
In een rijk hier ver vandaan, 
waar duizenden elfjes blij bestaan 
daar woont een Lichtjeselfje met een kabouternaam. 
Want ik weet niet of jij dat weet? 
Het is eigenlijk heel bijzonder dat dit elfje ‘Sprokkel’ heet. 

Nu was Sprokkel op een dag lekker aan het zweven. 
En opeens kreeg ze de schrik van haar leven. 
Tijdens haar vlucht vielen haar lichtjes pardoes uit de lucht! 
En weet je waar de lichtjes zijn terecht gekomen? 
Oe la la, oe la la. In het centrum van ‘ons mooi Breda’!

Bewaar dit document op je telefoon en haal 
(gratis) een printversie bij Ja!Breda of Heeren van 
Breda (Grote Markt Breda). Alle lichtjes en letters 
gevonden? Dan verdien jij een oorkonde!
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Openingstijden
• JA! Breda: 10 – 18 uur (zondags vanaf 11 uur)
• Heeren van Breda: 10– 23 uur (zondags vanaf 12 uur)



Ben jij ook een sprokkelaar? Zo’n hele goede puzzelaar? 
Ga dan mee op deze lichtjes reis.
Dan verdien jij hiervoor een officieel bewijs. 
Let goed op elke winkelruit. 
Daar vind je de lichtjes, maar kijk ook naar letters uit. 
Schrijf de letters op de juiste plek onderaan. 
Dan kan het lichtelfje Sprokkel weer rustig slapengaan.

Loop van de Grote Markt naar de straat van Sint-Jan.
De eerste letter vind je in een winkel met een koekenpan.

O jee, het vestje van Sprokkel is een beetje kapot.
Je vindt een nieuwe en een lichtje verderop bij Dot & Julot.

Ach, eten dat vindt het Lichtelfje zo fijn.
Zou hier ergens een winkel met cupcakes zijn? 

Draai je maar om, want Sprokkel is haar laarsjes vergeten, 
verdikkie. Maar waar was het ook alweer?  
Bij Pinocchio of bij Mikki?

Is de volgende letter al in zicht? Hé! Om de hoek op
de Grote Markt, bij Doppio brandt licht.

Heb je wel eens gehoord van Brandpunt in de Reigerstraat?
Misschien is het slim als je verderop links de hoek om slaat?

Het lichtelfje vindt een dansvloer best wel vet
Daarvoor gaat ze altijd naar de Haven: naar Alma Parket.

Van duurzaam wordt Sprokkel ook heel blij.
Zoek een letter en lichtje bij Appel & Ei.

In Pipo: een winkel met knutselspullen
kun je ook van een letter en lichtje smullen.

Ben jij goed in rekenen in de klas?
Hoeveel reuzenkerstballen tel jij hier links in ’t Sas?

Oké, wie is er goed bij de les?
Hoeveel sneeuwvlokjes tel jij in de Barones?

Ga mee op speurreis
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Bonus 1.

Bonus 2.
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Terug naar de route: naar de Brugstraat, die Lange.
Zouden ze bij die leuke winkel Swan ook een letter hebben hangen?

Sprokkel wil een warme jas, zo eentje die goed zit. Die
vind je met een lichtje en letter, hier rechtsaf bij Name It.

Lichtelfjes zijn dol op koffie. Op chocolade en choco.
Vraag het maar aan Sebas, of misschien wel aan Coco.

Het Elfje moet even zoeken. Waar is de volgende etalage?
Hoeveel wegwijzers tel jij aan de paal in de Houtmarktpassage?

Op de Houtmarkt zien jonge lichtelfjes hun kans,
Daar vind je speelgoed bij Hesemans! 

En voor de aller aller allerkleinste lichtelfjes is het
fijn dat er op de Halsstraat donsaapjes zijn. 

Het speelgoedfeest is nog niet voorbij. O wat gaaf.
Speel duurzaam goed bij Reiger en de Raaf.

Heb je het raadsel opgelost? En alle lichtjes en letters 
gevonden? Ga dan naar Ja!Breda of Heeren van Breda 
op de Grote Markt. Jij verdient een oorkonde!

Welke letters heb je gevonden?

Heb je het raadsel opgelost? 
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Bonus 3.
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Hoeveel lichtjes heeft 
Sprokkel verloren? 
Bonusvraag 1 + 2 + 3

BonusBonus.
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