt is.
Het gaat om joúw ontdekkingen.
Of dat nu vlakbij huis is - die vreemde put in het
park - of op een vakantiebestemming. Als je goed
kijkt en luistert is er altijd wat te ontdekken.

Waarschuwing
Een goede ontdekker komt altijd
heelhuids thuis. Want je bent niet
alleen gek op avontuur, maar ook
voorzichtig en verstandig.
Doe geen gevaarlijke dingen. Je
weet best wel wat daar mee bedoeld
wordt.
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Zelf doen
Maak de opdrachten in het werkboek. Daar leer je meer over reisbureau
Castelbrant, verdwaalkaarten, en hoe je een handleiding voor jezelf kunt
maken!

Leestip
Lees eens de bijzondere verhalen over het jongetje Keizer, geschreven
door Koos Meinderts.

KIEM

Castelbrant

creatief reizen

Reisbureau Castelbrant verkoopt reizen naar landen en
streken die je niet bij een gewoon reisbureau kunt vinden.
Wij zijn blij om je ons nieuwe reisaanbod te laten zien.

UW!

NIE
TAPIJTTOER
7 Oceanen-tocht, per handgeknoopt
luxe-tapijt. Vraag om de folder.
Let op de speciale actietarieven.

v.a.€6,79 pp

KIEM

Diepdenkerij, al meer dan
250 jaar betrouwbaar
vervoer van en naar Kiem

Ontdek je creatieve denkkracht
op dit bijzondere eiland. Boek nu
een meer-weekse reis. Nog enkele
plaatsen beschikbaar. Reageer snel!
Verdwaaltocht inbegrepen.

€5,91 pp
€25,79 volwassenen-toeslag

KNALREIS!
Speciale verrassingstochten voor
echte avonturiers. Wij schieten je af
in de richting die jij wilt. En dan zoek
je het verder zelf maar uit.
Enkele reis, geen retourtjes!

€2,17

IN DE
WOLKEN
Hier raak je nooit op uitgekeken.
Onder begeleiding van ervaren
wolken-kijkers ontdek je vormen
die gewone mensen niet kunnen
zien.

per knal

Het dichtstbijzijnde reisbureau van
Castelbrant ontdek je vanzelf. Op een
moment dat je het niet verwacht.
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€3,41

2 pers. 2 dagen
Verrekijkers inbegrepen
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