
Open Day 
11 March 2006 
 
Welcome to the European Patent Office. 
 
Take a look behind the scenes, discover the world of patents and join in an 
interesting, educational and above all fun programme of events. 
 
When?  11 March 2006 
  12 - 17 pm 
 
Where? Patentlaan 2, Rijswijk (in the Plaspoelpolder) 
  (Tran 17 stops outside the door!) 
 
What?  The Wheel of Invention � an interactive High-Tech-Exhibition 
  The Patent Game � prizes for all participants plus a top prize for the 
  winner 
  What do people do here? � an introduction to all the departments 
  Enjoy delicacies from 31 different countries 
  NUNA 3 will be there too 
  Wubbo Ockels in EPO space 
  Meet our own bronze medallist in sailing at the Paralympics in Athens 
  Be an inventor for a day 
  Say "Hi" to the Mad Inventor 
  "Do please do this at home" � crazy experiments for you to try  
  yourself 
  And plenty more besides ... 

(Please bring proof of identity) 
Open Dag 
11 maart 2006 
 
Het Europees Octrooibureau heet u van harte welkom. 
 
Kom een kijkje nemen achter de schermen, ontdek de wereld van patenten en doe 
mee met een interessant, leerzaam en vooral "fun" programma. 
 
 
Wanneer? 11 maart 2006 
  12 - 17 uur 
 
Waar?  Patentlaan 2, Rijswijk (Plaspoelpolder) 
  (Tram 17 stopt voor de deur!) 
 
Wat?  The Wheel of Invention � interactive High-Tech-Tentoonstelling 
  Doe mee met The Patent Game � prijzen voor alle die meedoen plus 
  hoofdprijs 
  Wat doet men hier? � de verschillende afdelingen stellen zich  
  voor 
  Eet smakelijk � op 31 verschillende nationale manieren 
  NUNA 3 stelt zich voor 
  Wubbo Ockels in onze ruimte 
  Maak kennis met onze eigen bronzen medaillewinnaar zeilen �  
  Paralympische Spelen Athene 
  Wordt zelf uitvinder 
  Maak kennis met de Mad Professor 
  "Doe dit vooral ook thuis" � gekke experimenten om zelf uit te  
  proberen 
  En nog veel meer ... 

(Legitimatiebewijs svp niet vergeten) 


