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INHOUD

HET HERSENHOTEL    8

 GEHEIM     10

       SPEURTOCHT 12

NAAR DE BOVENKAMER  14

TALENT DAT JE BENT   16

    LINKS OF RECHTS?   18

DE LINKERKAMERS    20

OP ONDERZOEK    22

      BREINSTORM 24

DE RECHTERKAMERS   26

   STEL JE VOOR...   28

      DE ONTDEKKING   30

     SAMEN SLIM  32 

   GROOT NIEUWS   34

 FAMILIEFEEST   36 

              Test 1
     Ben je een doener
          of een denker? 

                  Test 2
          Hoe slim ben jij
             met je gevoel? 

                  Test 3
            Hoe gebruik je
               jouw brein? 

                   Test 4
        Ontdek je talent! 
 

 Test je talent!
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VILLA BOLUSSTEIN

In een rustig plaatsje, niet ver van de grote stad, 
staat aan Boluslaan 1 de villa van professor 
Willem Claes Pot en zijn kinderen Pim en Pollie. 
Elke dag doet de professor iets geheimzinnigs in de

‘Wat doe je daar toch, pap?’ vraagt Pollie elke dag.
‘Wat onderzoek je dan?’ heeft Pim al duizend keer 
gevraagd. ‘Mogen we nou eindelijk een keer mee?’
Maar de professor is streng. ‘Geen denken aan. Het is 
geheim. Top secret. En bovendien veel te gevaarlijk.’
Ook Dokkie, de hond, mag de fabriek niet in.

Fabriek voor Poep- en Darmonderzoek.

88

   HET
HERSENHOTEL

 Niet ver van de zee en de duinen staat het 
 Hersenhotel. Dit weekend komt de familie 
 Stein hier bij elkaar, want het is feest. 
 Opa en oma zijn vijftig jaar getrouwd.
 Nikki zit naast haar lievelingsneefje Sam 
 in de bus. Ze wijst naar buiten.
‘Kijk, wat ziet dat hotel er grappig uit!’
 De bus stopt voor de deur en ze roept:
 ‘Wie het eerst buiten is!’

 ‘Daar zijn jullie eindelijk!’ zegt oma als alle 
 kinderen en kleinkinderen uitstappen. 
 ‘Dag Nikki, hoi Sam, hallo Anna…’
 Opa glimlacht afwezig. Al die namen! Hij kan 
 ze niet meer onthouden. ‘Wat komen jullie 
 hier eigenlijk doen?’ vraagt hij.

    Razendsnelle regelaarJe brein regelt alles wat er in  je lichaam gebeurt. Het is hét regelcentrum van je lichaam. Zonder je hersenen zou je niet kunnen denken, dromen en praten. Ze zorgen ervoor dat je ademhaalt, dat je hart klopt en dat je dingen      kunt onthouden. Ook nu, terwijl      je dit leest, is je brein hard voor          jou aan het werk.        Daardoor begrijp           je wat hier staat.           Slim brein heb jij!
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@Nikki: Waarom staat er een 
steiger naast het hotel?

@Ruben: Het is net verbouwd. 
Zou voor jouw brein
ook goed zijn!

@Nikki: Haha, fl auw

@Ruben: Het is net verbouwd. 
Zou voor jouw brein

@Nikki: Haha, fl auw
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Andere woorden voor
je

b
rein

:

     Bloemkool in
           je hoofd
        Je brein lijkt op een
     bloemkool en weegt iets
       meer dan een kilo.
        Als je erin zou
    knijpen, voelt het als
          zachte boter.
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