
 
De Speeldagen komen er weer aan! 

Zit je op de basisschool en ben je dus tussen de 4 en 12 jaar? Dan kun 
je vier dagen avonturen beleven (als je durft!) en natuurlijk veel lol 
maken samen met andere kinderen en leiding. 
  
Je mag zelf weten met wie je in een groepje zit mits er nog plaats is in 
het groepje en ook kun je zelf je leiding uitzoeken.  
We zorgen elke dag voor drinken en iets lekkers  
en maandagavond mag je zelfs blijven eten, deze keer verklappen we 
niet dat we friet eten! 
  

Inschrijven 
Het inschrijfgeld bedraagt 20 Euro. Aangezien de Speeldagen druk be-
zocht worden , adviseren wij u om op tijd in  
te schrijven.  Wij kunnen helaas maar een bepaald  
aantal kinderen inschrijven. 
let op! U kunt uw kind aanmelden voor de Speeldagen op: 
Zaterdag 13 april vanaf 12.00 tot 14.00 persoonlijk inschrijven in Elzen-
burg.  
 
Vanaf 15 april kunt u (mits er nog plaats is) ook inschrijven via de mail:  
kinderspeeldagen@gmail.com 

De indeling van de dagen ziet er als volgt uit: 
Zaterdag 27 april 12.00 tot 17.00 ophalen (bij Elzenburg) 
Zondag 28 april  10.00 brengen, 17.00 ophalen (bij parkeerplaats 
Vughtse heide, Loonsebaan) 
Maandag 29 april 10.00 brengen , 20.00 onderbouw ophalen & 22.00 
bovenbouw ophalen (locatie volgt nog) 
Dinsdag 30 april 10.00 brengen , 13.00 ophalen (bij Elzenburg) 

Wat gaat er gebeuren? 
We zijn terecht gekomen in het laboratorium van 
professor Humpeln. De mislukte professor maakt 
er vaak een rotzooi van. En hierdoor heeft hij 
meer vijanden dan vrienden.  
 
Wanneer er twee van zijn experimenten mislopen 
heeft dit grote gevolgen. Vooral zijn vrouw Helga 
komt hierdoor in de problemen.  
 
Zou het professor Humpeln lukken om zijn vrouw 
te redden, en de vijanden op afstand te houden? 

Ga je meedoen? 

Hartstikke leuk!  
Maar wat moet je dan doen? 
Je laat de achterkant van deze folder aan je ouders 
lezen (of je leest hem zelf natuurlijk).  
Daar staat precies op hoe je jezelf moet aanmelden, waar 
en wanneer. Ook staan er andere belangrijke dingen op 
die je moet weten. 


